ANTICS COSTUMS AL COLLSACABRA
CARNESTOLTES A RUPIT
Els començaments d’aquest costum de
festejar en Carnestoltes es perd en la nit dels
temps. Com es celebrava? Què es feia? En
Joan Amades en diu alguna petita cosa, però
vaig voler esbrinar-ho de viva veu per boca
de la gent més vella del poble, avui
malauradament desapareguda. Alguns
havien nascut a finals del segle XX.
Procuraré explicar-vos ho tal com ells m’ho
explicaren.
Era a les primeries del segle XX, i al
poble de Rupit, com a la majoria dels pobles
de Catalunya, abans de començar la
Quaresma, es celebraven una colla d’actes
on la gent “es deixava anar una mica” i
sortia de la monotonia de la vida diària. Era
una manera de divertir-se, de passar-s’ho bé
i com deien ells, “sense fer cap mal a ningú”.
La festa començava el diumenge abans del
dimecres de Cendra, a la tarda. Els que ho
organitzaven, sobretot jovent (i no tan
jovent) amb ganes de gatzara, pujaven a la
masia de la Sala, a un quilòmetre de Rupit, i
allà, amb quatre draps i quatre branques de
boix engalanaven un carro. A les baranes hi
lligaven uns quants rodets de fil, ja gastats, i
dins el forat hi posaven una candela o una
espelma. Agafaven un bot de vi negre, el ben
lligaven sobre el carro, li posaven una grossa
camisa i un barret de palla i, apa, ja tenien en
Carnestoltes guarnit. Quan ho tenien tot
enllestit, cap a Rupit falta gent.
Uns estirant el carro, altres al darrere
empenyent-lo i tots, enmig de gran tabola,
crits i rebombori, entraven al poble, on se’ls
anava afegint gent que ja els esperava.
Pujaven cap al Coll del Castell, baixaven pel
carrer del Fossar, i arribaven a la plaça de la
Vila on havia més gent que també els
esperava a la vora d’un bon foc. Tot eren
crits i visques a en Carnestoltes. Al mig de
la plaça, i asseguts al voltant d’una taula hi
havia tres homes que havien de jutjar en
Carnestoltes. A cada cap de taula s’hi estava
un altre home dret amb una torxa a la mà que
il·luminava l’escena. Al pobre Carnestoltes
cada any li sortia la mateixa sort: pena de
mort. Llavors el president de la taula es
dirigia al públic i amb veu alta deia el
veredicte: “Vinum vinorum, vinum calen-

torum, per secula seculorum”, i tot el públic,
cridant, responia: “Amén”. Vaig demanar el
significat d’aquesta llatinada, i me la varen
traduir així: “Visca el vi calent pels segles
dels segles. Amén”. I que no falti mai- va
contestar un altre dels que m’ho explicava.

Llavors es posava una corda des de can
Meliton al balcó de can Sallent, o sigui, de
banda a banda de la plaça. Agafaven en
Carnestoltes i el degollaven per treure-li la
sang, com si matessin un porc. Abocaven la
sang (que no era altra cosa que vi negre dins
el bot) en una grasala de les més grosses. El
bot, encara amb molt vi, era lligat a la corda,
i aquesta alçada perquè no destorbés. La
gent aplaudia i feia gatzara cridant: “Vinum
vinorum…” i anava a beure la sang d’en
Carnestoltes, que els organitzadors repartien
amb una llossa dins el got que cadascú
portava de casa seva. Sempre hi havia algú
que s’amorrava a la grasala. Quan aquesta
s’havia buidat, es feia baixar el bot i
s’omplia de nou, i apa, anar bevent fins que
no en quedés ni gota. De vegades hi havia
qui agafava una bona merla. El “pelleco”
d’en Carnestoltes quedava penjat a la plaça
fins el dimarts vinent, dia de l’ “enterro de
la sardina”.
Dimarts a la tarda estava prohibit
treballar i es feien tota classe de bromes,
gatzara, disfresses… ja que era el dia de
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l’”enterro de la sardina”. Organitzaven un
gran ball a la plaça, acompanyats d’un
manubri o bé d’un acordió o un flabiol.
Molta gent que tot l’any s’estava a casa
aquell dia sortia a passar-s’ho bé, ja sigui
ballant o fent el mirota. Feien “ball de robo”,
“ball d’escombra” i d’altres balls avui ja
perduts. Les dones anaven a buscar el
ballador que més gràcia els feia (si estava
lliure) i “així, ells podien arrambar l’àpit i
elles arrambar-se a l’àpit, que per Carnaval
tot s’hi val”. D’aquí ve aquella dita: “Per
Carnestoltes rialles, per Tot Sants ploralles”.
I també: “si feu números veureu que d’una
festa a l’altra hi solen haver nou mesos. Ja
m’enteneu!” Així m’ho varen explicar i així
us ho transmeto a vosaltres.
Totes aquestes festes plenes de gatzara i
bullanga, el clero no les veia pas amb bons
ulls, però… eren molt arrelades a cada poble
i no podien fer res per suprimir-les.
Aquest dimarts a la tarda, com ja us he
dit, no es podia treballar. Un any, en Salvi,
fideuer que vivia a can Serra, home a qui no
agradava pas gaire la gatzara, pensant que
ningú el veuria, va anar a fangar uns horts
que tenia darrere de Santa Magdalena, sota
del Solans, però algú l’atalaià, l’anaren a
buscar i el portaren a la plaça. El multaren a
pagar vi per a tots. Sense encaparrar-s’hi, en
Salvi els va pagar una ronda de “vinorum
calentorum” i es va afegir a la festa. Un altre
any, en Joanet de can Maiol, un home
normalment seriós, per aquesta diada i
seguint la broma de la gent, amb calces
atrossades i descalç, amb una trema i un

parpal a les mans, pescava dins un bassal
d’aigua que hi havia al mig del carrer,
davant l’església, essent la riota de tothom.
Gresca i disbauxa no faltaven pas durant
aquets dies a la vila de Rupit, però aquests
costums s’han perdut amb el pas del temps;
ara corren altres aires. Llavors la gent amb
poca cosa es divertia, i com deien ells, “un
cop a l’any no fa cap dany” i “sense fer mal
a ningú”, ja que “per Carnaval tot s’hi val”.
Es fa difícil penetrar en l’obscur misteri
d’aquestes festes, si bé el significat de les
paraules “carnaval” i “carnestoltes” podria
tenir els següents orígens:
1. Carrus navalis : festes de caire
agrícola que se celebraven a l’antiga Grècia,
heretades de cultures més antigues en què
una nau muntada dalt d’un carro era
passejada per tota la ciutat. De Grècia passà
a Roma.
2. Els llatins l’anomenaren Carnis
avalis, que seria “carns privades”.
3. El papa Gregori el Gran, quan va
establir la Quaresma, li va donar el nom de
Carnes toldrem que vol dir “tallament de
carns”, o sigui: no menjar carn, privació de
menjar-ne. El poble es va fer seva la paraula
i en digué Carnestoltes.
Aquesta és una altra pàgina de la història
de Rupit que he espigolat d’aquí i d’allà. He
tingut la sort de trobar gent que encara es
recordava d’haver-ho celebrat i d’altres
d’haver-ho vist ja que en aquells temps eren
molt petits. El més important és tenir-ho
escrit i guardar-ho per a la seva divulgació,
perquè el graó no sigui tan alt per a les
futures generacions, si és que els interessa.
Voldria, a més, recordar els noms de la gent
amb qui vaig parlar i em va proporcionar tot
això que us he explicat: Pere Llarg, Lluís
Balmes (Mònic), Pere Paraire, Pere Rovira,
Lluís Subirana, Carmeta Paraire, Marieta de
can Mília, Maria Blanch, Salvi Vila,
Francesc Rovira i Joan Balmes (Caiot), tots
ells ja desapareguts. Gràcies a tots.
Miquel Banús

