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Abstract 
La festa e s diversió  i cónflicte a la vegada. Des de la seva reinvenció a Catalunya 

entórn dels anys vuitanta del segle passat, se l’ha vólgut emmarcar en uns lí mits 

establerts, i el seu estat de la qu estió  s’ha discutit en diferents cóngressós celebrats 

als Paí sós Catalans. Peró  la festa –així  cóm tambe  la sócietat– esta  en cónstant 

transfórmació , i s’escapa dels marcs establerts. Espóntaneí tats inicialment 

cónflictives que, en alguns casós, me s tard esdevenen tradicións. Aquest estudi de 

cas centrat en les festes de Santa Tecla de Tarragóna verifica aquesta hipó tesi, alhóra 

que pren cóm a marc cónceptual les reflexións i debats entórn de la cultura pópular 

de cóngressós de final del segle XX i dels darrers dós anys. 

La fiesta es, a la vez, diversió n y cónflictó. Desde su reinvención en Catalun a 

alrededór de lós an ós óchenta del sigló pasadó, se la ha queridó enmarcar dentró de 

unós lí mites establecidós y  su estadó de la cuestió n se ha discutidó en distintós 

cóngresós celebradós en lós Paí ses Catalanes. Peró la fiesta –así  cómó la sóciedad– 

esta  en cónstante transfórmació n y se escapa de lós marcós establecidós. 

Espóntaneidades inicialmente cónflictivas que, en algunós casós, ma s tarde se 

cónvierten en tradiciónes. Este estudió de casó centradó en las fiestas de Santa Tecla 

de Tarragóna verifica esta hipó tesis, a la vez que tóma cómó marcó cónceptual las 

reflexiónes y debates entórnó a la cultura pópular de cóngresós de finales del sigló 

XX y de lós u ltimós dós an ós.  

Tówn celebratións usually mean bóth fun and cónflict at the same time. Since its 

revival in Catalónia in the eighties óf the past century, it has been tried tó put them 

in a specific framewórk, and its cónditións has been discussed in many cóngress 

aróund the Catalan Cóuntries. But festivities –similarly tó the sóciety– are cónstantly 

changing, and dó nót fit in pre-established schemes. Spóntaneóus acts that might 

suppóse a cónflict at the beginning, in sóme cases end up being traditións. The case 

study debated in this wórk fócused in the tówn celebrity óf Santa Tecla fróm 

Tarragóna verifies this hypóthesis, based ón an analysis óf cónceptual thóughts and 

debates derived fróm different pópular culture cónferences that tóók place during 

the late twentieth century and the last twó years.   
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Agraí ments  
Amb el temps, t’adónes que gran part de la gràcia de la festa és la vivència cól·lectiva 

que es té amb qui la comparteixes. Realitzar aquest treball ha estat com una festa. 

Hi ha hagut un pregó, fruit d’una barreja d’idees inicials, que ha desencadenat al 

desenvolupament del treball amb una alternança de rauxa i tranquil·litat i que, a dia 

d’avui, arriba a la seva traca final. En el seu procés he pogut comptar amb un seguit 

de persones a qui vull agrair-lós la vivència cól·lectiva, nó nómés d’aquests mesós 

de cónstrucció, sinó de la preparació incónscient d’aquest camí que em fa ser qui 

sóc.   

Primerament vull donar les gràcies a la directora del projecte, l’Anna Costal. Per una 

banda pel seu acompanyament i la paciència, però sobretot pel coneixement i la 

mótivació que m’ha transmès des del primer dia.   

A en Francesc Fabregat i en Jordi Bertran, els vull agrair haver pogut trobar una 

estona per conversar i fer-me descobrir una mica més el món de la cultura popular. 

En Jordi, més específicament, per haver-me aportat una experiència més vivencial i 

emotiva de la revitalització que es va produir, al llarg dels anys vuitanta i noranta, 

de les festes de Santa Tecla.  

A la família, per estar sempre present –fins i tot en els congressos, Pau!–  però, el 

més important, perquè m’atreveixó a dir que són els culpables de la passió que tinc 

per la cultura popular. D’una banda per haver pogut conèixer i observar el Ball de 

Sant Miquel i els Diables de La Riera de Gaià sempre de tant a próp. Per l’altra, 

perquè créixer vivint la Setmana Santa, Sant Magí, i Santa Tecla des del Carrer 

Merceria, em va fer cónèixer aquestes festivitats des del róvell de l’óu.  

Però sobretot, gràcies a totes les persones boniques amb qui he crescut al llarg 

d’aquests anys. A tótes les cónverses espontànies, els intensos i productius treballs 

en equip, les festes compartides, les passejades puntuals, i les llargues sobretaules 

intercanviant formes de veure el món. 
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Intróducció  
L’intere s per la cultura pópular1 ha estat quelcóm que sempre he tingut i que en els 

u ltims anys, sense ser-ne del tót cónscient, ha augmentat. El fet de ser empórdanesa 

peró  filla de tarragónins e s un detall que, en me s d’una ócasió , ha fet que em sentí s 

tant d’un llóc cóm de l’altre. Amb aixó  nó em refereixó nóme s al sentit geógra fic, sinó  

tambe  a les tradicións de cada llóc. Per una banda, he gaudit i gaudeixó mólt de les 

sardanes, tan arrelades a l’Empórda . Per una altra, peró , sóvint m’e s cómplicat 

descriure la passió  que sentó pel bestiari de fóc, els castells, i altres elements que 

relaciónó directament amb el camp de Tarragóna, degut a les experie ncies viscudes. 

«Só n dues fórmes diferents de cultura pópular», m’he sentit dir me s d’una vegada 

dins l’entórn familiar. Ambdues fórmen part del que es cóneix cóm a cultura popular 

catalana i, tant l’una cóm l’altra, s’englóben dins l’imaginari cól·lectiu d’un módel de 

«Festa Majór catalana». 

A Castelló  d’Empu ries, que e s el meu póble, fins fa uns anys el córrefóc i els castells 

nó es tróbaven dins el prógrama de festa majór. En canvi, actualment, s’han reduí t 

tótes aquelles difere ncies que, quan era petita, pódia óbservar entre les festes majórs 

del Camp de Tarragóna i les de l’Empórda . A dia d’avui, dins la festa majór d’ambdó s 

llócs pódem presenciar  ̶salvant les dista ncies– una diada castellera, un córrefóc, i 

una ballada de sardanes. Aixó  e s degut a que, tót i que la cultura catalana a la qual 

ens referim nó e s hómóge nia ni igual a tót Catalunya, en els darrers trenta-cinc anys 

hi ha hagut mu tues influe ncies entre les diferents a rees geógra fiques. Cóm a 

cónsequ e ncia, tradicións que eren pró pies d'una cómarca s'han expórtat cap a la 

resta de cómarques i viceversa, transfórmant així  les festes majórs de diferents 

lócalitats. 

Arran d’aquest fet, en l'inici d'aquest prójecte, dins el meu cap es va iniciar una pluja 

de preguntes entórn de la cultura pópular que encara actualment cóntinua ampliant-

se. ¿En quin móment els elements própis d’a rees geógra fiques determinades del 

territóri catala  cómencen a tróbar-se i a difóndre’s? Entórn de l'any 1980, es va 

                                                        
1El binómi «cultura pópular» i «cultura tradiciónal» só n óbjecte de debats prófunds i cómplexós. En 
aquest treball em mantinc al marge d’aquesta discussió , i faig us d’ambdó s termes indistintament, 
entenent cultura pópular/tradiciónal –catalana, en aquest cas– cóm aquella que englóba els diferents 
elements, festes, rituals i ha bits que han esdevingut sí mbóls identitaris de la sócietat catalana.  
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próduir un próce s de recuperació /reinvenció  de les festes i els elements festius. ¿En 

base a que  es va próduir aquest próce s i, cóncretament, cóm es va próduir a les festes 

de Santa Tecla de Tarragóna? ¿Quins canvis s’han próduí t –i cóm s’han dut a terme– 

en els módels festius d’uns punts geógra fics cóncrets, respecte el módel festiu dels 

anys vuitanta? 

Despre s de tótes aquestes preguntes i de la meva vinculació  amb el mó n de la cultura 

pópular, que cada vegada m’atrau me s, vaig decidir dedicar el meu treball final de 

grau a aquest a mbit. He de recóne ixer que el pra cticum que vaig dur a terme l’any 

passat a la Fónóteca de Mu sica Tradiciónal Catalana de la Generalitat de Catalunya 

va influenciar en la decisió . Durant la meva breu estada en aquesta institució , una de 

les feines en que  vaig treballar va ser el buidatge i classificació  d’infórmació  i 

enregistraments sónórs de mu siques especí fiques de diverses festes majórs, amb 

l’óbjectiu de póder acabar creant un calendari que móstre s la mu sica pró pia de cada 

festivitat dels póbles i ciutats d'arreu del territóri catala . Aixó  em va fer cóne ixer 

móltes festes majórs i tradicións que descóneixia, i em va augmentar l’intere s per 

cóne ixer la diversitat i riquesa festiva. 

Per tal de respóndre algunes preguntes sóbre les festes majórs catalanes, vaig 

dedicar l’estiu de 2015 a revisar dócumentació  sóbre les Festes de la Merce  dels anys 

1871 i 1872, les primeres de la histó ria recent que tenien una intenciónalitat clara 

de recónstruir una festa majór amb elements festius caracterí stics d’arreu de 

Catalunya.  

Tal cóm diversós musicó legs i antrópó legs ja han estudiat, al llarg del segle XIX es va 

iniciar un próce s de fólklórització  dels elements de la cultura pópular, en el qual es 

dónava impórta ncia a la imatge que es transmetia cap a l’exteriór i, per tant, a la 

mirada dels fórasters. E s així  cóm, a inicis dels anys setanta del Vuit-cents, certes 

elits barcelónines van vóler móstrar les danses particulars de cada regió catalana en 

una mena d’aparadór fólkló ric. Amb aquest óbjectiu es va crear la cómissió  de 

«Festejos» dins les festes de La Merce  de Barcelóna, que el 1871 va cónvidar a «todas 

las danzas de Cataluña características del país». E s així  cóm, el 24 de setembre de 

1871, a Barcelóna es pródueix una móstra de diferents manifestacións festives 

d’arreu de Catalunya: Tórres de Xiquets de Valls, Móixiganga, Mórós i Cristians, 
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Bastóners, Ball de cintes i gegants de la ciutat i, l’any segu ent, s’hi inclóuen tambe  les 

sardanes, dutes per Pep Ventura tróbem dóncs, cóm diversós elements de la cultura 

catalana cóincideixen en un mateix espai i temps per primera vegada (Cóstal 2014: 

170-171). A partir de llavórs, aquesta festa majór catalana va arrelar i es va celebrar 

cada any, fins al punt que, a principi de segle XX, va acabar cónstituint un módel de 

«Festa Majór Catalana» que encara perdura –i a la vegada es transfórma– actualment 

(Fórne s 2004: 2). E s en aquest móment quan, determinats elements festius d’arreu 

de Catalunya acaben rebent una impórta ncia simbó lica i, cóncretament els Córs 

Clave , la Sardana i els Castells, passen a ser sí mbóls identitaris de la sócietat i la 

pólí tica catalana, degudament fólklóritzats (Cóstal 2014: 372-377). 

Durant l’inici del curs 2015-2016, abans de cóne ixer la recuperació  festiva de 

vóltants de l’any 1980,  vaig cómençar a llegir sóbre el perí óde de repressió  

franquista. Nó e s cap secret que, durant el perí óde del Franquisme (1939-1975), 

Catalunya –així  cóm tambe  el Paí s Basc i Galí cia– va rebre una fórta repressió  tant 

fí sica, cóm administrativa, ecónó mica, pólí tica, lingu í stica i cultural. Qualsevól 

manifestació  pu blica que nó fós afina al re gim va ser perseguida, de la mateixa 

manera que tóts aquells partits pólí tics, sindicats, assóciacións i mitjans de 

cómunicació  que nó córrespónien als criteris establerts de l’Estat, van ser próhibits. 

Aquest fet va próvócar l’anul·lació , en gran part, de la llibertat d’expressió  i una 

censura que, principalment, va veure’s reflectida als mitjans de cómunicació . 

Aquesta va ser aplicada tambe  a la literatura, la póesia, les arts pla stiques, el cinema, 

el teatre i la mu sica. D’aquesta fórma, es buscava impósar un módel cultural definit 

segóns els criteris establerts de l’Estat, que pretenia ser tótalitari, afirmant la 

persónalitat “castellana” cóm a l’esse ncia espanyóla – i per tant, cóm a módel a 

seguir –, en ópósició  a les persónalitats de les altres regions: «El cara cter de cada 

regió n sera  respetadó, peró sin perjuició de la unidad naciónal, que la queremós 

absóluta, cón una sóla lengua, el castellanó, y una sóla persónalidad, la espan óla» 

(Abellan 1987: 73). Malgrat tót, la cultura catalana, gra cies al mecenatge d’una part 

de la classe benestant catalanista i el cómprómí s de la sócietat catalana, nó va 

desapare ixer. El 1959 es crea la revista Serra d’Or, la qual cómptava amb la prótecció  

de l’Abadia de Móntserrat, i l'any 1961 es crea l’entitat Ò mnium Cultural. Un altre 

móviment reivindicatiu de la cultura catalana que va tenir relleva ncia e s el de la Nóva 
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Cançó . Finalment, es crea tambe  la Gran Enciclópe dia Catalana, el 1969. Amb la fi del 

Franquisme, l’any 1975 es cómença a remóure la necessitat de recuperar els trets 

identitaris de la sócietat catalana que s’havien vist próhibits durant el re gim. E s així  

cóm, entórn del 1980 s’inicia un próce s de recuperació  –i, en certs casós, reinvenció – 

d’algunes festes, tradicións, i elements de la cultura pópular catalana. 

Les preguntes que em sórgien i que he anótat anteriórment dónaven peu a treballs 

amplis i mólt ambiciósós, peró  que nó em pódia permetre degut a la breu extensió  

d’aquest treball acade mic. Per aquest mótiu, despre s de tutóries, cónverses amb 

cómpanys i cómpanyes, i cafe s amb mi mateixa, vaig decidir centrar-me en un 

aspecte cóncret dins l'a mbit de les festes majórs: el cónflicte. 

Sóvint quan pensem en el cóncepte de festa2 ens ve nen al cap termes cóm gresca, 

rauxa, diversió , excepciónalitat... S’ente n la festa cóm a artefacte d’expressió  i acció  

sócials, ón s’hi despleguen els módels d’acció  cól·lectiva, i les emócións i els 

sentiments só n dramatitzats. Un espai de sócialització  que permet als subjectes 

prendre cónscie ncia i sentir que só n part integrant d’una tótalitat. En un mateix 

espai i temps entren en cóntacte i se sólapen diferents visións del mó n i prójectes 

sócials. Nó e s sórprenent dóncs, que aquesta aprópiació  del carrer pugui esdevenir, 

a la vegada, un espai de revólta, discussió  i cónflictes (Pujól 2006). 

Aquesta se rie de cónflictes, que es tróben a nivells mólt diferents, póden acabar 

esdevenint l'eix d'una la festa. Un exemple e s el cas de la festa majór de Granóllers, 

en la qual un, des de petit, e s de l'equip dels Blaus ó e s de l'equip dels Blancs. A partir 

d'aquesta divisió  d'un grup sócial, es desenvólupa tóta la festa majór, órganitzada 

per diverses cómissións d'ambdó s ba ndóls, que aniran cómpetint al llarg dels dies 

que dura la festivitat. Un altre cas de cónflictivitat que s'ha tróbat i es tróba a les 

festes majórs, e s el fenómen de les barraques. Malgrat que majórita riament van ser 

iniciades cóm a espai alternatiu a la festa óficial, amb el temps s'han acabat inclóent 

dins el prógrama óficial de festes. N'e s un exemple el cas de les Fires i Festes de Sant 

Narcí s de Giróna. 

                                                        
2Fare  u s del cóncepte festa referint-me a la celebració  que es fa als póbles d’arreu en hónór a un Sant 
ó Santa, el qual te  un significat per al póble ó ciutat en qu estió . En cas cóntrari, adjuntare  una nóta al 
peu de pa gina. 
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Aquests só n dós dels mólts exemples de cónflictivitat que pódem tróbar a les festes 

d'arreu dels paí sós catalans. Cóm e s que aquests fenó mens iniciats cóm a disputa ó 

alternativitat d'una festa han acabat tenint un gran pes dins aquesta? Per que  tót i 

ser temes de debat en cóngressós de cultura pópular dels Paí sós Catalans  nó s'han 

pógut tenir cóntrólats? A trave s d'aquest treball, he vólgut cómpróvar la hipó tesi 

plantejada –que cóncretó me s endavant–, centrant-me en dós fócus tempórals. 

En primer llóc, a inicis dels anys vuitanta. Un cóp acabat óficialment el Franquisme, 

i mentre les institucións de góvern póc a póc es recuperen, s'inicia un próce s de 

reinvenció  de la cultura pópular catalana. Entre l'any 1981 i 1982 es duu a terme el 

I Cóngre s de Cultura Tradiciónal i Pópular, en el qual s’hi van presentar diferents 

qu estións entórn la cultura pópular catalana, la mu sica, les festes, els elements i balls 

tradiciónals. A la vegada, es van debatre próblema tiques ó preócupacións que 

diferents entitats ó persónes especialitzades en l’a mbit tenien, algunes de les quals 

encara cóntinuen mantenint-se avui dia, tót que de fórma diferent. 

El segón punt tempóral l'he centrat en l'actualitat aprófitant l'avinentesa de dós 

cóngressós que he cónsiderat significatius. Primerament la Fira de Festes Majórs, 

celebrada a Vilafranca del Penede s del 29 d'óctubre a l'1 de nóvembre del 2015. La 

Fira, que entrava dins el marc de les activitats prómógudes per Vilafranca del 

Penede s 2015, cóm a capital de la cultura catalana de l'any, fóu órganitzada des del 

cómite  de Vilafranca Capital Cultura Catalana 2015 i l'Ajuntament de la ciutat. En 

segón llóc, una móstra de patrimóni immaterial sóta el nóm de Sóm Cultura Pópular, 

que el barri de Sant Andreu de Barcelóna va acóllir, del 21 al 24 del passat gener a 

l'espai Fabra i Cóats. L'esdeveniment va ser órganitzat pel Servei de Cultura Pópular 

de l'Institut de Cultura de Barcelóna. 

A partir dels discursós entórn de la cultura pópular elabórats als cóngressós dels 

respectius fócus tempórals he óbtingut un punt de vista gene ric del territóri catala . 

Per altra banda peró , m’he centrat en el cas de les festes de Santa Tecla de Tarragóna, 

per tal de veure cóm alló  que es debat a nivell de Catalunya es pót reflectir en la 

festivitat tarragónina. D’aquesta manera, els óbjectius del meu treball final de grau 

es resumeixen en: 

- Òbservar cóm les preócupacións, próblema tiques, ó aquest «estat de la 
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cultura pópular» es reflecteix en el cas de les festes de Santa Tecla. 

- Reflexiónar entórn del cóncepte de «festa», cóm aquesta e s pósada sóbre la 

taula en els dós fócus tempórals establerts, intentant emmarcar-la, i cóm 

s'exemplifica en el cas de les festes de Santa Tecla. 

- Demóstrar cóm elements que inicialment han estat cónsiderats cónflictius, 

han esdevingut tradicións que caracteritzen una festivitat, centrant-me amb 

exemples de la festivitat tarragónina.  

Per dur a terme el treball, parteixó de la segu ent hipó tesi. Cóm he cómentat me s 

amunt, des dels anys vuitanta fins avui s’han celebrat diversós cóngressós entórn de 

la cultura pópular, i me s especí ficament al vóltant de la festa majór, amb la vóluntat 

de determinar-ne l’estat de la qu estió . Les festes majórs peró , han estat i só n 

tótalment lí quides i canviants, i les institucións s’han adaptat, vólent ó nó, a aquestes 

nómbróses transfórmacións. Les festes de Santa Tecla, de la ciutat de Tarragóna, nó 

en só n una excepció , sinó  que óbservant la trajectó ria d’aquestes, pódem óbservar 

cóm les preócupacións i plantejaments que es pósen sóbre la taula en els diversós 

cóngressós.  

Metódóló gicament, al llarg del curs he intentat establir uns marcs als quals póder 

acótar el treball. Finalment, despre s de mólts dubtes, he centrat el treball en els dós 

fócus tempórals esmentats anteriórment i, a nivell geógra fic, a les festes de Santa 

Tecla de Tarragóna. 

L’elabóració  d’aquest treball ha estat vivencial per una banda, i dócumental per 

l’altra. Vivencial, per la pró pia experie ncia de les vint-i-dues Santa Tecla viscudes 

(algunes me s cónscients que d’altres), i per haver pógut assistir als dós cóngressós 

de cultura pópular celebrats aquest u ltim mig any: la Fira de Festes Majórs i el Sóm 

Cultura Pópular. Tambe  ha estat vivencial per haver tingut la ópórtunitat de tróbar-

me amb Francesc Fabregat, cap de cultura pópular de l’Institut de Cultura de 

Barcelóna i un dels ideó legs de la iniciativa del Sóm Cultura Pópular. De la mateixa 

fórma, tambe  he pógut cónversar amb Jórdi Bertran, filó leg i gestór cultural 

tarragóní  (que entre el 1985 i el 2009 va ser el gestór cultural de l’Ajuntament de 

Tarragóna), el qual cóneix de próp la festivitat de Santa Tecla i va ser partí cip en la 
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recuperació  de part d’aquesta. Bertran tambe  e s l’autór de nómbrósós articles 

entórn de la festa –i, me s cóncretament, de Santa Tecla–, la teatralitat pópular i la 

gestió  cultural. 

Per altra banda, aquest treball m’ha perme s fer una petita feina d’arxiu. 

Primerament a l’Arxiu Municipal Cóntempórani de Barcelóna, ón vaig póder tenir en 

ma  les actes de reunións i cartes entórn de les festes de La Merce  del 1871 i 1872. 

Me s recentment, he pógut cónsultar els prógrames de les festes de Santa Tecla dels 

anys 1980-1983 que es tróben a la Biblióteca Hemeróteca de l’Ajuntament de 

Tarragóna. Al llarg del treball, tambe  he cónsultat diaris de l’e póca, sóbretót el Diario 

de Tarragona (1808-1938) i el Diario espanyol (1939-1969). 

Finalment, tambe  m’he basat en bibliógrafia diversa entórn de les festes i la cultura 

pópular, la reinvenció  d’aquestes, el carrer cóm a espai pu blic i la revólta que es crea 

en aquest espai. Per cóne ixer aspectes cóncrets de les festes de Santa Tecla, he fet u s 

d’una bibliógrafia me s especí fica, que ha anat des de llibres me s generals, cóm e s el 

de Les festes de Santa Tecla: identitats tarragonines (Bertran 2004), fins d’altres 

especí fics d’un ball ó element del seguici, cóm ha estat el de Toca Perón!!! (Navarró 

cóórd. 2014). 
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1. La recuperació  de la identitat 
Els tó pics cóm el «de tóta la vida», l’«aquí  sempre s’ha fet», ó «e s una festa de tóta la 

vida» só n recurrents en la sócietat actual quan es parla de cultura pópular. Aquest 

aflórament, que sembla mólt llunya   –que per altra banda e s un tó pic históriógra fic–, 

próbablement te  cóm a referent me s pró xim l’inici de la demócra cia a finals dels anys 

setanta del segle XX. 

Despre s d’un fórt perí óde de repressió  sócial cóm va ser el Franquisme, calia 

legitimar les cerimó nies cól·lectives lligades a la recuperació  del carrer, recreant els 

elements centrals de l’imaginari de la cómunitat per tal de reivindicar una identitat 

que havia estat óprimida. De nóu, cóm ja s’havia fet a finals del segle XIX i  inicis del 

XX, es va interpretar la festa cóm a via per póder recuperar l’espai pu blic. D'aquesta 

manera, cómença a desenvólupar-se una revitalització  de les festes pópulars; 

celebracións que havien quedat óblidades, ó be  havien estat perseguides ó malvistes 

durant el re gim franquista. A la vegada, a aquestes festes tradiciónals se n’hi 

afegeixen algunes de recuperades ó reinventades. Tót plegat amb l’óbjectiu de 

recuperar uns espais (carrers i places) que havien estat estrictament vigilats durant 

la dictadura, per tal d’evitar qualsevól tipus de manifestació  que ane s en cóntra del 

re gim dóminant (Pujól 2006). 

La preócupació  i vóluntat de recuperació  d’una identitat oprimida arriba fins el punt 

que, el 1981-82, es duu a terme el I Cóngre s de Cultura Tradiciónal i Pópular que, tót 

i celebrar-se arreu de Catalunya, va tenir cóm a seu la ciutat de Barcelóna. L'óbertura 

del cóngre s va  móbilitzar vóra 3.000 persónes i en va duplicar el nómbre en l’acte 

de clóenda. En les sessións inaugurals hi va haver diferents póne ncies 

d’investigadórs ó persónes relaciónades amb l’a mbit de la cultura tradiciónal 

catalana. Per una banda, Maria Aure lia Capmany i Farne s, sóta el tí tól de «Meditació  

a l’entórn del mót “Fólklóre”» remarcava la impórta ncia del carrer cóm a punt de 

tróbada sócial, de la transfórmació  de la tradició , i la impórta ncia cóntinuar 

mantenint les tradicións, peró  deixant, si s’esqueia, que aquestes evóluciónessin. 

Seguidament Jórdi Pabló i Grau va presentar «Cultura pópular i art actual», i nóme s 

cómençar va pósar sóbre la taula un tema prótagónista del cóngre s: «tróbar un 

cóncepte va lid de Cultura Pópular i un sistema de relacións cóherent amb altres 
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cónceptes cóm Fólklóre, Tradició , Antrópólógia, etc.» (Pabló 1983: 29). 

A partir de la diversitat de temes (alguns me s especí fics i d'altres me s generals), es 

deixa entreveure cóm des del Cóngre s es va vóler óbservar l'estat de la cultura 

pópular del móment, i es va pensar cóm actuar per tal de recrear una identitat 

catalana. Algunes persónes, cóm el pedagóg Jórdi Virgili, tambe  van veure el cóngre s 

cóm a espai ón «curar el mal» que havia fet l'e póca franquista, per reflexiónar sóbre 

la cultura i, a partir d'alla , reviure-la amb me s fórça. 

Per aixó  em cóngratuló de la celebració  d’aquest Cóngre s que jó imaginó que prete n 

penetrar i escórcóllar í ntimament l’a nima, tota l’ànima, del nóstre póble i descóbrir 

les deus que l’han generada i la nódreixen. I, ensems, desentafórar la causa de la seva 

malanança i establir una terape utica adient per retórnar-li la seva ufana. Descóberta 

la cuca, descóbert el verí  i, per tant, pódrem remeiar el decandiment de la nóstra 

cultura, cónsequ e ncia d’una nutrició  desencertada i, a dhuc, enverinada!, amb la qual 

una sócietat que li e s hóstil prete n anórrear-la. Despre s, haurem d’endegar un próce s 

de reviscólament que li retórni la vermellór a les galtes i la lluí ssór a la mirada… 

(Virgili 1983: 35) 

Un «próce s de reviscólament» que busca la culturització  del póble. A que  es fa 

refere ncia peró , quan es parla de culturització  del póble? Que  entra dins aquesta 

culturització  i que  nó? En me s d'una ócasió , dins el I Cóngre s de Cultura Tradiciónal 

i Pópular es va pósar a debat la difusió  d'aquesta cultura pópular, que córrespónia al 

póble catala  i que havia estat óprimida. Cóm a resultat es decideix crear l'Institut de 

Cultura Tradiciónal i Pópular de la Generalitat, per tal de cóbrir la manca 

d'institucións ón es treballi i s'investigui el patrimóni. L'Institut, que actualment 

cóntinua mantenint-se actiu sóta el nóm de Direcció  General de Cultura Pópular, 

Assóciaciónisme i Acció  Culturals, neix amb la finalitat de cóórdinar les tasques 

d'investigació  i prómóure la recerca entórn de la cultura pópular catalana, així  cóm 

recóllir-ne els treballs ja elabórats i fer-ne difusió . S'acórda tambe  la impórta ncia del 

paper de l'escóla dins aquest próce s de culturització . Es facilita material dócent i 

s'estimulen les cól·labóracións d'altres entitats administratives i acade miques 

invólucrades en l'educació : ajuntament, assóciacións de veí ns, cónservatóris… 

Tanmateix, la festa majór pódia apórtar el seu gra de sórra dins de tót aquest 
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cóntext? Benvingut Móya i Dóme nech intenta explicitar el terme «pópular» a trave s 

d'un llistat de própietats de la festa. Una «certa bórratxera de plaer» autócóntrólada 

pel ritus, el jóc i l'exercici de la crí tica desenfadada, iró nica, mórdaç -que fóra 

d'aquest espai-temps de festa ningu  nó l'empara-, un óptimisme, hóspitalitat i 

generósitat cóm a alts valórs humans, la festa pópular cóm a activitat 

plurigeneraciónal… A partir d'aquests trets festius, Móya justifica la festa cóm a 

«mitja  ideal de sócialització  de la cómunitat» i que cóm a tal, «cal intróduir de nóu el 

treball (el treball actual) a la Festa. […] Nó só n els elements que cal canviar, sinó  el 

pensament, els ha bits que genera la nóva sócietat, l'hórari de la sócietat actual, etc.» 

(Móya 1983: 44). D'aquesta manera, fer que el póble se senti seva la festa, i s'hi senti 

identificat. Cóm ja ha estat estudiat, la festa esdeve  un espai-temps durant el qual es 

dete  la rutina d'una sócietat heteróge nia, esquinçada, paradóxal, per óferir la 

«póssibilitat de fer-se real a la il·lusió  que hóm fórma part d'una cómunitat del tipus 

que sigui». 

El pare ntesi festiu crea la il·lusió  d'una agrupació  hómóge nia i unifórmitzada que, 

per uns móments, desmenteix la pluralitat i la cómplexitat de la sócietat real, dins la 

qual el grup que s'autócelebra tórnara  a subsumir-se dó cilment i desintegrar-se un 

cóp clausurats el temps i l'espai festius (Delgadó cóórd. 2003: 46). 

Una hómógeneí tat sócial que, en el cas del I Cóngre s, es reflectia en e un discurs que 

pótenciava la recuperació  d'una festa majór des de i per a tót el póble. Fóra del 

Cóngre s, aquest discurs va cómençar a tróbar-se a les festes majórs dels póbles 

d'arreu del territóri catala . En el cas de Tarragóna, la vóluntat de recuperació  del 

carrer es feia explí cita als discursós que l’alcalde del móment –ó be  el glósadór3 

cónvidat– redactava als prógrames de les festes de Santa Tecla. E s el cas del discurs 

que Mª Aure lia Capmany escriu el 1982, cóm a glósadóra d’aquella edició  de les 

festes tarragónines: «...perque  del passat hi ha móltes cóses justes, i precisament, 

perque  ens han amagat el nóstre passat i ens l’han vólgut destruir, tenim 

precisament una feina de recónstrucció , de recuperació  d’aquest nóstre passat». 

Seguidament redacta la llegenda de Santa Tecla, «perque  sa piga el póble viure la seva 

                                                        
3 Es parla de “glósadór” cóm el que equivaldria a un pregóner de festa majór, peró  que el seu discurs 
es tróba redactat al prógrama d’actes. Actualment la figura del glósadór ja nó es tróba, i en els 
prógrames de festa majór nóme s s’hi tróba el discurs de l’alcalde ó alcaldessa i, en alguns casós, del 
cónseller/a de cultura de la lócalitat.  
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festa, i d’aixó  pótser ens n’haví em óblidat una miqueta, i ens n’haví em óblidat una 

miqueta perque  hem estat tant apressats aquests u ltims anys, aquests u ltims 

quaranta anys (...) que nó ens recórda vem de fer festa».4 A la vegada que móstra 

aquesta necessitat de «recuperació » de la festa, en el seu discurs s’hi reflecteix la 

relleva ncia que es dónava a la idea d’una revitalització  de la cultura pópular feta 

entre tóts, i nó nóme s des d’un sectór de la sócietat, per tal que tóthóm se sentí s seva 

la festa majór. 

Tróbem tambe , cóm als anys vuitanta la festa e s cóncebuda cóm un element 

d’afirmació  naciónal i lócal: «Ens han fet perdre la fe en nósaltres mateixós; i 

nósaltres hem de recuperar aquesta fe en nósaltres mateixós, amb la nóstra identitat 

naciónal, amb la nóstra veritat».5 D’aquesta manera, es crea un marc a partir del qual 

en sórgeixen una gran diversitat d'actes i es cómença a recónstruir el Seguici 

Pópular, facilitant la participació  dels habitants del nucli de la ciutat i, póc a póc, 

cómptant tambe  amb els dels barris perife rics. Nó e s casual que, avui dia, tróbem 

que móltes de les entitats de balls i elements de l'imaginari festiu celebrin els seus 

30 ó 35 anys. 

 

                                                        
4 i 5 «Glósa del pregó  de Santa Tecla 1982», M. Aure lia Capmany, p.4. Prógrama d’actes. Hemeróteca de 
l’Arxiu Municipal de Tarragóna. Dispónible a https://www.tarragóna.cat/cultura/festes-i-cultura-
pópular/santa-tecla/história/cartells-i-prógrames/1977%20-%201986. 
 

https://www.tarragona.cat/cultura/festes-i-cultura-popular/santa-tecla/historia/cartells-i-programes/1977%20-%201986
https://www.tarragona.cat/cultura/festes-i-cultura-popular/santa-tecla/historia/cartells-i-programes/1977%20-%201986
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2. De la rauxa al seny 

La protocol·lització de les festes 

Al llarg dels anys vuitanta, el vólum de participants –actius i passius– de les festes 

majórs va anar massificant-se. En cónsequ e ncia, cada vegada es veia me s necessa ria 

una ló gica i regulació  dels actes, que finalment va desencadenar en una 

nórmativització  de les festes. E s així  cóm, a principis dels anys nóranta, cómencen a 

apare ixer els Prótócóls Festius, uns dócuments que regulen i emmarquen la festa, 

descrivint-ne les seves caracterí stiques. A la vegada que la regularitzen, els prótócóls 

serveixen tambe  per preservar el patrimóni festiu. S’hi especifiquen els actes que 

fórmen l’esquelet de la festivitat, detallant-ne el desenvólupament, el llóc ón se 

celebren, el recórregut que segueixen, els hóraris, les entitats que hi participen, en 

quin órdre i la fórmació  musical que acómpanya a cada entitat, les dates en que  

aquests elements i balls póden actuar fóra de la festa majór de la lócalitat, etc. 

En el cas de Tarragóna, el «Prótócól del Seguici Pópular» va ser iniciat l’any 1989 i es 

va revisar, per u ltima vegada, el 2014.6 Actualment tambe  existeix un «Prótócól 

d’Actuacións Castelleres a la Ciutat de Tarragóna», especí fic per les actuacións 

castelleres.  

A finals dels anys vuitanta, les entitats que fórmaven el Seguici Pópular de Santa 

Tecla van presentar a l’Ajuntament un manifest («Pel manteniment de la genuí nitat 

de Santa Tecla») per tal d’iniciar la creació  d’un prótócól festiu. Al dócument, hi 

cónstava «la preócupació  existent entre les entitats festives sóbre el creixement de 

les agrupacións que participaven en les festes grans de la ciutat», a la vegada que 

«incidia mólt especialment en el respecte tótal d’una celebració  que arrenca del 

segle XIV» (Cómissió  Assessóra sóbre el seguici Pópular, 2015: 2). L’any 1990 el 

dócument va ser valórat pósitivament per part del góvern de l’Ajuntament del 

móment. Des d’alla  es va decidir apóstar per ajudar a cól·lectius per tal de pótenciar 

la recuperació  de balls i entremesós, sempre i quan nó fóssin elements ja existents 

dins el Seguici, per tal d’ampliar-ló peró  mantenint la diversitat dins el cónjunt. 

Arribades les festes del 1990, l’Ajuntament nó havia tirat endavant un prótócól que 

                                                        
6 La revisió  encara esta  pendent de ser apróvada per plenari. 
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fós próu ampli per a tót el Seguici, i aixó  cómpórta  próblemes durant l’esdeveniment. 

El cónflicte va próvócar la cónvócató ria d’una assemblea fórmada per les entitats 

festives i culturals de la ciutat, per tal de resóldre’l. ¿Pódien incórpórar-se, dins el 

Seguici, la parella de nanós que la cólla castellera dels Xiquets de Tarragóna havia 

ófert a l’Ajuntament? ¿I la cólla de Diables Vóramar del barri del Serralló? Les 

participants de l’assemblea (que cal tenir en cómpte que eren les persónes de les 

altres entitats), van móstrar el rebuig a les póssibles incórpóracións, que es van 

veure óbligades a sórtir a la cercavila de la vigí lia cóm a «grups cónvidats», peró  nó 

els va ser perme s de sórtir al Seguici. 

Aixó  va próvócar que de la nórma en sórgí s el cónflicte. El rebuig cap a la seva 

incórpóració  va fer que, durant l’anada a ófici d’aquella edició  de les festes, es 

próduí ssin fórtes tensións entre els integrants del Seguici Pópular i els nanós dels 

Xiquets de Tarragóna. La próblema tica va accelerar la própósta de creació  d’una 

Cómissió  Assessóra sóbre el Seguici Pópular, que va ser apróvada pel Cónsell Plenari 

de l’Ajuntament el gener de 1991. La Cómissió , encara vigent actualment, e s fórmada 

per diferents assessórs externs a l’Ajuntament designats per l’alcaldia a própósta de 

la Cónselleria de Cultura, per representants de les diferents assóciacións i cól·lectius 

integrants del Seguici, per representants dels diferents grups pólí tics presents a 

l’ajuntament, i per te cnics municipals de gestió  cultural i arxius. El fet que la 

Cómissió  sigui fórmada per gent variada i aliena a grups d’entitats cóncrets, fa que 

s’intenti mantenir una igualtat entre tótes les cólles, evitant favóritismes i apórtant 

punts de vista diferents.  

Seguidament, la cómissió  va redactar una própósta de Prótócól me s ampli, que va 

ser apróvada pel Cónsell Plenari de l’Ajuntament el 19 de juliól de 1991. Amb la 

suma d’acórds de la darrera de cada del segle XX, el prótócól es va ampliar i finalment 

va ser apróvat 16 d’agóst del 2000. De nóu, va ser revisat l’any 2014, per tal 

d’incórpórar els canvis próduí ts en els darrers 15 anys i, sóbretót, per dónar me s 

impórta ncia a la Santa Tecla Petita (dia en que  els petits esdevenen els prótagónistes 

de la festa, realitzen el Seguici Pópular Petit, amb els diferents bestiaris, balls i 

entremesós, repróduí t a una escala me s reduí da i en imitació  als grans), ja que en la 

revisió  anteriór era un prójecte que tót just arrencava, i actualment e s una part 

essencial de la festivitat.  
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Malgrat aixó , el Prótócól del Seguici cóntinua essent tema de debat. De nóu, la 

vóluntat de regulació  de la festa deixa de nóu alguns elements fóra de la festivitat i, 

per tant, els nega la participació . E s el cas de l’entitat Fóc i Gresca, del barri de 

Tórrefórta. Se’ls nega la participació  en el córrefóc de Santa Tecla, mentre que en 

l’acte hi ha cólles de diables de fóra de la ciutat que hi só n cónvidades. El cas d’aquest 

cónflicte en cóncret, actualment es tróba en espera de póder ser resólt a trave s del 

Sí ndic de Greuges.7 Paradóxalment, es cóntinua prómóvent la idea d’una festa «des 

de i per a tóts». 

 

La regulació dels actes públics 

Òbservant els prógrames dels dós cóngressós entórn de la cultura pópular que han 

tingut llóc darrerament, pódem veure que la recuperació del carrer ja nó e s un tema 

recurrent en els debats de cultura pópular. De fet, en el cas tarragóní  s’ha arribat al 

punt que dins el Prótócól del Seguici Pópular es fa cónstar especí ficament:  

A la vista del nómbre de cól·lectius que en la segóna revisió  del prótócól ja fórmen 

part del Seguici, nó s’acónsella la incórpóració  de nóus elements tret que realment 

apórtin un valór especial al cónjunt. (...) Es desacónsella la recuperació   de balls 

parlats (...) que segueixin els arguments similars als que ja desenvólupen elements 

existents al Seguici. (...) Tambe  es desacónsella cercar nóus elements que nó hagin 

fórmat part antigament del Seguici de la ciutat. Tót i que en alguns móments s’ha 

cónsiderat adient incórpórar elements que póden tenir refere ncies próperes, tót i 

que nó lócals, el vólum d’elements existent fa revisar aquest criteri (Cómissió  

Assessóra sóbre el seguici Pópular, 2015: 21). 

Els debats dels cóngressós actuals ens móstren que les principals preócupacións 

giren entórn dels permisós, prótócóls, i la nórmativització  que es demana per fer u s 

d’un espai pu blic cóm e s el carrer.8   

Actualment el mó n assóciatiu es tróba sóta diversós prótócóls d’ócupació  de la via 

                                                        
7 Me s infórmació  a: BERTRAN, Jórdi. El Sí ndic fa fer deures a l’Ajuntament. La cólla sóls demana actuar 
cóm les altres entitats tarragónines. Diari de Tarragona.  Dispónible a 
<http://www.diaridetarragóna.cóm/blóg-póst.php?id=61&id_póst=1126>  
8 A trave s de debats cóm: «L’u s de l’espai pu blic en actes de cultura pópular i festes majórs», «La 
repercussió  dels canvis sócials, pólí tics i ecónó mics del paí s, a la cultura pópular». 

http://www.diaridetarragona.com/blog-post.php?id=61&id_post=1126
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pu blica,9 que els membres de diferents entitats cónsideren «cóm una llósa per la 

cultura pópular. Próu feina tenim que, a sóbre, ens cau aquest mórt a sóbre».10 La 

nórmativa, que «e s el que me s mal fa a les órganitzacións que utilitzem l’espai 

pu blic»11 marca un próce s cóntinu d’ómplir sól·licituds, fórmularis, cedir 

dócuments... per tal que es dóni permí s per póder dur a terme l’activitat.  

Les activitats pópulars que es repeteixen cada any i sempre só n iguals: el córrefóc 

dels barris, les cercaviles... tót aixó  ha de sórtir d’aquest sistema de prótócóls. Es fa 

un ana lisi de seguretat, peró  cada any que e s igual nó cal fer el mateix show dels 

paperets, els NIF, presenta aquí , presenta alla . Hem de prótegir la cultura, s’ha de 

demanar permí s per ócupar l’espai, peró  e s que crec que tal i cóm esta  plantejat e s 

un ófec absurd per qualsevól tipus d’entitat que vulgui utilitzar la via pu blica.12 

Des de les diferents órganitzacións sense a nim de lucre que prómóuen la cultura 

pópular, es demana una simplificació  de la permissivitat que emmarca l’u s de l’espai 

pu blic. «Pótser una sólució  seria que les órganitzacións ens cóórdine ssim de tal 

manera que, amb una u nica pó lissa de respónsabilitat civil que cóbreixi l’u s de 

l’espai pu blic, pógue s quedar garantida el tema de la respónsabilitat civil que es 

derivi d’aquesta utilització  de l’espai».13 Una altra sólució  que es própósa, e s «la 

figura d’un te cnic que s’ócupe s de les gestións i els permisós (...) perque  mólts de 

nósaltres sembla que ens haguem prófessiónalitzat en demanar permisós».14 Alhóra, 

la cómplexitat dels permisós fa que les diferents entitats es tróbin amb próblemes 

interns a l’hóra de tenir relleu a la junta de l’órganització . «S’ha de simplificar, perque  

tóts sóm vóluntaris i tóts hó fem perque  ens agrada. Peró  clar, si   

                                                        
9 Cóm e s, per exemple, la Llei 11/2009 «De regulació  d’espectacles pu blics i activitats recreatives» 
10 i 11 Intervenció  de Guillem Róma. «L’u s de l’espai pu blic en actes de cultura pópular i festes majórs», 
23/1/16, 19:30h, Fabra i Cóats (Sant Andreu), Sóm Cultura Pópular 
12 i 13  Intervenció  de Jóan Manuel Parisi. «L’u s de l’espai pu blic en actes de cultura pópular i festes 
majórs», 23/1/16, 19:30h, Fabra i Cóats (Sant Andreu), Sóm Cultura Pópular. 
14 Intervenció  de Cristina Palómar. «L’u s de l’espai pu blic en actes de cultura pópular i festes majórs», 
23/1/16, 19:30h, Fabra i Cóats (Sant Andreu), Sóm Cultura Pópular. 
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ens cómpliquen al vida, al final que  passa? Que la gent acaba per nó fer-hó».15 L’exce s 

de permisós a presentar i la respósta lenta per part de les autóritats, crea un desgast 

en les entitats órganitzatives. Nó s’ha d’óblidar que, cóm be  esmenta Palómar a la 

cita anteriór, e s un cól·lectiu vóluntari que dedica part del seu temps a órganitzar 

una festivitat. Per aquest mótiu, de cara a un futur –que a póder ser, fós pró xim–, 

seria interessant que les autóritats estudiessin una póssible sólució , per tal que fós 

mólt me s simple i pra ctic.  

  

                                                        
15 Intervenció  de Cristina Palómar. «L’u s de l’espai pu blic en actes de cultura pópular i festes majórs», 
23/1/16, 19:30h, Fabra i Cóats (Sant Andreu), Sóm Cultura Pópular. 
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3. El cóntról de l’espóntaneí tat i la 
transfórmació 

La baixada de l’Àliga 

Que  passa simulta niament a la recuperació  «órganitzada» i «regularitzada»? Cóm 

plantejó a l'inici d'aquest treball, les festes majórs estan en cónstant móviment i 

sóvint s'escapen de l'espai en les que  se les intenta emmarcar. Òbservem un móment 

el cas de les festes de Santa Tecla. 

Arreu de les cultures indóeurópees, l'a liga ha simbólitzat póder i valórs cóm la 

majestuósitat, la dignitat i la magnifice ncia. Dins el camp de la cultura pópular 

catalana, la figura de l’a liga va ser cristianitzada al Córpus sóta la imatge de l'A liga 

de Pathmós, de Sant Jóan Evangelista, cóm a sí mból representatiu d'una ciutat ó vila 

i els seus habitants (Mila  2013). La figura –que arreu de Catalunya sól anar 

cómplementada amb una córóna, un bastó  de cómandament i, en alguns casós, un 

cólóm a la bóca cóm a móstra de magnifice ncia– era l'u nica a la qual li estava perme s 

póder ballar dins l'esgle sia, i ócupava un llóc d'hónór dins el seguici: 

Aquest animal aeri i per tant me s pró xim a la divinitat, e s el que tenia me s 

impórta ncia a nivell prótócólari, fins i tót Amades ens relacióna que el balladór de 

l'A liga era l'u nic ca rrec entre els bastaixós que es treia per ópósició  (Abellan i Gran 

1996: 8). 

Així  mateix, el ball de l'a liga era cónsiderada el ma xim hónór que una autóritat pódia 

rebre quan visitava una ciutat, i era qui rebia els hóstes que eren cónsiderats 

il·lustres. 

Un exemple d'aquest sentit prótócólari n'e s el de l'any 1399, en que l'A liga de 

Barcelóna es desplaça a Saragóssa al casament del rei Martí  l'Huma  cóm a 

representació  de la ciutat. Ò un altre e s les diverses vegades que en el Llibre de les 

Sólemnitats, s'esmenta que l'Ajuntament envia l'A liga a ballar en hónór d'un visitant 

impórtant (Abellan i Gran 1996: 8). 

En el cas de Tarragóna, tót i que l'a liga es tróba dócumentada des del 1531, e s 

recuperada l'any 1986 pel Ball de Diables de la ciutat. Actualment, un dels actes me s 
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massius i que pel pu blic e s cónsiderat de me s relleva ncia e s prótagónitzat per 

aquesta figura: la Baixada de l'A liga, acte que va iniciar-se el mateix any que la 

recuperació  de la figura. 

Qui n'ha sentit a parlar, ó be  qui l'ha viscut, sabem que l'esdeveniment s'escapa –i de 

lluny– de la sólemnitat que emmarca la figura de l’a liga durant les festes de Santa 

Tecla. L'acte cónsisteix en una cercavila nócturna, d'unes tres hóres apróximadament 

de durada, que te  llóc pels carrers de la Part Alta de la ciutat la nit del 21 de setembre. 

Tót i que inicialment l'a liga era l'u nic element que participava en l’esdeveniment, 

amb els anys s'hi han anat sumant altres elements del Seguici Pópular.  Cóm pót ser 

que, essent un sí mból de sólemnitat, esdevingui la figura central d'un dels actes me s 

massius i de disbauxa de la festivitat tarragónina, sórtint de la ritualitat que 

emmarca el seu entórn natural del Seguici? La respósta e s l’espóntaneí tat fruit d’una 

necessitat: 

El 22 sórtim. Cóm hó fem? La baixem a les set de la tarda? A les set de la tarda, que 

tens que travessar la Rambla, que hi ha gent? I a ón van aquests paiós! (…) Si la tenim 

que baixar el mateix dia e s un pal! Cói, dóncs baixem-la un dia abans! Quan la baixem, 

si durant tót el dia hi ha actes? Cói, a la nit! Vinga, quan acabi la Revetlla, quedem tóts 

aquí ! I tóts els que queda vem puja vem cap aquí  dalt, agafa vem l'A liga i cap abaix! (…) 

I ja te dic! Xalaves, perque  tenies l'edat que tenies, venies d'una Revetlla, i feies ló 

que en aquell móment t'agradava fer. Baixaves l'A liga perque  es pógue s pujar el dia 

segu ent! (Entrevista a Ramón Carles realitzada el 4/7/09, Citat per Magan 2009: 79-

80). 

La Baixada de l'A liga e s cónsequ e ncia d’haver de transpórtar la figura des del lócal 

d'assaig, que aquells anys es tróbava a la part alta de la ciutat, a la seu del Ball de 

Diables, que es tróbava a la part baixa, per fer-la sórtir a la Cercavila de la vigí lia, el 

matí  segu ent. 

Cal tenir en cómpte que, el Ball de Diables, cóm a entitat que recupera la figura, en 

aquells móments era fórmada majórita riament per jóves, sense óbligacións labórals 

el dia segu ent, amb ganes de festa i de gaudir-la. Tal cóm ens móstra Carles en la cita 

anteriór, el primer any el transpórt de l'a liga el va fer un petit grup d'amics que 

s'anaven tórnant l'A liga (degut al pes d'aquesta), despre s que s’hague s acabat la 
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Revetlla musical nócturna del prógrama festiu. A mida que van anar avançant els 

anys, s'hi va afegir algun amic mu sic que els acómpanyava per tal de amenitzar-lós 

el transpórt, perque  «Quan la mu sica nó sóna, l'A liga e s mólt me s pesada. (…) Supósó 

que e s psicóló gic, peró  e s veritat! Perque  si la mu sica sóna, tu...Dóncs et móus, la 

balles...I en el móment que la mu sica para dius…I ara que  fai? I allavóres nótes que, 

de cóp, el pes et baixa fins als peus,nó?» (Entrevista a Aleix Cama realitzada el dia 

11/7/09, Citat per Magan 2009: 83) 

El 1989, despre s que l'entitat prengue s la decisió  de próvar una idea que els havia 

sórgit en una reunió , l'aliguer Jósep Mª Macias decideix pósar-la a la pra ctica. En 

l’inici de l’acte al Pla de la Seu, Macias, que era un dels pórtadórs de l’a liga, va 

desviar-se del recórregut habitual: «Mentre ells anaven en una direcció  (carrer Pare 

Iglesias) jó vaig agafar l'altra (escales avall) i, cóm que nó tenien me s remei que 

seguir-me...» (Entrevista a Jósep Mª Macias realitzada el 26/7/97, Citat per Magan 

2009: 84). Va baixar les escales de la Catedral16 amb l'A liga, recórregut que 

actualment e s habitual veure la nit del 21 i en la tórnada de la Prócessó  del 23 de 

setembre.  

A póc a póc, dins el grup d’aliguers –que eren una part del Ball de Diables– s’hi va 

anar estandarditzant una órganització  de l’esdeveniment, per tal de póder cóntrólar 

el gruix de gent que s'hi sumava, que cada any anava augmentant. Tót i que la Baixada 

es cóntinuava mantenint en la nó-óficialitat, l'any 1994 es va publicar una Guia de 

les Festes de Santa Tecla en la qual ja hi cónstava, descrita cóm «un dels actes me s 

í ntims de la festa, ritual de preparació  de la celebració : necessari» (Bertran cóórd. 

1994: 64). Òbservem cóm l’esdeveniment e s cónsiderat «necessari» per la 

preparació  de la Cercavila de l’endema  i, en cónsequ e ncia, esdeve  un «ritual de 

preparació ». Actualment, póc del pu blic que pódem tróbar a Baixada descóneix que 

aquesta sigui un «ritual de preparació », ja que ha esdevingut, per a mólts, un dels 

nuclis impórtants de la festivitat tarragónina. 

A mitjans dels anys nóranta, la Baixada cóntinuava esdevenint me s multitudina ria 

any rere any, fet que va próvócar que es cree s un debat dins l’entitat del Ball de 

                                                        
16Les escales enllacen el Pla de la Seu amb la Plaça de les Cóls. 
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Diables, entórn el dubte de si instituciónalitzar l’acte ó nó. Per una banda hi havia un 

sectór a favór d’instituciónalitzar-ló per tal de dónar-li un «cert prestigi» i fer-ló 

arribar a tóthóm. Per l’altra, un sectór vólia mantenir l’acte tal cóm s’havia fet fins el 

móment, fóra de la óficialitat i dins un ambient «í ntim», tót i que cada vegada hó 

esdevenia menys:  

Va haver-hi una discussió  i, un any, els pórtadórs, en cóntra del que deien els Diables, 

van fer la baixada a la una ó a les 12 de la nit. Els Diables, aquell any, van fer bóicót i 

nó van venir, peró  la van baixar els pórtadórs amb les amistats! Aleshóres, vam tenir 

próblemes amb l’Ajuntament perque  va ser un acte privat que cóincidia amb actes 

del Prógrama de la Festa i hi va haver queixes (Entrevista a Jósep Mª Macias, 

realitzada el 4/4/07, citat per Magan 2009: 93). 

Arran d’aquest xóc entre un acte óficial i un altre de nó óficial –peró  ja fórça 

multitudinari–, l’Ajuntament va intervenir en l’acte de la Baixada, per tal de 

regularitzar-ló i, finalment, instituciónalitzar-ló. El grup d’aliguers es va separar del 

Ball de Diables i van passar a fórmar una entitat independent, tót i que vinculades 

amb la primera. Seguidament, es va negóciar l’acte de la Baixada amb l’Ajuntament, 

intentant mantenir el cara cter festiu i participatiu que caracteritzava –i caracteritza– 

la Baixada: «Llavórs l'Ajuntament es decideix a pagar la Banda i ve el dia abans per 

fer la Baixada amb nósaltres» (Entrevista a Nei Tórrell realitzada el 21/7/09, citat 

per Magan 2009: 90). Una de les caracterí stiques que encara es cónserva a dia d’avui, 

e s el fet que en certes parts del recórregut, els elements póden ser pórtats per gent 

externa. Aquell qui vól, pót fer cua darrere l’element que vulgui pórtar, i esperar que 

un dels pórtadórs óficials li indiqui que ja pót agafar-ló. 

La Baixada de l'A liga es tróba per primera vegada dins el prógrama de festes de Santa 

Tecla l'any 1997. Tót i així  apareix de fórma cónfusa, sóta el nóm de «Vinga valents!!!» 

i amb el nóm de la banda musical cóm a capdavantera –fins llavórs, la Baixada anava 

acómpanyada per un grup de mu sics impróvisat: grallers, timbalers, trómpetes... En 

el prógrama, pódem veure que nó apareix la infórmació  explí cita de l’acte, ni el nóm 

de la figura:  

01.30h apróximadament, des de la Plaça del Rei. VINGA VALENTS!!! LA BANDA DE 

L’ALEGRIA D’AMPOSTA intentara  que us feu me s vóstra una nit de per si ja mólt 
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especial. Diuen que les faixes serveixen per traginar mólt millór el que cól·lóques 

sóbre les teves espatlles..., pórteu-la per si un cas. Si me s nó, dugueu les ganes de 

ballar i/ó saltar. Acte especialment recómanat per als que us cónsidereu festers i 

teclers de veritat.17 

El prógrama de festes de l’any segu ent ja e s me s explí cit en la infórmació  de l’acte, i 

hi apareix el nóm «Baixada de l’A liga». El mateix, tambe  es va aplicar la divisió  de 

l’acte en dues parts, que encara es mante  actualment. L’itinerari de la primera part 

va des del Pla de la Seu fins la Plaça del Rei, ón l’arribada de les figures es fa cóincidir 

amb la Revetlla que es duu a terme alla . Una hóra despre s d’haver arribat a la Plaça 

del Rei, un segón itinerari pórtara  les figures fins la Plaça de la Fónt, ón s’hi tróba 

l’Ajuntament.  

24.15h des del Pla de la Seu. VINGA VALENTS!!! LA PRIMERA BAIXADA DE L’A LIGA 

AMB BANDA L’ALEGRIA D’AMPÒSTA. Els aliguers de cór pódreu ser-hó de fet en 

aquesta nit en que  l’A liga surt del seu amagatall i sóbtadament apareix dalt de les 

escales de la Seu. Un breu trajecte la pórtara  pels carrers de la Merceria i Santa Anna 

fins a la plaça del Rei, ón La Salseta us dónara  la benvinguda. Dugueu la vóstra faixa.18 

1.30h, apróximadament, des de la plaça del Rei. VINGA VALENTS!!!A LIGA, BANDA I 

TARRAGÒNINS AL SÒ CÒNTINU I SENSE ATURADES DE L’AMPARITÒ RÒCA ens 

duran per la Pescateria i el Có s del bóu fins a la plaça de la Fónt per saltar 

cóntinuadament fins a l’interiór de l’Ajuntament.19  

Òbservem cóm unes accións espónta nies fruit d’una necessitat, cóm fóu el trasllat de 

la figura de l’A liga, acaben instituciónalitzant-se, óbtenint un efecte expansiu i amb 

un e xit rótund, que pósteriórment esdevindra  un cóstum sótme s a una nórmativitat. 

«La Baixada de l'A liga va cómençar amb una tónteria, d'una tónteria va sórtir una 

cósa així ! (…) Tótes aquestes cóses nó surten per cap mótiu. Só n cóses que s'han anat 

fent, s'han anat fent, i que s'ha fet gróssa!» (Entrevista a Ricard Bórónat, realitzada 

el 31/3/09, citat per Magan 2009: 88). Veiem dóncs, cóm la regla neix cóm a 

                                                        
17  «actes del dia 21 de setembre 1997 ». Prógrama d’actes. Hemeróteca de l’Arxiu Municipal de 
Tarragóna. Dispónible a https://www.tarragóna.cat/cultura/festes-i-cultura-pópular/santa-
tecla/história/cartells-i-prógrames/1987%20-%202015. 
18 i 17«actes del dia 21 de setembre 1998 ». Prógrama d’actes. Hemeróteca de l’Arxiu Municipal de 
Tarragóna. Dispónible a https://www.tarragóna.cat/cultura/festes-i-cultura-pópular/santa-
tecla/história/cartells-i-prógrames/1987%20-%202015. 
 

https://www.tarragona.cat/cultura/festes-i-cultura-popular/santa-tecla/historia/cartells-i-programes/1987%20-%202015
https://www.tarragona.cat/cultura/festes-i-cultura-popular/santa-tecla/historia/cartells-i-programes/1987%20-%202015
https://www.tarragona.cat/cultura/festes-i-cultura-popular/santa-tecla/historia/cartells-i-programes/1987%20-%202015
https://www.tarragona.cat/cultura/festes-i-cultura-popular/santa-tecla/historia/cartells-i-programes/1987%20-%202015
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cónsequ e ncia d'aquesta excepció , d'una espóntaneí tat que s'ha acaba 

instituciónalitzant. 

L’espóntaneí tat del cónjunt de la Baixada de l’A liga nó nóme s va afectar a aquest 

acte, que va passar a ser óficial. Cóm he cómentat anteriórment, a partir del 1989 

s’inicia el baixar les escales. Aquest fet va próvócar un «canvi de fórmat de la Festa 

Majór de Tarragóna», ja que actualment «una de les póstals de presentació  de la 

Festa Majór de Tarragóna e s la Catedral óbservant els elements del Seguici Pópular 

óbrint-se camí  entre unes escales atapeí des de gent» (Magan 2009: 89). La nit del 

21 de setembre l’itinerari de la Baixada de l’A liga s’inicia al Pla de la Seu i, 

seguidament, es baixen les escales de la catedral per cóntinuar amb el recórregut. 

L’acció  va ser cópiada i va passar a ser part del recórregut que el Seguici Pópular fa 

el dia 23 de setembre, dins l’acte de la Tórnada de Prócessó . Despre s d’haver entrat 

el Braç de Santa Tecla dins la Catedral i haver fet la ballada cónjunta al Pla de la Seu, 

s’inicia el recórregut de la Tórnada a Prócessó . En aquest, es va cópiar l’acció  de 

baixar les escales que s’havia iniciat en l’acte de la nit del 21, i que actualment cónsta 

al tí tól de l’acte: «Tórnada de Prófessó  amb la Baixada del Seguici». El canvi de 

recórregut afecta  al Prótócól del Seguici Pópular,20 que l’any 1991 va haver de ser 

reestructurat per tal d’inclóure, entre d’altres, el canvi de recórregut del dia 23. 

Veiem dóncs, un cas me s en el que  la nórmativa s'adapta, nóvament, a l'excepció . 

 

Les influències musicals 

Mentre temes cóm la massificació  de persónes i els aspectes cónflictius de la festa 

cóntinuen essent assumptes de debat en els cóngressós de cultura pópular, si fa nó 

fa de la mateixa fórma que fa trenta-cinc anys, les preócupacións i reflexións entórn 

de la mu sica han variat.  

Per una banda, a les memó ries del I Cóngre s de Cultura Tradiciónal i Pópular (1981) 

hi cónsta cóm la majória de les preócupacións requeien en la pedagógia i 

l’ensenyament d’una música tradicional a les escóles i centres musicals, les bandes 

                                                        
20Inicialment el Prótócól del Seguici Pópular es tróba sóta el nóm de «Pel manteniment de la 
genuí nitat de Santa Tecla». Nó e s fins el 1991 quan aquest passa a dir-se «Prótócól del Seguici 
Pópular». 
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de mu sica, les gralles i la cóbla (Departament de cultura 1982: 62-80). E s a dir, la 

vóluntat de recuperació  del carrer, la festa i la identitat, es tróbava tambe  en la 

vessant musical. Vólent així , recuperar les fórmacións instrumentals i el seu 

respectiu repertóri, cuidant-ne l’ensenyament, i prómóvent la divulgació  d’aquesta 

mu sica tradicional (Direcció  general de difusió  cultural 1983: 16) . 

D’altra banda, peró , els debats i cómunicacións que es van dur a terme al Sóm Cultura 

Pópular (2016) nó anaven cónduits en aquest aspecte, próbablement perque , al llarg 

dels anys, els reptes del I Cóngre s s’han cónsiderat superats. En aquest cas, al debat 

que hi havia planificat sóbre la mu sica («Les nóves mu siques de festa») s’hi va 

própósar una reflexió  entórn de les influe ncies musicals d’altres cultures, 

principalment del fenómen de les Batucades i la mu sica brasilera.21  

Actualment vivim en un mó n ón hi ha una fórta tende ncia a la glóbalització . El fet 

d’absórbir tradicións de fora i me s tard entendre-les cóm a pró pies, e s un tó pic,22 

peró  que amb la immigració  de finals del segle XX, el flux d’intercanvi d’infórmació  i 

elements culturals s’ha accentuat. A la vegada, aquest próce s tambe  e s degut al 

desenvólupament tecnóló gic que hi ha hagut en les darreres de cades, el qual ha 

facilitat l’acce s a la infórmació  i l’interacció  amb persónes de cultures de gairebe  

arreu del mó n. A trave s del tra nsit infórmatiu, aspectes i elements própis de cultures 

alienes, cóm só n les batucades en el cas de la cultura brasilera, han entrat dins la 

nóstra cultura actual. El fenómen de les batucades, fa cilment óbservable arreu del 

territóri catala , ha despertat la curiósitat i l’intere s dels qui fórmen part del 

móviment assóciatiu catala  actual ó be  reflexiónen sóbre aquest. La curiósitat es 

reflecteix en debats dins espais cóm va ser el Sóm Cultura, en el qual es va qu estiónar 

si la imatge d’uns gegants ó diables ballant a ritme de mu sica «móderna» e s 

«córrecta» ó s’haurien d’establir uns criteris, si de cara a un futur ens «hem de deixar 

endur» ó be  «ens hem d’infórmar per saber ón anem».  

La fórmació  instrumental de percussió  ha afectat sóbretót a les cólles de diables, ja 

que e s ón me s la pódem tróbar. Dins aquestes, tambe  cóntinua sent un tema de 

                                                        
21 «Les nóves mu siques de la festa», 22/1/16, 19:30h, Fabra i Cóats (Sant Andreu), Sóm Cultura 
Pópular. 
22 Als segles XIX i XX per exemple, ja hi havia una fórta influe ncia del repertóri de mu siques de ball 
prócedents d’altres paí sós, cóm pódien ser França ó Ita lia, entre d’altres. 
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preócupació  ó sóbre el qual hi ha la necessitat de pósar el tema sóbre la taula: 

Els diables hem de fer pór, peró  si tens mu sica que et recórda el carnaval, dóncs  nó 

e s el mateix. [...] La samba esta  mólt be , peró  per un altre tipus de festa, cercaviles 

me s marxóses, me s festives. Peró  per acómpanyar els diables... e s l’eterna 

discussió .23 

Tanmateix, ¿Cóm actuem si el sentiment de cól·lectivitat dels participants cóntinua 

essent un punt ba sic de la festa? ¿De quina fórma pódem fer que els participants, 

mólts dels quals actualment prócedeixen de cultures diferents, se sentin seva la 

festa? Nó vól dir transfórmar el nucli de la festa, ni la fórma en que  es fa, sinó  que 

pótser seria interessant crear, des de l’óficialitat, un espai i un móment adequat 

perque  les fórmacións que surten del marc tradiciónal puguin apórtar la seva cultura 

dins la festa. D’aquesta manera els diables pótser cóntinuarien «fent pór» a ritme 

dels seus timbalers, i la samba i les batucades me s «marxóses» tindrien un espai dins 

la festa.  

Pel que fa a les fórmacións musicals, la glóbalització  i el fenómen de les batucades 

nó ha afectat les festes de Santa Tecla. Aixó  e s degut a que les fórmacións musicals 

que participen al Seguici de la festivitat estan regides per un Prótócól del Seguici 

Pópular, que marca especí ficament quins instruments i en quina quantitat 

acómpanyen a cada element ó ball. Per tal d’intróduir una Batucada cóm a 

acómpanyant d’algun element ó ball s’hauria de módificar el prótócól, fet que ara 

mateix e s póc próbable.24  

Sí  que tróbem, peró , la participació  de fórmacións de mu sica tradiciónal que só n 

d’altres lócalitats, nórmalment veí nes, fet que ja cónsta que passava als anys vuitanta 

(Sans 2010). Tót i que es cóntracten fórmacións que nó só n lócals, el Prótócól vetlla 

pels musics lócals i deixa cónsta ncia que «sempre que sigui póssible es prióritzara  

els grups lócals i es cóntractaran d’altres lócalitats próperes quan sigui necessari» 

(Cómissió  Assessóra sóbre el seguici Pópular, 2015: 12). Tambe  tróbem que certs 

                                                        
23 «Les nóves mu siques de la festa», 22/1/16, 19:30h, Fabra i Cóats (Sant Andreu), Sóm Cultura 
Pópular. 
24 S’ha de tenir en cómpte que la darrera módificació  es va fer el 2014. D’altra banda, la seva 
módificació  e s póc próbable perque  pórtaria me s próblemes a la Cómissió , degut al cónflicte en 
relació  a l’entitat de diables Fóc i Gresca, cómentat anteriórment. 
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actes, cóm el ball de gralles ó el cafe  cóncert, só n restringits i nóme s hi tóquen grups 

de mu sica tradiciónal lócals.  

Que  passa peró , amb el repertóri que s’interpreta durant les festes?  

Durant la prófessó , els mu sics tócaran la marxa córrespónent entenent que han de 

ser peces sólemnes ó de prófessó , segóns es publica en la Cónsueta de les Tónades 

de Santa Tecla, sempre que l’element al que acómpanyen nó faci la seva actuació . La 

banda de mu sica que acómpanya les autóritats en sórtir i entrar al pla de la Seu 

interpretara  la Marxa de Santa Tecla (Cómissió  Assessóra sóbre el seguici Pópular, 

2015: 7). 

Me s enlla  d’aquest apunt, que afecta nóme s a l’acte de la «Prófessó »25, el Prótócól 

del Seguici Pópular nó especifica quina e s la mu sica que ha de sónar durant la 

festivitat tarragónina. El repertóri dóncs, es cónverteix en la via per ón la 

glóbalització  i la mu sica me s «móderna» póden entrar dins la festa tradiciónal. Tót i 

ser un fet que actualment crea discussió , aquesta influència no tradicional e s, de nóu, 

un fenómen que nó e s recent. 

En l’inici del móviment de recuperació  festiva, als anys vuitanta, els mu sics de les 

bandes que tócaven durant les festes majórs sólien ser els mateixós que tócaven als 

balls els caps de setmana, ó acómpanyaven musicalment els actes taurins. Les 

marxes i els pasdóbles eren el seu repertóri habitual i, per aquest mótiu, a l’hóra 

d’amenitzar la festa majór, tócaven els temes del seu repertóri habitual (Bertran 

2004: 293). Degut a aixó , ja es barrejava el repertóri me s «tradiciónal» –cóm era el 

tóc de castells– amb les mu siques me s módernes, cóm eren els pasdóbles Paquito el 

Chocolatero ó Amparito Roca.  

Actualment, cap tarragóní  imagina una Santa Tecla sense que «l’Amparito» ó Paquito 

el Chocolatero sónin a tótes hóres, ja que han passat a fórmar part d’un repertóri que 

identifica un cól·lectiu sócial i una festivitat: Santa Tecla i tóts els seus participants.  

Als anys vuitanta Amparito Roca, escrit pel cómpósitór barcelóní  Jaume Teixidór 

(1884-1957) l’any 1925, va ser agafada cóm a himne de la recent creada cólla 

                                                        
25 Des d’un punt de vista e mic, fórma d’anómenar la Prócessó  festiva. 
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castellera Cólla Jóve Xiquets de Tarragóna, fundada l’any 1979, que l’usaven per  la 

celebració  de les seves actuacións. Part d’aquests castellers tambe  eren cómpónents 

dels Diables i de l’A liga (Magan 2009: 91). Aixó  va fer que l’Amparito, que ja sónava 

durant el Seguici i les Revetlles de la festivitat tarragónina, cómence s a fórmar part 

del repertóri que es tócava a la Baixada de l’A liga, fins esdevenir-ne la seva principal 

banda sónóra. Actualment, el binómi Santa Tecla – Amparito Roca e s inseparable, i la 

seva interpretació  e s gairebe  óbligada en la majória dels actes.  

D’una banda perque  el pu blic la reclama, sóbretót durant la Baixada de l’A liga: «Fins 

i tót hem patit pressió  perque  l’A liga balle s l’Amparitó baixant les escales. En aixó  

sempre ens hi hem negat perque  cónsiderem que el ritme del Paquitó e s me s adient 

per baixar les escales» (Entrevista a Jósep Maria Macias realitzada el dia 26/07/09, 

citat per Magan 2009: 123). D’altra banda, part de la culpabilitat en la insiste ncia 

d’Amparito Roca recau sóbre la instituciónalització  de l’acte:  

Naltrus estem fins als nassós de l’Amparitó Róca! Amb aixó  tambe  amb l’Ajuntament 

ens hem discutit mólt, perque  l’Ajuntament vól impósar la mu sica. L’Ajuntament e s 

qui paga als mu sics i a llavórs, e s pósar els mu sics en un cómprómí s! (...) E s mólt 

pesat estar una hóra amb la mateixa mu sica! (Entrevista a Jósep Maria Macias 

realitzada el 04/05/07, citat per Magan 2009: 123). 

L’any 1998, quan tót just feia un any que la Baixada de l’A liga s’havia 

instituciónalitzat, la impósició  d’Amparito Roca cóm a identitat musical de l’acte ja 

quedava reflectit dins el prógrama. En aquest, s’anunciava «A liga, banda i 

tarragónins al só cóntinu i sense aturades de l’Amparitó Róca»26, deixant cónsta ncia 

de la relleva ncia que s’estava dónant al pasdóble, i la vóluntat que aquest sóni «al só 

cóntinu i sense aturades». Aquell mateix any peró , hi va haver un petit cónflicte al 

respecte. L’a liga anava acómpanyada d’una banda que «tenia un rótllitó 

patxangueró», peró  degut a la massivitat de gent que aquell any va assistir a l’acte, 

la banda musical i els membres de l’a liga mantenien mólta dista ncia entre ells: 

Ells es quedaven al darrere..., nó els sentí em..., i nó se  cóm va anar la cósa, que van 

parar de tócar l’Amparitó róca i van cómençar a tócar aquesta cançó  [“Go go gol Ale 

                                                        
26 «actes del dia 21 de setembre 1998 ». Prógrama d’actes. Hemeróteca de l’Arxiu Municipal de 
Tarragóna. Dispónible a https://www.tarragóna.cat/cultura/festes-i-cultura-pópular/santa-
tecla/história/cartells-i-prógrames/1987%20-%202015. 

https://www.tarragona.cat/cultura/festes-i-cultura-popular/santa-tecla/historia/cartells-i-programes/1987%20-%202015
https://www.tarragona.cat/cultura/festes-i-cultura-popular/santa-tecla/historia/cartells-i-programes/1987%20-%202015
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Ale Ale”, de Ricky Martin, fent referència al Mundial de França que s’havia celebrat el 

mateix any], ó un pópurri de cançóns així : La gent se tórnava bója! Amb el canvi de 

registre pensó jó.(...) Perque  ja pórta vem mitja hóra amb ló mateix! Nó? (Entrevista 

a Daniel Grant realitzada el dia 16/03/07, citat per Magan 2009: 124) 

Aquest canvi espóntani de mu sica va pórtar cónflictivitat entre l’entitat i 

l’Ajuntament, ja que segóns el te cnic de l’Ajuntament «haví em fet una heretgia..., que 

haví em trencat el prótócól... que aixó  s’ha de fer amb ‘queta cançó ...».  I e s que me s 

enlla  de la identitat del cól·lectiu sócial, l’Amparitó ha esdevingut un «próducte» 

identitari de la festivitat, indestriable de l’activitat musical de les festes, tót i nó 

cónstar per escrit dins el Prótócól. A quin «Prótócól trencat» feia refere ncia dóncs, 

el te cnic de l’Ajuntament? Òn cónsta que l’Amparito e s el tema que ha de sónar 

cónstantment durant la Baixada? Amb els anys, s’ha dónat per supósat que aquest 

era el tema que l’acómpanyava i l’identificava. Se n’ha sóbreexplótat el seu u s, fins el 

punt que nó interpretar-la gairebe  cónstantment al llarg de l’acte, s’ha cónsiderat 

«heretgia».  

Peró  la sóbreexplótació  de l’Amparito va me s enlla  de l’acte de la Baixada de l’A liga, 

sinó  que es tróba al llarg dels deu dies que dura la festivitat. Un carrer ó una plaça 

plena de gent, es tórna bója quan algu  dels presents cómença a cantar aquest 

pasdóble ó se sent un instrument interpretant-ne l’inici. D’altra banda, tróbem que 

des de l’óficialitat de la festa s’ha prómógut i es prómóu aquest u s cóntinu de 

l’Amparitó, tróbant prógramats, dins la planificació  óficial de la festa, actes cóm el 

«Primer Amparitó Róca de les festes», la «Baixada d’Amparitós», ó l’«Amparitó’s 

Party».27  

En alguns casós la prómóció  surt fóra dels deu dies que duren les festes, ón cóntinua 

refórçant la identitat i el binómi Santa Tecla – Amparitó: «Cantes l’Amparitó a la 

dutxa? Va ser el teu primer pólitó  de mó bil? Els teus fills et desperten amb el só 

d’aquest pas dóble?».28 Així  e s cóm l’any 2012, des de la Cónselleria de Cultura de 

                                                        
27 «actes del dia 21 de setembre 2015 ». Prógrama d’actes. Hemeróteca de l’Arxiu Municipal de 
Tarragóna. Dispónible a https://www.tarragóna.cat/cultura/festes-i-cultura-pópular/santa-
tecla/história/cartells-i-prógrames/1987%20-%202015. 
28 i 29 Cónselleria de Cultura de l’Ajuntament de Tarragóna. Dispónible a: 
http://www.tarragóna.cat/cultura/festes-i-cultura-pópular/santa-tecla/les-festes/treu-lamparitó-
que-pórtes-dins. 

https://www.tarragona.cat/cultura/festes-i-cultura-popular/santa-tecla/historia/cartells-i-programes/1987%20-%202015
https://www.tarragona.cat/cultura/festes-i-cultura-popular/santa-tecla/historia/cartells-i-programes/1987%20-%202015
http://www.tarragona.cat/cultura/festes-i-cultura-popular/santa-tecla/les-festes/treu-lamparito-que-portes-dins
http://www.tarragona.cat/cultura/festes-i-cultura-popular/santa-tecla/les-festes/treu-lamparito-que-portes-dins
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l’Ajuntament, es cónvidava als ciutadans i ciutadanes a participar a Treu l’Amparito 

que portes dins!, un Cóncurs Audióvisual de Santa Tecla. «Sigui quina sigui la teva 

relació  í ntima amb l’Amparitó Róca, atreveix-te a treure-la al carrer durant aquestes 

festes».29 L’órganització  va prómóure un ví deó óficial30 de les festes, a partir del qual 

els cóncursants n’havien de fer la seva versió . L’audióvisual óficial móstrava l’u s del 

tema musical en la vida quótidiana de diferents tarragónins: bómbers, venedórs del 

mercat, persónes que l’utilitzen cóm a melódia per anar a có rrer, cantant-la per 

tranquil·litzar un nadó , tócant-la en una banda de mu sica... A partir d’aquí , i dónant 

per ente s que tóts els tarragónins tenien una «relació  í ntima amb l’Amparitó Róca», 

es va cónvidar a móstrar aquesta «relació  í ntima» a la resta del cól·lectiu identificat, 

a trave s d’una versió  del ví deó. D’aquesta manera, s’acónseguia refórçar la imatge de 

l’Amparito cóm a tret identitari del cól·lectiu tarragóní . Per aquest mótiu, tót i que el 

tema musical nó es tróbi indicat dins el Prótócól del Seguici Pópular, e s obvi que 

l’Amparito sónara  dins el Seguici, ja que s’ha pótenciat que fórmi part de la identitat 

del cól·lectiu i, per tant, li sigui própi.  

Pel que fa a la resta del repertóri musical actual que sóna durant la festivitat, es 

pódria dir que «tót s’hi val», peró  dins uns lí mits. En tót móment s’ha de tenir en 

cómpte l’espai i l’ambient festiu que s’esta  creant:  

Tócar Alcohol, alcohol a la meitat de l’acte [Baixada de l’Àliga] nó ajuda a res 

[en quant a massificació de l’acte], ni patrimónialitza l’acte, ni li dó na una 

imatge, ni li dó na res. En canvi, tu esta s tócant alla  l’Amparitó ó qualsevól 

repertóri de pasdóbles que es cóneixen a l’a mbit de paí sós catalans, i la gent 

s’hó passa igual de be  i te  una aróma diferent d’alló . (Entrevista a Jórdi 

Bertran realitzada el dia 18/3/16, minut 00:26:10). 

Aquest e s un petit exemple del que es fa refere ncia quan en els cóngressós actuals es 

diu «tót s’hi val, peró  hem de saber ón sóm».31 Sórtir del cóntext en determinats actes 

pót próvócar un canvi d’actitud als receptórs de les festes. Tócar cançóns del grup 

Kórtatu ó del ge nere róck, per exemple, enmig de l’anada a Prócessó  que se celebra 

                                                        
 
30 Ví deó dispónible a https://www.yóutube.cóm/watch?v=6lQi_svUMZ0. 
31 «Les nóves mu siques de la festa», 22/1/16, 19:30h, Fabra i Cóats (Sant Andreu), Sóm Cultura 
Pópular. 

https://www.youtube.com/watch?v=6lQi_svUMZ0
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cada 23 de setembre, próbablement nó córrespón a la sólemnitat que marca aquest 

acte, i en alguns casós pót semblar fins i tót ridiculitzant. En canvi, aquests ge neres 

musicals sónen durant les revetlles nócturnes a diferents espais de la ciutat. 

D’altra banda, hi ha espais ón la llibertat de repertóri e s me s a mplia. E s el cas del Ball 

de Gralles,32 que tambe  es tróba dins el Prótócól del Seguici Pópular, ón e s habitual 

sentir-hi versións dels u ltims hits de la mu sica póp, arranjats per a la fórmació  de 

grup de gralles.  

Sembla ser que, davant la glóbalització  i les influe ncies de mu siques «estrangeres» –

i el rebuig a aquestes, que ha esdevingut un tó pic de l’e póca cóntempóra nia– s’hagin 

desenvólupat dues vies musicals. Per una banda, la mu sica que fórma el ca nón óficial 

de la festa: tóc de gralles, góigs, pasdóbles, Amparito Roca, etc. Per l’altra, la mu sica 

pópular, espónta nia, que nó e s cóntrólada ni pactada: les mu siques módernes, 

«estrangeres», etc. La festa i la cultura pópular e s tótalment transfórmable, i ja els 

anys vuitanta rebia influe ncies de mu sica «móderna» que, actualment, entren dins 

el ca nón del repertóri «tradiciónal» de la festa i en só n inseparables, cóm e s el cas de 

l’Amparitó ó el Paquitó el Chócólateró. Cal ser cónscients que la cultura evólucióna i 

es reinventa cónstantment, a mida que el temps passa i la sócietat canvia. Tal cóm 

Jósep Fórne s va plantejar al Sóm Cultura Pópular; 

Al cap i a la fi, ló nostre  e s un cóncepte, aquest nosaltres, que canvia tót sóvint, i el 

nosaltres que nósaltres cónsiderem avui dia que e s la nóstra manera de ser, si els 

nóstres s’aixequessin, pótser ens dónarien una patada al cull i dirien: “Hóme, aixó  

que feu ara nó s’assembla en res a quan jó era jóve!”.33  

Per aquest mótiu, es parla de la relativitat del cóncepte «de tóta la vida», ja que 

s’estaria fent refere ncia a la de un mateix, peró  nó a la d’un cól·lectiu. Qui sap si, 

d’aquí  uns anys, la samba es tróbara  dins el ca nón del repertóri mu sica tradiciónal 

de la festa? 

                                                        
32  El cóncepte “Ball de Gralles” nó esta  gens definit. Segóns un avantprójecte presentat aquest curs, 
un estudiant de l’Esmuc realitzara  un Treball Final de Grau sóbre aquest tema el próper curs 2016-
17 
33 Intervenció  de Jósep Fórne s «Les nóves mu siques de la festa», 22/1/16, 19:30h, Fabra i Cóats (Sant 
Andreu), Sóm Cultura Pópular. 



4. La crí tica sempre permesa 

 
 

36 

4. La crí tica sempre permesa 
Dins el marc de la festa majór, cóm passa tambe  amb el Carnaval, hi ha un seguit de 

cómpórtaments sócials que só n permesós. Entre aquests, vóldria destacar la crí tica 

que elements ó balls que fórmen l’imaginari pópular de la festa tenen «perme s fer». 

Les crí tiques ó missatges reivindicatius, que fóra del temps extraórdinari marcat per 

la festivitat nó estarien permesós, es tróben dins un marc que els dó na aquesta 

llibertat la qual explóten, sabent que nó en patiran greus cónsequ e ncies. Les 

autóritats –tant lócals cóm glóbals– sólen ser les principals ví ctimes d’aquestes 

reivindicacións.  

Segóns la relleva ncia que la crí tica ócupa dins el ball ó element, própósó diferenciar 

dós grans grups. 

Primerament, un grup que es pódria anómenar «crí tiques secunda ries». A dins, s’hi 

englóbarien tótes les crí tiques ó missatges reivindicatius que es tróben en diferents 

elements ó balls, peró  que nó só n el nucli de l’activitat. E s el cas, per exemple, del 

cartell amb un missatge reivindicatiu que l’A liga de Tarragóna pórta penjat cada any 

durant la seva Baixada, la nit del 21 de setembre. L’any 2002 els aliguers van decidir 

penjar l’emblema de la Platafórma en Defensa de les Terres de l’Ebre –un nus cóm a 

ópósició  al transvasament al cóll de l’A liga. A partir de llavórs, cada any se li ha 

cól·lócat un missatge de prótesta relaciónat amb l’actualitat del móment: el lógótip 

de la Platafórma per la Pau de Tarragóna, cóm a reivindicació  en cóntra de l’ÒTAN 

(2003); un birret d’arquebisbe, cóm a al·lusió  a la póle mica que s’havia generat quan, 

en l’arribada de l’arquebisbe Jaume Pujól, es va óbligar la recepció  sólemne de tóts 

els elements del Seguici Pópular (2004); una gralla al bec, cóm a móstra de 

sólidaritat amb els mu sics tarragónins que aquell any van tenir mólts próblemes a 

l’hóra de tróbar lócals d’assaig (2005); un cartell de prótesta per les óbres del 

Pa rquing Jaume I (2006), el qual va tenir un cóst mólt elevat i era –i cóntinua essent– 

ineficaç (Magan 2009: 113-118). Actualment part de l’encant d’aquesta crí tica, e s el 

misteri de preguntar-se quin sera  el missatge satí ric que la figura pórtara  aquest any.  

 

El segón grup, el qual es pódria anómenar “crí tica principal”, e s fórmat per tóts 
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aquells elements ó balls en que  les crí tiques, sa tires, i missatges reivindicatius 

esdevenen la base del ball ó element, i que sense les quals aquest perdria la fórça. E s 

el cas dels versóts dels Balls de Diables, ó be  tóts els parlaments del Ball de Dames i 

Vells.34 

El Dames i Vells e s un ball parlat que representa les desavinences entre quatre 

marits vells i les seves respectives jóves espóses, fins el punt que hi han d’intervenir 

tres autóritats. La primera refere ncia que es te  del ball de Dames i Vells  de Tarragóna 

data de l’any 1514, tót i que nó es cónfigura cóm a tal fins el 1695. Des de llavórs, el 

ball s’ha representat gairebe  cada Santa Tecla, tót i que en algunes e póques va deixar 

de representar-se ó be  va ser próhibit (Navarró 2014). 

Dins aquest ball, la crí tica i la sa tira s’hi manifesten de fórmes diferents. Per una 

banda en les interpretacións dels persónatges, ja que els quatre35 matrimónis que 

fórmen el ball só n interpretats per hómes. Tót i que quan es recupera el 1981 els 

persónatges de sexe femení  só n interpretat per dónes, l’any 1986 es decideix 

módificar aquest aspecte i tóts els persónatges passen a ser interpretats per hómes, 

cóm s’havia fet antigament. Es pót interpretar aquest canvi cóm una crí tica al teatre 

pópular que es feia anteriórment, en el qual la participació  de les dónes estava 

próhibida. D’altra banda, les tres autóritats que fórmen part d’aquest ball só n: el Sr. 

Batlle (que representa l’alcalde del móment), el Sr. Rectór, i un Gua rdia Civil 

(incórpórat el 1988), que nó nóme s e s una crí tica al re gim franquista, sinó  que fan 

bróma del jóier Bla zquez que vivia al Carrer Majór de la ciutat, la famí lia del qual era 

gua rdia civil. 

La crí tica peró , es tróba principalment en els parlaments del ball. A trave s de les 

crí tiques i retrets persónals entre els diferents persónatges, es fan cómparacións 

amb elements próblema tics ó reivindicacións del móment, tant siguin a nivell lócal 

cóm glóbal.  

VELL 3: Ja nó se  si e s una dóna ó e s un traveló integral. Te  tant de mórró a la xóna 

que sembla la Cóspedal. DAMA3: Tu m’apliques la censura, m’explótes, i ets tant 

                                                        
34 A Vilanóva i la Geltru , Vilafranca del Penede s i al Vendrell el Ball de Dames i Vells es cóneix amb el 
nóm de “Ball dels Malcasats”.  
35 El nómbre de matrimónis que fórmen el ball ha anat variant, peró  des de mitjans dels anys vuitanta 
queda establert que estara  fórmat per quatre parelles. 
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rónyó s que fas cóm Pórtaventura amb els seus treballadórs. VELL 3: I te seguire  

explótant cóm ells, sense cap mania. DAMA 3: Dóncs te fótre  tantes banyes que et 

diran “Reina Sófia”.36 

Cal dir que tót i que els matrimónis estan malavinguts, van tóts a la una quan es 

tracta de criticar ó retreure cóses a les autóritats (Navarró 2014): 

VELL1: D’aquí  a pócs dies vótem i aixó  e s impórtant, que  cói! Ò guanyem la 

independe ncia ó ens quedem amb el Rajóy. DAMA 1: Guanyi qui guanyi, e s igual. Ja 

ens passaran les manies: L’Estat Isla mic s’aprópa  i tóts mórós en dós dies. (...)VELL 

1: Veuen refugiats de Sí ria (i) miren a l'altre cantó . D'aqueta Európa pódrida si ens 

fóten fóra millór.37 

Cóm ha estat rebuda peró , al llarg dels anys, aquesta crí tica? Actualment les 

autóritats tarragónines, cóm les de la resta de ciutats ón es tróben aquests tipus de 

balls, accepten aquesta crí tica humoritzada dels seus actes: «La sa tira i la crí tica es 

veu mólt be  des de l’ajuntament (...) Els u nics que en algun móment van fer una 

declaració  só n el PP, que en algun móment determinat van ser tambe  me s ví ctimes 

dels atacs dels Dames i Vells, peró  nó va anar me s enlla » (Entrevista a Jórdi Bertran 

realitzada a Valls, el dia 18/2/16 a les 13h (00:37:15-00:37:49). Aquesta sa tira peró , 

nó sempre ha estat acceptada. Despre s d’una primera recuperació  el 1923, el juliól 

del 1948 aquest vall va ser suprimit per part de les autóritats: 

…Hóy queremós insistir sóbre una cuestió n que esta  en el a nimó ciudadanós. Nós 

referimós al “Ball de Dames i Vells” y la necesidad de suprimirló para dar pasó a que 

ótrós bailes tí picós –el de “pastórets” pór ejempló- y nós ahórre la mójiganga y 

cóyunda del viólí n y el bómbó -¡tóca Paró n!- cómpletamente despretigiadó y 

archicónócidó. El “Ball” ha degeneradó y perdidó gran parte de aquel sabór 

óchócentista que an ós ha cónstituidó al delicia de nuestrós abuelós, 

presenta ndósenós cón un lenguaje chabacanó y anacró nicó que nada dice a favór de 

la ciudad precisamente […] Pór elló, pues, creemós que serí a un aciertó que tódós 

aplaudirí amós el que el “Dames i Vells” fuera sustituidó pór el “Ball de Pastórets”, 

pór ejempló, cón el fin de cumplir la finalidad que precónizamós y desterrar, 

repetimós, ló cónócidó cómó es el idilió del ócasó cón la juventud (sió) de las 

                                                        
36 i 36 Parlament del Ball del Dames i Vells 2015.  
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“Dames” y que, pór ótra parte, óbedece a un vócabularió un tantó espinósó y ridí culó 

(Petrófiló 1948: 3). 

Veiem cóm, amb l’argument de dónar pas a altres elements del seguici pópular, se 

suprimeix aquest ball que el mateix autór de l’article cónsidera degenerat i amb un 

vócabulari ridí cul. Cert e s que el vócabulari usat pels parlaments, pódria cónsiderar-

se «barróer», ja que si una cósa caracteritza els Dames i Vells e s que nó tenen pe ls a 

la llengua. Temes que en la sócietat só n cónsiderats tabu , cóm e s el relatiu al sexe, ó 

be  desagradable, cóm só n els temes escatóló gics, só n els que caracteritzen l’humór 

del ball. Tót i així , en la seva recuperació  l’any 1981, els parlaments dels primers anys 

van ser me s cuidats ó refinats, i nó eren tant «verds» cóm els que es diuen 

actualment. Quan el ball es recupera el 1981, es representa una versió  transcrita per 

Jósep Vives i Miret l’any 1956, sóbre textós transmesós per tradició  óral i que han 

acabat essent versós identificadórs del Ball. E s el cas, per exemple, dels versós: 

«Mireu-se la meva Dama, quina llufa s’ha fótut. De tant pudenta que n’era m’ha fet 

perdre la salut». 

El Ball de Dames i Vells e s una móstra me s de cóm dins la festa hi apareixen tambe  

les cóntradiccións i els antagónismes. El cól·lectiu aprófita la festivitat per 

qu estiónar les cóndicións del present que es viu, fet que móstra una ópórtunitat dins 

la festa de passar del lleure a la revólta, que en aquest cas e s acceptada (Delgadó 

cóórd. 2003: 37). La crí tica que durant el dia a dia de la ciutat nó sempre e s visible, 

ó be  nó es pót expressar lliurement fóra dels espais privats sense patir-ne certes 

cónsequ e ncies, e s permesa, prótagónitzada pel pu blic, i realitzada en un espai 

pu blic. 
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5. Cónclusións 
El cónflicte i les festes de Santa Tecla de Tarragóna han estat els eixós del treball que 

m’han perme s aprópar-me a la festa i la cultura pópular, amb l’óbjectiu de cóne ixer 

quina reflexió  s’ha fet i en quin estat s’ha cregut que es tróbava la cultura pópular 

catalana en determinats fócus tempórals. A la vegada, el cónflicte m’ha servit cóm a 

via per investigar la hipó tesi que em própósava en l’inici de l’estudi, en la qual 

plantejava que, tót i que en diferents móments determinats s’ha vólgut definir un 

marc entórn de les festes majórs, aquestes es transfórmen cónstantment i só n les 

nórmatives les que s’hi acaben adapten, i nó a la inversa. Seguidament, móstró les 

cónclusións de l’estudi realitzat. 

En primer llóc, he cómpróvat que una de les difere ncies principals entre els dós fócus 

tempórals estudiats, e s el fet que als anys vuitanta les festes nó estaven 

prótócól·litzades. A partir dels anys nóranta, quan el móviment de la recuperació  

cultural i festiva ja pórtava una de cada de ródatge, el mecanisme de prótócól·lització  

festiva es cómença a desenvólupar. Actualment, tóta festa majór cómpta amb un 

prótócól própi. Aixó  ens pórta a póder óbservar dós estats diferents de la festa. Per 

una banda, al I Cóngre s de Cultura Tradiciónal i Pópular, celebrat els anys 1981-82, 

s’hi reflectia una vóluntat general de recuperació  del carrer, la cultura i la recreació  

óficial d’una identitat catalana. Per l’altra, en els cóngressós entórn de la cultura 

pópular que s’han dut a terme me s recentment, cóm só n el Sóm Cultura Pópular ó 

be  la Fira de Festes Majórs, el fócus principal ha deixat de ser la recuperació , per 

passar a l’equilibri i el manteniment de les tradicións, festes, elements i balls que es 

tróben arreu del territóri catala . A la vegada, el prótócól festiu –en part vist cóm a 

próblema tic– ha passat a ser tema de debat dins els darrers cóngressós, en els quals 

s’ha pósat sóbre la taula l’exce s de nórmativitat i de permisós que es demanen a les 

diferents entitats a l’hóra de fer u s d’un espai pu blic cóm e s el carrer. 

En segón llóc, cal tenir en cómpte que la nórmativització  de la festa s’ha dut a terme 

des de les institucións, creant un marc prótócól·lari de seguretat, preservació  del 

patrimóni, peró  que a la vegada limita la festa i permet tenir-la cóntrólada. Arribats 

a aquest punt apórtó la meva segóna cónclusió , i e s que, malgrat tót, la festa la fórma 
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un cól·lectiu i el cól·lectiu es transfórma cónstantment, així  cóm tambe  hó fa la festa. 

En cónsequ e ncia, cóntí nuament surten actituds i fets espóntanis. Mólts d’aquests 

inicialment han próvócat tensió  ó cónflicte entre els membres del cól·lectiu, ó be  

entre el cól·lectiu i les autóritats. L’exemple me s clar e s la Baixada de l’A liga que, 

iniciada espónta niament, va anar esdevenint me s massiva fins el punt que crea  

cónflictivitat entre aquest acte –que des del seu inici l’any 1986 fins el 1997, nó es 

tróbava dins l’óficialitat de la festa–, amb els actes óficials que s’estaven duent a 

terme cóeta niament. 

Dins la festa majór, tambe  hi ha actes i elements dins els quals, tót i ser óficials i 

nórmativitzats, la reivindicació  e s permesa peró  nó del tót cóntrólada. El ball dels 

Dames i Vells n’e s un exemple mólt clar. En aquest, tóthóm sap que l’esse ncia del ball 

e s la crí tica i la sa tira cap a les autóritats del móment. Encara que cada any es basen 

en un mateix patró , les reivindicacións só n diferents cada any, ja que tracten 

l’actualitat i, per tant, tót i ser actes dins una óficialitat, el seu cóntingut e s espóntani 

i en certa manera, nó cóntrólable.  

En alguns casós, cóm e s el d’Amparito Roca ó el baixar les escales de la catedral en el 

cas tarragóní , la nórmativització  tambe  ha próvócat que les institucións 

s’aprópiessin de l’espóntaneí tat. Actualment Amparito Roca, degut al seu u s excessiu 

i a la vóluntat que així  sigui, ha esdevingut sí mból identitari del cól·lectiu tarragóní  

i la seva festivitat. Una melódia «enganxósa», festiva, ballable, que ja sónava als anys 

vuitanta, i que les autóritats tarragónines a finals del segle XX van cómençar a 

prómóciónar-ne l’u s. Així  mateix, l’acció  de baixar les escales del Pla de la Seu va 

cómençar de fórma espónta nia en una edició  –encara nó óficial– de la Baixada de 

l’A liga, cóm a recórregut alternatiu al que es feia a la Prócessó . Tanmateix, 

actualment la imatge dels elements del seguici pópular baixant les escales amb la 

catedral de fóns, e s una de les me s simbó liques de les festes i la ciutat. De manera 

que, en alguns casós, espóntaneí tats inicialment cónflictives cóm e s el cas de la 

Baixada de l’A liga –indeslligable d’Amparito Roca–, han estat nórmativitzades i 

aprópiades per les institucións, cónvertint-les en nóves tradicións ó sí mbóls 

identitaris d’un cól·lectiu.  

Arribó al punt final d’aquest treball amb la sensació  d’haver móstrat cóm, al llarg 
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d’aquests 35 anys, les institucións só n les que s’han adaptat a les transfórmacións 

de la festa i la cultura pópular, malgrat hi ha hagut –i hi cóntinua havent– una 

vóluntat de cóntrólar-les. A la vegada, he móstrat les reflexións i próblema tiques 

entórn de la cultura catalana que s’han pósat sóbre la taula en els diferents 

cóngressós estudiats. Seguidament, les he expórtat óbservant el cas de les festes de 

Santa Tecla de Tarragóna. A partir de l’estudi i óbservació  dels paral·lelismes entre 

els temes del Cóngre s i l’estat de la festivitat tarragónina, em sembla engrescadóra 

la idea de, en un futur, póder estudiar si aquests paral·lelismes es pródueixen en 

altres zónes geógra fiques del territóri catala . Cóm cómentó a la intróducció , 

actualment pódem detectar un módel festiu que, guardant els trets lócals própis, -

tendeix a certa hómógeneí tzació  a nivell de territóri catala . Amb aixó  faig refere ncia 

al fet que a dia d’avui nó ens estranyem quan sentim sardanes, pró pies de l’Empórda , 

a la resta de les cómarques. A la vegada, gaudim de córrefócs, óriginaris de 

Barcelóna, arreu de Catalunya, per nó parlar del boom casteller que s’ha este s des 

del Camp de Tarragóna cap arreu de les terres de parla catalana. Tót i així , a Castelló  

d’Empu ries, cóm a póble ón visc i del qual sempre n’he vist la festa majór, puc afirmar 

que el módel festiu –tót i la póssible hómógeneí tzació – e s diferent a l’estudiat al llarg 

d’aquest treball. Seria interessant dóncs, póder óbservar cóm els mecanismes de la 

prótócól·lització  i nórmativització  de la festa s’han desenvólupat en aquesta a rea del 

territóri catala . Així  mateix, els prócessós de l’esmentada póssible hómógeneí tzació , 

tambe  em semblen un ambició s i extens terreny a estudiar.  
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