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Abans de començar vull dir-vos que he gaudit molt amb la xerrada de tots, però sobretot amb
la del Simó Duró, perquè realment m’ha recordat tantes coses de tota la meva joventut i de
tot el meu passat…, que l’he gaudit de veritat.
El diccionari diu que el folklore és el conjunt de tradicions, de creences, de llegendes i de
mites populars. Hi podríem afegir també l’accepció de costum, definit com a descripció o
estudi dels costums d’un país, d’un poble, etc.
El Manual Digest, obra cabdal dels andorrans, en les Màximes de bon govern diu, en la 21:
“Conservarlas antigallas, tant sepuga; perque encaraque algunas pareixen a primer vista
rediculas, es perque no penetram be sa finesa.“
I en el comentari que en fa, entre d’altres coses, diu “Son moltes antigalles fermes, y seguras
Costums, y per conseguent se deuen Conservar, sens reprocharlas. ninguna cosa enttre las
lleys humanas, es mes poderosa, y suprema quela Costum, y aixi ninguna se deu millor
respectar.”
I segueix: “Es cert que los Costums dels pobles, mes facilment seturban, que se milloran ab
nobedats. No son rediculas moltas de aquellas antigalles, que a nosaltres nos pareixen tals,
son molt be establertas ab son principi, y Continuacio de practicarlas; pero com nosaltres no
les havem vistas Comensar, ni saben la raho que hi ague pera introduirlas, las Calificam de
rediculas, y es que no penetram be safinesa, y Soliditat.” Fi de la cita.
Han passat més de cinquanta anys des que Joan Amades es va adonar “de la importància
excepcional que tenien els costums i de l’aspecte més amenaçat i més propens a perdre’s de
tota la basta gamma del fer i el saber tradicionals.“
Ara a Andorra és del tot notori que el folklore i el costum que donarien identitat als andorrans
poc es coneixen, viscuts en els temps actuals. De tot aquest bagatge, tanmateix, ens n’ha
quedat constància gràcies al treball de molts estudiosos que, com el mateix Amades, n’han
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recollit tot el que ells han pogut saber de les generacions passades i, tot i no poder-ho fer
perdurable, no ho han deixat en l’oblit.
Les causes per les quals el nostre folklore i costumari tradicionals s’han anat perdent són
variades i diverses. Alguna s’ha apuntat ja aquí, abans que jo.
Potser es podria apuntar la forta immigració que ha tingut aquest país i que ha fet que els
nouvinguts hagin estat molt superiors en quantitat als autòctons. També hi han pogut influir
les mancances i privacions com a conseqüència de les guerres als països veïns. La tristor que
imposava el país feia que moltes festes i molts costums deixessin d’existir. També els molts
canvis socials i econòmics que han tingut lloc en la darrera meitat del segle xx.
S’hauria de tenir en compte, possiblement també, una certa vergonya de la gent del país a
expressar els seus pregons sentiments davant els forasters. És possible que tot això hagi
comportat que es qualifiquessin, com diu el Digest, de ridícules amb el desconeixement de
la raó per la qual foren introduïdes o per no saber penetrar finesa i soliditat. Aquesta
vergonya per part dels andorrans i moltes vegades per part de tots els homes de muntanya
crec que pot ser una de les causes que molta part del nostre folklore s’hagi mantingut sense
sortir a la llum o sense sortir al carrer. 
És un fet innegable que la població nouvinguda ha comportat uns canvis importants
econòmics, socials i culturals. A l’ensems és en gran part per les onades foranes que el país
s’ha sabut integrar, que tenim l’Andorra necessària en aquest temps de globalització. Però,
què ens queda ara de tot el folklore i costumari de l’Andorra d’abans?
Si resseguim els textos dels estudiosos que han recollit aquest costumari, hauríem de dir que
seria poca cosa. I si jo faig memòria del que he conegut en els meus anys viscuts, també hi
trobaríem força mancances.
Poca cosa queda dels meus jocs infantils, tradicionals. De les cerimònies religioses, com deia
el Simó Duró. Dels grans feixos de grandalles per enramar els altars de Corpus. De les
devotes processons. Dels cants de les caramelles i el Dijous Gras; sobretot a Sant Julià, anant
poble per poble i casa per casa, tots els dijous abans d’aquest. Allí, en aquelles cases, anàvem
a recollir els donatius en espècies que després compartiríem en uns àpats vora el riu.
D’aquests àpats, també s’han perdut les matances del porc. Aquells bulliciosos carnavals
d’abans. De les festes majors i aplecs de la meva joventut, motiu de trobades familiars; les
festes majors d’ara serveixen moltes vegades com a motiu de dia de festa per fugir del país,
i moltes vegades, marxar cap a la platja. Però també s’ha perdut aquell caliu que
representaven aquelles festes majors de trobar parents llunyans, els que venien de França, els
que venien del Pallars, amb els quals ens retrobàvem, de vegades, una sola vegada l’any.
De les vetllades també enfilant tabac, o escoltant llegendes o fets del passat a la vora del foc
de les nits d’hivern. També d’aquells dols eterns dels difunts familiars, amb les seves durades
preestablertes. O de les vetlles als veïns coneguts. De les pescades amb les mans, amb filats
o esparvers, o de les caceres amb paranys i les atipades que se’n seguien.
De tot un conjunt de fets que succeïen inexorablement i puntualment al llarg del temps i que
tenien les seves arrels en passats ben llunyans. 
D’això també ens en queda, i encara uns quants d’aquests actes s’han convertit ara en mers
atractius turístics. Però vegem-ne algun exemple. Del dit repertori de danses i balls que hi
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havia abans, en sobreviuen el ball de Santa Anna a Escaldes, la Marratxa a Sant Julià de Lòria
i el Contrapàs a Andorra la Vella. I ara he vist amb agradable sorpresa com l’Esbart de Sant
Julià n’està recuperant una colla que farà perviure aquest passat nostre.
Com deia el Digest, “com nosaltres no les havem vistes començar ni sabem la raó que hi ha
per introduir-les”, ara s’han convertit en una peça més dins els programes dels esbarts.
Però esbrinem-ne el sentit. Considerem per exemple el Contrapàs, que, com altres balls en
temps passats, formava part d’un cerimonial. Ara, en l’execució del Contrapàs veiem que
dues parelles d’homes inicien el ball puntejant al ritme de la música, de cara un a l’altre, fan
un tomb a la plaça i s’hi afegeix una parella més, que fa el mateix. Seguidament s’hi ajunten
els altres dansaires, que, una vegada puntejat el ball entre ells i voltada la plaça, recullen les
seves parelles, amb les quals realitzaran les diferents figures del ball.
Però quin era el sentit ancestral de tot això? No era una mera dansa. Quan el porrer o mestre
de danses donava l’ordre, s’iniciava el ball amb tot el poble expectant. La primera i segona
parella eren els fadrins major i menor, responsables de l’organització de la festa. I en un ritus
d’iniciació, fonament del ball, anaven introduint els nois, que, a partir d’aquell moment,
podríem dir que entraven en societat. Així, se’ls acabava la pubertat i formarien part del
jovent del poble. I això els permetria pensar a prendre parella en el futur. Ara no crec que se
sàpiga gaire per què tenia lloc aquest ball en un dia tan assenyalat com la festa major ni que
forma part d’un ritual iniciàtic tan important com ho és esdevenir adult.
Hi ha molts altres balls que s’han marginat i que, tot i no ser de vegades exclusius d’aquestes
valls, eren tradicionals. Molts els hem vist mencionar ara per l’Esbart de Sant Julià.
Hi havia el ball cerdà, que, ballat a Sant Julià, feia sortir a la plaça els grans prohoms més
reconeguts, que s’aparellaven
amb joves donzelles;
l‘Esquerrana, el ball pla, el
Contrapàs del Bou, que hem vist
aquí dibuixat; el ball dels
cornuts, que hem vist també; la
Bolangera, l´As d´Oros, el
Rigodon, la Farandola (que va
inspirar una obra pictòrica d’un
pintor tan important com Henri
Rousseau, El duaner, el 1892. Un
dels seus quadres representa
perfectament els balladors de la
Farandola davant de Casa de la
Vall).
Ara –i no és una crítica, és una
constatació–, els esbarts es
defineixen al diccionari com a
“associació de persones
dedicades al conreu de les
danses tradicionals”. I amb això

Fotografia del quadre d’Henri Rousseau, A Centennial of Independence,
1892. Oli sobre tela 111,8 x 157,2 cm. Copyright The J. Paul Getty
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Extret del llibre Andorra, un profund i llarg viatge. Ministeri de
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no precisa pas que hagin de ser solament
les úniques d’un poble. S’han introduït
repertoris de llocs ben allunyats amb
vistosos vestuaris d’altres terres. 
Una anècdota. Quan era membre del comú
d’Andorra, vàrem compartir una festa amb
gent de Mallorca. L’Esbart Andorrà
d’aquell moment ens oferí un lluït
programa de danses, entre les quals
algunes de les Illes amb el vestuari típic. En
acabar, algun visitant em va felicitar per
l’acte ofert, però em manifestà l‘estranyesa
per no haver vist cap ball del nostre país.
Hem vist ara fa poc com l’Esbart de Sant
Julià està corregint aquest error.
Una constatació també. Els portuguesos
establerts a les nostres valls han sabut
mantenir el seu pur folklore, que llueixen
en les festes emmarcades, com hem vist en
una de les diapositives passades, per la
bandera portuguesa i l’andorrana.
Felicitacions. Marca la seva integració al
país alhora que mantenen la seva identitat.
Les festes de carnaval que amb tan lluïment
se celebraven a tots els nostres pobles ara
sols sobreviuen al poble d’Encamp. S’hi fa

el ball de l’Óssa, que antigament, com deia el Simó Duró, tenia lloc també en altres llocs, en
diades diferents. Aquest ball tampoc no era gratuït. Sempre es contava que una parella de
senyors, dels més rics del poble, havia sortit a passejar i que una óssa, que buscava mel en un
camp on hi havia uns dallaires, havia volgut atacar la senyora. Els dallaires els haurien defensat
matant l’óssa. Per això sempre en acabar el ball la família més benestant del poble,
convençuts que el fet havia ocorregut en el si de la seva família, els oferia un pa blanc. Un pa
blanc era un gran regal en aquells temps passats, on pràcticament sempre es menjava pa
moreno. A això, ara, s’hi ha afegit a Encamp el Judici dels contrabandistes, en versió moderna
teatralitzada; al seu moment, amb diàlegs de Rossend Marsol, el Sícoris, que llavors vivia a
Encamp. 
Igualment, s’aprofita l’acte del Judici dels contrabandistes per fer una crítica als poders
públics o a algun fet popular del veïnat, cosa que sí que era tradició antigament en els judicis
que feia, per exemple, la Consòrcia d’Andorra la Vella en temps de carnaval, amb la
parafernàlia de jutges, cònsols, veguers, fiscals, síndics, batlles, capitans, mossos d’esquadra
i l’advocat dels pobres imitant les autoritats meritades. Era motiu de gran festa, de riota, de
vegades d’escarni i de vegades de posar en evidència algú dels veïns del poble.

Les fêtes a Andorra (La Farandole), 1891.
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El temps de què disposo fa impossible entrar en detalls d’altres activitats folklòriques que han
perviscut i que sols anomenaré:
El costumari de la Consòrcia de Casats d’Andorra la Vella i Santa Coloma. O el mateix sentit
que té la Germandat de Sant Sebastià de Sant Julià. O la Societat de la Crema de Canillo.
Dins del cicle carnavalenc hi ha la pervivència dels Arlequins de Canillo. O el Robatori de les
Olles, que vol renéixer a Andorra la Vella. Les caramelles, en diversos llocs, en certs temps,
que varen saber mantenir el mestre Roure d’Andorra, el mestre Florit, com deia Simó Duró,
a Ordino, o l’encomiable Daniel Areny a Sant Julià. La recuperació de les tradicionals falles de
Sant Joan a Andorra la Vella, de les quals ja parlava mossèn Cinto Verdaguer en el poema
Canigó. L’aplec de Meritxell o el de Canòlich, que s’ajusta més a la tradició, ja que aquell
costum de Meritxell, on totes les famílies s’espargien pels camps per compartir unes
costellades, uns menjars, on es convidava qualsevol veí que passava, això també ha
desaparegut. La festa de Meritxell avui en dia s’ha convertit més en una festa oficial que en
una festa de tradició.
Les Escudelles de Sant Antoni i el seus encants. Jo recordo els encants de Sant Antoni a la
plaça d’Andorra, on, per exemple, hi havia una dona gran d’aquí Andorra, molt coneguda
(que és precisament la que va fer la donació de la fortuna per construir l’edifici de Clara
Rabassa), la Clareta, els peus de porc de la qual arribaven a pujar a quantitats astronòmiques
entre la subhasta que es feia al país.
També la festa del dall a Canillo, les fires del bestiar, o el trasllat de la vacada a muntanya,
tan típica a Ordino, en són encara algunes.
També ha sobreviscut el món de les llegendes, tan ben il·lustrades per Sergi Mas.
Altres manifestacions folklòriques foranes s’han introduït i han arrelat, com els gegants i
últimament els castellers, les misses rocieres o la de Fàtima, la flama del Canigó, els concursos
de gossos d’atura, o les carrosses i desfilades del dia de Reis. Quan jo era petit no havia vist
mai un rei. Sempre els havia somiat, me’ls havien explicat. Però en realitat, que m’agafés en
braços, com solen fer ara els Reis amb els infants, a mi no m’ho havien fet mai.
També n’hi ha hagut de menys perdurables, com, sortosament, ho foren les corrides de toros,
en temps en què veníem a Andorra manoles i castanyetes als visitants francesos.
No voldria acabar sense dedicar un record a un fet que va tenir per a mi gran rellevància, tot
i no pertànyer a les nostres tradicions directes. Al seu moment, el Pessebre Vivent de l’Esteve
Albert va ser un recull de cançons populars cantades a les Valls, de posar en relleu el nostre
vocabulari, de donar a conèixer productes ancestrals de la nostra gastronomia o de fer reviure
personatges entranyables del nostre passat. Encara que ara es pretén ressuscitar-lo, el gran
mèrit per mantenir les nostres tradicions, que s’identificaven amb l’ancestral identitat dels
andorrans, fou el Pessebre de l’Esteve Albert.
És possible que alguns dels ancestrals costums que formaven part del nostre folklore hagin
desaparegut perquè, com diu el Digest, “no hem sabut penetrar sa finesa”. Gràcies.
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