Àpats de festa A RUPIT

Gegants de Rupit de
1986.
Foto: Susanna Peix

Els avis del casal de Rupit, que tenen un grapat d’anys, en acabar la partida de cartes o
de parxís, em diuen que aquí al poble hi havia quatre festes molt importants: Sant Antoni, Corpus, Nadal i la Festa Major. Jo em
pregunto: “Què seria una festa sense un bon
àpat ?” Centrem-nos ara en la Festa Major i
el Nadal.
En la diada de la Festa Major, festivitat
de Sant Miquel Arcàngel, les mestresses de
casa tenien molta feina. Una de les més importants era preparar
els àpats d’aquest dia.
Pensem que el ritual
de l’ànec de la Festa
Major passava de generació en generació.
Es començava a l’estiu, després d’haver
segat el blat. Tothom
hi col·laborava anant
als camps a buscar cargolins blancs
d’aquells tan petitons per engreixar els
ànecs. Després, durant
dues o tres setmanes,
els alimentaven amb
blat de moro. Finalment, un cop plomats, es guardaven ben tapats amb un drap i penjats a la finestra perquè
no hi havia nevera. En arribar la vigília de
Sant Miquel: cap a la cassola! En deien “rostit d’ànec” perquè es cuinava amb les brases
del foc a terra i en una cassola de fang, fent
la xup-xup durant tres o quatre hores. S’hi
posava greix de porc, bitxo i all, i es regava
amb vi i es farcia amb una botifarra bona de
la matança del porc. A més, s’hi afegien bo-
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lets acabats de collir dels boscos de Corriol
o de la Casassa: rossinyols, escarlets o peus
de rata. En aquest bon àpat no hi faltava el vi
de la bóta, el pa de quatre quilos fet al forn
de casa de la veïna, l’amanida de tomàquets i
bitxos confitats de l’hort, la crema catalana i
una caixa de galetes variades acompanyades
amb vi ranci o moscatell.
Aquest dia les mestresses es llevaven molt
d’hora. I quan ja tenien tot això llest i tothom
havia esmorzat, es pintaven els llavis, s’empolvoraven, es feien la clenxa, es mudaven
amb el vestit de Festa Major que s’havien
anat fent a casa durant mesos, les sabates de
taló i la mantellina o caputxa. Tots anaven a
l’església. Primer, la confessió, i després la
missa Major. En sortir, a ballar les sardanes
i fer el vermut a la plaça. Després les colles
d’amics, parents i convidats desfilaven cap
a casa a fer aquest bon dinar, una llarga sobretaula i al vespre a ballar amb una altra orquestra, sovint la de Sant Feliu de Pallerols.
A la plaça hi havia l’envelat. A les dotze de la
nit feien mitja part i la gent se n’anava a casa
a fer el ressopó, on menjaven el que havia
sobrat del dinar i pa amb tomàquet amb llonganissa reservada per quan venien els convidats, una mica de ratafia i de nou a ballar.
Els balls que no hi faltaven mai, eren el de
la toia, el del fanalet i el del “puro”. Quan
el ball s’acabava, la festa continuava amenitzada amb el “manubrio” a les sales de ball
la Bomba (Can Camps), la Bombilla (Can
Sallent ) i Can Manel (a la plaça Major). La
festa durava fins que sortia el sol, d’aquesta
manera la gent de les cases de pagès i pobles
veïns podien marxar caminant cap a casa de
clar.
Era una de les festes majors més multi-
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tudinàries de la comarca. En aquell temps
Rupit era un dels nuclis més importants
del Collsacabra. Venien gent de Montdois,
Fàbregues, Sant Joan de Fàbregues, Puigde-Rajols, Surroca, Massaleta, el Puig, Paderneres, el Roquer, el Casot, el Pendís, la
Donada, el Casal, Querós, el Vilar, la Muntada, la Caseta, el Bonegre, Vilanova de Sau,
Tavertet, Cantonigròs, l’Esquirol, Sant Pere
de Falgars i de Sant Feliu de Pallerols.
Acabada la Festa Major i passats tres mesos, ja era Nadal, commemoració del naixement de Jesús redemptor: Criden per l’ull de
les escales / que a cal fuster hi ha novetat,
proclama el poeta Foix. Per Nadal, tot es torna familiar. A totes les cases pairals, la reunió al voltant de la llar: avis, pares i néts. És
un desembre viscut al camp, al món rural. La
vetllada del dia 24 a la nit. Tothom, elegants
i mudats, a la missa del Gall, a mitja nit, i
les cançons de Nadal: No ploris, no, manyaguet de la mare; no ploris, no, que jo canto
d’amor (del poeta Verdaguer). Després, el ritual de fer cagar el tió: Caga tió, caga neules
i torró d’avellana i de pinyó, i si són dels
fins, millor. Coca ensucrada casolana, alguna presa de xocolata, torrons d’avellana i vi
dolç. Abans d’anar-se’n al llit, calia deixar
sempre la porta del portal oberta per acollir
la sagrada família. Al voltant de la llar de foc
deixaven magnífiques robes d’infant perquè
aquella nit naixia el nen Jesús.
El dia 25, Festa de Nadal. Xocolata desfeta i coca per esmorzar. El dinar era un àpat
familiar, solemne i esplèndid: sopa torrada
amb mandonguilles; després seguien la carn
d’olla, els menuts de pollastre, el gall rostit i
la crema catalana. I per sopar: una escudella
amb pasta grossa i macarrons en unes plates
grans. L’endemà, Sant Esteve: uns canelons
clàssics i ben bons. Ara comprenc bé el sentit
d’aquesta cançó tan popular: Ara ve Nadal,

matarem el gall i a la tia Pepa li’n darem un
tall. M’expliquen també que aquest gall del
dinar de Nadal era el rei del galliner. Li deien
“El Cantador”. Quan es feia de dia o havia
de canviar els temps, cantava un quiquiriquic que se sentia per tot el poble. Era el de
la cresta més vermella, el que fecundava les
polles que ponien els ous, que després la lloca covava durant vint dies perquè nasquessin
els polls que esdevenien gall o gallina. De la
cuina i del galliner, se’n cuidaven les mestresses de casa. Us imagineu quina feinada
que hi tenien?
Per acabar, l’escrit present, que és una
passejada pel nostre passat, també vol ser un
senzill homenatge a les grans cuineres que
hem tingut, grans dones d’aquesta nostra terra, com la iaia Estrella, que a l’hivern passat
ens va deixar per anar-se’n al cel. I on de ben
segur llueix com una estrella més.

Aviram al galliner,
a Rupit.
Foto: Susanna Peix
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