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EXTRACTE 
 

El tema en què se situa aquest projecte és el de “música i Festa”. El cas 

documentat i analitzat és el de la festa de Sant Sebastià de Cadaqués 

(Catalunya) que es celebra el 20 de gener, principalment a l’ermita situada a la 

muntanya del Pení. Se n’estudien els tres elements musicals principals 

relacionant-los amb el tot de la festa: la missa, les sardanes i les patacades, un 

ball en el qual es canten sàtires. L’objectiu principal del projecte és veure si, per 

com es realitzen i es conceben la música i el ball, l’esdeveniment té més 

característiques de la Festa, entenent aquesta com un camp d’estudi divers. 
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Castellà 

 

El tema en que se sitúa este proyecto es el de “música y Fiesta”. El caso 

documentado y analizado es el de la fiesta de Sant Sebastià de Cadaqués 

(Catalunya) que se celebra el 20 de enero, principalmente en la ermita situada 

en la montaña del Pení. Se estudian los tres elementos musicales principales 

relacionándolos con el conjunto de la fiesta: la misa, las sardanes y las 

patacades, un baile en el que se cantan sátiras. El objetivo principal del 

proyecto es ver si, por cómo se realizan y se conciben la música y el baile, el 

evento tiene más características de la Fiesta, entendiendo esta como un campo 

de estudio diverso. 

 

Anglès 

 

The project deals on how music and Feast are connected. I have documented 

and analysed it in Sant Sebastià festival in Cadaqués, Catalonia. The event 

takes place on the 20th January and is located in and around a little church in 

Pení mountain. I have studied the three main musical elements, connecting 

them with the meaning of the Feast in its whole dimensions: the ceremony of 

the mass, the sardanes and the patacades - a folk dance where people use to 

sing satiric lines-. The main aim of this project is to observe if, according how 

music and dance are conceived, the event has a special characteristic of the 

Feast, understanding Feast as a divers research field. 
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INTRODUCCIÓ 
 

Encara no era Carnaval, i de Nadal només en quedava el pessebre i l’alegria. 

Una treva en l’hivern punyent i un poble calmat anunciaven que s’acostava 20 

de gener. La gent de Cadaqués pujava cap a l’ermita de Sant Sebastià. Era 

Festa. “En Pení aspre muntanya”, com deien els goigs que es cantaven a la 

capella. Vi, allioli i fum envoltaven les feixes plenes de gent en continu 

moviment. “Aire, va!” cridaven dos homes amb un got a la mà mirant-se les 

dones saltant en la sardana. Feixa amunt, feixa avall... El sol ja no tocava 

directament a la placeta de davant la capella, però una rotllana començava a 

cantar “ella en punteja, en punteja”. A base de cops la rotllana s'engrandia i les 

sàtires d’un amo de la disbauxa s’anaven repetint. El cos es deixava portar cap 

el poble. Allà, la corda llarga girava i, per inèrcia del dia, petits i grans saltaven. 

L’olor de fum de la roba se l’emportava la tramuntana i una sardana reclamava 

ser ballada per tothom. “Cadaqués dolça estimada” cantaven fort, i la claror 

d’un dia massa curt desapareixia darrera la muntanya el gener passat. 

 

El 2007, Gianni Ginesi va mostrar a l’assignatura d’etnomusicologia a l’Escola 

Superior de Música de Catalunya (Esmuc) un audivisual d’una documentació 

que havia fet amb tot un equip de professors, tots ells vinculats a l’ESMuC, 

l’any 2004. Aquesta recerca era a Cadaqués, per Sant Sebastià, el 20 de gener 

i tenia com a objectiu principal documentar les patacades. De Calaix, el Centre 

de Promoció de la Cultura Popular i Tradicional i altres estudiosos i interessats 

han anat fent documentacions més o menys rigoroses en aquests darrers anys. 

Jo ja tenia notícia d’aquesta festa i concretament de les patacades, però no en 

coneixia gaire res. El gener següent hi vam anar dues alumnes d’aquella 

assignatura, coincidint amb una documentació que feia el grup de recerca Les 

Músiques en les Societats Contemporànies (MuSC) de la Universitat Autònoma 

de Barcelona (UAB), amb un equip en què hi havia diversos professors de 

l’Esmuc que ja hi havien anat el 2004 (Anna Costal, Joany Gay, Gianni Ginesi, 

Josep Pujol i Joaquim Rabaseda). Era un diumenge, feia bon dia i hi havia 

molta gent. D’ençà d’aleshores, hi vaig seguir anant els dos anys següents. A 

l’hora de decidir el tema del projecte final tornava del tercer cop d’haver-hi anat 

PATACADES, PARENOSTRES I SARDANES: DOCUMENTACIÓ I ANÀLISI DE LA FESTA DE SANT SEBASTIÀ DE CADAQUÉS 
Anaís Falcó Ibàñez - Projecte final d'etnomusicologia a l'Escola Superior de Música de Catalunya -  Director: Joaquim Rabaseda 
Curs 2010-2011 Tribual: Daniel Carbonell, Gianni Ginesi i Joaquim Rabaseda. Versió sense annexos.



 8

i diversos professors em van animar a fer-ne un estudi, ja que no se n’havia fet 

cap d’específic encara. Motivada per l’estudi de les festes, el ball i la veu, per la 

conveniència de les dates, l’atracció d’un lloc desconegut i la voluntat de fer 

treball de camp vaig idear aquest estudi com a projecte final de musicologia de 

l’ESMuC. 

 

Dins aquest cas d’estudi, he volgut investigar com la música i el ball intervenen 

en el procés festiu. He volgut veure si unes maneres de fer i entendre la música 

fan que un esdeveniment sigui més o menys Festa. Entenc la Festa com un 

camp d’estudi interdisciplinar en el qual hi ha diferents teories, visions i 

aproximacions. En aquest cas, entenent l’esdeveniment com un tot, he pretès 

buscar si segons com és i es fa una música determina que es pugui parlar de 

Festa, que tingui més característiques d’allò que s’anomena Festa. 

 

Per dur a terme el projecte he fet dues estades de treball de camp. En la 

primera va ser durant deu dies en què vaig realitzar entrevistes i vaig fer 

l’observació de la festa de Sant Sebastià. El dia de Sant Sebastià vam treballar 

en equip, aprofitant la possibilitat d’una documentació per a MuSC. L’equip el 

vam formar en Gianni Ginesi, en Joaquim Rabaseda i jo mateixa, amb l’ajuda 

en la filmació de Germen Coll de Genlock. En la segona estada vaig observar 

participativament el Carnaval de Cadaqués i el final de la temporada d’hivern. A 

més a més, vaig fer una observació a una altra festa de característiques 

equiparables, l’aplec de Santa Caterina de Torroella de Montgrí, per tenir una 

situació de contrast. 

 

L’ escrit d’aquest treball es compon de dues parts successives. En la primera 

part exposo tot el context temàtic i en la segona explico els diferents elements 

musicals. Començo detallant el calendari de festes d’hivern. Sant Sebastià es 

troba dins tot un cicle de festes determinades per aquest enfosquiment del dia 

que envolta el solstici d’hivern. En quin punt del cicle es troba Sant Sebastià? 

Què pot tenir a veure amb Nadal i Carnaval, les dues grans festes d’hivern? Tot 

seguit, faig una síntesi de teories de la Festa, determino un concepte de 

tipologia de Festa que anomeno Aplec i exposo algunes idees i eines de 

l’estudi de música i Festa. 
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Un cop vistes les característiques i haver determinat el marc de la Festa passo 

a centrar-me en Cadaqués. On és aquest lloc tan apartat d’altres nuclis 

urbans? Com són aquesta gent que conserven el seu dialecte genuí amb tan 

orgull? Com és l’hivern, i quin sentit prenen les festes, en un lloc en què l’estiu 

passa haver-hi sis vegades la població del poble?  

 

Un cop presentat Cadaqués, passo a explicar la festa focus d’aquest treball 

sota dos paràmetres que determinen tot esdeveniment: l’espai i el temps. Sota 

aquests paràmetres s’expliquen els objectius que motiven a pujar a l’ermita de 

Sant Sebastià cada 20 de gener, quin funcionament té i com a través de 

l’harmonia es pot esdevenir el conflicte. Llavors, introdueixo els elements 

musicals, que són aquells, que, puntualitzant la diferent situació del sol, 

marquen el temps del dia. 

 

A la segona part, explico cada element musical separat en tres grups: missa, 

sardanes i patacades. Cada grup, l’explico segons les pròpies característiques 

demanen, però em baso sobretot en la reflexió feta a partir de l’observació, 

documentació i anàlisi del gener de 2011. En el cas de les patacades, hi ha un 

complement documental més ampli ja que és un dels elements més singulars, i 

perquè és un exemple gairebé únic de vigència d’una tipologia de balls cantats. 

Com és que a Cadaqués es construeix un cor d’homes al s.XXI que 

principalment participa a les festes d’hivern? Com poden tenir sentit actual uns 

goigs que tenen la lletra feta com a mínim al s.XVII? Què és el que a Cadaqués 

el dia de Sant Sebastià fa que es pugui ensumar la força que va tenir la 

sardana com a ball de moda? Com es tradueix un conflicte polític local en la 

música d’una festa? Com pot ser que la polirítmia creada entre el cantar i el 

ballar determini una creació de grup més sensorialment gran? 

 

En aquestes pàgines hi ha l’explicació d’un Cadaqués en Festa passat pel meu 

sedàs fet d’interpretacions de llibres i articles, d’entrevistes, anàlisis diverses, 

converses ben variades i reflexions de despatx, de vora mar i de viatges 

travessant el Pení per una petita carretera de revolts que separa Cadaqués de 

la plana de l’Empordà. 
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CAPÍTOL 1: FESTES D’HIVERN 
 

L’any es compon per diversos cicles festius que van en relació a les estacions 

meteorològiques –centrat en els solsticis- i als diferents calendaris que 

intervenen en l’organització anual del temps. Cada cicle festiu ha anat adoptant 

unes característiques a l’hora de fer Festa1. En aquest treball em centro en el 

cicle d’hivern i en l’àmbit de Catalunya que possiblement seria extrapolable, si 

més no, a tota la conca nord-occidental del Mediterrani. 

 

El cicle d’hivern es troba organitzat per dos epicentres: Nadal per una banda i 

Carnaval per una altra. Nadal i Carnaval, tanmateix, tenen molt en comú, igual 

que totes les festes que es poden trobar als seus voltants. El solstici d’hivern 

cau a voltants del vint-i-u de desembre. El solstici d’hivern representa el 

moment en què els dies ja no s’aniran fent més curts de llum sinó més llargs. 

En aquest temps fosc i fred la gent de diverses èpoques històriques ha anat 

fent el seu tipus de contrast a aquesta foscor.2 És aquí quan, avui en dia, se 

situa el Nadal. 

Pels volts de Nadal 
 

Cal situar l’inici de les festes d’hivern a mitjans de novembre. Una data que 

podria marcar el tret de sortida és Sant Martí (11 de novembre). Per Sant Martí 

es comença a matar el porc. No en va, popularment, es diu que “a tot porc li 

arriba el seu Sant Martí”. Matar el porc comporta un ritual important, perquè el 

porc alimentarà la família tot l’hivern. Matar el porc és un procés que necessita 

diverses persones i molts cops se’n fa (però sobretot se’n feia) tota una 

celebració. Es fa un tast de la carn i se’n preparen tots els elaborats. Amb el 

fred que vindrà s’evita que la carn es faci malbé. Per Sant Martí també és dit 

que es tasta el vi novell, el primer vi. Comencen les menges d’hivern, doncs, i 

és per això que tampoc sorprèn que per Sant Martí es mengi el primer xató3. 

Avui dia es coneix Sant Martí sobretot per “l’estiuet de Sant Martí”, que són uns 

                                            
1 Utilitzo Festa en majúscula quan em refereixo al concepte teòric. 
2 Suggerit a: RABASEDA (2009:70 i 71). 
3 Plat d’hivern conegut sobretot al Penedès i Garraf que es basa en productes d’hivern i sovint 
és compost per escarola, bacallà salat, anxoves, olives i salsa de xató, o dita també romesco. 
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dies de més calor que anuncien que a partir d’aleshores vindrà el fred de debò. 

Per tant, és una data d’inflexió, que tanca un període i n’obre un altre. També a 

l’Empordà les festes d’hivern comencen per Sant Martí, amb la fira de 

Peralada.4 

 

A partir de Sant Martí es localitzen les festes de tots els sants que es situen al 

voltant dels infants: Santa Caterina (25 de novembre), Sant Nicolau (5 de 

desembre), Santa Llúcia (13 de desembre) i, finalment, Nadal, que no deixa de 

ser una focalització de la infantesa.5 En les primeres festes anomenades, 

tenen, bàsicament, els nens per protagonistes, per transgressors de la 

quotidianitat: fan de grans, manen, són ells que menen la festa. Sobretot, al 

territori català es troben captes  en les quals els nens van pel carrer i demanen 

diners o menjar a les cases, sovint cantant.6  Per Santa Llúcia, ja a mig advent, 

es comença a fer el pessebre. A l’entorn d’aquestes festes s’hi van trobant, 

segons el territori, fires que celebren els nous vins, licors, olis... Una renaixença 

d’aliments i vida (simbolitzada pels nens) en un moment on les plantes i el sol 

sembla que es morin. 

 

És rellevant que s’entra en aquest període, entès més de Nadal que no tot un 

cicle d’hivern. Al novembre es col·loquen els llums decoratius als carrers i a 

principis de desembre s’encenen. Els aparadors s’engalanen, els anuncis de la 

televisió, ràdio i internet passen a focalitzar-se en el Nadal i, diversos 

establiments i entitats preparen rifes i venen loteria. A finals de desembre la 

gent va amb paquets grans i lluents pels carrers i molts passen comptes per 

tancar l’any vell –sovint amb l’alegria d’una paga extra o unes estrenes- i 

començar l’any nou amb noves espectatives, noves agendes i calendaris. 

 

El Nadal és un temps que permet certes llibertats socials. És un temps d’excés, 

de contradiccions, de burla, de joc... Les captes, fins ara fetes només per nens, 

                                            
4  Entrevista: 
CDQ-2: 2 (00:37:54) 
5 Qui més qui menys fa un regal o en rep, ja sigui una felicitació o una invitació a un àpat. Però 
els qui segur no es poden quedar sense res són els nens. I, sovint, en fer-nos regals i en la 
il·lusió de voler celebrar el Nadal es busca una revivència de la pròpia infantesa. 
6 A Olesa de Montserrat, per Sant Nicolau surten els nens i per Santa Llúcia les nenes. Cada 
un té la seva cançó de capta amb caracterísitques sonores diferents. 
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tenen també presència de jovent i de més gran. Ja antigament dins les 

esglésies també era un temps de llibertats. A Catalunya, l’exemple més 

freqüent era el permís per tocar tonades “populars” dins l’església, les 

anomenades “llibertats d’orgue”: 

 

Les llibertats d’orgue s’han d’entendre com una part més de les denominades “llibertats 

de desembre” que contínuament trobem al voltant de les festes de Nadal, dels 

Innocents i de Cap d’any. Molts estudiosos al·ludeixen a les saturnàlies romanes o 

festes de la llum a l’hora de cercar un origen a aquesta setmaneta de tabola i 

bullangues que començava amb les rondes de joves de la nit de Nadal, fent bromes, 

robant carros i robant llenya per fer un gran foc davant de l’església abans de la 

primera missa, la missa de matines o missa del gall, cap a les sis del matí. Era un espai 

festiu que capgirava els models socials i permetia comportaments expansius i 

excepcionals a la manera del carnestoltes, i amb un clar component eròtic.7  

 

En el període de Nadal també hi ha un temps de sàtira i burla. Sants Innocents 

(28 de desembre) en seria l’exemple més rellevant. Al diari, al noticiari... qui 

més qui menys intenta fer una broma i enganxar una llufa al qui s’ho creu. 

També es parla de l’home dels nassos (31 de desembre), que també és un 

element de l’absurd que els infants intenten resoldre com si fos un enigma. 

També, el que en moltes poblacions de Catalunya es troba són representacions 

dels Pastorets i cant de nadales. Els Pastorets, a més de tenir un punt burlesc 

en ells mateixos, inclouen moments de crítica social del poble o més general, 

que a diversos llocs es fa cantant. És a la vegada un repàs satíric de l’any, que 

ajuda al resum d’un període i purificació pel següent. Aquestes cobles 

satíriques8, a més, que lliga el Nadal amb els sermons i testaments de 

Carnestoltes. Les nadales, sovint tractades com a cant religiós, en realitat són 

un exemple més de llibertats de tot aquest període.9 Per acabar-ho d’adobar, 

“fer cagar el tió” i posar les figures del caganer i el dimoni al pessebre beu molt 

més d’aquest ambient satíric i de llibertats que no pas d’un dogma catòlic. 

 

Nadal implica una culminació de l’excés dins les festes d’hivern: menjar i beure. 

Els àpats conjunts passen a ser grans festins en què la carn i el sucre 

                                            
7 AYATS (2009:82) 
8 Denominació d’aquests versos satírics dels pastorets a Sabadell. 
9 Per a més veure: AYATS (2009: 6 I 7) 
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esdevenen imprescindibles per a la festa, així com els millors vins i caves. Qui 

més qui menys, en algun moment de les festes de Nadal participa d’aquests 

festins. Tot plegat comporta el dejuni que vindrà després de Carnaval amb la 

Quaresma, i que molts han avançat a partir del 7 de gener quan decideixen fer 

dietes per compensar el que han menjat durant les festes de Nadal. Justament 

aquesta data significa el final del cicle festiu d’hivern per a una majoria de gent. 

Carnaval 
 

Tal i com apunta Claude Gaignebet10, Sant Martí cau 40 dies abans del solstici 

d’hivern, de Nadal. 40 dies després de Nadal hi ha la Candelera (2 de febrer), 

que és primera data possible de Carnaval11. Com és sabut, Carnaval, és una 

festa mòbil que depèn de la primera lluna plena després de l’equinocci de 

primavera. Aquesta lluna se situa la setmana abans del diumenge de Pasqua, i 

quaranta dies abans serà Carnaval. Si la primera data possible de Carnaval és 

la Candelera, l’última és a inicis de març, uns dies abans de l’equinocci de 

primavera. Crea un marc variable temporal de les festes d’hivern. Amb el 

Carnaval es posa final a aquest període per donar pas a la Quaresma, el canvi 

de temps i, en definitiva, la fi d’una tipologia de festes que es troben al voltant 

d’unes nits llargues i fredes. 

 

Els dies pròpiament dits de Carnestoltes són l’explosió d’un període de diverses 

festes. Aquests dies de Carnaval en sí, a Catalunya, van de Dijous Gras a 

Dimecres de Cendra. Avui dia, la majoria de pobles celebren els Carnestoltes 

amb rues de disfresses que es fan el cap de setmana. Tanmateix, cada territori 

té les seves peculiaritats i celebracions pròpies tant casolanes com públiques. 

Tot i així, avui el Carnaval no és tan rellevant com el Nadal. Un pot ser a 

Catalunya i no adonar-se que és Carnaval, en canvi, amb el Nadal tothom hi té 

una topada o altra. 

 

El Carnaval ha incitat diversos estudis que el tracten com el paradigme de tota 

festa. Diversos elements es troben al Carnaval que no són exclusius d’ell, però 

                                            
10 GAIGNEBET (1974: 28 i 29). 
11 En aquest capítol utilitzo Carnaval i Carnestoltes com a sinònims. 
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sí propis. Aquí vull plasmar els elements més característics en les celebracions 

del Carnaval, sempre basant-me en Catalunya, però tenint en compte que no 

és únic. 

 

La transgressió és un element clau per entendre el Carnaval.  Cal entendre-la 

sobretot com: transformació, excés i sàtira. La transformació és en diversos 

aspectes: canvi de poders, paper i ordre social; canvi de sexe; canvi d’edat; i 

transformació en general, mitjançant la disfressa o la màscara, en un altre 

personatge llunyà al seu.  

 

El canvi de poders s’exemplifica molt bé amb la figura del rei Carnestoltes. 

Aquest personatge, present o no, fa les lleis per aquells dies de Carnaval i 

representa l’autoritat. Pel que fa al canvi d’ordre no només cal veure la figura 

del rei Carnestoltes, sinó el fet que el propi govern no sancioni, el fet que manin 

dones en un govern provisional (en èpoques en què això no era possible) i la 

possibilitat de no respectar els “estaments” socials.  

 

El canvi de sexe és una transformació freqüent. Moltes de les difresses tenen 

com a objectiu aquest canvi de sexe que sovint és el d’home transformat en 

dona, però intentant que es pugui veure que és un home per accentuar 

l’element grotesc que representa el disfressar-se.  

 

El canvi d’edat és també una metamorfosi constant. El nadó gegant, i el vell o 

vella que poden comportar també un canvi de sexe. Són tipus de 

transformacions que potser un no es planteja però que es troben en la majoria 

de disfresses dels Carnavals, inclús en els més “nous”. Però en general, allò 

que hi ha en ment és la disfressa en sí, aquesta excusa per ser un altre durant 

un temps, sigui només una tarda o una nit. Una excusa que porta a la 

possibilitat d’un altre ordre i també a l’excés. 

 

Es pot concretar l’excés mitjançant els plaers corporals. El menjar, normalment 

fat, hi és en escreix. La matança del porc dóna fruit a les botifarres, el llard, els 

brous... Nombrosos pobles fan la coca de llardons, mengen botifarra d’ou, fan 

“el dia de la truita” en Dijous Gras, o fan una sopa comunitària. Hi ha un excés 
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en les menges previstes per a l’hivern i es confia que arribaran les noves 

collites. Carnaval també implica una celebració del cos a nivell sexual. Per tal 

raó, però també per la transgressió que implica dir el que normalment no es pot 

dir,12 molts balls, cançons i altres manifestacions festives tenen un alt contingut 

eròtic. Com a celebració del cos també s’ha de tenir en compte el ball en ell 

mateix. És moment de balls, ja siguin balls concrets dels pobles, com els 

diversos balls de plaça i gitanes del Vallès, com ballades dels diversos balls de 

moda de cada temps. I, per últim, cal destacar el joc que comporta esforç físic, 

que també té un pes important en el Carnaval. Demostracions de força i 

habilitat. Entre joc i habilitat física, s’hi troba la lluita i la violència. En alguns 

casos representada en manifestacions de batalles simbòliques o amb elements 

com tomàquets, caramels... La violència és una caracterísitca del Carnaval, 

que avui dia queda sota control, però que no vol dir que dins la conflictivitat que 

pot generar la Festa no hi impliqui cap mena de violència. 

 

La sàtira també ve d’una transgressió. Un element constant és passar comptes 

de l’any al poble. Sovint aprofitant el “testament del rei Carnestoltes” es passa 

revista i es diu tot allò que no es diu normalment. S’utilitza la ironia i la sàtira. 

Per tant, és el final d’un cicle, un moment de pas. A vegades, però, la sàtira i la 

crítica social no seran tan específiques sobre el repàs de l’any sinó que, 

aprofitant la llibertat del moment de Carnestoltes, es dirà el que es vol sobre el 

poder o algú, normalment, amb una ridiculització. En molts casos aquest fet es 

fa versificant i fins i tot cantant, de manera que hi pot anar un ball associat. 

 

A tall d’apèndix del Carnaval, cal dir que el sector de músics de ball s’estructura 

l’any laboral a través d’aquest cicle. Hi ha cobles de sardanes que acaben l’any 

amb Carnaval, aprofitant la Quaresma per assajar. De manera que, si hi ha 

d’haver un canvi en la formació, un músic entra passat Carnaval i no abans13. 

Carnaval representa un moment de molta feina per als músics, que ja aprofiten 

                                            
12 Expressió suggerida de l’article “Cantar allò que no es pot dir: les cançons de Sant Antoni a 
Artà, Mallorca” (AYATS:2010). 
13 Explicat pel músic Josep Joli i Blanch (1931). Entrevista: CDQ-1: 2.Actualment també trobem 
cobles que treballen així. Ferran Miàs Bitlloch (1986), un company de l’Esmuc, explica que 
enguany passarà a substituïr el seu mestre que es jubila a La Principal de la Bisbal i ho farà a 
partir del març, quan acaba Carnaval aquest any 2011. 
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per deixar anar tots els últims esforços de l’any. Per tant, en aquest sector de la 

societat s’hi pot veure un clar exemple de final i inici de l’any per Carnaval. 

Entre Nadal i Carnaval 
 

Entre aquests dos pols de Nadal i Carnaval queden unes setmanes que varien 

en nombre ja que, com se sap, el Carnaval no és en data fixa al calendari. 

Aquestes setmanes, Claude Gaignebet les tracta de Carnavals i de 

preparatòries dels dies forts de Carnaval: 

 

Carnaval, au sense large, recouvre ainsi une longue période préparatoire marquée par 

ces rites et plusieurs jours d’activité joyeuse, avant le paroxysme final qui clôt 

l’ensemble du cycle: Mardi Gras, Mecredi de Cendres et, souvent le premier dimanche 

de Carême.14  

 

Pel que he escrit anteriorment amb el Nadal i Carnaval, en realitat es tracta de 

quelcom semblant ja des de Nadal. Al llarg d’aquest període es troben festes 

de dies concrets que sovint prenen elements comuns. Es parla de “carnavals” 

per designar aquestes festes15. Ara, doncs, em vull centrar en els sants de 

gener, la “setmana dels barbuts” i la Candelera. 

 

És en aquest temps quan es concentren la majoria de les “festes petites” o 

“festes majors d’hivern” de molts pobles del territori català. Sant Antoni seria la 

més important per la importància que té a Catalunya, País Valencià i Mallorca 

(entre altres); Sant Sebastià queda també en un punt destacat, però sense 

tanta importància; I, llavors ja hi ha tots els sants la rellevància dels quals va 

segons el poble: Sant Blai, Santa Àgata, Sant Pau, Sant Francesc... La 

“setmana dels barbuts”, que és com s’anomena popularment la setmana d’uns 

sants que són representats sempre amb barba, és composta de: Sant Pau 

ermità (15 de gener), Sant Maur (15 de gener), Sant Antoni (17 de gener). Són 

sants que per les seves històries i aspecte prenen un caràcter carnavalesc en 

les seves expressions festives. Sant Antoni dóna molt joc com a festa 

carnavalesca per les temptacions del dimoni. Fora dels barbuts també hi ha 

                                            
14 GAIGNEBET (1974: 41) 
15 Veure: GAIGNEBET (1974: 146) 
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Sant Sebastià (20 de gener), Sant Vicenç (23 de gener) i Sant Blai (3 de 

febrer), que se celebren en festes amb característiques així. 

 

Sant Sebastià és un sant que coïncideix temporalment amb la setmana dels 

barbuts. Tanmateix ell és el sant més “pelat” de tot el santoral i no deixa de 

sorprendre el constrast que es realitza trobant-se en la setmana dels barbuts. 

Un altre element de l’absurd?  

 

“Sant Sebastià, totes les festes se’n va emportar, menos Sant Vicenç que li 

reganyava les dents i la Candelera que li anava al darrere”.16 Amb aquesta dita, 

Josep Joli, músic de Castelló d’Empúries, situa Sant Sebastià dins el calendari. 

 

El temps que se situa entre aquests dos períodes, Nadal i Carnaval, enllaça i i 

unifica la temporada cíclica. En les festes d’hivern es troba, doncs, un període 

en el qual es busca el plaer corporal, l’excés de menges, transgressió i una 

reformulació de l’ordre social. Tot això en un temps difícil en què predomina 

l’escasssedat de la terra, el fred i la foscor. 

 

                                            
16 Entrevista: CDQ-2:2 (00.36:58). 
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CAPÍTOL 2: L’APLEC COM A FESTA 
 

Festa és un concepte que engloba un seguit de manifestacions que es poden 

anomenar de diverses maneres. Quan parlo de Festa, en majúscula, em 

refereixo a aquest concepte teòric que té relació amb la festa, però no només. 

També, cal tenir en compte que s’aplica el terme “festa” a un seguit de 

celebracions que, a vegades, queden lluny del que podria ser Festa.  

 

Aspectes teòrics de la Festa 
 

Dir que un esdeveniment sigui Festa ha dut a viaranys complexos. La sociòloga 

Agnès Villadary17 va apuntar, a finals dels anys seixanta, que hi ha un element 

poc mesurable empíricament que fa que una acció sigui Festa o no. Alguns han 

explicat la Festa com una religió18, per entendre aquest punt d’inexplicable que 

fa que un esdeveniment sigui Festa. Hi ha aquesta idea de celebrar quelcom 

sagrat, ja sigui un miracle religiós, la manera de ser d’un poble o la mateixa 

Festa en sí. La Festa és un fenomen complex en què intervenen tot de 

processos humans concentrats i entrellaçats en un temps i un espai concrets. 

No vull fer una definició completa del que és Festa, si és que això és possible, 

només uns apunts sintetitzats sobre alguns elements que considero rellevants.. 

 

Com ja he dit anteriorment, el Carnaval és paradigma de tota festa. Per tant, tot 

el que he exposat serveix aquí també: transgressió, excés (sobretot pel que fa 

al menjar i al beure) i la sàtira. Tanmateix vull destacar alguns elements més 

que poden ser útils per tenir en compte què pot abarcar la Festa. Deixo a part 

el tema de la música i el ball, ja que tindrà un tractament específic més 

endavant. 

 

En la Festa hi ha un seguit de contradiccions que fan que hi hagi una tensió 

entre els diversos elements que hi intervenen. Es creu, d’entrada, que la Festa 

és un temps per divertir-se i ser feliç, però també pot ser un temps tràgic. La 

                                            
17 VILLADARY (1968: 11 i 12) 
18 CARDINI (1983), GAIGNEBET (1984) 
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Festa no és fruit de l’oci, i en tot cas s’ha volgut fer que s’hi tornés amb la seva 

mateixa creació. Si avui dia no tenim Carnaval és perquè no només era un 

moment d’alegria i rauxa. El Carnaval era un moment que podia implicar 

violència, que feia sortir qualsevol del seu lloc segur habitual per trobar-se sota 

unes noves normes socials per uns dies. La pretesa harmonia social de la 

Festa crea una relació molt tensa que fàcilment pot dur al conflicte.  

 

El temps i l’espai on la Festa té lloc tenen una concepció que es contraposa 

amb el temps i espai quotidians. És una creació temporal i espacial que es fa 

en els dies de Festa, i que, normalment, respon a un caràcter cíclic anual. 

Malgrat tot, cal tenir en compte que, actualment, el contrast amb la quotidianitat 

és més complex a causa de l’existència de l’oci, les vacances i el cap de 

setmana. 

 

La idea de ritual, substantivació de l’adjectiu de ritu, va lligada amb la de Festa. 

La Festa s’entén com un ritual sobretot per la seva capacitat d’embolcallar 

simbòlicament una sèrie d’accions que tenen un ordre i una seqüència. A nivell 

pragmàtic, i tal i com Joan Soler i Amigó planteja: “Com a acció comunicativa, 

el ritu adopta l’estructura d’un programa amb seqüències.”19 Pel seu vessant 

ritual la Festa fa que una experiència emotiva i corporal prengui un significat 

simbòlic en la col·lectivitat. 

 

Com que aquesta experiència emotiva i corporal és, en la Festa, compartida 

per un grup, hi ha un concepte interessant per concebre com aquesta 

experiència crea la idea de grup. Communitas és un concepte que ha estat 

utilitzat en algunes èpoques per antropòlegs (Víctor Turner va ser-ne el 

configurador20) i malgrat que hi ha hagut moltes discussions i refutacions 

d’aquest terme penso que ajuda a entendre l’experiència que pot resultar la 

Festa. Communitas s’entén que és un estat de liminaritat en què l’individu 

queda exposat a formar part dins un col·lectiu. L’experiència de sentir això fa 

que l’individu es regeneri i senti un abans i un després. Per aquest motiu es 

parla d’estat liminar. Amb termes planers es podria dir que communitas és el fet 

                                            
19 SOLER i AMIGÓ (2005:17) 
20 TURNER (1969) 
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de sentir-se embolcallat per un grup, és una mena d’emoció que se sent 

individualment en la col·lectivitat. Això és possible en una situació de Festa per 

tot el comportament ritual que dota de sentit cada acció i ordre. Sovint això és 

possible amb l’activitat musical, sobretot per ballar o cantar plegats un grup de 

gent. 

 

La Festa té diversos elements per considerar, un d’ells és el joc. El joc, tal i 

com diu Edward Muir, comporta competitivitat, risc i entreteniment teatral.21 El 

joc és la possibilitat codificada d’interactuar amb les persones que es troben a 

la Festa. Permet demostrar complicitats i venjances i la majoria de vegades 

habilitats d’astúcia i corporals. És, a la vegada, un element lúdic de cara a la 

Festa. 

 

En la Festa es construeixen identitats, se’n ressalten, s’alimenten i varien. La 

construcció de grups, sovint imaginats, i com aquests accentuen i atenuen les 

diferències i semblances són característiques de la Festa. Es poden posar en 

relleu els grups d’edat, distincions polítiques, distincions competitives que es 

creen amb la pròpia Festa, etc. Hi ha festes, a més, que construeixen (i això és 

molt freqüent avui dia) la identitat local.  

 

Hi ha una representació de poders molt àmplia i complexa en l’activitat festiva. 

La demostració d’aquells amb més poder envers la resta, fa que cadascú tingui 

una mena de paper teatral assignat per aquella ocasió. Així doncs, l’alcalde pot 

resultar imprescindible per donar sortida a la Festa, el representant d’un 

patronat  pot haver d’acollir algú a casa seva, el capellà es pot fer esperar en la 

sortida de missa perquè alguna cosa no és a punt, l’hereu i la pubilla de l’any 

en qüestió pot ser que hagin d’encapçalar un ball, etc. Per tant, s’ha de tenir en 

compte que en la Festa hi pot haver una exposició de poder i representació 

pública. 

 

Per últim, voldria destacar la característica de la Festa, en esdevenir el moment 

més important de sentiment de comunitat d’un poble. La Festa té un caràcter 

                                            
21 MUIR (1997: 96) 
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cíclic, normalment anual, que fa que hi hagi una repetició del que es fa basada 

en el record. És un moment, que per les característiques de ser únic a l’any, té 

una força emotiva molt gran i fa que hi intervinguin tots aquests processos 

complexes. 

 

Vistes algunes de les característiques generals per entendre el concepte de 

Festa passaré a parlar d’un tipus de Festa en concret que per explicar-la la 

denomino “Aplec”. 

 

Un tipus de Festa 
 

Aplec22 vol dir reunió, conjunt, i és una paraula que s’utilitzo per anomenar una 

tipologia de Festa. Avui dia hi ha diverses festes que s’anomenen aplec o han 

passat a anomenar-se aplec.23 També s’han creat festes d’un altre caire sota el 

nom d’aplec. El que aquí anomeno Aplec altres vegades es pot anomenar 

romeria, romiatge, o senzillament la festa de tal sant o tal altre o de tal ermita o 

capella. Hi ha matisos en les diverses denominacions, però aquí vull 

simplement explicar el funcionament d’un tipus de Festa que es troba repetida 

a gran part del territori català (i sempre extensible a altres indrets) i sovint ve 

per un vot de poble. En cap cas pretenc defensar la paraula aplec, la utilizo 

com un concepte etic i en aquest capítol.  

 

Si es definís què és un aplec es podria dir que és una festa focalitzada en un 

dia, en un santuari proper però fora del nucli urbà on es reuneix gent d’un poble 

o d’un territori. S’hi fa una missa i s’hi menja conjuntament. Però això seria el 

que mínimament requereix un aplec. Normalment un Aplec té més 

conseqüències que fan que pugui implicar Festa. 

 

                                            
22 Igual que amb la Festa faig distinció entre majúscula i minúscula segons si em refereixo al 
concepte o a la paraula d’ús comú. 
23 Cal considerar la possibilitat que la paraula aplec prengués força a partir del catalanisme de 
la Renaixença i diverses festes passessin a anomenar-se aplec aleshores. 
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Cal considerar les festes de vots per situar l’Aplec. Les festes de vots són 

aquelles en què el poble o algú decideix encomanar-se a un sant o una 

marededéu en una situació difícil. Joan Soler ho explica així: 

 

Les poblacions triaven –a vegades a la sort- els seus sants patrons, advocats i 

terapeutes o marededéus, i els feien vots de poble o de vila per tal que intercedissin al 

seu favor davant les pestes, les epidèmies i les calamitats. D’entre tots, sant Sebastià i 

sant Roc –devoció introduïda per la immigració occitana del segle XVII- han estat els 

més invocats popularment. 24 

 

Segons l’aplec, el lloc, el que s’hi fa i el que s’hi ha deixat de fer, se’n 

desprenen diverses maneres d’entedre’l. En tot cas parlaré del que 

majoritàriament pot implicar un aplec. Això em permet crear un concepte 

associat al de Festa. 

 

Un aplec comporta un desplaçament que sovint representa una pujada cap a la 

capella o ermita.25 Aquest desplaçament fa que el cos tingui una disposició 

diferent: fa un esforç per anar a l’aplec. Això els capellans ho tenen molt clar i 

sovint ho repeixen en les seves misses. El que passa és que un aplec no és 

només fer una processó per portar un sant al seu lloc o fer una missa a la 

capella del sant. Un aplec va més enllà de l’explicació propagandística que pot 

dir-ne l’Església. En un aplec es retroba el poble en un espai que no és 

habitual, però que cíclicament, cada any, s’hi troba i intenta recrear aquell 

moment de comunitat amb la idea implícita de repetir el mateix que l’any 

anterior.  

 

Fàcilment, es pot pensar, tot i que és una idea una mica romàntica, que un 

aplec és un espai d’harmonia i cohesió social. I bé, malgrat que és bonic 

pensar-ho així, en realitat un aplec és un moment que està ple de tensions que 

poden generar tant molta cohesió com conflictes. Les tensions vénen per 

diferents factors. S’hi troba gent de diferents generacions, s’hi pot reunir gent 

                                            
24 SOLER i AMIGÓ (2005:202) 
25 En una campanya de FABRICA i MuSC en la que he participat al Capcir hem trobat que no 
“es puja” per fer l’aplec, sinó que “es baixa” a Vilanova (ja que la majoria de pobles que hi fan 
l’aplec es troben més elevats que l’ermita). Desconec altres casos semblants. Així, es podria dir 
que un aplec implica sempre una pujada. 
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de fora del poble i de diferent cultura o d’ideologies polítiques diverses. Aquests 

fets no queden en sí diluïts en la situació de Festa, sinó que adopten una 

dimensió diferent. 

 

Una ermita constitueix una constel·lació d’obligacions repartides, de prelacions entre 

grups, dins d’una població i entre poblacions, conjuncions d’itineraris diferents, 

repartiments desiguals d’històries comunes.26 

 

Tota aquesta problemàtica porta a dur l’Aplec al terreny de la Festa, on hi ha la 

creació d’un espai-temps que es diferencia del quotidià. Posa els diversos 

grups d’un poble en un espai diferent i comú que implica un tipus de relació i 

interacció entre les persones diferent del quotidià. Aquest espai permet l’àpat, 

el sentiment de comunitat, i el joc entre les persones que han deixat de fer la 

seva activitat freqüent. Tot plegat funciona amb tensió, perquè no és habitual i 

es basa molt amb la il·lusió. Aquesta tensió pot esdevenir un conflicte que pot 

portar a la violència. Un exemple literari d’aquesta tensió que provoca aquesta 

mena de conflicte el podem trobar a Solitud, de Víctor Català (Caterina Albert). 

En el capítol IX, “Gatzara”, mostra un aplec a on la ballada de sardanes porta a 

treure els ganivets. Els autors de Córrer la sardana analitzen el tractament de 

l’aplec de l’autora i diuen:  

 

Sembla talment, com ens diran alguns dels teòrics actuals de la festa, que l’autora ja 

concebés la celebració festiva com una representació dels conflictes socials i un diàleg, 

a voltes explosiu, entre diversos sectors (d’edat, de gènere, d’origen de poders, 

d’actituds).27 

 

Per molts llocs de Catalunya una Festa d’aquest tipus implica sobretot menjar. 

Un arròs comunitari és allò més freqüent, però també es poden trobar diversos 

formats: que cadascú es porti el menjar fet, que cadascú es faci el menjar al 

lloc, que es llogui un cuiner, etc. En tot cas l’excés de menjar i també de beure 

hi són, en la majoria de llocs, cabdals i a vegades únics. 

 

                                            
26 ROMA (2009:7) 
27 AYATS dir. (2006: 90 I 91) 
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Què representa un Aplec dins les festes d’hivern? El dia és més curt que la 

resta de l’any, per tant, tot s’ha de fer en un espai de temps més reduït i sota 

inclemències temporals més agosarades. Això pot fer que es tinguin en compte 

les hores de llum per fer el trajecte, pot ser que part del desplaçament es faci 

en foscor. El foc pot prendre importància per fer menjar calent, per il·luminar i 

sobretot per escalfar-se. El foc té un paper important en les totes les festes al 

voltant de solticis, però en concret en les d’hivern té una funció més enllà que 

simbòlica. En sí, doncs, un Aplec en les festes d’hivern pot reunir tot allò 

característic de les festes d’aquest temps amb els comportaments de la pròpia 

Festa. 

Música i Festa 
 

Si la festa és el ritual de construcció de la comunitat, el fet de cantar junts en la festa es 

pot convertir en la veu unificada, en l’experimentació sensible, intensa i física de la 

realitat social que es fa existir en aquest moment únic.28 

 

La música intervé en els processos de la Festa, segons a on, més, segons a on 

menys. La música és capaç de generar grans experiències individuals i 

col·lectictives. Això fa que moltes músiques siguin dotades de signifacions 

especials pel grup que les comparteix, uns sentits que per ella mateixa no 

serien capaços d’entendre els que no ho coneixen. 

 

Jaume Ayats, Montserrat Garrich i Josefina Roma29 diferencien les festes amb 

“músiques pròpies” i les festes que utilitzen “músiques festives d’actualitat”. El 

primer cas té molta força avui dia a Catalunya ja que “el fet de poder-se 

ensenyar amb uns elements propis pren un valor positiu d’emblema i distinció”. 

Aquest cas s’ha tornat una necessitat en moltes festes en què es volen veure 

les músiques com a pròpies, úniques, antigues i populars. Tot plegat fa que 

moltes músiques de la Festa siguin per molts vistes de forma especial i única: 

 

                                            
28 AYATS, ORRIOLS i PALOMAR (2005:36) 
29 AYATS, GARRICH i ROMA (2005: 126 i 127) 
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La particular vivència d’unes melodies i d’uns timbres en aquell singular moment de la 

vida col·lectiva té importants efectes en el record personal i en l’imaginari que vincula 

cada individu amb la comunitat.30 

 

Es fa difícil imaginar una festa sense música, o sense cert element sonor 

rellevant. En molts casos el coneixement d’aquella música et fa pertànyer o no 

en aquella comunitat. En els moments de cant, de ball, de resposta en una 

música, és quan el foraster pot quedar apartat o necessita més ser iniciat per 

un “autòcton”. 

 

La música en molts casos és aquella que té més responsabilitat i significat en 

l’organització temporal de la Festa. La música ordena el temps i la successió 

d’esdeveniments. I de la mateixa manera que ho fa amb el temps, de forma 

més explícita ho fa amb l’espai. L’espai de Festa també es pot crear 

sonorament i va lligat amb la mateixa creació d’aquesta temporalitat pròpia de 

la Festa. La música i el ball fan que el temps i l’espai siguin uns altres diferents 

de la quotidianitat: transformen la realitat diària. 

 

La música també entra en l’àmbit sensorial, com un element més. És útil tenir 

en consideració la “retòrica dels sentits” proposada pels autors Jaume Ayats, 

Anna Costal, Iris Gayete i Joaquim Rabaseda31. En aquest aspecte s’entén que 

accions com el cantar (en el seu cas polifònicament) intervenen en la 

transformació de la disposició i l’estat de les persones. En aquest sentit, el so 

entre dins un engranatge en què es tenen en compte tots els sentits (vista, 

tacte, olfacte i gust) a l’analitzar un procés ritual on hi intervé el cant. Tot 

configura una retòrica que fa possibles moments més àlgids que altres. No 

només serveix per veure com el so i els altres sentits intervenen en una retòrica 

que genera una experiència sensorial concreta, sinó que a la vegada és una 

eina que permet explicar en termes més tangibles (fins i tot empírics) les 

emocions de processos socials complexes com la Festa. 

 

                                            
30 AYATS, GARRICH i ROMA (2005:127) 
31 AYATS et al. (2011). 

PATACADES, PARENOSTRES I SARDANES: DOCUMENTACIÓ I ANÀLISI DE LA FESTA DE SANT SEBASTIÀ DE CADAQUÉS 
Anaís Falcó Ibàñez - Projecte final d'etnomusicologia a l'Escola Superior de Música de Catalunya -  Director: Joaquim Rabaseda 
Curs 2010-2011 Tribual: Daniel Carbonell, Gianni Ginesi i Joaquim Rabaseda. Versió sense annexos.



 27

Però la música, per segons com es fa, per les seves caracterítiques, ¿pot 

facilitar que un esdeveniment adquireixi un sentit més de Festa? Pot ser que 

amb les pròpies característiques musicals es pugui explicar per què es genera 

més experiència emocional? Són preguntes obertes que em plantejo en aquest 

treball. És obvi que la música pertany a un engranatge social, integrada a la 

resta. Parteixo d’aquesta base per preguntar-me, a més a més, si estudiant el 

so, les seves característiques de realització, i el comportament i situació a 

l’hora de fer i escoltar aquesta música poden també explicar per què aquell 

esdeveniment és més Festa. La pregunta és si la música és si l’activitat musical 

pot tenir unes característiques per crear espai i temps, generar grups, 

ritualitzar, crear transgressió, simbolitzar poders, dir coses, generar divertiment 

i, sobretot, una experiència corporal i emocional intensa. 

 

El que aquí m’interessa és veure com la música intervé en tots aquests 

processos de la Festa, concretament a partir del cas de la festa de Sant 

Sebastià de Cadaqués, una festa d’hivern en una ermita allunyada del nucli 

urbà. 
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CAPÍTOL 3: CADAQUÉS, L’HIVERN I LES FESTES 
 

A Cadaqués, pirates, contrabandistes i bons mariners. 

 

Així es diu de Cadaqués i a Cadaqués. Aquests referents agrada recordar-los. 

Cadaqués és el poble més oriental del Principat de Catalunya. Aquest poble es 

troba posat en un cul de sac d’una badia del Cap de Creus, i és un lloc que no 

s’hi va de passada, sinó expressament. Per terra, hi ha gairebé mitja hora de 

carretera de revolts des de Roses, mig dia de viatge caminant, i l’alternativa, 

antigament la més pràctica, és només per mar. Allà on els Pirineus es 

submergeixen al Mediterrani et trobes un cap escarpat i molt castigat pel rigor 

del temps. Entremig, el lloc més a recés és allà on Cadaqués es troba, just al 

peu de la muntanya del Pení (600m), allà on una badia fa de port natural. 

Menystenir el mar seria menystenir Cadaqués, i menystenir la muntanya també. 

De tots dos espais en depenen la comunicació amb la resta de món i el fer 

diari. 

 

De Cadaqués se n’ha dit molt i a mans de moltes veus destacades. Per molt 

que vulguis prescindir de tot el que s’ha dit no ho pots fer. El que es diu forma 

part d’una realitat, ja sigui perquè es busca com negar-ho o com fomentar-ho, o 

perquè ha fet que el poble sigui com és i no una allau de blocs de pisos com 

tenen altres pobles de la costa catalana. El poble té unes peculiaritats que 

inevitablement hi són, i ho determinen la seva situació, el clima, un seguit de 

coïncidències socials i la gent que les fa existir. 

 

Forasters... 
 

Tota persona que no sigui de Cadaqués és forastera. Aquesta és la principal 

divisió per aquell de Cadaqués. Els forasters acostumen a ser la majoria que no 

hi ha nascut. Tanmateix, entre forasters, a Cadaqués n’hi ha de molts tipus. 

Cap divisió d’aquestes retreu l’acolliment i l’apreci que es pot tenir pel foraster, 

però el foraster no pot ser cadaquesenc, pot ser més acceptat o menys 

acceptat. 
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Cadaqués té 3100 habitants que hi viuen tot l’any, 1100 del quals són de 

nacionanlitat estrangera (europeus, americans, filipins i 700 de recent 

immigració sud-americana). Que més d’un 30% siguin estrangers ja és un 

impacte per un poble relativament petit. Però la paradoxa de Cadaqués no és 

pas aquesta només: a l’estiu ja només amb la gent de segona residència i 

turistes a hotels i apartaments la població ja passa a ser de 15.000 habitants. Si 

s’hi sumen els visitants de dia que es poden comptar a través de pàrquing, 

vaixells i autobusos, al mes d’agost a Cadaqués hi poden haver 18.000 

persones.32 Per tant, gairebé sis vegades més la població habitual. 

 

La gran majoria de cadaquesencs viuen del turisme i la segona residència. Fins 

fa poc la construcció era l’activitat més important, però amb l’anomenada crisi 

iniciada el 2009 hi ha hagut una parada i canvi d’ocupació. És un poble que a 

primera vista sembla que no hagi de tenir una massificació tan desmesurada 

com altres pobles veïns de l’anomenada Costa Brava.33 L’impacte, tanmateix, 

és gran. Cadaqués no pots entendre’l sense tenir en compte que hi ha dues 

temporades: l’hivern i el “bon temps”, i gairebé tota l’organització local gira al 

voltant d’aquest “bon temps”. 

 

Estiueig i turisme són dos models ben diferenciats per la gent de Cadaqués pel 

que fa al seu moment històric de sorgiment. L’estiueig ja no es concep com a 

tal en els models actuals: hi ha “els de Barcelona”, que sovint són els que hi 

tenen segona residència, els estrangers amb casa i els turistes34 (de tot arreu 

però no habituals a Cadaqués). Els estiuejants són aquells que venien a 

principis del segle XX i fins l’arribada del turisme a la segona meitat del 

franquisme, quan hi conviuen un temps ambdós models. L’estiueig és el model 

que portava grans prohoms a fer-se una casa per passar-hi l’estiu, o com a 

mínim un mes. La segona residència té el seu boom als anys ’60 i ’70, quan 
                                            
32 Dades orientatives facilitades per Joan Figueras i Pomès, habitant de Cadaqués. 
33 Denominació dels 200 quilòmetres de Blanes fins a la frontera francesa que va impulsar 
Ferran Agulló el 1908. Aquesta denominació de territori és sobreposa a la d’Empordà i així es 
veu reflectit a la famosa cançó de Sopa de Cabra “L’Empordà” que comença dient “Nascut 
entre Blanes i Cadaqués”. Només així s’explica com a Cadaqués, que no se senten 
especialment empordanesos en sí, veuen en aquesta cançó un segon himne, sobretot el jovent 
d’ara. 
34 En segons quines visions i moments poden adquirir altres sinònims que són més despectius. 
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una classe mitjana-alta, majoritàriament de Barcelona, obté un poder adquisitiu 

més elevat i es comencen a comprar una segona casa, pis o apartament, ja de 

caire més modest que el dels estiuejants i per passar-hi temporades que poden 

ser breus. De turistes n’hi ha de molts tipus, i vénen sobretot durant el “bon 

temps”, especialment al mes d’agost. 

 

És un poble que ha volgut i vol mantenir el seu perfil i el seu color, que no vol 

canvis bruscs. Aquesta voluntat provoca, a més, una atracció encara més gran 

per a tot foraster que veu en Cadaqués una postal. La fascinació de la imatge 

del poble no només cau en el visitant o l’artista, ha arribat fins als extrems 

desmesurats de voler copiar el poble fent-ne una reconstrucció. Això s’ha fet 

directament a Mèxic i s’està fent a Xina. Aquest poble, ja sigui a través de 

l’estiueig, el turisme, les amistats d’uns i altres o pel moviment hippie que va 

rebre als ’70, ha rebut un munt de personatges que n’han divulgat i exaltat el 

seu nom. El referent artístic i la importància del poble és una reclam pels 

turistes, com ho és el mar, la imatge de les cases enguixades, el retaule de 

l’església i l’entorn del Cap de Creus. I els cadaquesencs es troben entre cuidar 

el que tenen amb un apreci molt fort i beneficiar-se del que els ve fora com 

puguin, però sempre assegurant que “sort de tenir una carretera no gaire bona, 

això ens ha salvat”.35 

 

...i “aborígens” 
 

Els cadaquesencs no volen perdre’s en aquesta allau de gent i intenten enfortir 

les diferències amb el foraster. La identitat local és especialment ferma i es 

remarca en moltes ocasions. El que passa és que, com a construcció 

comunitària que és, es fa sobretot no envers “l’altre” sinó entre cadaquesencs, 

com una necessitat de pertànyer a aquest grup que és el poble i recordar que 

es té molt en comú. El “nos amb nos” és el lema que simbolitza aquest 

sentiment amb gran orgull. 

 

                                            
35 Dit per diversos informants i en comentaris de conversa, comentari generalitzat. 
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El parlar de Cadaqués és la punta de l’iceberg de la identitat cadaquesenca. Un 

parlar que sovint també es reflecteix a l’escriure. Molts canvien el seu parlar 

quan hi ha algú de fora i intenten camuflar allò més evident com l’article salat o 

la primera persona del singular del present finalitzada amb /i/, però entre 

cadaquesencs es parla normalment. Hi ha però una voluntat de no perdre el 

vocabulari, les conjugacions, el salar o els plurals masculins amb /u/, entre 

altres, però no és la única característica que s’utlitza per la construcció 

d’aquesta identitat. Com es veurà més endavant, l’hivern adopta aquesta 

funció: enfortir la manera de fer i de ser pròpies, com una necessitat vital 

nascuda de la controvèrsia que suposa l’estiu. 

 

El fenomen d’identitat local no és únic de Cadaqués, passa a molts llocs, però 

cal veure com és per entendre el funcionament social del poble. La gent de 

Cadaqués et diuen que són estranys i diferents dels pobles veïns en moltes 

coses. Per orgull i estima, per necessitat de ser algú en tanta gent, o per tot 

junt, la gent d’aquest poble se sent especial i única en molts dels aspectes més 

quotidians. A més a més, agrada recordar tota la mitologia de Cadaqués, la 

història... Sempre marcant els punts de diferenciació amb la resta de 

Catalunya. En ambients més distesos també se t’assegurarà que Cadaqués no 

és Empordà, sinó que és  “república independent del Cap de Creus.” 

 

L’hivern a Cadaqués 
 

L’anunci de l’estiu de la cervesa Estrella Damm del 2010 començava una nit de 

Sant Joan a Cadaqués i acabava a la platja “des Pianc” havent passat per 

Menorca entremig. Les imatges que suggereix l’anunci són probablement les 

que molts turistes deuen tenir del poble en sí de Cadaqués, en una visió d’estiu 

etern. Fora d’això i oposadament, hi ha un poble amb la seva manera de fer, 

els seus costums i amb el seu hivern: un hivern que pot ser dur. 

 

El temps que fa i la persona que és a Cadaqués tenen una relació 

extremadament forta. Amb la violència de la muntanya i del mar a l’hivern no es 

pot estar sense tenir en compte el temps que fa. Quan fa mal temps, és bastant 
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extremat. Els canvis de temps són ràpids, l’hivern no és senzill. La humitat, el 

llevant, la tramuntana forta, el fred i sobretot la foscor. El sol es pon molt ràpid 

ja que el Pení queda just a ponent. De manera que les hores de llum són breus 

i la foscor regna gran part de les hores d’hivern. 

 

L’hivern és un temps en què treballar no és fàcil i es fa llarg. Per una banda, la 

majoria d’oficis depenen del turisme de l’estiu; i, per una altra, hi ha moltes 

feines que s’han d’ajornar algun dia pel mal temps (construcció, manteniment 

urbà, collir olives...). De manera que l’hivern és un temps en què, per una gran 

majoria, es fa el que es pot amb la feina i un s’ho va manegant segons les 

possibilitats que hi ha dia a dia. Permet trobar-se tranquil·lament (cosa per a  

molts impossible a l’estiu) a fer el vermut al Casino el diumenge, o a qualsevol 

bar en plegar de treballar. Hi ha necessitat de “fer poble”, però no n’hi ha prou 

amb aquests punts de trobada del dia a dia: cal aprofundir en els dies de festa.  

 

Festes d’hivern a Cadaqués 
 

Les festes d’hivern tenen una importància molt gran per a la gent no forastera 

de Cadaqués: cal oposar-hi tot el que a l’estiu no es té, amb una gran voluntat 

de trobar-se entre la gent del poble i fer les coses per a ells mateixos i a la seva 

manera. A Cadaqués els llums de Nadal s’encenen al desembre i la temporada 

turística s’acaba amb el pont de la Puríssima. Exceptuant les festes de Nadal 

quan es barreja gent de tot, la resta de dies, Cadaqués queda prou buit de 

visitants, sobretot entre setmana. 

 

La festa major d’hivern és per la Mare de Déu de l’Esperança, normalment dita 

“Santa Esperança”, el 18 de desembre. La festa es basa en la missa, les 

sardanes i s’hi agrupen un seguit d’activitats complementàries. És el primer dia 

que es fa quina al Casino, cosa que ha tornat després d’uns anys de parada. 

La quina també es fa per Sant Esteve i Reis, i abans es feia fins a Sant 

Sebastià. Santa Esperança és un dia important, i és festiu local. Tanmateix té 

un caràcter preludiant. No és encara un dia que es trobi tothom del poble, molts 

PATACADES, PARENOSTRES I SARDANES: DOCUMENTACIÓ I ANÀLISI DE LA FESTA DE SANT SEBASTIÀ DE CADAQUÉS 
Anaís Falcó Ibàñez - Projecte final d'etnomusicologia a l'Escola Superior de Música de Catalunya -  Director: Joaquim Rabaseda 
Curs 2010-2011 Tribual: Daniel Carbonell, Gianni Ginesi i Joaquim Rabaseda. Versió sense annexos.



 33

aprofiten per anar a comprar regals de Nadal, i moltes activitats no són 

aglutinadores de gent i generacions. 

 

Per Nadal continuen les festes d’hivern però amb més turistes que en les altres 

que precedien i que continuen. Es fa missa del gall, es fan quines, i aquest any, 

per primer cop, s’han fet els pastorets. Per Cap d’Any, però, des del 1990 hi ha 

una fita en el calendari que cal considerar. Amb la idea que el Cap de Creus és 

el primer lloc del Principat de Catalunya que veu sortir el sol, hi havia gent que 

anava ben d’hora al matí per veure’n la sortida. L’alcalde que hi havia en aquell 

moment, Miquel Figueras i Xuclà, va decidir muntar-hi un “aplec de sardanes” 

amb una xocolatada. Ho va anomenar “l’aplec del sol ixent”. Una festa 

inventada, però que té molt a veure amb la celebració de l’inici de la llargada 

dels dies, del sostici d’hivern i del ritual del canvi d’any. Cap de Creus és la 

primera sardana que es toca quan el sol surt, sardana que es considera l’himne 

de Cadaqués. En aquesta festa hi conviuen uns quants del poble amb bastants 

forasters, sobretot els de segona residència que han volgut passar el Cap 

d’Any allà. Arran de l’èxit, altres llocs van decidir fer-ho, com en el Far de Sant 

Sebastià, a Palafrugell.  

 

Passat Reis (que acostumen a venir en barca) i durant part del mes de gener i 

febrer és època de menjar “garotes”, eriçons de mar. A la segona meitat de 

gener el mar es “buida”, són les minves de gener, i en nits de lluna plena es pot 

veure en el mar quiet com les roques s’enfonsen amb molta definició. De 

garotes, actualment n’hi ha molt poques, ja que vénen molts vaixells i se les 

emporten a l’engròs i s’estan extingint. Agafar garotes era relativament senzill i 

no calia ser-ne un gran expert. En època de garotes el que es fa és anar a 

platges, menjar-ne, fer carn al foc i molt de vi. La manca de garotes fa disminuir 

aquesta activitat, activitat que es fa amb colles i als caps de setmana. També hi 

ha l’opció, d’anar a barraques, als olivars de la muntanya, en lloc de la platja, 

cosa que es fa sobretot quan a mar no hi ha bon temps. Aquests àpats conjunts 

propicis d’aquesta època poden produir situacions de cantar, ballar i fer jocs. 

Les garotes tenen fama de ser afrodisíaques, fet que lliga amb les festes 

d’hivern. També s’explica que costen de pair, malgrat que d’altres asseguren 

que es diu de les garotes, per no dir-ho de l’excés de vi. 
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En aquest ambient “d’ensopiment sublim” que deia Anna Maria Dalí36, arriba el 

vint de gener, dia de Sant Sebastià. Ja dos dies abans hi comença a haver 

moguda entre les colles decidint qui porta què i com s’organitzen. Queden en 

un garatge per parlar-ne, al bar o es telefonen. No tots pujaran a l’ermita de 

Sant Sebastià el dia vint, però en general el poble quedarà buit. Els pocs que 

no hi hagin volgut o pogut pujar és probable que vagin a menjar garotes o 

simplement carn en alguna platja o barraca, aprofitant el dia festiu local, fent la 

seva altra celebració particular. De Sant Sebastià, com a focus temàtic del meu 

treball, hi entraré més endavant. 

 

El poble juga amb els festius locals. Un any o altre cau Santa Espreança o Sant 

Sebastià en cap de setmana, fet que permet fer festiu el “Dia d’anar-lo 

enterrar”, dimecres de cendra. Hi ha una voluntat molt gran de celebrar les 

festes el dia que toquen i no aplaçar-les al cap de setmana. Un gran perquè 

d’això és per evitar que hi hagi forasters en les pròpies festes. I això no s’ha de 

despreciar o mal entendre. No és que al cadaquesenc no li agradi compartir el 

que té, només necessita en aquests dies gaudir de ser només entre coneguts 

del poble, en una manera de fer que allunyi de la feina (que és el que 

signifiquen molts forasters). És especial per ser un dels pocs dies a l’any en 

què no cal compartir altres codis de conducta i relació. Sant Sebastià ha 

començat a rebre alguns forasters, sobretot quan cau al cap de setmana, això 

fa que molts ja no hi vulguin anar perquè han perdut l’al·licient que els motivava 

per anar-hi. El fet que hi hagi gent desconeguda mirant-te fent la teva festa i 

compartir-la amb gent desconeguda, en sí, no es concep, i deixa de ser Festa 

en aquest cas. Per molts només queda Carnaval amb aquest al·licient. 

Orgullosos de celebrar-l’ho “els dies propis de Carnaval”, és una festa que 

reuneix aquestes característiques també.  

 

Quan es cosien tots els vestits de Carnaval provocava que durant les tardes de 

gener i febrer grups de dones es trobessin per cosir a la tarda tot fent un 

berenar. Tres vestits per persona s’havien de fer, o com a mínim dos. Avui dia 

                                            
36 T:10 
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molts vestits es lloguen, es compren o s’improvisen més, i no provoca tant 

aquestes tardes de reunió femenina. Carnaval comença amb un ball diumenge 

a la nit, dilluns es fa el Carnaval dels petits, dimarts és el dia de la passada (el 

més important) i dimecres de cendra és el “dia d’anar-lo a enterrar”. S’intenta 

que dimecres sigui festiu, i dimarts a la tarda no cal que ho sigui, perquè com 

moltes de les més “vives” festes, la gent s’espavila per tenir lliures estones de 

feina encara que hagi de fer hores extres abans o després. Carnaval no té cap 

reclam per al foraster, com pot arribar a tenir Sant Sebastià. És una festa en 

què els cadaquesencs s’ho passen molt bé perquè ho basen en la relació de 

colles i entre colles i ho fan disfressant-se, ballant i fent la passada. A altres 

llocs, les rues o passades són perquè uns hi “desfilin” i d’altres s’ho mirin. No 

és el cas de Cadaqués. Tothom hi participa, fet que fa que calgui pertànyer als 

propis grups del poble. Carnaval és el resum del sentit de les festes d’hivern, i 

té una estreta relació amb Sant Sebastià pel que fa a la manera de concebre’l i 

en la relació temporal. Per Sant Sebastià les colles es troben i comencen a 

pensar de què es disfressaran i com s’organitzaran. Les festes d’hivern tenen 

tot un procés que les fa existir i ser molt importants per a la gent del poble. 

 

El calendari laboral va lligat al bon temps, per tant, l’any comença quan el bon 

temps arriba i es comencen a fer tots els preparatius per començar a rebre 

forasters. Aquest bon temps però, no és cap data fixa i en tot cas sí que hi ha 

una cosa clara: després de Carnaval. Per tant, Carnaval passa a ser una 

frontissa, tal i com ho ha sigut en moltes èpoques. Per Carnaval acaben les 

festes d’hivern a Cadaqués, i en definitiva tot allò que s’ha fet de cara al poble i 

entre la gent del poble. A partir d’aquest moment la població va rebent cada 

vegada més gent i la mateixa gent del poble ja difícilment coïncideix en cap 

esdeveniment fins l’hivern següent. Les festes d’hivern són, doncs, un moment 

molt important pels cadaquesencs, per poder trobar-se amb els del poble, per 

poder estar fent una activitat sense forasters i, també, per no perdre la identitat 

local. És per tant, Cadaqués, un poble amb dues cares. Les festes d’estiu no 

tindran un pes gaire important per la relació entre cadaquesencs. La majoria 

d’informants han afirmat que les festes d’estiu es fan de cara als de fora perquè 

ells estan sempre molt ocupats i és a l’hivern quan fan les festes més per a ells. 

És només així que es pot entendre com les festes d’hivern són de les poques 
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coses que menys es volen promocionar als de fora i més s’evita d’explicar, 

perquè, si no, deixen de ser, de tenir el sentit que les fa fer. 
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CAPÍTOL 4: L’ERMITA DE SANT SEBASTIÀ 
 

Cada 20 de gener gran part dels habitants de Cadaqués pugen a l’ermita de 

Sant Sebastià, que es troba al mig de la muntanya del Pení, a 384m d’altitud. 

Des d’allà dalt es pot veure tot el poble, el Cap de Creus i gran part de mar i la 

falda del Pení. Hi ha dues maneres de pujar-hi: pel camí vell o pel nou, que és 

una pista ampla. El camí vell s’enfila des del Llaner i abans d’una hora et 

permet ser a dalt l’ermita. Tot perfilat per marges de la mateixa pedra seca de 

llicorella que envolta els olivars, el camí estret rep la gent que s’estima més 

pujar directe, no trobar-se cotxes i moure’s com es feia antigament, quan duien 

el sant a dalt. Però ja ningú no recorda haver-lo portat a dalt, se sap que s’hi 

duia. El record que hi ha en la gent és que el sant es portava en processó fins a 

la platja del Llaner i allà es deixava, a Can Salleres, mentre tothom s’enfilava 

amunt. El camí vell va ser durant un temps inutilitzat. Avui molts agafen el 

cotxe, o es reparteixen de forma que un de cada colla pugi en cotxe per dur tot 

el menjar i beure. Molts acaben pujant pel camí vell i baixant pel nou, ja que és 

més suau. En tot cas, el poble, cada 20 de gener queda prou buit, potser el dia 

que més buit és durant unes hores. 

 

Un racó particular 
 

L’ermita és propietat privada. Els amos no han tingut mai cap problema per 

rebre la gent de Cadaqués aquest dia perquè puguin fer la seva festa. Els 

agrada i s’organitzen per ser-hi, ja que no hi viuen tot l’any. És més, deixen el 

lloc a punt i fan entrepanets de botifarra i conviden la gent. Fins fa poc deixaven 

la casa per anar al lavabo i tot, però ara posen uns wàters químics i també 

cubells d’escombraries per a les deixalles. Com que han tingut un lleuger 

augment de gent, i de fora, en els darrers anys, s’han trobat en la situació de 

preveure aquests canvis. La gent de Cadaqués no oblida que són a casa d’ells i 

en tenen un respecte molt gran. Avui dia l’amo és en Sebastian Guinness37 que 

                                            
37 Sebastian Walter Denis Guinness (1964). Fill del baró Moyne, Jonathan Guinness, i Suzanne 
Lisney. Els Guinness eren una família aristocràtica que ara es mouen entre Irlanda i Anglaterra. 
Un membre de la família va fundar la coneguda cervesa negra Guinness.  
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arran de la mort de la seva mare tres anys enrere va heretar la propietat. En 

Sebastian es diu així per l’ermita. La seva mare, Susanna Lisney, apreciava 

molt aquest lloc. L’havien comprat amb el seu primer marit i quan es va 

divorciar i es va tornar a casar, de regal de noces, va fer comprar al nou marit 

l’ermita de l’ex-marit.  

 

Aquesta ermita és propietat privada arran de la desamortització de Mendizábal 

a partir de què es van anar privatitzant diferents santuaris del país. Malgrat que 

la desamortització va ser el 1836, consta que l’ermita de Sant Sebastià va 

passar a ser propietat privada el 1859.38 Va pertànyer uns anys a algú del poble 

que era del patronat de Sant Sebastià. Tot seguit, als volts del 1931, ja va 

passar en mans particulars: es tractava del senyor Mandri.39 Francesc Mandri, 

estava malalt, sembla que tenia algun tipus de bogeria, perquè primer el van 

tenir tancat al manicomi de Mataró i la seva dona el va voler portar en un altre 

lloc. Van comprar l’ermita de Sant Sebastià, hi anaven amb un criat, però a 

més, la família Pomès de Cadaqués hi va fer de masovers i el van cuidar. El 

senyor Mandri era de Barcelona i ja tenia una casa d’estiueig a dins del poble. 

Després del senyor Mandri van se el senyor Miquel Hostench, també de 

Barcelona. Després dels Hostench ho va comprar l’anglès Chiellens, que va 

morir a Sant Sebastià i van tenir molts treballs per enterrar-lo. Després de 

Chiellens ja va venir la família actual, que he explicat abans. 

 

L’ermita de Sant Sebastià i Santa Quitèria 
 

L’ermita s’ha trobat en conflicte en algun segle davant de l’enfrontament entre 

Cadaqués i Roses per veure a qui pertanyia. La muntanya del Pení era 

quelcom que els de Roses reclamaven, i per tant, també l’ermita. 

 

El poble de Cadaqués es va encomanar a Sant Sebastià per protegir-se de 

diferents epidèmies. La gent recorda que és arran d’una epidèmia del còlera. I 

és probablement l’epidèmia més cruel que es recorda, tanmateix aquesta 

                                            
38 Placa posada a Sant Sebastià. 
39 Farmacèutic que va elaborar el conegut “Cerebrino Mandri”. 
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epidèmia és del 1837. L’epidèmia més cruent que hi va haver d’ençà 

d’aleshores va ser al 1924, de grip. Però malgrat aquestes desgràcies hagin 

pogut marcar i recordar el fet d’invocar-se a Sant Sebastià, no és en temps tan 

recent que allà hi hagi una ermita. El 1588 hi va haver a Cadaqués una 

epidèmia de pesta molt gran. Però, el document més antic conegut en què 

consta una ermita a la muntanya del Pení és de 1411. L’ermita té l’advocació a 

Sant Sebastià i a Santa Quitèria. No he conegut cap estudi que determini una 

època de construcció de l’ermita.  

 

L’ermita té una ubicació molt estratègica. És un lloc amb una deu d’aigua, té  

una cova i una vista molt àmplia del Cap de Creus, a la vegada que és molt a 

prop del cim dels Simonets que permet mirar cap el cantó de Roses.  

 

Que el poble de Cadaqués hagués invocat Sant Sebastià no és res estrany, 

molts pobles de Catalunya hi tenen devoció ja que va ser el sant que 

s’invocava en totes les pestes que hi va haver. A Cadaqués, com en altres 

nombrosos llocs dels països catalans,40 Sant Sebastià n’és el patró. La 

impressió de goigs de Cadaqués més antiga data de ca.1713, aquests goigs 

contenen nombroses referències al poble, l’ermita i la seva situació en el Pení. 

 

Tota enguixada, l’ermita ressalta enmig de la tosca muntanya. L’actual 

estructura data del s.XVIII, en un estil neoclàssic. La capella té una nau central 

amb un creuer. De dintre també és enguixada i només hi ha la part superior de 

l’altar que és pintada, sobre el guix, de blau, el mateix blau que hi ha a la 

fornícula del sant. De la clau de volta central en penja un centre de flors 

seques. Té un cor amb barana de fusta. En el cor, ara, hi ha un llit de matrimoni 

que els propietaris utilitzen per rebre convidats alguna vegada. Aquest cor 

queda inutilitzat durant la festa. Fa temps, els més vells, sí que recorden 

d’haver pujat a dalt el cor. Hi pujaven tant homes com dones, segons diuen. La 

decoració que hi ha es basa en flors semprevives, mimosa i algun jacint. 

També hi ha tires de roba estampada i de colors a l’entrada i a les parets. 

Altrament, és una capella austera i senzilla. Pel que fa al mobiliari, malgrat que 

                                            
40 Palma de Mallorca, Vinaròs, Monistrol de Montserrat, Almenar, Matadepera, Moià, Xàbia, 
Riudoms, Cunit, etc. 
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en fotos de més de deu anys es veu que només hi ha els bancs de pedra 

laterals i la gent és dreta, ara hi ha diferents cadires plegables distribuïdes per 

la nau a l’hora de dir-hi missa. Algun banc de fusta amb decoració de talla es 

pot trobar a les capelles laterals, a més d’unes cadires amb forma de butaca, 

on enguany seien els homes del cor. 

 

La casa és adossada a la capella i en queda per sota. L’absis de l’església mira 

cap el nord i l’entrada és al sud. De l’entrada de la capella se’n desprèn una 

plaça allargada que va cap el camí d’entrada a l’espai seguint el traçat de la 

feixa imaginària que li correspondria. En el que seria la feixa de sota, hi ha l’era 

que fa d’entrada de la casa. Tot seguit, tant per dalt com per baix, ja són només 

feixes. La gent es col·loca a les superiors, no només perquè siguin les 

netejades de branquillons, sinó que permeten tenir més claror i també observar 

millor el que passa davant la capella. Cap al darrere de l’absis, però darrere la 

casa, hi ha la piscina que s’han fet els últims amos. Tirant amunt i ben 

amagada hi ha una cova petita. 
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CAPÍTOL 5: “FESTA A L’ERMITA”41 
 

Sant Sebastià és una Festa que seria de tipus “aplec”, pel que he explicat 

anteriorment. Però mai a Cadaqués s’anomena aplec i cal recordar que és una 

nomenclatura que utilitzo de manera teòrica. A Cadaqués es parla de “Sant 

Sebastià” i si a vegades surt alguna paraula que la defineixi, en surt “festa”. És 

de tipologia aplec perquè es tracta d’una festa d’un dia, on es canvia d’ubicació, 

es va fins una ermita a fer-hi la missa i es fan un seguit d’activitats allà mateix, 

sobretot menjar. A diferència d’altres llocs com Tossa, aquí no hi ha cap vot 

que es faci explícit en un temps concret. Per tant, se sap que el dia 20 de 

gener, dia de sant Sebastià, caigui quan caigui, es va a l’ermita i es fa la festa. 

 

En l’espai de la Festa 
 

A Sant Sebastià s’hi va en colla. Les colles acostumen a agrupar gent d’una 

mateixa quinta i no pas famílies. Aquest funcionament també es pot veure a 

l’aplec de Santa Caterina que celebren els de Torroella. A Cadaqués els nens, 

ja a partir d’uns vuit anys, pugen sense els pares, amb la seva colla. 

 

Pujant el vessant per sobre la capella hi ha un seguit de feixes –com he escrit- 

on cada colla pren el seu lloc. No està dit a cap banda que hi hagi el lloc d’algú, 

però cada colla té el seu espai i es respecta. Aquest fet és implícit, i no passa 

res quan el codi és el mateix per a tothom. De la distribució es pot veure com la 

gent més gran es situa a les feixes més baixes i a mesura que es puja va 

disminuint l’edat. Excepte els nens que es distribueixen per racons més 

amagats, dels extrems, i no necessàriament a les feixes. Els nens van a buscar 

el menjar allà on són els pares i se’n van cap el racó de la seva colla. Cada 

colla porta el seu menjar i molts fan foc i couen carn. N’hi ha que fan arròs i tot. 

                                            
41 Títol d’un quadre de Dalí que s’adjudica a la Festa de Sant Sebastià, però que jo no descarto 
la possibilitat que es parli de l’ermita de Sant Baldiri. Sant Baldiri és el 20 de maig. Ara no es 
celebra, però hi havia parades amb una pasta típica de Cadaqués que en diuen flaones. Hi ha 
un ambient primaveral en el quadre i l’ermita pintada s’assembla més a Sant Baldiri. La 
ubicació, en canvi, és des del cantó del Pení, com Sant Sebastià. Referència del quadre: 
Salvador DALÍ (1921). Festa a l’ermita. Aiguada sobre cartró. 52x75cm. Figueres: Fundació 
Gala-Salvador Dalí.  
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Fins i tot n’hi ha que porten pastissos de tot tipus, gairebé mitja pastisseria. 

Molts asseguren, però, que Sant Sebastià, abans, era un dia per atipar-se de 

garotes quan n’hi havia. Gent més gran explica que no s’hi feien focs com ara. 

Es pujaven anxoves i quatre garotes, pa, molt vi i res més complicat. N’hi ha 

que es queixen de les sofisticacions que s’arriben a fer avui dia. Una de les 

raons del fet de tenir més menjar s’explica amb el fet de pujar-hi amb cotxe. 

Però, de fet, la gent n’està orgullosa que hi hagi una abundància de menjar i 

acaba sent, juntament amb el beure, un dels elements més importants de la 

festa. 

 

El propietari també celebra el dia i, a més, celebra el seu propi sant. Convida 

els seus amics, forasters, i els convida a casa a dinar, o al replà abans d’entrar 

a la casa. El grup aquest ja té un altre funcionament a part. Són convidats i són 

anglesos i francesos, principalment. Paren una taula d’on van picant i van fent 

l’àpat a la seva manera. Funcionen diferent, i tothom s’ho sap i ho respecta i no 

hi ha cap problema perquè uns es deixen fer als altres, en espais diferents. De 

bon matí alguns van a prendre el cafè amb en Sebastian i durant tot el dia van 

agraint-li tot el que ha fet saludant-lo amablement. Els amos comparteixen 

moments de col·lectivitat també. La resta de la gent es troba a les feixes amb 

les colles. 

 

Tota l’estructuració de colles és només el pretext que s’organitza des de baix el 

poble i per tenir un ordre inicial un cop allà. Però tenir un lloc serveix per 

convidar aquest i l’altre i per saber on es troben els altres. Es vol compartir el 

que es té i es vol anar estar amb tothom i parlar amb tots. Es menja dret i la 

gent és en un moviment constant entre feixes per anar amb uns i altres. Els 

problemes que es tenen i separen certa gent es deixen a baix al poble, i a dalt 

només hi ha uns codis per deixar-los explícits, si cal, que poden passar per alt 

al foraster i que en cap cas seran una disputa directa. Això és el que es té al 

cap. Llorenç Baró42, jove cadaquesenc, ho veu com que hi ha una idea que ha 

quedat al llarg de la història. Veu que per la gent que va decidir anar cada any 

el dia 20 a Sant Sebastià era un dia de molta alegria, ja que aquest sant els 

                                            
42 CDQ-18 (5-00:23:16). 
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havia salvat. La gent anava a celebrar-ho molt i aquesta idea tan potent queda. 

A Sant Sebastià, en principi, s’és amic de tothom i es viu d’aquesta manera. 

 

El poble des de dalt es veu petit, “emmarcat pel paisatge”43, i a Sant Sebastià 

és com si les distàncies que dins el poble són grans a dalt l’ermita queden 

reduïdes, de la mateixa manera que el poble és un conjunt únic des d’allà dalt. 

 

Conflicte 
 

Tanmateix el conflicte s’esdevé. S’esdevé quan algú no coneix o no segueix els 

codis implícits. Tot és de tots, sí, però si hi ha un respecte i sobretot entre els 

habitants del poble. Enguany es va tenir lloc un conflicte d’aquestes 

característiques. Un foraster va anar a pispar menjar en una colla. Ho va fer 

sense permís ni respecte per allò que es coïa. Aquest fet va encendre les 

emocions dels afectats. El conflicte ve per aquestes raons: si porten gossos, si 

ve gent de fora i envaeixen una part important on normalment s’hi posa una 

colla, si algú de fora es dedica a anar pispant menjar d’aquí i d’allà, etc. És una 

festa que viu d’aquests codis de relació entre colles i els forasters poden o bé 

trencar-ne l’al·licient o poden fer arribar a extrems més conflictius en els casos 

descrits. Quan hi ha conflicte, normalment s’acaba amb quatre crits i sobretot 

amb un enuig que viu aquell que ho ha patit. L’afectat no només ha patit l’acció 

puntual, sinó que ha tingut un xoc en el fet d’adonar-se que allò significa que 

allà hi ha una manera d’actuar que té molta part d’il·lusió i d’una emoció 

compartida que qualsevol entrebanc la transforma en tot el contrari. I això 

passa en la Festa, passa a Sant Sebastià. 

 

Mam 
 

A Cadaqués hi va haver un temps que duien l’aigua d’un vaixell perquè la de 

l’aixeta, malgrat ser menys salada que la de la font, no era prou bona. Si 

antigament es bevia més vi és perquè molta aigua era dolenta, i això a tot 

Catalunya, i a Cadaqués va durar fins tard. Independentment del cas que hi 
                                            
43 Metàfora de Mossèn Jaume Angelats i Morató, al sermó de la missa. CDQ-20 (10-00.10:51). 
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hagi uns substrat molt proper, o perquè sigui poble de mar, o perquè hi ha 

molts bars a causa del turisme, es pot dir que a Cadaqués “hi ha molt de mam”. 

La idea de taverna apareix en els bars més nous que es poden haver obert i 

esdevenen punt de trobada masculina en sortir de la feina i per fer un got. Però, 

al dia a dia, el beure ve de rebot d’aquesta actuació, són llocs de trobada on es 

parla i la cultura del got no va a cap extrem forassenyat. Això no és així quan 

és Festa, no és així ni per Sant Sebastià, ni per Carnaval. En aquests 

esdeveniments es beu i es beu molt. Vi i garnatxa és el més propi, però la 

cervesa avui dia gairebé es troba a tot arreu. 

 

A Cadaqués s’utilitza sobretot l’expressió “anar carregat”. El beure combinat 

amb la idea de compartir i passar-ho bé provoca que molts siguin més 

extravertits en aquests dies. A Sant Sebastià, entre cadaquesencs, tothom es 

saluda i tothom parla, i això és més contundent durant el dinar i havent dinat. 

“Tot és més fàcil després de dinar”. Les baixades sempre s’expliquen amb 

anècdotes de molta gent sobre un vehicle, trencar camí per fer drecera, caure, i 

gent més gran explica que en arribar al Llaner alguns joves es llançaven a 

l’aigua per anar una mica més serens. Però en realitat tot continua al Casino. 

 

El Casino és la casa modernista d’un antic indià posada al costat de la riera, al 

costat de la platja gran. El Casino pertany a la Societat l’Amistat i és el punt de 

trobada i el centre neuràlgic de qualsevol que és a Cadaqués. Allà hi passa tot 

el que es pot veure. És un bar, però és més que això. És el lloc de fer el vermut 

els diumenges, de trobada, de joc (dòmino i cartes, sobretot), de veure el 

Barça... Ho és per la gent del poble i ho és per a tot foraster. Amb vistes al mar 

i amb tota la vidriera feta al davant, proporciona un efecte hivernacle molt 

buscat pels amants del sol i amb una visió de tota la badia i el carrer. Al Casino 

és on passen les coses del poble que no són de ningú en concret. La quina 

s’organitza allà, quan es fa, i abans s’hi jugava per Sant Sebastià. Tot i així, 

igualment Sant Sebastià s’acaba al Casino avui dia. La casa crea un racó 

arrecerat que se’n diu el Portal. Allà s’hi toquen i ballen les sardanes de les 

festes d’hivern. A l’estiu a vegades es fan allà, però més aviat es traslladen al 

passeig que queda a l’altra banda.  
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Allioli, fum i carn 
 

El fum potser no era característic fa uns anys, però avui és protagonista a les 

feixes. El fum, l’olor de les brases i la carn coent-se, i el gust dels forts alliolis 

que tothom lliga, es barregen amb el beure, el parlar obertament, el contacte 

físic més obert entre la gent, els sons, i crea una situació fora de la 

quotidianitat. S’entra en un espai diferent on el cos actua més desinhibint. 

Alguns recorden Sant Sebastià com tot d’accions que van succeint i es van 

percebent a través dels diversos sentits. 

 

L’allioli,  juntament amb les garotes, les anxoves, la carn i el pa és quelcom que 

gairebé tothom consumeix. No s’entén com un acompanyament de res en sí, 

sinó que és un element principal en tot el menjar. Com se sap, té un gust fort i 

pot costar pair-lo, de manera que és un gust que acompanya més enllà de 

l’àpat i que es pot voler intentar compensar-lo bevent més. 

 

El fum no només es percep amb l’olor sinó que crea una imatge difuminada. 

Permet identificar els nuclis de cada colla, implica que la gent no es reconegui 

tant de lluny i indueixi més al desplaçament, o si més no és un tel visual que 

requereix que la gent s’acosti més per parlar i veure’s. 

 

Per la situació i el canvi de l’estat corporal, hi ha una comunicació més viva 

entre la gent i es reprèn el costum, ara per molts tan contingut, del contacte 

físic en el parlar, saludar-se, explicar-se millor... Es busca en petit en totes les 

converses i situacions, i acaba sent sobretot en el ballar i el picar-se quan més 

s’expressa. És percebre les relacions entre la gent del poble també amb el 

tacte. 

 

No hi ha cap música enllaunada ni, en principi, es canta ni té lloc cap expressió 

musical fora dels moments que detallaré en els propers capítols. El so constant 

és el de parlar, cridar alegrement, riures, el so de les brases, dels 

desplaçaments... 
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El cos és en un estat concret, en un estat de Festa on participen tots els sentits. 

El cantar i el ballar hi contribueixen, i ho aniré explicant en el proper capítol ja 

que és el focus principal d’aquest treball, però abans també cal parlar del joc. 

 

Picar i saltar 
 

Picar-se és un element carnavalesc i de Festa. Permet una trangressió entre 

les persones i s’exalta més controlada o menys la part violenta dels humans. 

Però, malgrat que el picar té aquestes característiques sovint acaba aparaixent 

en el joc com una demostració de força més: ja sigui donant o tenint resistència 

rebent. Tot plegat, no deixa de ser una manera de relacionar-se entre sí, i de 

percebre les relacions de les persones en l’esdeveniment. 

 

A la festa de Sant Sebastià es fan diversos jocs. Se n’havien fet més, però que 

es recordin es fan: el “borinot”, el “mare” i salt a corda. 

 

El “borinot” és un joc on cal que hi participi gent amb una força semblant. És 

per això que és un joc que fan només els homes. Un any, el 2008, es va donar 

el cas de voler fer “borinot de petits” i “borinot de dones”. Però, altrament són 

els homes que el juguen en alguna de les feixes. En aquest joc un para i en 

una posició acotada es tapa la cara i para la mà a l’esquena. En la mà de 

l’esquena rep la picada d’algú que ha d’endevinar qui és. Si no l’endevina torna 

a parar, i si no, para el que l’ha picat. Picar-se esdevé una violència 

transformada en creadora de relacions en la Festa. 

 

El “mare” és un joc que a altres llocs s’anomena “cavall fort”. Per equips s’acota 

un seguit de gent. Un salta a sobre i diu, en castellà, “xurro, media manga o 

mango entero”. Els de baix han d’endevinar quina part del braç es toca. Si no 

ho endevinen salta una altra persona de l’equip contrari. Els de baix han de 

resistir el pes dels de dalt. 

 

Saltar a corda es pot organitzar tant a dalt l’ermita com a baix a davant del 

Casino. Enguany, 2011, només va ser davant del Casino. Distribueixen una 

PATACADES, PARENOSTRES I SARDANES: DOCUMENTACIÓ I ANÀLISI DE LA FESTA DE SANT SEBASTIÀ DE CADAQUÉS 
Anaís Falcó Ibàñez - Projecte final d'etnomusicologia a l'Escola Superior de Música de Catalunya -  Director: Joaquim Rabaseda 
Curs 2010-2011 Tribual: Daniel Carbonell, Gianni Ginesi i Joaquim Rabaseda. Versió sense annexos.



 47

corda llarga que es fa rodar en diverses paràboles. Diversos jocs es fan amb el 

salt a corda amb cançó, com A la barrejada, o comptant i doblant la freqüència 

en algun moment. 

 

Els jocs s’entenen en un conjunt d’activitats exteriors de la Festa en que hi 

entra el menjar i el ball, sobretot les patacades. Al final es barreja el saltar a 

corda amb el saltar a les sardanes. El fred que comença a fer quan el sol es va 

ponent queda contrastat per l’esforç físic que provoca el salt del joc i el ball. 
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CAPÍTOL 6: SOL I SO 
 

El beure, menjar, caminar, relacionar-se amb la gent del poble fora d’ell, les 

olors, tot contribueix a fugir de la quotidianitat, però també ho produeix el cantar 

i el ballar. A més de la corporalitat que s’esdevé en l’espai cal considerar també 

el temps. El temps va lligat al sol, i en relació al sol es poden delimitar els 

diferents moments on el cantar i el ballar tenen lloc.  

El sol 
 

El recorregut del sol ja he explicat que surt del mar i es pon darrere el Pení. 

Des de dalt es pot veure tota la sortida del sol amb molta claredat. És per això 

que n’hi ha alguns, en general gent més jove i nens, que volen pujar ben d’hora 

i veure com el sol va sortint mentre esmorzen. El dia és curt d’hores de sol i cal 

aprofitar-lo al màxim. Sent allà dalt veus sortir el sol abans no t’apareix al poble, 

però també allà es pon abans que essent a baix al poble, ja que ets al vessant 

just on s’amaga. Cal baixar al poble, on encara hi toca.  

 

Alguns nens potser no pugen a dalt ja de seguida, però se’n poden trobar que 

queden a Portdoguer o al Llaner i van veient sortir el sol i fer-se clar mentre 

s’acaben d’ajuntar tota la colla per finalment pujar. Els nens que actuaven 

d’escolà aquest any 2011, però, a les sis del matí ja eren a dalt Sant Sebastià 

amb la seva gatzara. Altrament, els altres joves hi intenten ser a quarts de vuit, 

ja que, a tres quarts, l’astre ja no només il·lumina el cel, sinó que apareix i es 

reflexa al mateix mar. Quan el sol es pon a Sant Sebastià és l’hora de baixar i 

aprofitar el que en queda al poble tot saltant a corda i ballant sardanes. És als 

volts de les quatre que comença a no tocar-hi i a refrescar. Normalment 

s’allarga fins gairebé tres quarts de cinc i als volts de les cinc comencen 

sardanes a baix al Portal, al costat del Casino. La ballada, completa amb sis 

sardanes, acabarà just quan ja no hi ha ni claror de sol i entra la nit. Això serà a 

dos quarts de set aproximadament. 
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Moments sonors 
 

Hi ha quatre moments importants que ajuden a marcar les temporalitats del dia 

i a la vegada són els moments de màxima construcció de Festa, malgrat no 

sigui viscut per tothom. Aquells que no ho viuen saben que n’és el moment i 

que cada cosa té el seu espai temporal i no ser-hi també implica un tipus de 

construcció. Aquests moments contenen música, cant i ball. N’hi hauria un 

cinquè, que no és desaparcebut, però que també es podria considerar: el toc 

de campanes a un quart d’onze del matí que anuncia el dia de festa i la crida a 

missa cap a Sant Sebastià. En relació al toc de campanes també caldria 

considerar el toc de campaneta que avisa l’inici de la missa un cop a Sant 

Sebastià. Altrament, s’esdevenen els quatre moments sonors que són 

considerats per explicar la festa: 

 

� Missa 

� Sardanes 

� Patacades 

� Sardanes 

 

D’aquests, els tres primers tenen lloc a Sant Sebastià i el quart a baix, al poble, 

avui dia. Quan es parava al Mas d’en Baltre, allà es podien fer tant sardanes 

com patacades i igualment a baix a Can Salleres, on s’acabava la festa. 

 

Tot seguit explicaré el sentit temporal de cada moment, i en el següent apartat 

exposaré què és cada gènere i com funciona. 

“O que consolació!” 
 

La missa seria la raó bàsica de pujar-hi. Per molts és l’únic dia a l’any que 

entraran a missa, on la “religió” de la Festa els hi fa anar. A la missa, fins fa tres 

anys, hi tocaven els mateixos músics de les sardanes. Però d’ençà tres anys 

que hi ha l’organista de l’església que acompanya la litúrgia i els cants. Hi ha 

també els escolans que hi canten des d’aleshores. Entre els escolans no es fa 

distinció entre nens o nenes, i a Sant Sebastià, enguany, n’eren cinc. Des del 
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2010, també hi canta un cor d’homes. Aquest cor d’homes, dit “coro d’homos”, 

canta per la missa del gall i per Santa Esperança. Alguns havien fet d’escolans 

de petits, i els més grans havien participat als cors de Pasqua que es feien 

abans a Cadaqués. La missa és la primera reunió de gent que es realitza, i és 

després d’haver agafat el lloc i haver-se saludat a uns i altres, especialment al 

propietari. 

“Au va, corre va!” 
 

Les sardanes en sortir de missa són un moment de molta alegria. Alguns es 

preparen ja per dinar, però el que és clar és que el so arriba a tothom qui és 

allà. Se surt de cantar els goigs, d’aplaudir i dir “Visca Sant Sebastià”, és el 

moment que l’alegria es comparteix i se surt fora en un moment que ja es va 

podent saludar tothom fora de la colla. Els amos conviden a vi i botifarra en 

aquella estona que va de dos quarts d’una a dos quarts de dues. La gent es 

mou amunt i avall. En aquest ambient es toquen tres sardanes, amb repicó44 al 

final, si s’escau. Hi ha dos espais que s’utilitzen per ballar: la petita plaça 

allargada i estreta a l’entrada de l’ermita i la mena d’era de davant de casa, a la 

feixa de baix. El lloc principal seria la de dalt, que és on se situen els músics. 

L’actitud del ballar és transgressora i festiva. S’intenta que sigui un moment 

molt alegre. El final de les sardanes indica que és hora de dinar. 

 

“Ara va de bo, senyor rector” 
 

Les patacades són el ball cantat que es fa acabant de dinar. El “llevant de 

taula”45 no s’allarga i cap els volts de les tres ja veus que hi ha cert moviment 

cap a tornar davant la capella. És cap a un quart de quatre que uns pocs 

comencen a fer patacades i és al cap d’una mitja hora llarga, aproximadament, 

que es deixen de ballar patacades i continuen fent jocs mentre alguns ja 

comencen a baixar. La gent durant el dinar ha begut vi i la situació té un 

caràcter diferent del moment d’haver ballat sardanes. L’espai és el mateix, el so 

                                            
44 Repetició d’una tirada de curts i llargs de la última sardana interpretada. 
45 No hi ha taules, les gent menja dreta i es va movent. Alguns seuen en alguna pedra, però no 
és allò generalitzat. 
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més contingut i el tipus de gent també és diferent. Les patacades indiquen l’inici 

de la fi de ser allà dalt, però també és l’inici de la part més desinhibida de la 

tarda. 

“I creà Portaló, Sa Freu....” 
 

Un cop a baix la festa no s’ha acabat i es va cap al Casino i Es Portal a saltar 

corda. Les sardanes, les programen cap a dos quarts de cinc. A baix, hi ha una 

ballada completa. Es va saltant a corda mentre duren les sardanes, mentre va 

caient el dia. La corda, ben llarga, dividida en tres o quatre paràboles, es va 

fent girar per grans, joves i petits. Mentrestant, dins el Casino, els gots van 

omplint-se amb gran sarau i la gent va entrant i sortint per anar saludant i 

alternar el ballar i el saltar a corda. 

 

La última sardana és l’esperada: Cap de Creus. Ja sigui coincidència, ja sigui 

voluntat expressa, aquesta sardana és simultània amb la fosa de l’última claror 

de llum de sol que s’entreveu del Pení. En acabar el repicó d’aquesta sardana, 

ja és tot fosc, ja és nit. Es comença amb claror i s’acaba sense. És el final, on a 

més, hi balla molta gent. Gent que no balli mai sardanes, aquí s’hi afegeixen i 

canten la lletra quan vingui el tros que saben tots: “i creà Portaló, Sa Freu, 

Culleró, Culip, Port-Lligat.”46 La gent balla més animada, amb més crits, saltant 

més: és el final d’un dia curt i intens, i s’acaba ballant i cantant amb el caràcter 

conclusiu, però coherent amb tot el que s’ha fet. 

 

El temps, corresponent al sol, va marcat per aquests moments de participació 

en l’activitat sonora, on ja, sí, tots els sentits prenen la seva percepció exaltada 

allunyada de la quotidianitat. Tots els sentits són exaltats i aquesta suma posa 

el cos i la col·lectivitat en una situació que es pot anomenar de Festa. 

 

  

                                            
46 Joaquim GAY (ca.1946). Cap de Creus. Versos: 33 i 34. Text complet: annex 3. 
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LA MÚSICA QUE FA FESTA 
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CAPÍTOL 7: MISSA 

 
Dins la capella la gent s’atapeeix. A l’altar es troben, a més del mossèn i el 

sagristà, cinc escolans vestits de blanc. A la capella lateral dreta una dona de 

cabell blanc té un teclat Yamaha connectat a un amplificador. Darrere seu hi ha 

cinc homes que arrenquen el cant, un d’ells els dirigeix contingudament. Dos 

homes més i tot de dones que són a prop s’afegeixen a cantar amb ells. Dues 

nenes, davant seu, van explicant-se secrets a cau d’orella i juguen a imitar els 

homes que canten.  

 

Així ha estat aquest darrer cop del 2011, però l’aspecte musical dins l’església 

és potser el que més ha variat any rere any, si més no en els últims cinc. 

 

A Sant Sebastià, abans, portaven tota la música de la missa els mateixos 

músics de les sardanes. Des del 2009 que els músics només fan les sardanes i 

de la litúrgia de la celebració se n’encarrega la mateixa església.  

Personatges 
 
“Es coro d’homos” 
 

El cor d’homes, dit pels cadaquesencs “coro d’homos”, es va començar fa 

quinze anys per cantar a la missa del gall. Costava molts diners tenir missa 

cantada, s’havia de llogar sempre algú i uns quants d’una mateixa família s’hi 

van animar. Algun d’ells havia estudiat música i es van anar ajudant. En aquells 

moments hi havia un capellà, mossèn Xavier Ferrer, a qui agradava molt tot 

l’aspecte musical i no només va animar aquests homes a cantar a missa, sinó 

que també és qui va fer restaurar l’orgue de Cadaqués. En aquells temps 

encara era viu el músic Pere Fortuny, que era qui sempre acompanyava la 

litúrgia. Ell va compondre un Parenostre que és el que es canta a Cadaqués. 

 

Aquests homes eren molt pocs a l’inici, però se n’hi van anar afegint. A alguns, 

els recordava quan havien sortit a fer els “coros de Pasca” i sortien a fer 
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caramelles, cantant cançons de Pasqua, havaneres i sardanes.47 Per això, 

aquest repertori també el van anar fent i van començar a anar a l’Hospital, que 

és una residència d’avis, a cantar aquest repertori algun cop l’any. De fet, 

homes del mateix Grup Cap de Creus48 hi participaven. Algun any van intentar 

tornar a fer Caramelles i no va prosperar més, imagino que és perquè per 

Setmana Santa, a Cadaqués, hi ha molta feina. També alguns van tenir relació 

amb un cor que es va intentar fer al Casal de la gent gran, inaugurat el 2010, 

on un noi els portava una coral. El problema és que hi havia moltes més dones 

que homes i era complicat. Però, a més, el noi que els dirigia, que feia classes 

de piano al Casino, va deixar de fer-ne. 

 

Els més grans del cor d’homes, que canten a les misses, no arriben als vuitanta 

anys encara. N’hi ha dos o tres de joves d’entre vint-i-cinc i trenta anys, alguns 

de trenta i quaranta, i uns quants més entre els cinquanta i seixanta. Per Nadal 

són molts, en poden ser dotze, ara per ara. També aquest any han cantat per 

primer cop per Santa Esperança. Fan la Salve Marinera a l’agost i algun 

enterrament important. Des del 2010, mossèn Jaume els va dir d’anar a Sant 

Sebastià. Quan Pere Fortuny va morir, va agafar el paper de dirigir en Joan 

Figueras conjuntament amb l’organista Anne-Marie Rozês. Darrerament també 

hi ha un noi més jove que és cantant, però que no hi pot ser sempre. Assagen 

uns quatre cops, des del novembre, i un cop abans de Sant Sebastià. 

Tanmateix, sempre se n’hi afegeixen més a l’hora de cantar de debò. Hi ha 

molt la idea de passar-s’ho bé i cantar fort. A l’església de Santa Maria canten 

des de dalt el cor i diuen que l’últim Nadal havien begut un xic massa i cridaven 

molt. El cor d’homes esdevé un punt de trobada masculina, que busca el plaer 

de cantar fort i sentir la col·lectivitat i l’acoblament que produeix la veu d’un 

mateix sexe. No es recorden altres cors d’homes anteriors a aquest i la gent ho 

relaciona sobretot amb el cantar a taverna i de pertot, que es feia abans, i ho 

feien els homes, però no ho recorden de missa. 

 
                                            
47 En aquests cors hi participaven dones. 
48 El Grup Cap de Creus és un grup de tres veus masculines que ha seguit el moviment dels 
grups d’havaneres. Es va fundar el 1046. Els fundadors van ser Ramon Planells, Joan Faixó i 
Melcho Blanch. Van ser assessorats per Rafael Cabrisas. El grup ha anat tenint el pertinent 
canvi generacional. Pere Fortuny, músic de l’església, en va formar part. Actualment el grup és 
inactiu. 
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Anne-Marie Rozês 
 

L’Anne-Marie Rozês, de 77 anys, parisenca que estiuejava a Cadaqués, va 

començar a ser l’organista de Cadaqués l’any 1994, just havent-se jubilat. Amb 

una forta vocació va començar a aprendre a fer anar aquest orgue acabat de 

restaurar. Des del 2010 puja a Sant Sebastià amb un teclat per acompanyar els 

cants, al 2011 hi ha afegit un amplificador perquè deia que l’any anterior no 

s’havia sentit prou. Va estar molt implicada en la reconstrucció de l’orgue i, 

mica en mica, va passar a substituir en Pere Fortuny per acompanyar la litúrgia. 

Ella acompanya el cant dels escolans i els homes. Durant els assajos del cor 

d’homes intervé una mica. Ella pensa que canten molt fort i que no fan prou 

dinàmiques, tanmateix és conscient de la funció que té el cor en el moment de 

la festa i la seva intenció és acompanyar, adaptant-se al màxim. 

 

Escolans 
 

José Luís Aznares “Colis” és l’encarregat de fer cantar els escolans. D’escolans 

en són cinc: tres nens i dues nenes compresos entre els onze i quinze anys, 

aproximadament. No es fa distinció entre nens i nenes. Els escolans participen 

en la majoria de misses i agraden a la gent.  

Repertori 
 

Escolans i cor d’homes es van repartint els diversos cants. La idea és que amb 

el cant dels homes s’hi vol involucrar més tothom. El fet de no tenir distinció en 

el vestit i poca en l’espai, a Sant Sebastià almenys, fa que no estiguin en una 

situació especialment apartada, es crea proximitat. I sobretot és amb aquesta 

intenció que l’any 2010 van començar a involucrar-se a cantar a Sant Sebastià, 

per ajudar a cantar els goigs. Essent un grup que ho té una mica assajat, pot 

ajudar a fer cantar tothom, segons com es faci. 

 

El cor d’homes canta el Glòria, el Credo i el Parenostre. El Parenostre que fan 

és el de Cadaqués, el va compondre en Pere Fortuny. Després, també 

s’encarreguen d’ajudar i marcar els goigs. Ells han triat les estrofes dels goigs 

que es faran. 
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Els escolans fan les respostes al capellà i també canten Senyor tingueu pietat, 

Crist tingueu pietat, Sant, sant, sant i Anyell de Déu dins la celebració. Els 

escolans fan que la missa sigui cantada i són sempre acompanyats per Anne-

Marie Rozés. Excepte el Parenostre, el repertori es basa el Cantoral de missa 

dominical.49 

Goigs 
 

Els goigs de Sant Sebastià es fan cada any amb més o menys èxit. Hi havia 

hagut anys en què eren molt secundaris i es quedaven molt pocs fent-los. Uns 

quants van veure que no podia ser i es van posar a aprendre’ls de nou per 

poder-los cantar millor. En Dionís Baró és un dels més implicats en aquest 

procés. El 2008 hi havia una mena lluita entre el que feien uns quants des de 

davant i d’altres, al darrere dels participants que s’avançaven o es retardaven. 

No he pogut reconstruir encara en quin punt del cant passava per falta 

d’enregistraments.  

 

No es fan totes les estrofes dels goigs, se’n seleccionen aquelles que parlen 

del mar i de Cadaqués, sobretot. Perquè són les estrofes que senten realment i 

que simbolitzen d’alguna manera qui són i perquè són allà dalt. El problema és 

que es reparteix tot el full de goigs i la gent no sap quines faran exactament i on 

són. Molta gent ho cantaria si tingués clar on mirar la lletra a cada moment. 

Aquest fet, provoca que els goigs no els canti tanta gent com els sap.50 

 

Enguany també va passar que la majoria de gent que se’ls sabia i els que 

seguien estaven en dos nuclis molt separats i no es sentien gaire entre uns i 

altres. Uns eren el cor d’homes i la gent del voltant i els altres eren tot un grup, 

                                            
49 CENTRE PASTORAL LITÚRGICA (2003). Senyor, tingueu pietat, A11, pàg.11; Gloria a Déu 
a dalt del cel, B2, pàg.15; Resposta i aclamació, 222, pàg. 195¸ Al·leluia, Credo, professió de 
fe, D1, pàgs. 32 i 33; Pregària + Crist tingueu pietat; Sant, sant, sant, E1, pàg. 41; Anyell de 
Déu.  
50 Fet veure per en un no-enregistrat inclòs en el diari de camp del dia 
22 de gener. Veia que no podia cantar des de darrere perquè no sabia quines estrofes es feien 
i tenia el paper amb totes i costava veure ràpid quina es cantava a cada moment. Malgrat es 
facin més o menys les mateixes sempre, a vegades varien, i la gent tampoc coneix tot el goig 
que es canta de memòria. 
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drets a darrere, on hi havia més jovent que va havia entrat sobretot per cantar 

els goigs. 

 

La tornada diu “En Pení aspre muntanya, o què consolació” i això és el que 

més gent canta, perquè es repeteix diversos cops i es coneix de memòria. Hi 

ha la idea que els goigs són molt difícils, i el problema és que hi ha hagut una 

mica de pèrdua de la pràctica i no s’ha acabat de refer del tot, de manera que 

hi ha molts moments de dubte no resolts per la memòria col·lectiva del moment 

en què es fan.  

 

Segons Pep Vila, en un escrit que es va posar al revers del full de goig  fet el 

2010 d’un facsímil de la primera impressió trobada, els goigs de Cadaqués 

tenen la impressió més antiga trobada de ca.1713, editats a Barcelona per 

Joan Jolis, impressor del carrer dels Cotoners de Barcelona. Aquests goigs són 

únics de Cadaqués pel que fa a la lletra51 i porten el títol de Goigs del gloriós 

màrtyr Sant Sebastià, de la montanya de Pení de Cadaqués. Diversa gent té la 

idea que són uns goigs molt antics per la seva poesia. Les estrofes que es van 

cantar el 20 de gener de 2011 són les següents: 

 

 De un Sant de gran hazanya 

 ses feta invocaciò, 

 en Pení aspre montanya, 

 ò que consolaciò. 

 

 De un Noble Cavaller 

 Sebastià intitualàt, 

 qui servì ab cor cor sencer 

 al Senyor quil ha criat; 

 essent de Deu confortàt, 

 feu gran operació, &c. 

 

 Als Christians èll ajudava 

 en treballs, y tempestàts, 

 y los que torments patian, 

 per èll eran confortàts; 

                                            
51 Pel que fa a la música desconec una melodia similar en altres goigs. 
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 à la Fè aconortàts 

 posant lo coll al pilò, &c. 

 

 Pescadors, y Mariners 

 guardantlos de tot treball, 

 que navegant per lo Mar, 

 de Moros no prengan dany; 

 quant vinga la ocasió, &c. 

 

 De la pesta Advocàt sou 

 guardaunos de tal treball, 

 suplicàu al Salvador 

 nos guarde de aqueix mal; 

 al Poble de Cadaquès 

 queus tè gran devoció; &c. 

 

Anne-Marie Rozês els va acompanyar amb el teclat. La partitura que tenen 

feta, que sembla ser que l’hauria escrita en algun moment en Pere Fortuny per 

ajudar-se, no correspon al que canten. Ella ho sap, perquè també passa amb el 

Parenostre. Tanmateix, malgrat que ella s’intenti adaptar al que fan els homes i 

tota la gent, no acaben d’entendre’s. També, perquè la gent no ho té del tot 

clar. 

 

El dubte rítmic més gran es produeix en el vers que encavalca cap a la tornada. 

I també en els allargaments. Es percep el dubte també per la sil·labització del 

cant: quan es fa catalexi i quan no. No hi ha una regularitat i és quan es pot 

constatar que hi ha més dubte.   

 

Estètica del cantar 
 

Els escolans, quan canten, són tot el contrari del que s’esperaria d’un model 

d’Escolania de Montserrat. El model estètic que segueixen és el d’arribar com 

més fort millor i amb molta entrega corporal. Es mouen molt en cantar, sobretot 

els nens. Nens i nenes posen la veu de la mateixa manera, molt marcada per la 

PATACADES, PARENOSTRES I SARDANES: DOCUMENTACIÓ I ANÀLISI DE LA FESTA DE SANT SEBASTIÀ DE CADAQUÉS 
Anaís Falcó Ibàñez - Projecte final d'etnomusicologia a l'Escola Superior de Música de Catalunya -  Director: Joaquim Rabaseda 
Curs 2010-2011 Tribual: Daniel Carbonell, Gianni Ginesi i Joaquim Rabaseda. Versió sense annexos.



 59

veu de mode 1.52 No es busca un canvi dinàmic, sinó que es busca la potència 

del so de la veu. La posició de la boca va molt marcada per la vocal [o] 

tancada. El mètode de cant d’Ireneu Segarra53 diu que tant cantar de pit com 

amb vocal [o] són característiques dolentes i fruit d’una mala educació, però 

que encara tenen solució. Els models estètics en què es basen uns i altres no 

són coincidents, i mentre el que hauria estat dolent per al model estètic d’Ireneu 

Segarra aquí funciona amb contundència. Són models estètics oposats, però 

només models estètics, tots dos molt útils a cada lloc on són. 

 

Es podria veure un vincle dels escolans amb el cor d’homes. Els homes no es 

mouen tant, però sí que busquen un timbre amb molts harmònics i que creï una 

sonoritat d’alt volum. Canten sempre drets  i mentre esperen asseguts, la seva 

actitud és dispersa i llunyana, comparant-la amb la d’un cor de model 

acadèmic. 

 

Aquests models que, a d’altres llocs no resultarien, a les festes d’hivern en què 

canten, funcionen i fan que aquella activitat tingui un interès més gran per als 

qui la realitzen, ja que la viuen com ells creuen i la senten, que és el que es vol 

en els dies de Festa. No s’ha de complir amb cap imatge cap a fora, ni es vol, 

el que es vol és sentir, és l’experiència de cantar plegats i sentir-ho 

corporalment. 

Actitud dels participants 
 

La gent canta quan se sap els cants, i quan no, no canta. El cor d’homes queda 

amagat per a tots aquells disposats al lateral dret de l’església que no els 

veuen. Es percep pel so quan canten, i si fossin al cor seria una experiència 

potser semblant per aquells que escolten. Tant els escolans com el cor 

d’homes agraden als cadaquesencs, entre altres coses perquè s’ho senten 

proper i no excloent del propi cantar de la missa i sobretot en el cant dels goigs. 

 

                                            
52 Mode 1 és el model de veu parlada que utilitzem normalment. S’ha anomenat durant molt 
temps “veu de pit”, però aquesta nomenclatura determina una sola idea. El registre 1 és un gest 
de les cordes vocals, una mecànica de produir el so i d’on es fa vibrar. En el model acadèmic 
es potencia el cantar en mode 2, dit altrament “veu de cap”. 
53 SEGARRA (1997) 
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Enguany, al cor d’homes, eren pocs respecte de les últimes festes en què 

havien cantat. Aquest fet i també perquè l’orgue era molt fort, va crear certa 

timidesa en el cant dels homes, cert recolliment. Van començar a desinhibir-se 

més en el Parenostre i en els goigs. Malgrat tot, hi havia cert patiment. 

 

El final potser no va ser tan apoteòsic com s’esperava o com es recordava 

d’altres anys i l’Anne-Marie Rozês tenia un cop amagat de gran encert. Quan la 

gent ja sortia va començar a tocar la sardana de La Moreneta,54 que el cor 

d’homes havia treballat per cantar per Santa Esperança, a tall de goig. La va 

començar a tocar i, de cop, tots els homes, dones, gent que sabia la sardana, 

es van posar al voltant del teclat i van cantar-la deixant-se anar i amb gran 

alegria. Va resultar ser un moment de gran cohesió entre aquells que van 

cantar i de potenciació de l’emoció. Va ser possible per tot el precedent dels 

goigs d’un moment abans, i els crits de “visca Sant Sebastià” amb 

aplaudiments. Va fer treure als homes la timidesa i la poca credibilitat de la 

situació d’espectacle que havien tingut una estona abans. L’experiència del 

cant va resultar ser, per inesperada, una experiència vertebradora. 

 

                                            
54 Sardana amb música i lletra d’Antoni Carcellé i Tosca, estrenada el 1947. 
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CAPÍTOL 8: SARDANES 
 

Les sardanes d’aquest dia, normalment, han sigut molt ballades per tothom. En 

un espai ben reduït, es disposa tot de gent i, amb crits i saltant molt, es crea 

una experiència de ball que pot fer pensar en els moments que la sardana era 

un ball de moda a l’Empordà. L’Empordà té ballades que s’apropen molt al que 

s’ha pogut veure a Cadaqués moltes vegades. Però, aquest any 2011 ha sigut 

diferent. Un conflicte i desacord local entre l’ajuntament i la relació amb la festa 

s’ha vist plasmat en la ballada de sardanes. Aquest any les sardanes no han 

sigut un moment de gaudi com s’ha vist els últims cops, tanmateix algunes 

actituds ho han recordat. 

 

Les sardanes, o sigui els músics que les toquen, és quasi l’única cosa que 

l’ajuntament paga de la festa de Sant Sebastià. L’any anterior, 2010, va ploure i 

hi va haver un desacord o malentès amb l’ajuntament perquè la brigada baixés 

amb cotxe els músics des de l’ermita fins al Portal. Feia ja uns quants anys que 

hi anava la cobla La Vila de la Jonquera. Una cobla de músics, jubilats, que 

s’avenen molt a participar en festes així, on els músics tenen un paper complet, 

com ells han fet tota la vida: tocar a l’ofici i tocar sardanes amb gent amb 

moltes ganes de ballar-ne i agraint la manera de tocar que ells tenen entregada 

a aquest objectiu. L’ofici ja no el feien, però en Joan Puig, que és el músic 

cadaquesenc de la cobla, no ha volgut tornar-se a trobar amb preocupacions 

amb els seus companys i per aquest any ja no va veure les coses clares i va 

dir, conjuntament amb els seus col·legues, que no anirien a Sant Sebastià. 

Sempre s’ha intentat que hi hagués músics de Cadaqués, i prioritzar-ho.55  

 

En no poder ser la mateixa cobla, l’ajuntament va parlar amb el representant i 

van portar una cobla que no havia anat mai a Cadaqués. Quan van arribar a 

Sant Sebastià es van col·locar on normalment la cobla no es posa, ocupant 

gran part de l’espai. Es van fer un tancat amb tot de cadires per protegir-se. 

                                            
55 Aquest model de músic acostuma a fer que la persona tingui dues feines. Pel fet de ser festiu 
a Cadaqués, és més fàcil trobar disponibilitat. També és millor que hi hagi algú de Cadaqués 
perquè coneix el lloc i la festa, i per tant s’hi involucra. A més a més, es potencia l’involucració 
amb la gent del poble. 
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Sembla que ningú els va dir que, normalment, la cobla es col·loca davant la 

porta de la capella, i el músics devien anar ben perduts en no saber les 

característiques de la festa. Tanmateix, tot això no és evident per a la gent de 

Cadaqués, ni inclús per al mateix Joan Puig, ja que ell no té cap problema amb 

l’ajuntament. El resultat va ser una mala ballada de sardanes, que només es va 

atribuir al fet que a la cobla no hi hagués ningú de Cadaqués que conegués la 

festa, o si més no ningú que ja hi hagués estat, i que ningú els va dir on 

col·locar-se. La cobla, per a la gent de Cadaqués -dita gairebé sempre 

“orquestra”- no va tocar sardanes “prou airoses”, i aquest és l’únic resultat que 

es va viure. 

Músics a l’ermita 
 

Els músics a Sant Sebastià havien fet fins al 2009 sempre l’ofici i la ballada. Els 

propietaris els conviden a dinar i mengen a dins la mateixa capella en una 

llarga taula. La cobla Vila de la Jonquera,que hi havia anat diversos cops els 

últims anys, s’hi feia molt en aquest ambient festiu, i ja hi anaven des de bon 

matí a esmorzar i fer un got de vi. En Joan Puig els feia d’amfitrió en aquest 

aspecte. 

 

En Joan Puig és un músic de Cadaqués que des de fa uns anys ha compost 

algunes sardanes. Ell va fundar la cobla antiga de Cadaqués i la nova i ha 

participat en diverses agrupacions de música de ball, ja sigui de sardanes, ja 

sigui de ball de nit. També va tenir un conjunt als anys seixanta que es deia 

Monné i els Dinàmics, que va tenir molt d’èxit. Ell va compondre una sardana 

que es diu Aires Cadaquesencs que inclou cançons de Cadaqués i tonades de 

patacada. 

 

L’any 2011 hi ha anat la cobla La Cervianenca, de Cervià de Ter. Com que és 

un dia entre setmana, les cobles acostumen a portar molta gent “de bolo”56, 

gent que no hi toca normalment. Alguns músics, a vegades, no poden anar a 

tocar entre setmana perquè tenen altres compromisos.  

                                            
56 Per aquest model de músic anar de bolo vol dir que es fa un concert puntual amb una 
agrupació que no és l’habitual. 
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Que els músics tinguin un espai apartat i privilegiat a l’hora de dinar respon a 

un model que era molt propi en diverses festes i que ara no és freqüent. Els 

músics tenen una importància cabdal a la Festa i són persones que se les ha 

de tractar el millor possible. A vegades, no cobraven i el dinar era l’únic que 

rebien. Els músics dinen dins la capella, el lloc més privilegiat fora de la casa, 

dinen asseguts quan tothom ho fa dret. Tenen una funcionalitat a la Festa que 

els fa ser un grup autònom però participant. 

Repertori 
 

El repertori que s’espera és aquell que fa cridar, cantar i saltar amb la sardana i 

aquest és el repertori més propi d’inicis de segle xx que no pas del que 

s’acostuma en el món de la sardana a la resta de Catalunya avui dia. Sobretot 

en un dia així, no es vol detall ni dificultat en el comptar, es vol un repertori que 

suggereixi un ball més planer en el punteig, ràpid , saltador i alegre.  

 

Quan hi havia el músic Joan Puig, era un dia propici per tocar la sardana que 

va compondre d’Aires Cadaquesencs, aquesta fa que la gent canti cançons i 

patacades quan senten una de les tonades. Però no és res que s’esperi 

especialment. 

 

La sardana Cap de Creus és gairebé imprescindible i és amb la que quasi totes 

les ballades de sardanes de l’any de Cadaqués acaben. A l’aplec de Sol Ixent 

és la primera. No és una sardana especialment fàcil, però tampoc presenta 

grans dificultats. És composta per Rafael Cabrises (1888-1950), i Joaquim Gay 

en va crear una lletra. Aquesta lletra es va popularitzar en cants de taverna i ha 

sigut cantada per grups d’havaneres de l’Alt Empordà, però sobretot pel de 

Cadaqués Grup Cap de Creus. La gent en coneix la lletra, i se la senten com 

una cançó que els identifica, actua com a himne en situacions festives.  

 

Com que és aquesta sardana i es toca al final, per Sant Sebastià és un moment 

en què tothom es posa a ballar, i potser és l’únic moment de l’any que ho fan. 

Llavors s’hi aplega molta gent, de moltes edats, i és molt fàcil que s’hi incorpori 
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tot un seguit de jovent que en una altra situació mai no ballaria sardanes. Tant 

grans com joves adopten una actitud de saltar molt, de cridar, de cantar. 

Enguany hi va haver un grup que tenia ganes de fer-la córrer57 i van fer una 

rotllana més petita al mig aconseguint, per la mida reduïda, una experiència 

d’unitat en la rotllana més compartida corporalment, pel fet de compartir la 

mateixa manera de ballar-la, més agradable. Enguany també hi va haver un 

grup de forasters que era format per tot de nens de la Catalunya Nord que van 

formar la seva particular rotllana a l’interior de la gran. Aquest és un moment 

que fins i tot els forasters s’hi afegeixen perquè, veure la gent que s’ho passa 

bé, atrau a voler viure la mateixa experiència. Tanmateix, la integració no és del 

tot possible (i no perquè no es deixi) i és més fàcil formar una rotllana a part. La 

gent canta sobretot la segona part dels llargs que diu: “i creà Portaló, Sa Freu, 

Culleró, Culip, Port-lligat”, més que pel significat de la lletra perquè és quelcom 

que va bé dir tot saltant en ser curt i sil·làbic. 

Les sardanes de la Festa 
 

Al migdia, sobretot a les sardanes, es poden veure unes actituds que fan que el 

ball tingui sentit social entre la gent i no simbòlic com normalment s’associa a la 

sardana. Es balla perquè té un sentit de relació entre la ent, i forma part, així, 

del gaudi del dia. Hi ha gent que balla perquè forma part del ritual de la Festa. I 

així com igual que es va a missa es balla almenys una sardana, però, 

tanmateix, com que a la missa, hi ha més al·licients que el sol plaer de moure’s. 

 

Enguany la primera sardana ha tingut força gent ballant, i molts crits. Però les 

següents ja no gaire, perquè no agradava el canvi de situació de la cobla i el 

repertori que feien, alguns el trobaven poc “airós”. Les sardanes comencen 

quan molts tenen entre mans el got de vi i l’entrepà de botifarra, a què el 

propietari convida. Diverses converses animades sorgeixen mentre es menja i 

es beu i quan es balla es van sentint diversos crits que animen el ball.58 No 

només vénen dels balladors sinó també dels que s’ho miren. Com ha sigut el 

cas d’aquest any 2011 en què dos homes que, situats al costat dels músics i 

                                            
57 En aquest cas entenc “fer-la córrer” com voler fer moure més la rotllana de manera més 
transgressora del que fa una majoria. Expressió que ve suggerida de AYATS dir. (2006). 
58 Els crits enguany han sigut tres vegades més en la primera sardana. 

PATACADES, PARENOSTRES I SARDANES: DOCUMENTACIÓ I ANÀLISI DE LA FESTA DE SANT SEBASTIÀ DE CADAQUÉS 
Anaís Falcó Ibàñez - Projecte final d'etnomusicologia a l'Escola Superior de Música de Catalunya -  Director: Joaquim Rabaseda 
Curs 2010-2011 Tribual: Daniel Carbonell, Gianni Ginesi i Joaquim Rabaseda. Versió sense annexos.



 65

s’han dedicat a anar dient “Vinga va!”, “va, alegria, alegria, que ningú somriu”, 

“fot-li”, i anar dient coses a les dones que tenien davant ballant, ja més fluix.  

 

Els tipus de crits que es fan són o bé per animar a ballar amb més força, saltant 

més, amb més implicació, o bé per donar instruccions del ball. En el primer cas 

són crits d’exaltació, vocàlics, o els que diuen: “aire, fot-li, vinga, va, una mica 

més d’aire nano, brillo, amunt, va nois, etc.” En el segon cas, són tots els que 

fan referències al repartiment: “dosos, un tres, fora, etc.”; i a l’espai de ball: 

“obre”. També, en referència al ball, cal considerar les invitacions a ballar i 

respostes com “no, que tinc mal als turmells”. Finalment, cal recordar que hi ha 

els crits d’expressió de satisfacció com “molt bé” o el “visca” final, que és a més 

per exterioritzar tots junts que aquell moment compartit s’ha acabat. 

 

És interessant constatar el fet que principalment ballen dones. Tanmateix si un 

home, normalment s’hi posa és amb intenció de ballar al costat d’algú en 

concret i no pel sol fet de moure el cos en sí –que també. Es pot veure com un 

home que entra a mitja sardana parla amb la dona que té a la seva dreta, com 

si realment l’hagués escollida de parella de ball i això impliqui no només estar 

de costat sinó ballar amb ella també. Per tant, hi ha la idea que la sardana és 

un ball de parella, que també hi pot haver joc entre homes i dones i que per 

tant, el ball té una funció de relacionar-se important. No és només moviment, 

passa a ser ball. 

 

En la primera sardana de les tres, va comptar i repartir en Dionís Baró, però ell 

ja no hi va ser en les següents i aleshores van comptar dones, tant a la feixa de 

dalt com la de baix. Si hi ha un home que sap comptar, ja sigui perquè és 

home, perquè sigui aquest home, o ja sigui perquè en sap més, se’l deixa 

comptar. Difícilment ho farà si no él mateix Dionís qui doni peu. No deu ser tant 

pel costum masculí de realitzar aquest paper, sinó que en Dionís, en concret, 

es considera una persona que en sap molt de tot plegat. Parlaré d’ell amb les 

patacades. 
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CAPÍTOL 9: PATACADES 
 

Les patacades són unes sàtires iròniques que es diuen contra algú, en vers i 

cantant. Tenen una mètrica heptasil·làbica de quatre versos en què rimen, 

normalment, el segon amb el quart. Les patacades es canten i es ballen, en 

rotllana, sense cap instrument. S’alterna la patacada pròpiament dita amb una 

part de tornada que canta tothom.  

 

Formen part una família de balls cantats que es troben per tot Catalunya, però 

sobretot a l’Empordà, dels quals aquest és gairebé l’únic cas que es coneix que 

ha quedat present en una pràctica actual i dins el context que li correspon. Es 

ballen en rotllana, agafats de la mà, i s’alterna el vers fet per una sola persona 

amb una tornada que canten tots els que ballen, o ho presencien d’aprop. Avui 

hi ha una tonada que ha quedat com la que es fa servir més, però no és l’única.  

 

Es fa, se’n diu 
 

Les sàtires que es diuen poden ser actualitzades amb coses que han passat 

durant aquell any i en què es critica algú. Poden contenir absurditats que fan 

gràcia, exaltar un contingut eròtic en alguna cosa o deixar en evidència algú. 

De patacades n’hi ha de prefixades que poden servir en qualsevol moment i 

n’hi ha d’altres que poden ser noves i es poden haver pensat una estona abans 

o durant el mateix ballar.  

 

S’ha parlat que és un tipus de “cançó improvisada”, i penso que s’ha d’anar en 

compte en utilitzar aquesta categoria. Avui dia “cançó improvisada” és tot un 

moviment que utilitza diverses tonades populars de diferents llocs per fer una 

mena de converses cantant, de text “improvisat”, a vegades fent combats 

organitzats. En el cas de les patacades, si n’hi ha, no implica una conversa on 

el que un diu després s’ha de respondre o de capgirar el que ha dit el d’abans. 

Amb les patacades, una resposta directa es fa només per evidenciar la persona 

que ha dit allò, i no tant per respondre el que ha dit. A vegades, però, surt un 

tema que remet a una altra patacada i així es poden anar encadenant, i 
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alternant-ne amb noves de tant en tant. S’ha interpretat com una degeneració 

de la improvisació, quan en realitat hi ha altres processos que han passat amb 

les patacades, i que no vol dir que abans haguessin estat el que s’entén 

generalitzadament per un “cant improvisat”.  

 

Les patacades han tingut un petit procés de folklorització59 en els darrers anys 

en què hi ha hagut la idea de fer-les perquè no es perdin. Hi ha hagut un reduït 

procés de recuperació, però no sobre el no res, sinó que algun cop no s’havien 

fet i alguns van insistir que això no podia ser, i van tornar a recuperar el que 

havien realitzat sempre. Un dels principals a pontenciar-ho és en Dionís Baró. 

Malgrat haver-hi la idea de tornar-hi perquè no es perdi, de fet, es feia per 

passar-ho bé i perquè el que es deia i en el moment tenia sentit.  

 

Als anys noranta, a l’escola es van explicar les patacades i se’ls en va demanar 

de recollir-ne a tots els nens i compondre’n alguna criticant alguna cosa que no 

els agradés del mestre o l’escola. Van convidar en Dionís perquè els ensenyés 

a cantar. Però això no s’ha tornat a produir més. Més tard hi ha hagut un 

interès des de fora, sobretot per part de tots aquells que s’han interessat per 

recollir cants que s’han posat sota l’etiqueta “d’improvisats”, aprendre-ho, 

cantar-ho a fora, i també introduir-se cantant a la festa. 

 

Aquests dos últims casos han provocat que hi hagi un petit punt d’infantilització 

en el ball, i no en el cant. Ja que en el ball s’hi han incorporat molts nens. I pel 

que fa a què hi hagi gent de fora que improvisi, provoca diverses situacions 

noves i diferents. Per una banda, es provoca el joc de la improvisació que hi 

dóna un aire d’actualització: incita a una respondre i es construeix utilitzant els 

mecanismes retòrics de les mateixes patacades. Per l’altra, però, no deixen de 

ser forasters desconeguts introduïts a la Festa, i això pot crear cert 

escepticisme a participar-hi per part de la gent del poble. Aquells forasters 

poden desencadenar estranyesa en el poble, perquè els forasters tenen una 

altra manera de funcionar que no es coneix. 

 

                                            
59 Per saber-ne més sobre el folklorisme mirar a MARTÍ (1996). 
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Els de fora que canten veuen allò amb un codi de “cant improvisat” que no 

acaba d’encaixar-se del tot, i per altra banda, els de fora que canten potencien 

una part del propi codi que és el fet de participar tots cantant dient patacades 

més o menys encertades. I és que una característica actual de les patacades 

és que gairebé només canta en Dionís i hi ha poca intervenció per part d’altra 

gent del poble. Diuen que no fa ni cinc anys, això no era tan aguditzat i la gent 

es preparava patacades tot pujant cap a Sant Sebastià. 

Dionís Baró 
 

En Dionís Baró és un home de Cadaqués, d’ofici pescador, que participa molt 

de tot el que es viu al poble. Ell sempre havia fet patacades i en una edat 

indeterminada van estar algun any sense fer-ne. Hauria d’haver sigut cap als 

anys vuitanta, però és una hipòtesi, ja que no hi ha gaire claredat en aquest 

aspecte. D’ençà d’aleshores va ser ell que va animar els que sempre en fan a 

cantar-ne i ell s’hi va entregar molt, fins al punt que ara és qui més en sap, i qui 

sempre les arrenca. És inevitable per a qualsevol de menys de vuitanta anys de 

Cadaqués associar les patacades amb en Dionís, ara per ara. A ell li agrada 

fer-ne i ballar-ne, i diu que no és cosa seva. De fet tothom les coneix, tothom 

se’n sap i molta gent més gran n’havia fet sempre. Però ell ha adoptat aquesta 

funció que acaba sent fins i tot còmode per a tots, ja que hi ha algú que ho 

domina que els ajuda a arrencar. A vegades hi ha hagut algú que n’ha pogut 

anar cantant més, però aquest any 2011 de les 54 patacades que es van dir, 42 

van ser cantades per en Dionís (una d’elles conjuntament amb una nena 

petita). Com que ell és qui ho arrenca, també és ell qui controla més o menys 

quant dura i que, a més, dirigeix la situació. Al mig de cantar patacades hi 

afageix una cançó, que durant els darrers anys60 ha sigut El vi surt de la vinya, 

per descansar de pensar patacades. Alguns anys havia tingut també un paper 

a la mà, amb l’inici d’algunes patacades, que mirava de tant en tant per ajudar-

se a recordar, sobretot cap al final de la cantada. 61 

 

                                            
60 Segur el 2004, 2008, 2009 i 2011. 
61 Al 2004, 2008 i 2009 es pot veure que és així. El 2009 un de fora que improvisava li va fer 
una patacada criticant el fet del paper. Sigui per això o per algun altre fet en Dionís ja no ha tret 
cap més paperet per cantar. 
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No és que sempre hi hagi hagut algú que “portés la veu cantant”, però cada cop 

més, ha resultat ser així. Ell coneix i li agrada el que passa amb el “cant 

improvisat” a fora. Sovint va al concurs de nyacres que es fa a Espolla62, i de 

fet hi havia anat aquest any, just cinc dies abans de Sant Sebastià. Tanmateix, 

se sent una mica reservat i no convida la gent a Sant Sebastià de forma oberta. 

Si vénen els acollirà, però la manera de fer que es busca a la Festa no li 

“permet” deixar que allò sigui un lluïment d’improvisació dels de fora. Ell diu que 

troba bé que en vingui algú, i de fet els introdueix a cantar, li va bé per no ser 

només ell. Tanmateix, jo penso que ho fa més per respecte que perquè li agradi 

que a Sant Sebastià sigui així. Ell considera que no sap improvisar tan bé com 

ells, quan en realitat són maneres d’entendre-ho diferents. Jo penso que hi ha 

dos codis i dues maneres d’entendre-ho que s’enfronten. En Dionís coneix el 

“cant improvisat” i li és atractiu, ho veu molt proper al que es produeix amb les 

patacades. I proper ho és molt, però hi ha maneres de fer en cada cant. Sense 

una justa mesura, com la que hi hagut fins ara, potser allò hauria esdevingut 

una altra cosa. A més, a Sant Sebastià les patacades esdevenen Festa.  

Patacada 
 

Al Diccionari de la dansa de Joan Amades, inclòs en la publicació de Materials I 

de l’Obra del Cançoner Popular de Catalunya,63 se’n fan diferents referències. 

En parlar de “patacada”, d’entrada, es diu que vol dir un ball de baix estament i 

on es poden prendre certes llibertats. En relació a aquest sentit és molt conegut 

el Ball de la Patacada que es feia per Carnaval a Barcelona a la sala de ball 

dita “la Patacada”. En principi, no hi ha cap relació amb el ball de Cadaqués. És 

el significat de la paraula i com s’utilitza que fan entendre que se’n digui així 

una cosa i l’altra. Patacada vol dir cop fort, fet sobretot amb el palmell, segons 

el diccionari de l’Institut d’Estudis Catalans. L’Alcover-Moll ja puntualitza que 

pot ser amb la mà o amb qualsevol “instrument”. Però en parlar de ball de la 

patacada hi diu: “Ball de la patacada: ball molt sorollós i desimbolt, de gent 

                                            
62 Concurs que organitza l’Associació Cultural la Fraternal i Cor de Carxofa des del 2003 a 
Espolla, l’Alt Empordà. En aquest concurs es tria “el rei de les nyacres”. Els diferents cantadors 
s’exposen a diferents jocs de rol per demostrar les seves habilitats en improvisar el text 
mitjançant diferents tonades, sobretot nyacres. 
63 AMADES (1936:369) 
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ordinariota.”64 Com a segona accepció de la paraula “patacada” es parla de 

“Cop advers, gran contrarietat, pèrdua, tribulació sobtada.”65 És en aquest 

darrer significat en què caldrà pensar a les patacades de Cadaqués.  

 

Durant un temps recent en què hi ha hagut algunes aproximacions per part 

d’estudiosos i interessats en aquest ball, s’ha cregut que s’anomenaven 

“patacades” perquè hi ha una part en una de les tonades en què es piquen 

suaument.66 Ja que les patacades es poden fer amb diverses tonades i no 

depenen d’aquesta en què es piquen. De fet, la gent no ho relaciona gens, 

perquè, a més, la gent es pica perquè la lletra diu “garrotades”. La idea de 

patacades és que llences, dius, quelcom aparentment nociu cap alguna cosa o 

sobretot algú, malgrat que es faci sobretot en ironia i caricaturitzant. 

Balls de veu, balls que diuen 
 

Balls rodons on es canten sàtires, n’hi ha diversos recollits en publicacions67 i 

que es canten. Sobretot són propis d’èpoques de Carnaval, ja que responen a 

llicències socials de dir coses pujades de to. Molts ja no es fan, o només n’ha 

quedat la tonada i ha esdevingut un ball folkloritzat. Que es ballin n’han quedat 

en molts llocs com a ball infantil, quan a vegades en tenen ben poc d’associat 

als nens. Seria el cas de les farandoles i moltes corrandes. Un cas molt proper i 

semblant al de les patacades de Cadaqués que no s’ha oblidat però es recorda 

i es canta en altres àmbits és el de les nyacres (de Castelló d’Empúries i Sant 

Pere Pescador, sobretot). De les nyacres encara hi ha el record que es 

ballaven tot cantant. Anàlogament al cas de les nyacres també cal tenir en 

compte les corrandes de Palamós. 

 

Hi ha molt pocs exemples vius de balls on la font sonora sigui només el cant. I 

encara menys, balls on es cantin sàtires o textos que, o bé s’improvisen, o bé, 

                                            
64 ALCOVER i MOLL (1985:, vol.8:321) 
65 SSS: 11 
66 Dit a: CABRERA (2011). No s’han publicat altres interpretacions així però ho podria suggerir 
l’èmfasi que es posa en aquest moment de la dansa a: PUJOL (2004); AYATS (2007:63); 
AYATS, ORRIOLS i PALOMAR (2005:40) i AYATS, COSTAL i RABASEDA (2009:37). 
Tanmateix, resulta interessant ressaltar aquest element i part del ball que tracto a “Ballar i 
picar.” 
67 Entre molts altres: AMADES (1936:120-121;1951:180-195;1956),  

PATACADES, PARENOSTRES I SARDANES: DOCUMENTACIÓ I ANÀLISI DE LA FESTA DE SANT SEBASTIÀ DE CADAQUÉS 
Anaís Falcó Ibàñez - Projecte final d'etnomusicologia a l'Escola Superior de Música de Catalunya -  Director: Joaquim Rabaseda 
Curs 2010-2011 Tribual: Daniel Carbonell, Gianni Ginesi i Joaquim Rabaseda. Versió sense annexos.



 71

s’escullen al moment. N’hi ha molts de recollits en diverses recerques de 

folkloristes del s.XIX i XX. Jaume Ayats68 els relaciona amb modes de ball que 

vénen ja del s.XVII (courante, xàcara, folia, tirana, etc.). Caldria recordar que 

entre aquests balls que es fan de manera circular i es canten quartetes, es 

podria parlar de sardanes. Si sardana és sinònim de rotllana, entrarien balls 

anomenats sardana dins aquesta mateixa família, precedents de la sardana 

moderna. Així es pot entendre que moltes sardanes antigues arribin amb lletra i 

sovint amb certa mordacitat. 

 

Hi ha diverses referències històriques que parlen d’aquest ball de Cadaqués, dit 

ball de la patacada, ball de patacades o fins i tot un ball rodó o sardana. 

Aquestes referències, a vegades, ja el relacionen amb els altres balls 

semblants a la costa empordanesa i altres llocs. Joan Amades, que el va 

documentar en els seus diversos treballs publicats, sempre el situa en el 

gènere “balls de cançons” i “cançons de dansa” on inclou tot aquest seguit de 

balls. 

 

Com a ball de Carnaval sembla ser que entraria dins tota aquesta família la 

cançó “Peu polidor”. A part de ser referenciada a molts llocs per Carnaval, Joan 

Amades en parla com a cançó que es feia en el ball de la patacada de 

Cadaqués. 69 El cert és que encaixa molt en el context pel fet de ser un ball 

cantat i amb certes llicències permeses, amb un caire eròtic molt elevat. Però, 

per altra banda, s’allunya del concepte de patacada com a quarteta satírica en 

sí. 

 

En tot cas, les patacades a Cadaqués, que es poden veure avui, es relacionen 

amb aquests tipus de balls rodons cantats amb text variable o improvisat dels 

quals ara n’hi ha molt pocs exemples vigents, propis de temporades de 

Carnaval. 

 

                                            
68 AYATS (2007:66). 
69 AMADES (1951:104; 1956,vol II:338)  
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Com són les patacades 
 

Les patacades que es van veure el 2011 van durar 35 minuts. Entremig, quan 

ja es portaven 15 minuts, s’hi va afegir una cançó que va durar menys de cinc 

minuts i es van tornar a fer patacades després, un quart d’hora més. La cançó 

era El vi surt de la vinya. Tots es disposaven en rotllana però molta gent al 

voltant s’ho escoltava atentament. A mesura que s’anaven fent s’hi anava 

afegint més gent fins arribar a fer tres rotllanes concèntriques . Hi havia moltes 

dones i nens. D’homes a la rotllana en van arribar a passar sis, només. Molts 

homes i joves diuen que no es posen a ballar sempre perquè hi ha molts nens i 

entre que no s’hi cap i que amb nens és diferent, es queden mirant-ho. Però no 

vol dir que no cantin alguna patacada. En aquest cas no va passar. Qui era fora 

i va cantar van ser els tres forasters que van intervenir.70 De dins la rotllana van 

intervenir, a part d’en Dionís, una dona, l’Estrella, i un home, en Santi Noguer. 

A més a més, un cop, en Dionís va agafar una nena a coll que en volia cantar 

una i la va ajudar. 

 

Aquestes patacades tenen una part (A) on es fa la quarteta de text variat, la 

patacada pròpiament dita. Si es compta que hi ha quatre versos, es repeteix 

cada dos en col·lectiu el que un de sol ha cantat. Tot seguit ve la tornada que 

diu “ara va de bo senyor rector”, que la fa tothom. Només hi ha un cas en què 

es van enllaçar directament dues patacades.71 La tornada no és heptasil·làbica, 

fet que la diferencia especialment de l’estrofa. Així es va fent, tornada i estrofa, 

i de tant en tant s’incorpora una altra part (B) que comença dient “ella en 

punteja” i acaba dient “garrotada n’hi haurà”. Hi ha una patacada que tothom 

coneix i posa d’exemple, que es pot fer servir de canònica per exemplificar 

l’estructura general: 

 

A Estrofa:   Una barca en veig venir 

               carregada d’estisores (bis) 

               per tallar ses males llengües 

               a ses dones xerradores. (bis) 

 

                                            
70 Per ordre d’aparició: Tomàs s, Marcel i Lídia  
71 P098-P23498 (Annex 4) 
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Tornada: Ara va de bo, senyor rector. (bis) 

 

B               Ella en punteja, punteja, 

              ella en punteja amb peu pla, 

              porta sivilles de plata, 

              xim pum! Porta sivilles de plom. 

 

              Qui la ballarà més bé 

              jo i el pare jo i el pare, 

              qui la ballarà més bé 

              jo i el pare i en Peret. 

              Si en Peret no vol ballar, 

              garrotada, garrotada, 

              si en Peret no vol ballar, 

              garrotada n’hi haurà. 

 

Pel que fa al ball, la gent es disposa sempre en rotllana agafats de les mans. A 

l’inici de la primera part no hi ha desplaçament, però hi pot haver moviment de 

braços. L’actitud d’atenció per entendre el que diu el que canta quan hi ha 

molta gent fa que el moviment de braços no es faci sempre. Quan es diu “ara 

va de bo”, a la tornada, hi ha un desplaçament lateral72 que pot ser únic a la 

dreta o que pot fer primer dreta i després esquerra. A l’inici de la segona part, 

quan es canta “ella en punteja” hi ha un posicionament mirant cap el centre de 

la rotllana mentre es fan uns salts amb peu pla alternant amb cada peu a 

davant i realitzant un rebot del cos per cada salt. Quan es diu “xim pum!” es 

gira sobre si mateix73 deixant-se anar de les mans. Es torna a agafar les mans i 

coincideix amb quan es diu “qui la ballarà més bé”. En aquest punt es realitza 

un desplaçament caminant o bé cap a la dreta, o bé, dreta i esquerra, o dreta-

esquerra-dreta, fins que es diu “garrotada” en què es desfà la rotllana i tothom 

es pica suaument, tant entre els que ballen com els que són a prop mirant-s’ho. 

Es reprèn la rotllana en una nova situació de veïnatge i es torna a començar tot 

seguit. 

 

                                            
72 El cos s’inclina cap a la direcció del desplaçament. 
73 N’hi ha que la fan cap a la dreta i n’hi ha que la fan cap a l’esquerra. 
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Organització sonora 

 

La tonada d’aquestes patacades té una estructura que es correspon a la del 

text. Mirar l’estructura sonora permet veure l’entitat de la primera part, ja que 

l’estrofa i la tornada utilitzen un mateix material melòdic. Hi ha un grau central 

que actua de grau principal, gairebé equiparable a la recitació. Aquest grau 

queda al mig d’un grau més alt i un més baix, que corresponen a una distància 

de 3a74. Entremig hi ha un grau entre cada tercera que enllaça els dos extrems. 

 

 

 

Acaba esdevenint-se que hi un grau central amb un superior que actua de 

manera retòrica simbolitzant una pregunta del llenguatge verbal i un inferior que 

remarca el final. El fet que aquest inferior no surti fins al final de l’estrofa 

provoca que la sensació de final i resolució del vers quedi més remarcada. La 

tornada confegeix una síntesi del que ha passat a l’estrofa entre aquests dos 

graus extrems, és per tal raó que aquesta tornada té molta relació amb l’estrofa 

i es pot parlar d’una primera part amb una entitat. 

 

Així com l’estructura melòdica crea una entitat en la primera part, també es pot 

explicar com estrofa i tornada són diferents no només pel comportament del 

text i la seva interpretació sinó per l’aspecte rítmic. Mirant-ho amb una lògica 

rítmica de compàs en l’estrofa hi ha una subdivisió binària-ternària, que 

s’explica amb compàs de 6/8. Però a la tornada, la subdivisió passa a ser 

binària-binària, de manera que explicant-ho amb compàs equivaldria a un 2/4 

en que la negra en punt d’abans equival a la negra actual. 

 

                                            
74 Aquesta tercera no correspon al sistema temperat. Si el grau central diem que és mi, la 3a 
amb do és de 376 cents, i la tercera de mi a sol és de 336,5 cents. La 3aM temperada equival 
aproximadament a 400 cents i la menor a 300,2 cents. La tercera que es crea entre do i mi 
s’apropa més a la major i la de mi a sol a la menor, però en general es tracta de dues terceres 
diferents però més semblants entre elles que la major i menor del sistema temperat. (Mesures 
descrites en referència a P4). 
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estrofa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tornada 

 

 

 

El canvi a la segona part (B) s’explica amb una obertura del ventall de graus 

però sobretot per un canvi de lògica rítmica en què la polirítmia entre ball i cant 

és molt evident. Aquest fet fa pensar que es tracti d’una altre melodia adherida 

a l’altra, i, de fet, de les entrevistes se’n pot treure aquest resultat.  

Cantar i ballar simultàniament 
 

Les patacades són ball i cant que va regit per un text, com conviuen les 

diferents accions? Què regeix a què? A les patacades es pot veure com 

conviuen diferents lògiques rítmiques. 

 

El giusto sil·làbic75 pot explicar molt del funcionament rítmic que aquí es troba. 

Seria remarcable per la primera part (A) i per la segona de la segona (Bb). 

Malgrat la teoria del giusto sil·làbic és de moment molt restringida a uns 

paràmetres basats en el repertori de balades, pot ser una eina útil per entendre 

una part del funcionament rítmic de les patacades, si bé, no tota la seva 

                                            
75 AIATS (1990). El model del giusto sil·làbic serveix per explicar un comportament rítmic que 
es troba en el repertori de balades i d’altres afins. Cada síl·laba hi ha una possibilitat de llarga o 
breu amb una proporció 1:2 o 2:1. Cada vers s’agrupa en parelles de síl·laba i s’adjudica un 
codi segons les seves possibilitats de llarga (L) o breu (B). 1:BB 2:BL 3:LB 4.LL. 
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totalitat. A la primera part de l’estrofa es tracta de versos heptasíl·labs, per tant 

amb vuit espais d’acció. Em baso en dos exemples per explicar-ho: un, en què 

canta en Dionís Baró76 i un altre, l’Estrella.77  

 

El gest que a vegades fan tant en Dionís com l’Estrella remarca els accents que 

corresponen a cada dues síl·labes, marcant, així potser, la parella de giusto-

sil·làbic. En aquests casos el gest no seria equiparable a una pulsació, 

entenent aquesta com una mesura explícita o no amb una proporció de cada 

punt imaginada estrictament igual. En tots dos casos s’hauria de parlar d’una 

reducció de les dues primeres síl·labes a la meitat de temps (característica 

freqüent en el giusto sil·làbic). El model seria 1332-1332-3332-3332. La tornada, 

se salta les regles, com també és freqüent en les balades. Per començar, té 

dues síl·labes de més. Tot i així, i en aquest cas, es podria entendre com una 

duplicació de les dues primeres parelles, de manera que es podria parlar d’un 

1111.  

 

La catalexi és present, però una característica és que no sempre es fa, i per 

tant, s’adapta el text a un model melòdic prefixat. Aquest fet passa quasi 

sempre al final del segon vers i del tercer, però en canvi hi ha catalexi en el 

final del primer i del quart. El fet de no fer la catalexi amb paraules agudes 

desmenteix bastant el model giusto sil·làbic, ja que la rítmica no es regeix a la 

síl·laba i actua “autònomament”. Pot ser degut al fet que hi ha una patacada 

modèlica78 que s’ha transformat en patró i en aquests punts es segueix. En 

aquest sentit, ho fa tothom que respon i ho fan en Dionís, l’Estrella i en Santi. 

Però en canvi, els tres forasters no. I és una exemple de diferenciació. 

 

Un exemple seria el d’en Tomàs Morales en què diu79: 

 I jo sóc un home entès 

 i us volia comentar  

 ai que visca Cadaqués 

 i visca l’Empordà 

                                            
76 P-41 Vídeo-01:36:18 
77 P-22 Vídeo-01:19:57 
78 Una barca en veig venir / carregada d’estisores / per tallar ses males llengües / de ses 
dones xerradores. Vídeo-01:10:58. 
79 P-12 Vídeo-01:14:40 
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En aquest cas, ell adapta el so a les síl·labes agudes, i un de Cadaqués faria 

com si fossin paraules planes duplicant l’última síl·laba. 

 

Malgrat tot, sovint, i sobretot a l’inici de la cantada80, hi ha moviment de braços, 

que és equiparable a una pulsació. El que passa és que aquesta pulsació dels 

braços no sempre coïncideix amb allò que es canta. Quan coïncideix és 

probablement un allunyament d’una lògica més de giusto sil·làbic, i quan no 

coïncideix es podria parlar d’una polirítmia ja no en sí mateixa, sinó de lògiques 

rítmiques sobreposades. 

 

A la (b) de la segona part (B) també és útil explicar-ho amb giusto sil·làbic per 

no haver de fer canvis de compàs. En aquest cas hi hauria una reducció en el 

primer i segon vers de les dues primeres parelles. Hi hauria una combinació de 

1111 i 1114.  

 

 

 

Pel que fa a l’inici de la segona part es tracta d’una polirítmia en què hi ha un 

joc de binari-ternari, propi de diversos balls posats de moda sobretot el s.XVIII i 

que es fan encara avui (jota, ball pla, fandango, etc.).  

 

Tot plegat crea un contrast rítmic que provoca que cada part desperti un tipus 

de moviment retòric i de ball. Veure la polirítmia resulta una eina útil per 

                                            
80 En Dionís quan ja hi ha molta gent es disposa al mig de les rotllanes, de manera que ja no fa 
el gest dins la rotllana i adopta una altra gestualitat que o bé marca un suposat giusto sil·làbic o 
bé és una gestualitat que acompanya descriptivament el significat d’allò que diu. Tanmateix, la 
gent sí que és a la rotllana i no sempre en fan el moviment de braços. 
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percebre un moviment corporal compartit per tot un grup. És amb el ball que es 

forma la polirítmia i, així, el conjunt es percep d’una manera molt diferent a la 

que seria només amb el sol cantar. La confluència de diferents lògiques 

rítmiques expliquen la síncresi de melodies i ball que es poden haver anat fent 

amb les patacades al llarg del temps. Ententent, així, que és un gènere que ha 

anat variant i no ha estat determinat a un sol moment concret. 

Ventall de tonades 

 

Consta que hi ha diferents tonades per fer patacades. Enguany a Sant Sebastià 

només se’n va fer una, que és la que més o menys tothom coneix. 

Probablement sigui la més genuïna per a la funció de patacades. Algunes de 

les altres tonades que he pogut sentir en enregistraments anteriors i que m’han 

cantat sembla que no tinguin gaires moments de repetició. Tanmateix es fa 

difícil de dir en quin grau s’han trobat les diferents tonades. En tot cas, la 

segona part, que es canta amb la tonada actual sí que sembla un afegit fet en 

algun moment, tal i com he esmentat abans. 

 

Els documents recullen sobretot la lletra “Apretau Nicolau” com a tornada i no 

tant “Ara va de bo senyor rector”. Jo he pogut deduir cinc tonades diferents que 

s’hagin fet en altres ocasions. He triat la patacada que serveix per identificar-les 

més, ja que és la que sovint serveix de canònica en cada tonada, per 

anomenar-les. Cada tonada també té diferents variants melòdiques i rítmiques. 

Les cinc que he pogut identificar són les següents: 

 

1- “Una barca en veig venir”  tornada: “Ara va de bo senyor rector” 

2- “Es pinzell d’en Cruanyes” tornada: “Apretau Nicolau”81 

3- “Roser a cal retratista” tornada: “Cantem-ne una altra” 

4- “No he dormit en Flare” Estrella Tornada: Qui bé l’haurà begut82 

5- “El senyor rector”83 

 

També se n’anomena una que en deia el “Villlo villo”. 
                                            
81 CDQ-5, 6, 00:12:14 
82 Vídeo 2004 00:17:47 
83 CDQ-16,1, 00:10:40 
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També s’ha dit que la cançó “No en volem cap” seria una patacada. Apareix en 

la descripció dels “anys de la competència” d’inicis del segle XX que explica el 

cadaquesenc Firmo 84, però també en l’article d’Eugeni D’Ors sota el 

pseudònim d’Octavi Romeu, el 1906 a El Poble Català. Durant un temps en què 

estaven enfrontades dues societats85 i els que eren d’una i d’altra no es 

parlaven, diuen que es cantava: “No en volem cap que no sigui de l’orgue, no 

en volem cap que no sigui de la societat” i seguia: “Tots som, tots som, tots 

som socis de l’orgue, tots som, tots som, socis de l’Orgue som”. Eugeni d’Ors, 

que va ser dos mesos a Cadaqués a finals d’un estiu, escriu unes lletres 

gairebé iguals i diu: 

 

L’un a l’altre dóna la mà para ballar plegats una gran sardana de vulgaritat monotona; y 

de bona gana ‘s deixa lloc al nou vingut, a condició de que s’avingui a que’l compas 

general sos moviments mesuri. Y en aquesta sardana, com en la que balla l’un dels 

partits locals de Cadaqués podrien cantar: [...]86 

 

Aquest ballar és probable que descrigui un ball de patacades en què les 

sàtires, en aquells anys, es llancessin entre les dues societats, ja que era la 

controvèrsia més gran d’aquell temps. I així ho explicava Firmo Ferrer.87 

 

En el Diccionari de la dansa de Joan Amades i Francesc Pujol es parla que hi 

ha diverses tonades per fer “el ball de la patacada”. Allà hi ha recollida una 

lletra que en diu “Zingalar zingaló” que és un ball de patacada de Cadaqués. 

Diu que la tonada és com la de la cançó “Sarau del frare”. Recull el que seria 

una patacada i després en posa una lletra que probablement serviria de 

tornada per cantar tots: 

 

 

                                            
84  
85 Hi havia dues societats a inicis de segle enfrontades. Una era la Sala Art i Joia, anomenada 
“La Sala” i l’altra era Juventud Cadaquesense, anomenada “L’Orgue”. La gent del poble va 
dividir-se al ser d’una societat o una altra. Amb la guerra es van acabar les diferències. La 
Societat l’Amistat, que és la que encara existeix i va amb el Casino, no va tenir mai una 
competència tan clara com havia passat amb L’Orgue i La Sala. 
86 TTT 
87 . Entrevista: CDQ-5, 12, 00:21:40. 
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 Sant Josep balla 

 la zingalon, zingaló; 

 Sant Josep balla, 

 la zingalon no.88 

 

A més a més, durant una ballada de patacades sembla ser que és freqüent 

intercalar-hi cançons diverses. Actualment es fa la d’El vi surt de la vinya, però 

en Dionís Baró també explica haver fet El Castell d’en Figaró.89 

Patacades a l’any 
 

Les patacades avui dia sempre es fan per Sant Sebastià. Tanmateix, podria ser 

que se’n fessin el dimecres de cendra, dit el “dia d’anar-lo a enterrar” o algun 

cap de setmana, menjant garotes o el que hi hagi en els mesos de gener i 

febrer. En aquests altres dies fora de Sant Sebastià pot ser que en resultin 

improvisadament perquè es troben una colla i se’n fan. De totes maneres 

enguany no s’han produït cap altre dia més que per Sant Sebastià, segons el 

que han dit els informants. És el mateix que jugar a un dels jocs com el Borinot, 

pot ser que algun dia coincideixi una gent i es facin jocs així.  

 

Antigament s’havien fet molt, també, per Sant Joan. El mateix Dionís Baró 

recorda que amb les fogueres de Sant Joan es torraven pomes i es feien 

patacades. Avui dia és ben normal que això no s’esdevingui, si es té en compte 

la quantitat de gent que hi ha al poble aquell dia i la mà de feina que té la gent 

de Cadaqués ja en temporada turística. És complicat trobar-se, no hi ha un 

punt de reunió on això es pugui esdevenir. Cosa que es pot entendre pel que 

he explicat anteriorment de les diferències entre hivern i estiu a Cadaqués. 

 

Probablement se n’haguessin fet en més dies de festa, sobretot durant tot el 

Carnaval. Però els records no són tan exactes i és confonen informacions. 

                                            
88 AMADES i PUJOL (1936:501) 
89  Entrevista: CDQ-27:2 (00:01:54) També, Jaume Arnella, va 
anar-hi el 1993 i explica en un resum personal que va fer del dia que feien El Gegant del Pi. 
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“Aquí manen ses dones” 
 

Els documents que remeten al ball de patacades parlen sovint d’un cercle de 

dones i l’Amades també parla que una noia comença el cant i que es diu 

capatassa.90 No és que s’hagin de prendre aquestes informacions al peu de la 

lletra i com a única opció, però sí que val la pena tenir-ho en compte a l’hora de 

contrastar dades. En alguna foto presa per Joan Vehí es veuen homes i dones 

separats en dues rotllanes, malgrat potser són sardanes.91 Avui dia tot es fa 

barrejats i la gent no recorda cap separació. En Dionís li sembla recordar molt 

les dones fent patacades, perquè n’eren més ballant i en tenien sempre moltes 

ganes. Però assegura que no és res exclusiu, que ha anat així. 

 

En les filmacions del 2004 i del 2008 es veu que a l’inici, bàsicament, són 

dones, excepte en Dionís. Al 2011, la majoria en el cercle són dones, però de 

totes aquelles que apareixen als vídeos del 2004 i 2008 només n’hi ha una, que 

és l’Estrella. Al 2011 són tot de dones més joves que segueixen, però no com 

aquelles dones que al 2004 menen amb seguretat el ball capitanejant-lo i no 

deixant-se només portar pel que proposa en Dionís. Aquesta actitud fa pensar 

que aquestes dones segueixen una manera de fer en què el ball el tenen molt 

seu. Fa pensar que en cap cas les patacades no haurien sigut un ball exclusiu 

d’homes i on potser sí que les dones han tingut un paper major en realitzar-les. 

S’ha parlat molt que a Cadaqués hi havia una estructura molt matriarcal per la 

raó de tenir els homes a mar sempre i haver de solucionar les coses del poble. 

Tanmateix, extrapolar aquesta informació aquí és un viarany perillós que seria 

millor no relacionar, per fàcil que sigui fer-ho. No són dades relacionables 

d’entrada, i tampoc hi ha prou dades per constatar-ho. 

 

                                            
90 AMADES (1936:124 i 369) 
91 Joan Vehí Serinyana. Fuster i fotògraf de Cadaqués. Fotos consultables al seu arxiu-
exposició particular. 
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Discontinuïtat històrica 
 

Les patacades plantegen dubtes sobre la seva continuïtat. Sembla ser que hi 

va haver algun any que no es van fer i això va provocar que en refessin 

prenent-s’ho amb un valor afegit que seria “el de no perdre el costum”.  

 

Algunes referències de Josep Pla i la petita constatació que esmenta Joan 

Amades suggereixen que ja no es fessin quan ells hi van anar. Però caldria 

veure en quines èpoques hi van anar, i les referències són molt minses com per 

assegurar que quan ells hi van anar no hi hagués patacades. Josep Pla les 

coneix, sap que hi són i sap que es fan. Però potser no hi va ser mai en un dia 

de Festa en què es fessin. Ell afirma: “Aquestes Patacades degueren ésser 

divertides. Jo ja no les he vist ballar, però en conec algunes lletres, com aquella 

que fa [...].”92 

 

La diari local Sol Ixent publica diverses notícies que constaten una pèrdua 

d’implicació i realització tan de la festa de Sant Sebastià com de les patacades. 

Es fan crides a celebrar-la i es denota amb nostàlgia el seu minvament.93 

 

No he analitzat el procés històric de les patacades, però la narració que se’n fa 

és la que els que ara en fan n’han fet durant tota la vida, amb més o menys 

impuls. 

Ballar i picar-se 

 
L’explicació emic del punt en què es piquen és que va bé per canviar de lloc a 

la rotllana. A més a més, jo hi voldria afegir que si es té en compte la lletra “si 

en Peret no vol ballar, garrotada, garrotada”, aleshores es pot veure com una 

invitació al ball d’aquells que s’ho miren: si tu no vols ballar, garrotada! 

 

Hi ha una altra referència al Diccionari de la dansa94 de Joan Amades i 

Francesc Pujol expliquen que “El Ball de la patacada”, de Cadaqués, té una 

                                            
92 PLA (1947:105).  
93 Veure’n exemples a Antologia de Textos (Annex 1). 
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part anomenada “sota”95 en què el balladors feien una pinya al centre de la 

rotllana i es fregaven els uns contra els altres. No he constatat cap altra dada 

semblant, però aquesta part es podria entendre en la mateixa funció que 

aquesta en què avui dia es piquen. 

 

Per altra banda, picar-se no deixa de ser un element carnavalesc, però que, a 

més a més és una altra manera de relacionar el col·lectiu amb el tacte. Aquesta 

part permet modificar la posició a la rotllana. Agafant de les mans ja és una 

manera, però picant passa a ser una desinhibició de tocar-se entre inclús 

aquells amb qui no hi ha tanta relació. I això té a veure en el sentit de la festa 

de Sant Sebastià de “fer-se amb tothom”. És, a la vegada, una percepció del 

col·lectiu mitjançant el tacte, no només ballant. I és sota l’aparença del conflicte 

que representa el cop que s’esdevé, contràriament, la cohesió social. 

 

No es piquen fort. Així com al joc del Borinot es busca el lluïment de força i es 

posa el cos en una situació més atrevida, en les patacades es diu que mai s’ha 

picat fort. No ve al cas, i a més a més, no és com en el Borinot que tens una 

col·locació que no fa mal. Tot ballant podries picar malament i fer un mal no 

desitjat per ningú. Així s’explica perquè no es pica fort i tampoc hi ha cap record 

d’haver-ho fet. Al cap i a la fi, sembla que aquesta part sigui una tonada afegida 

per allargar o per descansar en algun moment. O és una tonada més de 

patacades. La primera part d’aquesta tonada, que diu “ella en punteja”, surt 

referenciada autònomament en alguns cançoners i reculls.96 Sovint relacionada 

amb balls de Carnaval i balls cantats, sobretot en referència als nens. En el 

Cançoner de l’Amades surt com a ball pla cantat.97 Però de la part de “Si en 

Peret no vol ballar, garrotada, garrotada” no se’n troben tants exemples. 

 

                                                                                                                                
94 AMADES (1936:464) 
95 Segons diu, “sota” perquè la lletra de la cançó deia “Sota es Mas Ventós / dormirem al llit 
Roseta; / Sota es Mas Ventós / dormirem al llit tots dos. / Apretau, Nicolau, / amunt i avall i 
enrera; / apretau, Nicolau, / amunt i avall, si us plau.” (AMADES:1936:464).  
96 Entre altres: ALCOVER i MOLL (19AMADES (1936:73,229 i 386; 1956:282), MASSOT 
(1999:322; 2006:385), RULLIER i VENDRANES (1996:169), SERRA (2003:56),  
97 AMADES (1951:300). Número de referència de la cançó: 1.367. 
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Patacades que fan Festa 
 

Les patacades a Sant Sebastià s’envolten d’un ambient distès, de després de 

dinar, amb gent que recull per començar a marxar, amb cert jovent jugant 

simultàniament en alguna feixa, gent que s’ho mira quieta, gent que s’ho mira 

ballant, gent que fa fotos, altres que ballen... Hi ha soroll en aquest ambient, 

però tanmateix la gent que canta s’entén. Que s’entengui és perquè el so de la 

festa no té cap altra música, perquè la veu és l’únic so present un cop acaben 

les sardanes, juntament amb les brases i el trepig de la gent. Dins aquest coixí 

sonor hi ha una manera de cantar amb una actitud, tant dels que canten com 

dels que ballen, que l’acompanya. 

 

En Dionís és el pal del paller. Comença ballant a la rotllana, però s’acaba 

posant al mig marcant amb el gest les direccions en el desplaçament lateral i 

gesticulant sobre el que diu. El timbre que utilitza no és forçat, però és fort i 

amb vocalització clara. El seu cantar és el gest, el petit i el gran, i la 

comunicació, amb aire teatral, passa a ser el que el construeix com a impulsor 

de les patacades. 

 

L’Estrella, que canta tres cops, es deixa anar de les mans per cantar i marca 

els accents de les paraules amb la mà. El seu timbre compleix les mateixes 

funcionalitats que les d’en Dionís. Però, el seu tempo és més pausat i marcant 

bé cada paraula que diu.98 És curiós remarcar que no hi ha cap diferència 

destacable en l’afinació d’ella i en Dionís, en canvi sí, a vegades, amb els 

forasters. Ella adopta el timbre amb mode 1 de la veu. Talment com en els 

escolans no hi ha distinció entre homes i dones en el cantar.99 La individualitat 

que representa el moment de dir la patacada, en el fons, és una cohesió amb el 

mateix timbre i afinació del grup.  

 
                                            
98 Quan es pot identificar una pulsació, aquesta volta sempre al voltant de les 120 pulsacions 
per minut (marge de 110 a 130) en el cas d’en Dionís sol i de tothom junt. 
99 El grau principal que anomeno mi va tant per en Dionís, l’Estrella i dos dels forasters entre 
328Hz (aproximadament un mi de l’escala temperada) i 260Hz (aproximadament un do) durant 
la cantada 2011 (un marge de 402,2 cents). En canvi es diferencia la dona “forastera”, fent 
d’aquest grau 411Hz (aproximadament un sol 4), que de l’exemple més agut d’aquest grau d’en 
Dionís hi ha una diferència de 390,5 cents.  
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En Santi, que canta un sol cop, té un timbre que emfatitza més els aguts. 

L’expressió de la cara i els braços agafats en la rotllana gesticulen seguint el 

ritme i la sornegueria alegre del que diu, remarcant la individualitat en 

l’expressió gestual, és com ho fa en Dionís a la seva manera. La nena que 

canta, el primer cop, no se la sent i ho ha de repetir. Ho fa quieta, fluix i tímida, 

tot al contrari dels adults. La situació també és com si li haguessin fet fer i 

tampoc no surt d’ella en sí. Seria el contrari de la manera de cantar dels nens 

que fan d’escolà, que sí que són una mica més grans, però tenen una manera 

de cantar més relacionable amb la d’en Dionís que amb la de la nena. Així, 

s’estreny un vincle en la manera de cantar de la missa. 

 

Els tres forasters que canten tenen una gesticulació i un timbre diferent. A més 

a més, es pot veure com els mecanismes per encaixar música i lletra quan hi 

ha una síl·laba de més o de menys no són els mateixos que utilitza en Dionís. 

Dels tres forasters un té un timbre molt allunyat i sovint no l’entenen perquè no 

queda molt lligat, un segon adopta un timbre fluix i greu que tampoc se sent 

gaire, una tercera agafa un to molt agut per a una dona, però és més fort que el 

segon. És per això que amb el cantar de les patacades es poden percebre les 

diferències entre forasters i autòctons, dicotomia bàsica de Cadaqués, talment 

com l’hivern i l’estiu. 

 

Els balladors escolten, ballen i repeteixen ben fort si ho entenen i els fa gràcia. 

A vegades hi ha un gran sector, sobretot entre els nens, que no repeteixen 

gaire. Quan es troben tots és a la segona part que diu “ella en punteja”. 

 

Dels que no ballen molts són al voltant. Avui dia molta gent fa fotos, altres van 

escoltant-s’ho a estones i un gran sector també repeteix com si hi estigués 

ballant. Enguany algun jovent era a la primera feixa mirant-s’ho des de dalt i 

anaven saltant mentre també repetien un mica. Alguns van comentant el que es 

diu, gent més gran van fent comentaris sobre que “ah, és aquella”. Altres hi 

afegeixen més marro, com quan algú afegia a “per tallar ses males llengües a 

ses dones xerradores”, “a totes ses dones xerradores”.  

 

PATACADES, PARENOSTRES I SARDANES: DOCUMENTACIÓ I ANÀLISI DE LA FESTA DE SANT SEBASTIÀ DE CADAQUÉS 
Anaís Falcó Ibàñez - Projecte final d'etnomusicologia a l'Escola Superior de Música de Catalunya -  Director: Joaquim Rabaseda 
Curs 2010-2011 Tribual: Daniel Carbonell, Gianni Ginesi i Joaquim Rabaseda. Versió sense annexos.



 86

Les patacades són l’element de distinció de la festa de cara a crear atracció a 

diversos interessats cap a Sant Sebastià. El jovent no en balla i es sorprèn que 

vingui gent a veure-ho amb una valor afegit que desconeixen. Però, el jovent, 

que no en canta, tanmateix hi participa seguint-les a distància. Es miren en 

Dionís, sempre amb barretina, sense plantejar-se quin serà l’esdevenir de les 

patacades si ell no hi fos. Les patacades se saben fer i se’n sap la funció, i 

potser, igual que en Dionís va adoptar la funció d’encapçalar-les quan es va 

adonar que no es feien, algú apareixerà amb el mateix afany quan faci falta, per 

a la Festa. 
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CONCLUSIONS 
 

En la festa de Sant Sebastià de Cadaqués es busca el gaudi de trobar-se amb 

el Cadaqués sense forasters. Sant Sebastià, conjuntament amb les altres 

festes d’hivern, esdevé un moment de creació d’identitat d’un poble que queda 

submergit per una allau de visitants i que no pot sentir-se durant la temporada 

d’estiu. Cadaqués és un poble que per la seva situació geogràfica ha retingut 

característiques diferenciades d’altres llocs del seu voltant i s’aferra a no deixar 

diluir-les, ja que representa la desil·lusió de viure-hi. És un lloc difícil de ser-hi 

tot l’any, en comparació a moltes comoditats i al·licients que es poden trobar a 

altres llocs avui dia. Quedar-se, sobretot pel jovent, es basa molt en la il·lusió 

de ser d’un lloc amb relacions estretes i un imaginari col·lectiu compartit. El 

contrast entre estiu i hivern fa que calgui una construcció de grup sòlida que 

permeti sentir individualment durant tot l’any el poble en qupe es viu. Cadaqués 

es construeix com a grup a l’hivern. Es vol constrastar la pèrdua de cohesió 

local que representa l’estiu. En la Festa es busca percebre aquest grup i 

reconstruir-lo emocionalment. És a causa del contrast que suposa l’estiu que 

les festes d’hivern són molt importants per Cadaqués. 

 

Per tant, en un moment en què a Catalunya molts pobles fan de la seva Festa 

un aparador local, Cadaqués, a través de les festes d’hivern, amb Sant 

Sebastià i Carnaval principalment, busca tot el contrari. El foraster en la Festa 

esdevé el desencadenant del conflicte o la destrucció de la mateixa Festa. 

 

La Festa es construeix a través de la il·lusió de sentir el grup que representa el 

poble. Els diferents grups que representen les colles són una organització 

inicial i bàsica que serveix com a base per fer possible la percepció del grup 

més gran. L’espai en què s’ubica cada colla fa que hi hagi un desplaçament  

per a la relació entre colles i així notar el trencament del petit grup enfront el 

gran que representa el poble. El fum, els gustos forts i l’excés de vi estimulen el 

cos a un grau de percepció diferent del quotidià, i esdeveé transgressió. Menjar 

plegats i saludar-se contínuament acaba sent una presa de consciència del 

grup i provoca un gaudi individual compartit.  
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Participant d’aquesta exaltació, els moments de missa, sardanes i patacades 

esdevenen un temps i una construcció d’espai que fan sentir corporalment el 

grup i la Festa. Així, el grup deixa de ser només imaginat i passa a ser, a més, 

perceptible. 

 

Però, això no vol dir que la música en ella mateixa sigui generadora de grup i 

creadora d’identitat, i per tant, d’una de les construccions que fa la Festa. És el 

funcionament i el discurs de l’esdeveniment sonor que implica que els moments 

musicals siguin experiencialment importants, creadors de grup, demostradors 

de conflicte o formadors d’espais permissius. 

 

En aquesta construcció sonora hi ha la construcció narrativa de la Festa. Els 

moments com la missa, les sardanes i les patacades serveixen per explicar i 

ordenar la Festa, dotar-la de contingut. Aquests moments, a la vegada, 

puntualitzen el temps del dia en relació al sol. Acabar amb la sardana més 

esperada, esbojarrada i participativa quan entra la foscor absoluta és un 

contrast. Aquest contrast és el de les festes d’hivern, que busquen contrarestar 

els dies tristos, foscos i d’escassetat a través de la Festa. Quan Cap de Creus 

sona al final de Sant Sebastià es fa amb molta alegria, però és l’entrada de la 

nit llarga i freda. És la fi d’un dia marcat per aquestes hores de llum. 

 

Cantar sota un model estètic que no correspon al cànon acadèmic és una 

demostració que l’estètica es basa en unes funcionalitats que no es limiten a 

buscar només una certa bellesa. Així, el cantar que fa el cor d’homes potencia 

el volum per tenir una experiència corporalment més gran tant per ells com pels 

que escolten. Les dinàmiques, un model d’afinació temperada o un model de 

director de cor, passaran en un segon terme per, així, esdevenir una 

comunicació de la força emocional de ser en un dia en què es relaciona gairebé 

tothom del poble. D’aquesta manera, també, en el cantar d’en Dionís a les 

patacades és tot un cos que canta i que comunica. És amb el ball i és amb el 

gest que es canta. Cantar i ballar les patacades a la vegada, és una manera de 

percebre la totalitat del fenomen: la polirítmia que provoca el ball dialoga amb la 
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rítmica del cant i la síntesi que es percep és el resultat del que són les 

patacades. 

 

Les patacades han estat un símbol d’atracció com a “cant o cant amb text 

improvisat”. El “cant improvisat” demana el diàleg cantant. A les patacades hi 

ha uns codis diferents. Es coneix que cantant es poden dir coses que 

normalment amb llenguatge habitual podrien ser corrosives. Tot i així, les 

patacades no responen a un model de diàleg cantat quan se n’inventen de 

noves, sinó a un model de sàtires que exalten l’excés i la permissivitat del 

moment. 

 

Les sardanes tenen un sentit social de relació, d’excés i d’experiència de grup 

que les fa ser ball i no solament un símbol de catalanitat. A la vegada, les 

sardanes deixen de ser ballades i més rebutjades quan representen una 

institució de poder amb la qual hi ha un malestar. Quan la diferència del que 

són unes sardanes en Festa o unes sardanes en un altre dia no es té en 

compte s’acaba traduint en un malestar. Si a això s’hi suma la representació 

simbòlica d’un descontentament esdevé la representació d’un conflicte en un 

moment que hauria estat emocionalment esperat. 

 

El conflicte no es resol a base de cops, i els cops que físicament es fan a Sant 

Sebastià tenen, per una banda, la representació de la no-violència i per l’altra 

l’exhibició de força i astúcia. En el primer cas, quan a les patacades es diu 

“garrotada” i la gent es pica suaument es genera una relació de tacte amb el 

grup i, per tant, de cohesió, contrari al que podria suggerir la paraula. En el 

segon cas, és amb els jocs que s’esdevé una demostració del control de la 

violència. Es posa la força limitada a uns codis i a una conducta que té un 

control. És una violència simbòlica que acaba tenint una funció contrària a la 

que se suposa de la violència. La mateixa patacada és l’exemple verbal 

d’aquest fenomen, ja que és un espai de permissivitat per dir mordaçment, 

sense que esdevingui un conflicte seriós.  

 

De com són les activitats musicals i com es conceben fan que se’n puguin 

generar i percebre les característiques de la Festa. I esdevenen, juntament 
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amb el menjar, el beure i el joc, un element constructor perquè l’acció sigui més 

Festa.  

 

PATACADES, PARENOSTRES I SARDANES: DOCUMENTACIÓ I ANÀLISI DE LA FESTA DE SANT SEBASTIÀ DE CADAQUÉS 
Anaís Falcó Ibàñez - Projecte final d'etnomusicologia a l'Escola Superior de Música de Catalunya -  Director: Joaquim Rabaseda 
Curs 2010-2011 Tribual: Daniel Carbonell, Gianni Ginesi i Joaquim Rabaseda. Versió sense annexos.



 263

BIBLIOGRAFIA 
 
Jaume AIATS (1990). “El ritme G.S. 1212: un cas notable de giusto sil·làbic en les 

cançons baladístiques de la comarca d’Osona” a Actes del col·loqui sobre cançó 

tradicional: Reus, setembre 1990. (Biblioteca Abat Oliba). Barcelona: Publicacions 

l’Abadia de Montserrat. 1994. ISBN: 84-7826-483-3.  

 

AJUNTAMENT DE CADAQUÉS (1924). “Noticias” dins Sol Ixent. Núm. 135. 30 de 

gener de 1929. Cadaqués. Pàg. 7 i 8. 

 

Mossèn Antoni M. ALCOVER (1906). “Setembre. Dia 11”. A Dietari de l’excursió 

filològica 1906. Barcelona: Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, 

1983. Pàg. 105-107. ISBN: 84-500-8776-7 

 

Antoni Maria ALCOVER i Francesc de Borja  MOLL (1985). Diccionari català-valencià-

balear. Palma de Mallorca: Editorial Moll, 1985. Vol. 8. ISBN: 84-273-0025-5. 

 

Joan AMADES i Francesc PUJOL (1936). “Diccionari de la dansa, dels entremesos i 

dels instruments de música i sonadors” dins Cançoner Popular de Catalunya. Vol.1. 

Barcelona: Fundació Concepció Rabell i Cibils. Romaguera.  

  

Joan AMADES (1951). El Cançoner. Barcelona: Editorial Selecta, 1982. ISBN: 84-298-

0452-8. 

_____ (1956). Costumari Català: el curs de l’any. Barcelona: Edicions 62, 1983. ISBN 

84-345-3673-0.  

 

_____ (1969). “Costums i Creences” dins Folklore de Catalunya. Vol.1. Barcelona: 

Editorial Selecta.   

 

Jaume ANGELATS (2010). “Sant Sebastià del Pení” [revers de full de goig]. 

Cadaqués: Parròquia de Santa Maria de Cadaqués i Ajuntament de Cadaqués. 

 

Xosé AVIÑOA, dir. (2001). “Música popular i tradicional”, dins Història de la Música 

Catalana, Valenciana i Balear. Vol. VI. Barcelona: Edicions 62. ISBN: 84-297-4700-1. 

 

PATACADES, PARENOSTRES I SARDANES: DOCUMENTACIÓ I ANÀLISI DE LA FESTA DE SANT SEBASTIÀ DE CADAQUÉS 
Anaís Falcó Ibàñez - Projecte final d'etnomusicologia a l'Escola Superior de Música de Catalunya -  Director: Joaquim Rabaseda 
Curs 2010-2011 Tribual: Daniel Carbonell, Gianni Ginesi i Joaquim Rabaseda. Versió sense annexos.



 264

Jaume AYATS, Montserrat GARRICH i Josefina ROMA (2005). “La música i la dansa” 

dins joan SOLER, dir. “La festa” dins Tradicionari: Enciclopèdia de la cultura popular 

de Catalunya. Vol.4. Barcelona: Enciclopèdia Catalana. ISBN: 84-412-1383-6 

 

Jaume AYATS, Xavier ORRIOLS i Salvador PALOMAR (2005). “La cançó” dins Joan 

SOLER, dir. “Música, dansa i teatre popular” dins Tradicionari: Enciclopèdia de la 

cultura popular de Catalunya. Vol.6. Barcelona: Enciclopèdia Catalana. ISBN: 84-412-

1385-2 

 

Jaume AYATS, dir. (2006). Córrer la sardana: balls joves i conflictes. (Col·lecció Camí 

Ral). Barcelona: Rafael Dalmau editor. ISBN: 84-232-0698-X 

 

Jaume AYATS (2007). Les chants traditionnels des pays catalans. (Isatis). Tolosa: 

Centre occitan des musiques et danses traditionnelles Toulouse Midi-Pyrénées. ISBN: 

978-2-950847-44-7 

 

Jaume AYATS. (2008). Cantar a la fàbrica, cantar al coro: els cors obrers a la conca 

del Ter mitjà. Manlleu: Museu Industrial del Ter; i Vic: Eumo Editorial. ISBN: 978-84-

9766-293-2 

 

Jaume AYATS, Anna COSTAL i Joaquim RABASEDA (2009). Sardanes. (Quaderns 

de la Revista de Girona). Girona: Diputació de Girona i Fundació Caixa Girona. ISBN: 

978-84-96747-43-2 

 

Jaume AYATS (2009). Explica’m una altra cançó: Tió, Nadal i Reis. (Col·lecció Toc de 

Gralla). Barcelona: Rafael Dalmau, Editor. ISBN: 978-84-232-0736-7 

 

── (2009). Explica’m una cançó: 20 tradicionals catalanes. (Col·lecció Toc de Gralla). 

Barcelona: Rafael Dalmau, Editor. ISBN: 978-84-232-0726-8 

 

── (2010). “Cantar allò que no es pot dir: les cançons de Sant Antoni a Artà, Mallorca” 

dins Revista transcultural de música. [en línia]. Desembre 2010. Núm. 14. Sibe, 

Sociedad d’Etnomusicología. [Data de consulta: 3 de gener de 2011]. Disponible a: 

<www.sibetrans.com/trans/trans14/art14.htm>. ISSN 1697-0101 

 

PATACADES, PARENOSTRES I SARDANES: DOCUMENTACIÓ I ANÀLISI DE LA FESTA DE SANT SEBASTIÀ DE CADAQUÉS 
Anaís Falcó Ibàñez - Projecte final d'etnomusicologia a l'Escola Superior de Música de Catalunya -  Director: Joaquim Rabaseda 
Curs 2010-2011 Tribual: Daniel Carbonell, Gianni Ginesi i Joaquim Rabaseda. Versió sense annexos.



 265

Jaume AYATS, Anna COSTAL i Iris GAYETE (2010). Cantadors del Pallars: cants 

religiosos de tradició oral al Pirineu. Barcelona: Rafael Dalmaeu, Editor. ISBN: 978-84-

232-0744-2 

 

Jaume AYATS, Anna COSTAL, Iris GAYETE i Joaquim RABASEDA (2011). 

“Polyphonies, Bodies and Rhetoric of senses: latin chants in Corsica and the 

Pyrenees”. Dins Transposition: musiques et sciences sociales. [en línia]. Gener 2011. 

Núm. 1 “Polyphonie et société”. Fabula. [data de consulta: gener 2011]. Disponible a: 

<www.transposition-revue.org/les-numeros/polyphonie-et-societe/article/polyphonies-

bodies-and-rhetoric-of?lang=fr> 

 

Josep Maria BARRIS (2007). “La pesta de 1588” [en línia] a Diari de Girona. 13-10-

2007. 

<http://www.diaridegirona.cat/secciones/noticia.jsp?pRef=2842_3_223927__Comarque

s-pesta-1588> [consulta: abril 2011] 

 

Júlia BUTINYÀ (1998). “Una comèdia de santa Quitèria del segle XVII”. Dins Annals 

d’Estudis Gironins. Vol. 39 (1998). Pàg. 175-199. ISSN: 0213-6228 

 

Manel CARRERA i ESCUDÉ (2011) Patacades. Ara va de bo senyor rector, ara 

va de bo...Cadaqués (l'Alt Empordà), Sant Sebastià i Carnaval  Dins 

Festes.org, l'espai on comença la festa. Associació Rebombori Digital [en línia], 

29 de desembre de 2010.[consulta: 2 de maig de 2011] Disponible a: 

http://www.festes.org/articles.php?id=1053 

 

Franco CARDINI (1983). Días Sagrados: Tradición popular en las culturas 

Euromediterráneas. Barcelona: Editorial Argos Vergara, 1984. ISBN: 84-7178-894-2 

 

Juan CARMONA (1998). Iconografía cristiana: guía básica para estudiantes. Madrid: 

Istmo. ISBN: 84-7090-343-8 

 

Marcel CASELLAS, et al. (2001). Cançoner de butxaca: sempre hi ha una cançó. 

Barcelona i Tarragona: Generalitat de Catalunya, Departament de Cultura i El Mèdol. 

ISBN: 84-292-5481-9 i 84-95559-33-1 

 

PATACADES, PARENOSTRES I SARDANES: DOCUMENTACIÓ I ANÀLISI DE LA FESTA DE SANT SEBASTIÀ DE CADAQUÉS 
Anaís Falcó Ibàñez - Projecte final d'etnomusicologia a l'Escola Superior de Música de Catalunya -  Director: Joaquim Rabaseda 
Curs 2010-2011 Tribual: Daniel Carbonell, Gianni Ginesi i Joaquim Rabaseda. Versió sense annexos.



 266

Víctor CATALÀ [1905]. Solitud. (Les millors obres de la literatura catalana). Barcelona: 

Edicions 62 i “la Caixa”, 1985. ISBN 84-297-1546-0 

 

CENTRE DE PASTORAL LITÚRGICA. (1972) Llibre cantoral de missa dominical -amb 

notació musical. Barcelona: Centre Pastoral Litúrgica, 2005. ISBN: 84-7467-939-7 

  

Pere COROMINES (1919). Les gràcies de l’Empordà: poema en prosa. Barcelona: 

Parsifal Edicions, 1994. ISBN: 84-87265-58-8 

 

Antoni COSTA (1986). Jepic: Port de la Selva 1925. Barcelona: Editorial Pòrtic. ISBN: 

84-7306-272-8 

 

Pere COSTA (2008). Cadaqués: el mite. [enregistrament vídeo]. Cadaqués: autoedició. 

 

Teresa COSTA-GRAMUNT i Oriol PI DE CABANYES (2002). “Anècdota i categoria de 

la Lídia, la sibil·la de Cadaqués” pròleg a Eugeni D’ORS (2002). La veritable història 

de la Lídia de Cadaqués. Barcelona: Proa. ISBN: 84-8437-310-X 

 

Elda CRUANYES (1985). Tal com sona a Cadaqués. Barcelona: Editorial Joventut. 

ISBN: 84-261-2123-3 

 

[Eugeni D’ORS], psd. Octavi ROMEU (1904). “Gatzeta d’art: aclaració, en Bori” a El 

Poble Català. Núm. 3. 26 de novembre de 1904. 

 

Eugeni D’ORS [1954]. La veritable història de la Lídia de Cadaqués. Barcelona: Proa, 

2002. ISBN: 84-8437-310-X 

 

Anna Maria DALÍ (1951). Tot l’any a Cadaqués. Barcelona: Editorial Joventut.  

 

_____ (1982). Des de Cadaqués. Granollers i Barcelona: Editorial Montblanc i Marítim. 

ISBN: 84-85135-26-1 

 

Manuel DELGADO (1992). La festa a Catalunya, avui. Barcelona: Editorial Barcanova. 

ISBN: 84-7533-747-3. 

 

Jaume FÀBREGA (1992). La cuina de Cadaqués. Barcelona: Editorial Empúries.  

ISBN: 84-7596-338-2 

PATACADES, PARENOSTRES I SARDANES: DOCUMENTACIÓ I ANÀLISI DE LA FESTA DE SANT SEBASTIÀ DE CADAQUÉS 
Anaís Falcó Ibàñez - Projecte final d'etnomusicologia a l'Escola Superior de Música de Catalunya -  Director: Joaquim Rabaseda 
Curs 2010-2011 Tribual: Daniel Carbonell, Gianni Ginesi i Joaquim Rabaseda. Versió sense annexos.



 267

 

Carles FAGES DE CLIMENT (2003). Somni de Cap de Creus. Barcelona: Quaderns 

Crema. ISBN: 84-7727-387-1 

 

Xavier FEBRÉS (2009). “El pecat original” dins Gavarres: dossier l’estiueig. Cassà de 

la Selva. Ed. Gavarres. Primavera-estiu 2009. ISSN: 2013-3650 

 

Gabriel FERRATER (1979). Les dones i els dies. Barcelona: Edicions 62 i “la Caixa”.  

 

Firmo FERRER (1983). Una fugida de Cadaqués: la història d’en Justí. Barcelona: 

Editorial Àries. ISBN: 84-7212-018-X 

 

_____ (1986). Coses de Cadaqués: unes escenes de la vida a Cadaqués en un temps 

passat. Barcelona: Montagud Editores. ISBN: 84-7212-020-1 

 

_____ (1999). Topònims de Cadaqués. Santa Coloma de Farners. Dip. Leg. GI-

770/1999. 

 

FUNDACIÓ SERVEIS DE CULTURA POPULAR (1989). Calendari de festes de 

Catalunya, Andorra i la Franja. Barcelona: Editorial Alta Fulla. 

 

Claude GAIGNEBET (1974). Le carnaval: essais de mythologie populaire. París: 

Payot. ISBN 2-228-27270-5 

 

Gianni GINESI (2011). “Chronicles in blue 03: Sant Sebastià a Cadaqués” a Dentro la 

madia [bloc personal en línia]. 17-2-2011 [Data de consulta: març 2011]. No té ISSN. 

<http://www.dentrolamadia.blogspot.com>  

 

Heribert GISPERT (1998). Cadaqués autèntic? Barcelona: Editoral Juventud. ISBN: 

84-261-3079-8 

 

_____ (2002). Des des banc des portal. Barcelona: Editoral Juventud. ISBN: 84-261-

3234-0 

 

Joan GUILLAMET (1980). Vent de Tramuntana, Gent de Tramuntana. Figueres: 

Editora Empordanesa. ISBN: 84-85914-00-7 

 

PATACADES, PARENOSTRES I SARDANES: DOCUMENTACIÓ I ANÀLISI DE LA FESTA DE SANT SEBASTIÀ DE CADAQUÉS 
Anaís Falcó Ibàñez - Projecte final d'etnomusicologia a l'Escola Superior de Música de Catalunya -  Director: Joaquim Rabaseda 
Curs 2010-2011 Tribual: Daniel Carbonell, Gianni Ginesi i Joaquim Rabaseda. Versió sense annexos.



 268

Jacques HEERS (1983). Carnavales y fiesta de locos. Barcelona: Edicions 62, 1988. 

ISBN: 84-297-2739-6 

 

Quima JAUME (1986). El temps passa a Cadaqués. Barcelona: Columna Edicions. 

ISBN: 84-86433-30-4 

 

Antón JULIÀ (dir.) (1924). “Noticies” dins Sol Ixent. Núm. 15. 3 de febrer de 1924. 

Cadaqués. Pàg. 6. 

 

Antón JULIÀ (dir.) (1925). “La nostra crida” dins Sol Ixent. Núm. 46. 16 de maig de 

1925. Cadaqués. Pàg. 3. 

Antón JULIÀ (dir.) Sol Ixent (1929). Núm. 14. 30 de gener de 1929. 

 

Antón JULIÀ dir. (1931). “Noticies” dins Sol Ixent. Núm. 185. 14 de març de 1931. 

Cadaqués. Pàg. 6. 

 

Antón JULIÀ (dir.) (1931). “Iu Sala, és mort” dins Sol Ixent. Núm. 193. 13 de juny de 

1931. Cadaqués. Pàg. 2 i 3. 

 

François LORTHIOIR (1979). Un poc de Cadaqués. Barcelona: Infisa. ISBN: 84-7310-

018-2. 

 

Pascual MADOZ (1846). Dicionario gegráfico-estadístico-histórico de España y sus 

posesiones de ultramar. Vol. V. Madrid: Est. Literario-tipográfico de P. Madoz y L. 

Sagasti. No té ISBN. 

 

Jean MAISONNEUVE (1988). Les conduites rituelles. Paris: Presses Universitaires de 

France, 1995. 

 

Joan-Lluís MARFANY (1995). La cultura del catalanisme. Barcelona: Empúries, 1996. 

ISBN: 84-7596-456-7 

 

Josep MARTÍ (1996). El folklorismo: uso y abuso de la tradición. Barcelona: Ronsel. 

ISBN: 84-88413-43-2 

 

PATACADES, PARENOSTRES I SARDANES: DOCUMENTACIÓ I ANÀLISI DE LA FESTA DE SANT SEBASTIÀ DE CADAQUÉS 
Anaís Falcó Ibàñez - Projecte final d'etnomusicologia a l'Escola Superior de Música de Catalunya -  Director: Joaquim Rabaseda 
Curs 2010-2011 Tribual: Daniel Carbonell, Gianni Ginesi i Joaquim Rabaseda. Versió sense annexos.



 269

Josep MARTÍ (2010). “Entendre una festa” a Diguem visca Sant Antoni: una 

aproximació musical a la festa. (;Menjavents) Palma: Edicions Documenta Balear. 

Pàgs. 11-16. ISBN: 978-84-15081-30-2 

 

Cristina MASANÉS (2001). Lídia de Cadaqués. Barcelona: Quaderns Crema. ISBN: 

84-7727-352-9 

 

Josep MASSOT (1999). Semblances i comentaris. Barcelona: Publicacions de l’Abadia 

de Montserrat. ISBN: 84-8415-131-X 

 

Josep MASSOT (2006). “Missió de recerca Pamira-Porta 1934” dins Obra del 

Cançoner Popular de Catalunya: Materials. Memòries de missions de recerca per Joan 

Amades i Palmira Jaquetti. Vol. XVI Barcelona: Publicacions de l’Abadia de 

Montserrat. ISBN: 84- 8415-857-8 

 

Eward MUIR (1997). Fiesta y rito en la Europa moderna. Madrid: Editorial 

Complutense, 2001. ISBN 84-7491-597-X 

 

Josep PELLA i FORGAS (1883). Historia del Ampurdán: estudio de la civilización en 

las comarcas del noreste de Cataluña. Olot: Aubert Impressor, 1980. Dep. Leg. GE. 

111-80 

 

Josep PLA [1951] “Pa i raïm” dins Contraban i altres narracions. (;Molc) Barcelona: 

Edicions 62 i la Caixa, 1985. pàgs.45-90 ISBN: 84-297-1580-0 

 

Josep PLA (1947). Cadaqués. Barcelona: Editorial Juventud, 2007. ISBN: 978-84-261-

0931-6 

 

Josep PUJOL (2004). “Sant Sebastià a Cadaqués” dins La Vanguardia. 25-1-2004, 

pàg. 2  

 

Joaquim RABASEDA (2009). “Les nadales i el malestar de la felicitat”. L’Avenç, núm. 

352, desembre, pàgs. 70 i 71. ISSN: 0210.0150 

 

Àngel [RAHOLA] (1929).  “Festa de Sant Sebastià: la tradició s’apropa” dins Sol Ixent. 

Núm. 135. 30 de gener de 1929. Cadaqués. Pàg. 1-3. 

 

PATACADES, PARENOSTRES I SARDANES: DOCUMENTACIÓ I ANÀLISI DE LA FESTA DE SANT SEBASTIÀ DE CADAQUÉS 
Anaís Falcó Ibàñez - Projecte final d'etnomusicologia a l'Escola Superior de Música de Catalunya -  Director: Joaquim Rabaseda 
Curs 2010-2011 Tribual: Daniel Carbonell, Gianni Ginesi i Joaquim Rabaseda. Versió sense annexos.



 270

Àngel RAHOLA (1931). “L’ermita de Sant Sebastià” dins Sol Ixent (1931). Núm. 183. 

17 de febrer de 1931. Cadaqués. Pàg 2 i 3. 

 

Frederic RAHOLA (1901). “Algunas noticias acerca las antiguas comunidades de 

pescadores en el Cabo de Creus: memoria leída en la real academia de buenas letras 

de Barcelona el dia 13 de junio de 1903” dins Memorias de la Real Academia de 

Buenas Letras de Barcelona. Vol. VIII. pàg. 451-489. 

 

Gaietà RAHOLA i Josep RAHOLA (1976). La marina mercant de Cadaqués. Girona: 

Editoral Dalmau Carles. ISBN: 84-7216-307-5 

 

Víctor RAHOLA (1924). “Advertiment” dins Sol Ixent. Núm. 29. 28 d’agost de 1924. 

Cadaqués. Pàgs. 9-11. 

 

Víctor RAHOLA (1930). Cadaquesenques. Barcelona: Edicions del Cotal, 1984. ISBN: 

84-7310-063-8 

 

César RAMÍREZ (2011). “César Martinell, Dalí y la ‘salvación’ de Cadaqués” dins La 

Vanguardia: culturas. Núm. 449 (26-1-2011). Pàg. 22-23. 

 

Emerencià ROIG (1927). La pesca a Catalunya. Barcelona: Editorial Noray, 1996. 

 

Josefina ROMA (2009). “Les ermites com a nus de contradiccions”. Revista de música 

i cultura popular Caramella. Juliol-desembre 2009, núm. 21. pàgs. 4-7. 

 

Josep ROMEU (1953). Llibre del mar: el tema mariner en la literatura catalana. 

Barcelona: Editorial Selecta. 

 

Ramon SARGATAL (1996). Diccionari dels sants. (;El Cangur. Diccionaris) Barcelona: 

Edicions 62.   

 

Ireneu SEGARRA (1997).  La veu del noi cantor: curs de cant segons el mètode de 

l’Escolania de Montserrat. Berga: Amalgama Edicions. ISBN: 84-921598-5-5 

 

Jordi SERRA (2003). Cultura popular del Montserrat: a partir de textos recollits per Pau 

Bertran i Bros. Olesa de Montserrat: Ajuntament d’Olesa de Montserrat, Kao 

Corporation i Publicacions de l’Abadia de Montserrat. ISBN: 84-8415-467 

PATACADES, PARENOSTRES I SARDANES: DOCUMENTACIÓ I ANÀLISI DE LA FESTA DE SANT SEBASTIÀ DE CADAQUÉS 
Anaís Falcó Ibàñez - Projecte final d'etnomusicologia a l'Escola Superior de Música de Catalunya -  Director: Joaquim Rabaseda 
Curs 2010-2011 Tribual: Daniel Carbonell, Gianni Ginesi i Joaquim Rabaseda. Versió sense annexos.



 271

 

Lluís SOLÉ (1958). Geografia de Catalunya. Barcelona: Editorial Aedos. No té ISBN. 

 

Joan SOLER i AMIGÓ, dir. (2005). “La festa” dins Tradicionari: Enciclopèdia de la 

cultura popular de Catalunya. Vol.4. Barcelona: Enciclopèdia Catalana. ISBN vol.4 

Enciclopedia Catalana 84-412-1383-6 

 

Joan SOLER i AMIGÓ, dir. (2006). “El calendari festiu” dins Tradicionari: Enciclopèdia 

de la cultura popular de Catalunya. Vol.5. Barcelona: Enciclopèdia Catalana. ISBN 

vol.5 (Enciclopèdia Catalana) 84-412-1384-4 

 

Joan SOLER i AMIGÓ, dir. (2005). “Música, dansa i teatre popular” dins Tradicionari: 

Enciclopèdia de la cultura popular de Catalunya. Vol.6. Barcelona: Enciclopèdia 

Catalana. ISBN vol.6 (Enciclopèdia Catalana): 84-412-1385-2 

 

Joan Josep THARRATS (1981). Cent anys de pintura a Cadaqués. Badalona: Edicions 

del Cotal. ISBN: 84-7310-043-3 

 

Francesc VICENS (2010). Diguem visca Sant Antoni: una aproximació musical a la 

festa. (;Menjavents) Palma: Edicions Documenta Balear. ISBN: 978-84-15081-30-2 

 

Pep VILA (2010). “Els goigs” [revers de full de goig]. Cadaqués: Parròquia de Santa 

Maria de Cadaqués i Ajuntament de Cadaqués. 

 

Agnès VILLADARY (1968). Fête et vie quotidenne.  (;L’évolution de la vie sociale). 

París: Les éditions ouvrières.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

PATACADES, PARENOSTRES I SARDANES: DOCUMENTACIÓ I ANÀLISI DE LA FESTA DE SANT SEBASTIÀ DE CADAQUÉS 
Anaís Falcó Ibàñez - Projecte final d'etnomusicologia a l'Escola Superior de Música de Catalunya -  Director: Joaquim Rabaseda 
Curs 2010-2011 Tribual: Daniel Carbonell, Gianni Ginesi i Joaquim Rabaseda. Versió sense annexos.



 272

 

PATACADES, PARENOSTRES I SARDANES: DOCUMENTACIÓ I ANÀLISI DE LA FESTA DE SANT SEBASTIÀ DE CADAQUÉS 
Anaís Falcó Ibàñez - Projecte final d'etnomusicologia a l'Escola Superior de Música de Catalunya -  Director: Joaquim Rabaseda 
Curs 2010-2011 Tribual: Daniel Carbonell, Gianni Ginesi i Joaquim Rabaseda. Versió sense annexos.




