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Benvolguda alcaldessa, membres del Consistori,

passanantins i visitants .... Bona vigilia.
He estat convidat amablement pel Consistori gracies a

dos amics, la Teresa Jove, la vostra regidora, i el Josep Bou,

amb l'adhesio entusiasta, que agraeixo, del secretari, el

Joanet. Se que ha corregut la veu que un servidor te

avantpassats familiars a passanant���ant, mereix que

sigui correspost. M'hi referire mes tarde
. \

Festa Major es una curta frase que vol dir molt. Vol dir

lIum, color. Es una imatge de quatre punts cardinals:

campanes, musica, vestit nou i cuina antiga. Aixo del

pregoner de Festa Major s'ha posat de moda darrerament, a

partir dels anys seixantea/setantes del passat segle. Jo m'hi

he trobat sovint, de pregoner, en poblacions xiques 0 grans

ciutats. Abans no hi havia prego, sino sermo, el dia de l'ofici

solemne, des de la trona de 1a parroquial a carrec de l'

eclesiastic d'honor; alguns d'aquests mossens eren llogats

cada any 0 cada dos anys, acabaven saludant els veins com

si fossin amics de tota la vida. Deien sempre el mateix sermo,

pero no hi feia res. I ara s'ha posat de moda convidar un laic.



A la vida sovint estem separats per molts anys dels fets

que ens podria interessar d'aclarir. Se quetinc un lligam de

sang amb Passanant, i aixo afegeix simpatia per aquest raco

Sobre els meus lligams familiars en aquest poble, son

molt antics. Es tracta de la meva besavia paterna, nascuda

aqui, la repadrina Magdalena Roca i Bergada, que va marxar

a Sant Marti de Malda als quinze anys, despres del 1860; als

vint s'hi va casar amb 1'Eloi Vallverdu, vidu, originari de

Montblanquet. Van ser la parella dels besavis. La Magdalena

va morir als trenta i pocs meso No se el nom de la casa on

-

havia nascut aqui i on mai no va tornar : es possible que hi

hagi parents descendents -de germans 0 cosins. D'aquesta

repadrina no conservem cap paper important ni fotografia. A

la familia se'n parlava poe, es un personatge com de novel.la.

Un altre parent de Passanant, una generacio despres, el

Sebastia Prous, de cal Quica, (jo el recordo de les visites que
.

feia a Sant Marti), es casa , a primeries del segle XX amb una

Maria Roca, i aquesta Maria Roca devia ser neboda de la

Magdalena Roca, la meva besavia. Les dues filles del Sebastia

i la Maria eren l'Assumpcio i la Josefma Prous i Roca;

I'Assumpcio es queda aqui, casada a cal Saubet, la Josefma

va residir a Montblanquet i a l'Espluga; encara tracto els

seus descendents a l'Espluga i a Valls. Tambe entronquem a

finals del segle XIX amb Blancafort, per la meva padrina,
J (;11.""" .1l.,t...;.... f' tJ,�descendent de la familia Sala . Entre Montb anquet, Sant

gel.'�
Marti, Passahant, Blancafort i encara els Omellons de les

Garrigues d'on provenia la mare, soc ben be fruit del seca.



� de la Conca segarrenca, de pedra calica, de bones ventades i

blat fort, de gent avesada a l' eixut.

En realitat aquest paisatge el tine molt assimilat: mes de

trenta estius passats a Sant Marti de Maida, em van

acostumar a aquesta terra , recorreguda amb bicicleta juvenil
i de mes gran sovintejada amb la familia.

Tantes coses pintoresques com te el curs del riu Corb: les

peixeres, els derruits molins, la Bovera, Vallfogona, Nalech,

Rocafort , Ciutadilla i Guimera, visitats des de petit amb

l'admiracio propia del que en podriem dir turisme infantil de

bicicleta, que s'estenia al Vilet i a Vallbona. La zona mes alta

que voreja el Corb, l'he recorreguda des de Ciutadilla , tant

per la riba dreta, per Albio, La Cirera i Raurich com per

l'esquerra, Vallfogona, Llorach i Savalla . Peri> ha estat

darrerament, en viure a l'Espluga, que se m 'ha fet propera

aquesta zona , com tambe, per raons de la directa

procedencia familiar, la part del Tallat i Montblanquet, nucli

primer de la familia.

Estic, dones, del tot acostumat a la pedra seca, al vent,

tine com a meus els escamots de pins drecats entre

roquissers, els marges , el cervell de gat al peu dels ametllers,

la plata de l'oliver, el pressec de seca , les cabanes de pedra

calica, l'espetec del vol del tudo i les corredisses de la guineu;
i a les viles fermes, les grans llindes dels balcons, 0 de la

porta d'entrada , on figura esculpit per a record dels segles 3
l'any de construccio de la casa 0 de l'esglesia,
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Ja som a l'esglesia. Diu el meu erudit amic Josep Maria

Sans i Trave, "Passanant te un dels temples barrocs mes

interessants de la Conca". L'onada revolucionaria de la

guerra s'acarnissa amb bona part del que de mes valu6s

tenieu dins la parroquial de Sant Jaume. Peri> aixo va passar

tambe a Vallfogona, amb la Capella de Santa Barbara feta

construir a tot luxe el segle XVII pel Rector de Vallfogona, el

literat Francese Vicene Garcia. I a tants d'altres llocs! .Pero

afegire que a Passanant vau tenir l'empenta de refer almenys
la pintura decorativa del Santuari. I una altra sort mes

antiga: que us construis l'esglesia un iI·lustre arquitecte del

segle XVIII, la molt diversa obra del qual ha merescut llibres i

estudis. Es deia Josep Prat, era de Barcelona i va treballar

intensament i en molts indrets.

Nascut cap a l'any 1730 va fer la capella de Santa Tecla

de la Catedral de Tarragona, el Planol del Port de Tarragona,
la Sagristia de la catedral de Tortosa, l'altissim campanar de

Sant Marti de Malda, i la parroquial de Passanant Peri> ames

ames dirigi construccions importants com la Catedral Nova

de Lleida, i visura, es a dir inspecciona com a tecnic, moltes

altres obres, com el canal de Sant Carles de la Rapita, la

carretera Barcelona-Valencia, etc.Havia estudiat arquitectura
a Barcelona i enginyeria a l'Academia Militar a Madrid. Aix6

el feia expert en obra publica, terrenys, fortificacions, ponts i

ports. Aquest constructor va deixar a Passanant un testimoni

brillant i total, perque aqui dissenya l'esglesia, en vigila la

construcci6 i projecta -no se si l'excava- tot entorn del temple
una mina, per tal que recollis les posssible humitats .

II



II

Han passat doe-cents cinquanta anys des que, aquell

tecnic aixecava el temple. lara vivim en un mon

absolutament diferent no del temps de l'arquitecte Prat, sino

del de fa quatre dies.

Quan llegim un llibre de viatges de 1700 i un altre sobre

el mateix tema escrit el 1935 , malgrat els mes de dos-cents

anys passats, les descripcions son iguals: els oficis , treballs

del camp, costums familiars, vida social, se'ns ofereixen forca

pareguts, que ben poca cosa canviava. La rella no canviava,

ni el carro, les portadores, les ereres, la dalla, elllum de

ganxo i el tUPI del foe a terra. Jo he estat ficat durant molts

anys en un ambient rural que era a mitjan segle XX el

mateix que havia estat tres generacions abans de les

persones mes velles que convivien amb mi.

En canvi, de cinquanta anys enca els canvis han estat

fortissims, ja ho sabeu. Comencant per les cases, que als

pobles han introduit elements de modemitat i de comoditat

que, aixo ai, demanen mes i mes molins de vent generadors.

Potser aviat hi haura mes molins que habitants.

Tot es ara molt rapid, la informacio que abans arribava

de mica en mica avui es produeix com un torrent

d'instantanies, ja no guardem coses velles, ja cada dia pot ser

radicalment diferent de l'anterior, ningu no escolta consells,

viatgem a la fi del mon, canviem de lloc de residencia tant

com convingui, la meva familia i jo hem viscut i treballat en

sis 0 set llocs diferents. Amb tot aixo es va creant un tipus de

persona mes lligada al canvi que no 1a generacio dels seus
5

. .

pares 1 avis.



* * *

Aixo pot arribar a ser preocupant.

I pot ser preocupant perque hi ha un f11 de la tradicio que,

si es conserva, mante la persona del tot ferma en la seva

constitucio, se sent actual i al mateix temps es reconeix

deutora del passat, n'es conscient i hi es respectuosa. No

podem, en nom de l' actualitat , girar 1'esquena a un costum

heretat de segles dins la nostra petita comunitat: una

determinada processo 0 devocio, un tipus de festa, un plat

propi del veinat, unes formes de dir, un ball exclusiu.

Les formes son molt importants. En aquest sentit rjes
llastimos que moltes poblacions conserven poe el perfil de les

seves antigues Festes Majors, depenen d'una agencia

d'espectacles. Llavors, totes les Festes Majors fetes amb

aquell criteri s'assemblen les unes ales altres com dues gotes

d'aigua 0 dues olives arbequines.
Per sort, darrerament, associacions de veins, grups de

joves 0 consistoris en pie decidits a rumiar-se solucions

millors, estan mantenint per a la Festa Major d'una banda el

seu regust de sempre i de l' altra, hi introdueixen novetats

que tenen la gracia d'haver sortit de la imaginacio dels veins i

fills del poble.

Falta fer la historia ben feta d 'aquest tros de comarca,

d'aquesta cua de mon . EI professor Valenti Qual, alcalde de

Rocafort, ha fet recerca en uns arxius de Poblet que contenen

noticies particulars, i no paden de reis ni de bisbes , sino de

plets entre pagesos, hisendats, comerciants, conflictes en



que intervenia el procurador del Monestir. Hi he trobat

noticies sobre malfactors del segle XVII, a I'epoca alta del

bandolerisme. AI segle XVII dos veins de Passanant, els

germans Ferrer , van anar a parar a la preso per diversos

robatoris i violencies: sobrevenien a raig els delictes, faltes 0

crims comesos per vilatans que un dia en feien una de

grossa, buscant la complicitat d'altres amb identic perfil que

ells, homes de Vimbodi, de Sarral , de Valls 0 dels Omells ide

mil llocs meso Les guerres, -com la dels Segadors - pestes,

sequeres, miseria, provocaven que alguns desesperats

entressin en la mala via, sobretot els que ja hi tenien

inclinacio.

Es un periode trist de la nostra historia, el del segle XVII.

ParIo d 'un fenomen molt estes en aquells anys. Per sort, al

tombant d'aquell segle XVII, i entrada del XVIII es produeix

un estat de salut general mes bo, han acabat de moment les

pestes, comenca tambe una bonanca economica i estabilitat

,la poblacio augmenta, i hi ha prosperitat, que creixera tot el

segle XVIII i contribuira a la minva notable de malifetes

d'aquell tipus.
I avui, fora d'episodis extrems, com en pIe segle XX l'any

1928 el cas lamentable del Marimon a 1a Pobla, el fenomen

del malfactor natural del pais s'ha esborrat.

AI segle XVII, tot i les campanyes de persecucio, els

individus que de tant en .tant en feien una abundaven: jo

n'he comptabilitzat una vintena, naturals d'aquests pobles i

de les Garrigues, arrestats i condemnats. Un alre dia en

podem parlar. 7-



El llibre posa particular emfasi en la creacio i creixenea

de la Confraria de la Mare de Deu, que data de 1625, i que es

descriu en l'aparat documental ,amb tot detail, els dos

majorals, el baciner de les almoines, l'obligacio per part dels

confrares d'ajudar els altres malalts, la constitucio d'un Mont

de Pietat 0 reserva en favor dels confrares 0 veins mes pobres,

a qui es donava blat de sembradura, per exemple. Una pila
de detaIls mes, noms de gent del temps, que apareixen en un

curios document de 1687: son els jurats de la vila , el batlle ,

uns veins i el rector en funcions de notari , els quals

aixequen acta de la gran destrossa feta per la plaga de

Ilagosta d'aquell any 1687. Diuen "
no hi ha quedat un gra

que no se hage menjat la llagosta" Despres de constatar
" 10

gran desconsuelo que tot es plors i sospirs "

asseguren que

"no es pot viure" i signen l'acta amb un afegit dramatic: fan

constar que mentre es redacta aquell document un darrer

nuvol de Ilagostes ha caigut sobre el terme.

Mes bones noticies ens dona el Ilibret de mossen

Mercadal Apuntes Historicos de la Devocion a la Santisima

Virgen de Passanant , llibret que jo he vist a casa sempre, des

de petit. Descriu, com sabeu, el temple de Sant Jaume tal

com nomes l'havia vist la gent molt gran, pero sobretot el

cambril de la Verge original, el retaule, els quadres, les

figures, conservades al temps de l'autor i que es mantindrien

fms a la destruccio de 1936.



Molts deIs temples eren comencats a fmals del segle
anterior. Treballant sense a penes maquinaria ; havent de

tallar i preparar les pedres una a una , i pujar-les amb

temals primitius, la construccio d'una esglesia durava

setanta 0 cent anys. De vegades el campanar no el

completaven fins molts anys despres, 0 de dos previstos se'n

II
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A primeries del segle XVIII, les esglesies de la comarca

s'ampliaven 0 es feien de cap i de nou. Era el temps de

construir temples monumentals. Els bisbes i l'arquebisbe
instaven els rectors que fessin sermons per recollir diners a

favor de la construccio d'esglesies noves. Naturalment, Sl a

mes ames algu de l'aristocracia ajudava, molt millor. Aixi

doncs, vinga temples nous.

I com de fet, excepte en casos molt concrets en que es

van conservar les antigues esglesies, com Senan, Vinaixa 0

Fores, igual que les de pobles molt petits, per exemple La

Sala, el deteriorament 0 poca capacitat dels temples veIls,

molts del segle XIII� van afavorir l'aixecament d'obres

monumentals que avui ens ho semblen mes perque no

s'omplen com aleshores. Quan veiem les proporcions de les

parroquials de Blancafort, Sarral , Barbera, i el mateix

Passanant ho comprendrem. He buscat el cens del ministre

Comte de Floridablanca, i dona a Passanant, per a 1785,

234 habitants ,dels quals moltes persones joves, 131, 46

matrimonis, i 11 vidus, mes un capella. Ja era una bona

proporcio. Tant de bo els tinguessiu ara! La poblacio de la

Conca al segle XVIII va creixer un 1080/0.



Les Festes Majors mes antigues eren commemoracions

religioses centrades en el solemne ofici i process6 ; amb

algun detall popular de carrer, una rua, un ball a la placa, i

1a confecci6 dels apats a cada casa, com de les postres locals

( orelletes, brae de gitano, pa de pessic , arrops i confitures ):
Musica, menys que no avui: encara he vist, fa unes decades,

al Pirineu, la Festa Major de tres pobles reunits, que tot

plegat devien sumar trenta animes , amb un home orquestra

que tocava l'acordi6 i alhora l'harmonica, els platerets i el

bombo, i aixo mentre caminava, tot gracies a un sistema de

corretges i palanques. Aquesta era la musica, sense altaveus

feia un. Es conservava, naturalment, l'advocaci6, que a la

Conca es variada: temples a la Verge sota l'apel·latiu Santa

Maria tenim els de Montblanc ,Sarral i Senan, mes el de

Solivella, amb la precisi6 d"Assumpci6, com a Glorieta;

Rocafort te Sant Salvador, L'Espluga i Fores Sant Miquel,
Blancafort Santa Magdalena , Belltall sant Pere, Fonoll Sant

Blai i Passanant Sant Jaume. Repeteixo l'expressi6 " temple
modem" perque tots els pobles havien tingut esglesia antiga;
de moltes n'aprofitaven els carreus per bastir la nova sobre el

solar de la vella, segons una tradici6 molt venerable, de

respecte a una terra, sagrada, que contenia les cendres dels

avantpassats, perque en temps antics el cementiri era al pati
de davant 0 del costat del temple, 0 al claustre si en tenia.

Recordem que cementiri es diu en moltes llengues tambe

camp santo



ni grans focus ni cap vocalista. I amb aquest home orquestra

es ballava sobre un prat de molt bons aromes.

En canvi, a la terra baixa, una de les caracteristiques de

la Festa Major era l'afluencia de forasters,convidats, parents

o amics, ocasio perfecta de tractar gent, fer vistes i preparar

casoris. A muntanya, i em sembla que en algun indret del

PIa, existia el vistaire, que feia de mitjancer per a un

projectat enllac. Ni cal dir que els envelats, 0 les sales , 0

simplement l'espai per al ball- a Malda era tradicional un

pati- era lloc per observar el pretendent 0 la pretendenta , per

part del 0 de la interessada, de les families, en definitiva, de

tota la poblacio.

Sobre el dinar de Festa Major, s'ha escrit tant que

practicament no pot dir-se res meso Hi ha plats tipics de

Festa Major, el concurs, de truites a Senan, i d'altres que

tenen un dia. assenyalat, en el qual es fa com una segona

Festa Major, per exemple al mes de mare el dia de la truita

amb salsa, a Ulldemolins.

EI dinar de Festa Major el vesteix la presencia dels

convidats .De vegades es tomava afluencia exagerada de gent

i aixo volia dir un rebost molt ben estudiat, reforcos de

personal a la cuina i sovint una cuinera llogada. Les persones

grans hem conegut aquest tipus de professional acreditada,

que sabia manejar les grans cassoles i les olles . Una cassola

per a vint persones no es cosa de riure.

Un altre dels requisits de la Festa Major tradicional era 11/

l'estrena de vestits. Canalla i grans dr cara al vestit nou,



Majoral de rumbo i gala - quina ditxa que en teniu

quan aneu a treure atxa - tota l'esglesia lluiu.

Aixi> diu una antiga cobla.

I al llevant de taula apareixerien en molts pobles les

Majorales del Roser, amb les seves cancons de pandero. Van
ser populars sobretot ales comarques de Ponent, peri> tambe

es prodigaren en algunes de la demarcacio tarragonina.Solien

passar per les cases de respecte 0 les que tenien convidats de /2_

particularment l'element femeni. I del meu record la casa

anava plena, la vigilia, de l' olor de les passades de planxa i el

vapor que desprenia el coto.

Unes molt controlades tronades ,0 una traca iniciaven la

festa. Peri> no existia la lliure circulacio de coets i piules i

bombes d'avui .

La Festa Major, obedient a un patrocini religios, es

coneguda des del segle XIII. Peri> al segle XIV, els bisbes i els

senyors , en veure que les despeses de la Festa de vegades

sobrepassaven els fons recollits, instaren els consells

municipals que es limitesisn els presupostos. Els veins no en

van fer cas. La vinguda de parents i annes, els grans

aplegaments festius, van imposar-se. I es feien els

impossibles, es a dir es ficava rolla gran dins de la xica, 0 es

llancava la casa per la fmestra.

EI dia central de la festa, prenien un paper important les

confraries. Abans de l'ofici els majorals de les confraries

anaven a treure atxa, que serviria per a la processo.
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Igualment podien exalcar una noia 0 una criatura en el

bateig ...0 un canonge 0 bisbe de visita.

La. festa era mes innocent abans, mes arran de poble.
Aixo no llevava que es fessin venir musics de fora, que

s'allotjaven en cases particulars; tambe s'organitzaven
distraccions per als menuts. Era .i es, costum d'engarlandar
amb motius vegetals - mes tard de papers- els carrers i

balconades, a les quaIs es pengen domassos.

EI dinar en algunes cases avui mig l'encarreguen a fora. I

a l'hora del ball, el rigodon el pasdoble i el vals han estat

substituits per les ballarugues individuals d'avui, el rock, ,el

country i les contorsions bastant desesperades.

Que quasi tot ha canviat al nostre entom, es veritat. No

hi fa res. Almenys , que ens quedin les esperances i els

I)
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pes, iamb cancons d'alabanca recaptaven mes diners per ala

Confraria i el culte a la Verge del Roser.

A la cara porta el sol- molt agraciat cavaller-

a la cara porta el sol- 10 seu cor es un roser.

Ala cara porta el sol.- i al front dues estrelles-

amb 10 mirar dels seus ulls- roba el cor ales donzelles

Porteu-me un pom de violes-cavaller, al mocador estes ;

voste s'emporta la palma- i la flor dels cavallers.

Porteu-me un pom de violes,-i tambe un de clavells fms ;

voste s'emporta la palma -la flor de tots los fadrins.
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afeetes. Son una font de solidesa i felieitat. L'esperanca, deia

el poeta Marius Tores, es una flor minuscula i tenac, que ens

fa viure. Mentre esperem, vivim. Esperanca, dones. I afeetes a

les persones que ens envolten, i a la terra on va originar-se la

nostra sang, la nostra familia. Aix6 hem de desitjar i busear,
i guardar ben endins. Benvolguda alealdessa, membres del

Consistori, amies tots de Passanant i visitants, ara hauria de

dir i die Visea la Festa Major .


