SOCIOLOGÍA

La testa de les Enramades es valora en tant que simbolitza una
reminiscencia del passat tradicional.

Les enramades d'Arbúcies i
revolució social del municipi
"La comunidad es generador ANDREU BOVER
primario de fiesta, porque son I PAGESPETIT
precisamente sus soportes
sociales y elementos
constituyentes los que se
om pot adonar-se que algutransforman en algo trascendente,
nes testes eminentment losagrado. La fiesta es un resumen
cáis, com les mateixes Ene&tético-apoteósico ramades d'Arbúcies, de la Garriga i
de la comunidad" de Sitges, la "Patum" de Berga,
Carmelo Lison Tolesana etc.. han esdevingut símbols d'un
món que s'ha esmunyit deis nostres
ulls. La nostra societat interpreta
aqüestes testes com unes manifestacions aHlades própies d'un context clarament marcat per les formes de vida tradicíonals que han
aconseguit reeíxir en el si de les
estructures de la societat moderna.
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Nogensmenys, aqüestes testes teñen molt peques afinitats amb les
testen que en el seu día havien engalanat el calendari de la societat
tradicional, ans al contrari, han sofert transformacions molt acusadas
i canvls molt sensibles que les allunya cada dia mes de les seves arrels I deis seus continguts simbólícs.
És obvi, dones, que la testa entesa com una reliquia rancla del
nostre passat mes immediat és una
imatge estereotipada que no s'ajusta a la realitat actual que envolta
aquest tipus de testes. El cas de les
Enramades d'Arbúcies resulta especlalment exempliticador, ja que
en aqüestes darreres décades s'ha
anat despullant deis seus signiti-

cats simbólics que havien estimula!
ets mateixos grups locáis de la vila i
del municipi d'Arbúcies.
Paradoxalment, es produeix una
flagrant contradicció entre el que
nosaltres creiem que representa la
festa de les Enramados i el que vertaderament és. La festa de les Enramados es valora en tant que simbolitza una reminiscencia del nostre
passat Iligat a les formes de vida de
la comunitat tradicional; pero al mateix temps, hom pot observar que la
gent ignora les circumstáncies que
envoltaven la festa i el seu passat.
Les raons de la seva celebrado
anual jeuen sota criteris tan ambígus i sospitosos com ara justificar
la festa a través d'uns conceptes
que teñen l'habilitat d'explicar-ho
sense dir res; aixó és parlar i entendre la festa com un fenomen "tipie"
i "curios". La festa de les Enramades ha esdevingut un fenomen pie
de manifestacions "tfpiques", tant
per ais mateixos arbuciencs com
per ais nombrosos forasters que
arriben a la nostra vila per amararse de tradició. Existeix ara mateix
una identificado ben palesa entre
la festa de les Enramades i el c o n text en qué es desenvolupa. Un i
altre fenomen iian quedat redults a
ésser dos esdeveniments "tiples".
Correm el risc de veure la nostra
historia mes propera com un fet
exótic i curios. Malauradament, hom
pot copsar que cada dia s'evidencia
una tendencia mes acusada a identificar aqüestes manifestacions lligades en un altre temps a les formes de vida de la nostra societat
tradicional amb eis cántirs i els dolls
de cerámica tradicional que fan Huir
les nostres llars, o amb les destrals
de boscaters que s'encasten a les
parets deis nostres restaurants tipies.

que d'alguna manera és la data que
obre el cicle festiu. Els diferents
carrers i barris de la vila s'organitzen de bel! antuvi per tal d'anar a
recollir la flor necessária per a les
catites de flors que abillaran els
carrers de la vila el dijous de Corpus. La recerca de la flor és una
tasca molt feixuga que necessita
molta má d'obra, fet que implica la
participado de tots els veTns del
carrer. Els cistells i els coves de
flors recollits s'apilonen en el magatzem d'algun vef que disposi de
Tespai adequat, ja que després s'ha
de realitzar la tria de la flor, i una

vegada triada I classificada segons
els tipus o els colors, és important
mantenir-la húmida fins al mateix
dia de l'exposició. És molt probable
que antigament aqüestes tasques
es desenvolupessin a l'entorn de
les eres, quan les activltats agrícoles tenien gran transcendencia en
aquest indret montsenyenc. A la
vila d'Arbúcies podem constatar
l'existéncia de diverses eres emplagades en els barris mes agrícolas
de la vila i utilitzades pels seus veVns.
Tot aquest aparellament que s'organitza a l'entorn de la festa del Corpus exigelx un gran esforp per part

La dansa de les Enramades ós una melodía vuitcentlsta que coincideix amb
les ocupacions vilatanes i rurals del segle XVIII.

A continuado intentaré explicar
l'evolució de la festa de les Enramades al llarg deis segles XVIII, XIX i
XX. Veurem com el fet cultural de la
festa és una realitat simbólica que
recull les contradiccions i els reajustaments que es produeixen en el
si de la comunitat. Tot i aixi, abans
caldria explicar breument com es
desenvolupa la festa de les Enramados d'Arbúcies durant la vuitada
de Corpus, i després esbrinarem
els canvis que ha experimentat, aixi
com algunes de les seves causes.

El carrer, el barrí i la comunitat
Els preparatius de la festa de les
Enramades comencen uns quants
dies abans de la diada de Corpus,

La parella ós l'ánima de la dansa.
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El carrer i el barrí esdevenen l'escenari on la singularitat intenta
diferenciarse deis altres vilatans.
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^m£) /a processó del Corpus s'inicia el cicle festiu de les Enramadas.

de tots els veTns deis diferents carrers de la vila. D'alguna manera, tota
l'escenificació festiva reforpa la corísisténcia d'unitat i de solidaritat entre els mateíxos veVns. Aquest és un
moment apropiat per solucionar els
litigis que s'han produit durant tot
l'any entre ells, o bé, en el cas que no
s'arribi a un bon arranjament de les
diferencies, encara es fan mes ostensibles, ja que son petites renyines
que amenacen la solidaritat del grup.
Les maneres i les formes d'actuaoió
que s'estábleixen entre els veiris ens
ajuden a entendre un xic mes com
son i com es defineixen, pero sobretot accentuen el particularisme del
canvi i del barri enfront deis altres.
Tota l'acció de la festa i tots els seus
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preparatius es desenvolupen en el si
del carrer i de les seves institucíons
mes arrelades i properes. Temps
enrera, l'era significava l'espai comunal del carrer per excel.léncia.
Actualment, les eres lian estat substituídes pels cafés i les tavernes, que
han passat a desenvolupar les antigües funcions de les eres. El café i la
taverna, i molt especialment el primer, son unes Institucíons que han
tlngut la virtut d'enllapar i servar les
tasques abans desenrotllades per
les eres. Així, el café ara mateix és un
deis espais d'organització i de celebrado mes Importants de la festa.
Algunes ratlles mes amunt hem
assenyaiat que el particularisme del
barri és un deis trets mes significa-

tius de la festa. Aquest particularisme pot observar-se, per exemple,
a través deis tipus de flors que s'utilitzen per elaborar les catites de flors
que engalanen el carrer durant la
diada de Corpus. Així, els carrers
amb mes tradició silvestre empren
únicament flors boscanes; en canvi,
en els carrers on la menestralía i els
comerciants teñen un pes especffic
important, d'uns quants anys enpá
prefereixen utilitzar i comprar el claven procedent del Maresme, seguint
l'exemple de les célebres i acreditades catites de Sitges. Els barris i els
carrers que antigament havien estat
Iligats a les actívitats de la comunitat
tradicional {bosc i camp), aprofiten
l'avinentesa de la festa per emfasitzar els seus orígens. El barri comerciant ("lá Carretera") subratlla precisament la pérdua d'aquests orígens, i en canvi intensifica els valors
de projecció i d'imitació. No oblidem
que les catites de Sitges son les mes
conegudes de totes les que s'exposen arreu del Principat. El fet de bandejar la flor local precisament en un
indret que es caracteritza per la seva
frondositat I exuberancia de flors
obeeix al desig d'obtenir, a través de
la mlmesi, una projecció i un reconeixement mes rellevants dins l'escenificació local de les catites de
flors. El barrí comerciant neix a mltjan segle XIX i es consolida del tot en
el segle XX i des de sempre s'ha
mostrat l'lndret mes sensible al mimetlsme i a la imitado. És el barri on
encara podem contemplar algunes
balconades noucentistes, i és allí on
es baila per primera vegada l'atrevit
"fox-trot" i les primores melodies de
"jazz" i de "blues". Les catites de
flors de les Enramados ritualitzen
d'any en any aquesta vella disputa
entre la modernitat i latradició (entre
el clavell i la flor de bosc), discussió
que ha estat font de forts conflictes
al llarg del segle XX.

Una realitat segmentada
Tal com veurem mes endavant
arran de Tanálisi histórica de les successives ocupacions vilatanes deis
segles XVIII i XIX, la vila d'Arbúcies
presenta una realitat social i urbana
molt segmentada. La festa de les
Enramades evidencia aquesta fragmentació, pero al mateix temps tracta d'integrar aquesta realitat sóciocultural que és el barri dins el conjunt de lacomunitat. La processó del
Corpus es Iliurava a aquest fi. El pas
del Santissim eixia de l'església i iniciava un recorregut per totes les

catites deis carrers i barris de la vila.
Aquest recorregut intentava sancionar la unió del barrí amb el conjunt
de la comunitat, ja que el Sagrat Cor
de Crist s'aturava en els aspáis límit
del barri, és a dir, sacralitzava els
espais d'unió del conjunt de la comunitat enfront de la segmentació i
del particularisme. És, en definitiva,
un intent de trencar la dialéctica que
es produeix entre el "nosaltres" i el
"vosaltres", generadora continua de
conflictes i friccions.
Després de la processó del Corpus, s'inicia el cicle festiu de les
Enramados, en el qual cada barri al
llarg de tota la vuitada del Corpus
frueix d'un dia de testa. Les activitats
per a uns i altres son les mateixes, si
bé teñen un carácter exclusiu i diferenciat. La testa del barri era una
manifestació que recatcava la seva
signiticació cultural enfront deis altres. Actuatment, aquesta signiticació cultural ha desaparegut del context festiu del barri, o en tot cas és
molt frágil i escardalenca. Les testes
deis diferents barris locáis han sofert una uniformització molt acusada
i han perdut una bona part de la seva
riquesa simbólica. Si definim la testa
de les Enramados com una manifestació de signiticació cultural, que
subratlla els valors especffics i diferenciats deis espais, hem de convenir que aquests tipus de testa ha
experimentat un canvi que ha engolit una bona part del seu antic taranná. El barri com a realitat d'identificació sócio-cultural s'ha esmunyit
del nostre context vilatá.

i molt especialment el castanyer per moni arqueológic del seu aixecaa fusta de botada i el pi per a la cons- ment. Els nous horitzonts que s'albitrucció de vaixells, impulsen un tort ren en el s. XVIII i que continúen mes
moviment demográf ic general a tota tard en el s. XIX son un reclam ecol'área del Montseny, que es concreta nómic per a un bon nombre de joren la colonització i ocupado de no- nalers forestáis que s'instal.len a la
ves explotacions agráries que apro- vila. L'estructura socio-professional
fiten l'excel.lent conjuntura deis pro- del municipi d'Arbúcies sofreix una
ductos forestáis. En el municipi d'Ar- transformado notable. Fins aleshobúcies hom pot constatar nous as- res la menestralía i la pagesia domisentaments en el medi rural, sobre- naven a la vila i a pagés, respectivatot on hi ha una torta presencia del ment. Nogensmenys, arran de l'emcastanyer. La vila d'Arbúcies tam- branzida demográfica del segle XVIII,
poc no és insensible a l'embranzida hi hem d'afegir un sector sócio-prodemográfica, i així ho assenyala el fessional tortament vinculat al bosc.
mateix Salvador Llobet arran de l'ai- Aquest sector es concentra en els
xecament deis barris del Castell i del nous barris del XVIII (el Castell i el
Sorrall. Encara avui dia algunos tá- Sorrall), que, des d'un punt de vista
panas de les cases d'ambdós barris urbá, romanen molt apartats del nuserven en les seves llindes el testi- cli primitíu.

Canvis de la festa en el decurs
del temps
La segona part de la meva exposició girará a l'entorn de les causes
que han impulsat aquests particularismes locáis que esmentávem mes
amunt. En el decurs deis segles XVIII
i XIX es produeixen importants canvis estructuráis en el si de les bases
de la comunitat, canvis que per altra
part son extensius a tot el Principat.
La festa de les Enramados d'Arbúcies recull les contradiccions i els
reajustaments que provoquen els
processos sócio-económics deis segles XVIII i XIX, els írasllada i els institucionalitza en un attre pía: el simbólic.
L'extraordinária embranzida demográfica que experimenta el Principat de Catalunya en el s. XVIII també es fa palesa en aquests indrets
montsenyencs. Els bons rendiments Les catites de flors ritualitzen d'any en any la vella disputa entre la
que travessen els recursos forestáis, modernitat i la tradició.
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Si tenim en compte que la festa
de les Enramades reposa sobre el
fet del barrí com a espai d'identtficació sócio-cultural, hem d'assenyalar
que a partir de la instal.lacio d'aquestes noves condicions objectives la festa experimenta importants
canvis. Undeissignificatiuséselque
pertoca al recorregut de la processó
del Corpus. Sembla que fins aleshores la processó del Corpus es dessenvolupava a l'interior de l'esglésía.

Nou recorregut en el segle XX
En el Ilíbre d'actes municipals, el
passatge corresponent al 9 de maig
de l'any 1909 es fa ressó del nou
canvi d'itinerari que experimenta la
processó del Corpus.
"Obispado de Gerona. Vista la
instancia del Ayuntamiento de Arbúcies de este Obispado en la que se
pide el cambio de curso ordinario de
la procesión del Corpus Christi y del
Sagrado Corazón de Jesús, pasado
por las calles del Príncipe, Sorray y
Camprodón de aquella villa, venimos en conceder lo que se pide
mediante que la corporación municipal, se sufraguen a las respectivas
Cofradías los gastos que ocasionan
dichos cambios".

desvinculat d'aquestes activitats (la
Carretera). Aquesta diferenciació
també es manifesta a través de la
fesomia urbana d'ambdós barris.
Els carrers tortuosos, foscos i estrets
de les ocupacions del segle XVIII son
bandejats pels espais ampies i rectes del barri de "la Carretera".
Aquest darrer barri neix a mitjan
segle XIX i s'arrodoneix durant les
tres primeres décadas del s. XX.
L'estructura urbana de la vila anterior al barri de "la Carretera" s'havia
desenvolupat d'una manera molt espontánia i segmentada. En canvi, el
barri de "la Carretera" és un espai
planifícat que comunica i enllaga
tots els barris amb el nucli primitiu.
Arran de la construcció del barri de
"la Carretera" la vila esdevé una realitat urbana molt mes homogénia.

A partir del segle XVIII ix de l'església i comenga un nou pelegrinatge
pels diferents barris de la vila. Aquest
nou itinerari coincideix amb un incendi que va afectar Tedifici de l'església en el segle XVIII. Les causes
d'aquest incendi hem d'imputar-les
precisament a l'acció de les torxes
que escortaven la processó de CorA la fi del s. XIX i al principi del s.
pus. Aquesta versió és acceptada i XX, s'obre un nou horitzó económic
A la darreria del s. XIX, només el
fins i tot divulgada per la majoria a la vila d'Arbúcies encappalat per la barri del Castell queda clarament
d'arbuciencs. Ara bé, mes enllá de industria de la tornería, la textil i separat i marginat d'aquest procés.
rincendi, resulta especialment il.lus- sobretot la industria carrossera. Les
Curiosament, amb el canvi de
tratiu que s'utílitzi el símbol del foc ocupacions vilatanes deis segles recorregut que experimenta la proper assenyalar el final d'una etapa i XVIII i XIX foren impulsades per la cessó de Corpus fa el seu pelegriel comengament d'una altra. No hem revitalització económica del bosc i natge pels carrers i els barris que
d'oblidar que el foc és el símbol del aleshores la seva vinculació a les han estat afaiponats al barri de "la
canvi per excel.léncla, malgrat que activitats agrarias i forestáis de la Carretera" i en canvi margina del
la tradició cristiana emfasitzi el fet comunitat tradicional era molt forta. seu itinerari el barri que román sepurificador i margini el valor de can- El carácter forestal del barri del Sor- parat de la nova estructura urbana
vi. El foc crema una etapa de la his- rail i sobretot del barri del Castell que s'ha consolidat a la vila. El nou
toria, pero la festa no desapareix, contrasta amb el taranná comer- itinerari de la processó de Corpus
ans al contrari, sobre les seves cen- ciant i industrial del barri de "la Car- reafirma i institucionalitza el canvi
dres s'inicia un altre període encara retera", que consolida la seva fiso- estructural que d'alguna manera
mes reeixit, fins i tot una de les mani- nomía urbana en el decurs del segle simbolitza el barri de "la Carretera".
festacions mes tfpiques de la festa XX. Al comengament d'aquest segle El curs de la processó i del pas del
de les enramades, la "dansa", és tenim per un costat un espai que Santíssim també sofreixen sensibles
una melodía vuitcentista.
román estretament aferrat a les tas- alteracions. Així, les parados del Saques agráries i forestáis (él Castell, grat Cor de Crist en els espais que
s. XVIII) i per l'altre un espai molt senyalaven els límits del barri son
De totes manares, c a r teñir en
compte que el fort increment demográfic del s. XVIII feia difícil la concentrado de tots els homes i les
dones arbuciencs en el seu recinte
parroquial. Personalment, cree que
la importancia del fet demográfic és
cabdal per entendre el desenvolupament de la festa de les Enramades i que és la causa del canvi de
recorregut de la processó vers els
carrers i barris de la vila. Curiosament, el cicle festiu de la vuitada de
Corpus segueix el ritme de les successives ocupacions vilatanes. Existeix un paral.lelisme evident entre el
calendari que segueix la festa de les
Enramades i les diferents ocupacions históriques que esdevenen en
els segles XVIIt i XIX. Els criteris que
assenyalen tot el procés de la festa
segueixen la cronología deis diferents barris locáis. La festa de les
Enramades comenpa al barri mes
ranci de la vila ("la Plaga", anterior al
s. XVIII) i acaba en el mes modern L'escenificació festiva reforja la consciéncia d'unitat i de solidarítat entre
("la Carretera" ss. XIX-XX).
els veíns.
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La festa ha
esdevingut un
t&nomen pie de
manifestacions
"tfpiques" per ais
arbuciencs i per ais
forasters.

s u b s t i t u i d a s per les p a r a d a s e n els

aspáis que enllacen un barri amb
l'altre. D'alguna manera, al principi
del s. XX, el barri, com a símbol
d'tdentifícació sócío-cultural, és una
realitat en crisi que de mica en mica
és superada peí fet cultural de la vila.
El Sagrat Cor de la processó de Corpus s'atura en els espais de fusió en
lloc de fer-ho en els espais de segmentació i diferenciado de temps
enrera.

L'escenari d e la "dansa"
Una altra manifestació que palesa aquest canvi d'orientació de la
festa de les Enramades que es desenvolupa al comengament del segle
XX és l'indret que elegeix el barri per
ce!ebrar-hi la "dansa" durant la seva
festa. Antigament, la "dansa" es feia
a les respectives eres de cada barri
("el Rascle", el "Gudaiol"). Nogensmenys, a partir del segle XX, l'escenari de la "dansa" es trasllada ais
espais-que vinculen i comuniquen
els diferents barris amb la carretera.
Tots aquests canvis que exterioritza
la festa de les Enramades demostren que la dialéctica entre el "vosaltres" i el "nosaltres" que abans
definien i identif icaven els barris s'ha
transformat en un "nosaltres" general, és a dir, la generalitat ha substit u í el fet particular. Aquest és el
canvi mes significatiu que es desprén de t'análisi de la festa en el
segle XX.
A l'any 1977, va deixar de celebrar-se la processó de Corpus, després d'una forta polémica local entre
el sector representatiu de l'església i
la "Unió de Botiguers" de la vila d'Arbúcies. L'església es negá a participar en una festa que havia perdut
una bona part del seu contingut religiós. La "Unió de Botiguers", conscient del risc que amenapava els

beneficis que aporten aqüestes fes- el context de la festa actual. Les reates, pretenia que la processó de litats d'identificació col.lectiva han
Corpus continúes celebrant-se, pe- canviat i la festa també ha recollilt
ro l'església no va transigir a les aquesta nova situació. El barri, la
seves pretensions. L'esmentada as- processó, el carrer, no son res mes
socíació cerca una solució i substituí que fets anecdótics de la festa.
la processó religiosa del Corpus per
Alguns anys després, en plena
una cercavila i per una desfilada de postguerra, ('Enramada deis page"majorettes". No cal, dones, recalcar sos ressuscita. Les conseqüéncies
que el canvi assolit és prou significa- de la guerra civil espanyola anortiu. D'uns quants anys engá, s'han reen una bona part de la nova infraspotenciat els elements essencial- tructura que s'havía ínstal.lat a la vila
ment festius i s'han eliminat els reli- al principi del segle XX. Per contra,
giosos. La ritualització de la festa ha les tasques de la comunitat pagesa
quedat relegada a un segon pía i esdevenen básiques en un temps
s'han bandejat les antigües formes d'escassos béns de subsistencia,
de particularisme local i de tradició. com és l'etapa de la postguerra. La
És possible que el lector trobi a festa de les Enramades no és insenfaltar el paper que juga la pagesiaen sible a aquest nou cicle que comenel desenvolupament i l'evolució de la pa després de la guerra civil espafesta de les Enramades, quan era un nyola, i l'Enramada deis pagesos
deis grups locáis mes nombrosos torna a ésser la mes reeixida. De
del municipi. La festa de les Enra- totes mañeros, mes tard, quan l'émades deis pagesos es celebrava el xode rural és un fet inevitable en les
darrer dia de la vuitada de Corpus, nostres societats, la festa deis pagepero, mes tard, ja al comenpament sos desapareix definitívament del
del segle XX despareix i és substi- cicle festiu de les Enramades d'Artuida per l'enramada de "la Carre- búcies.
tera". Aquest fet coincideix amb una
etapa histórica en qué les bases
económiques de la comunitat tradicional experimenten canvis notables. Per primera vegada apareixen
sectors de la població deslligats de
les tasques agrarios i forestáis (industriáis i comerciáis). L'Enramada
de "la Carretera", que és el barri que
simbotitza aquest procés de desvinculado, relleva la festa deis pagesos, justament quan la dependencia
deis grups locáis de la vila vers les
activitats tradicionals no és ni de bon
tros tan acusada com abans.
En definitiva, la festa de les Enramades d'Arbúcies és una manifestació que emfasitza els canvis estructuráis i culturáis que apareixen a la
vila i al municipi d'Arbúcies. La processó, els barris i totes les activitats
d'aleshores son anacronismes dins
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NOTES
1. "En conjunto, la parroquia de Arbucias

progresa bastante hasta 1553 aunque el aumento sea de 3 fuegos solamente en la llamada villa; pero la arqueología demuestra
cómo el aumento principal es del s. XVIII,
aunque empieza ya en el XVII".
Llobet, S, "El medio y la vida en el Montseny".
C.S.I.C. pg. 394 Barcelona 1947.
2. Lllbre d'actes munlcipals. 9-5-1909. pg. 47.
Arxiu Municipal d'Arbúcies.
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