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El CESC participa a
la Fira de Móra la Nova
Els passats dies 21, 22, 23 i 24
d’octubre es va celebrar la 173 edició
de la Fira de Móra la Nova, coneguda
a bastament arreu de les comarques
meridionals del Principat de Catalunya.
Aquesta fira té una gran repercussió
social donat l’alt nombre de visitants
que rep de totes les contrades.
El CESC va rebre la invitació de
l’Institut Ramon Muntaner per a formar
part del seu estand a la fira amb
informació del nostre centre. Els tríptics
que vàrem enviar es troben a la vostra
disposició al local del CESC.

Continua el taller del CESC
La bona acollida que va tenir l’any passat
aquesta iniciativa conjunta del CESC i
l’Ajuntament ens ha animat a repetir
l’experiència.
Enguany els tallers s’imparteixen als
alumnes de 5è i 6è curs del CEIP El Pi
Gros i es tracten aspectes d’història local,
educació mediambiental, cultura catalana
i jocs infantils tradicionals.

CESC

L’aparador del CESC
Durant aquestes festes, el CESC tornarà a engalanar l’altar de l’església
del poble amb les garlandes de neules. Us animem a visitar l’església
del 18 de desembre al 9 de gener i gaudir d’aquesta dolça tradició.

El personatge

La vida de pastor a Sant Cebrià
En Jaume Bruguera, més conegut com a
Jaumet, ens parla amb enyorança de la seva
vida de pastor, quan dormia al jaç envoltat
del caliu de les ovelles i de quan baixava al
poble per comerciar amb la carn. Ara està
jubilat i recorda la seva professió, realment la
seva passió. Unes fotos d’ell al costat del
ramat, actualment penjades al menjador, són
l’empremta dels bons temps, malgrat no ens
amaga la duresa de l’ofici.
La vegada que va tenir més ovelles en va
tenir 150, però la vegada que en va tenir cura
de més van ser 230. Les coneixia totes. Ara,
malgrat han passat els anys, en Jaumet
assegura que reconeixeria les seves ovelles
entre mil.
En Jaumet ens explica que baixava al poble
a buscar menjar cada dos dies i també quan
tenia xais per a matar. Els havia de dur lligats
perquè són bèsties que estan acostumades
al ramat i quan es treuen del grup costa molt
fer-les caminar. A més, s’havien de baixar
amb molta cura perquè en cap moment es
piquessin, ja que sinó sortia la carn macada
i lletja.
Al principi, a Sant Cebrià no es mataven xais,
sinó ovelles velles. Els xais els anava a vendre
a Calella perquè aquí els semblava que era

una carn massa tendra i que no agradava als
clients. No es van matar xais al poble fins que
en Francisco Montasell, nebot de la senyora
Maria Mataró i hereu de la botiga de Can
Martri, va veure aquella carn tan maca que
baixava a l’escorxador de Calella.
Llavors de carn només se’n menjava quan hi
havia alguna persona malalta a la família o
bé per la festa major. Cada casa acostumava

a comprar un animal a en Jaumet i se
l’engreixaven ells mateixos fins que arribava
l’hora de matar-lo, moment en el que el
tornaven a cridar perquè els ajudés.
En Jaumet va continuar fent de pastor fins
que es va trobar sol. Quan no li va quedar
cap company que el pogués recolzar si li
passava alguna cosa, va decidir vendre el
ramat.



El cos de serenos va ser establert per decret
l’any 1834. Inicialment només tenien
presència a les capitals de província, on
coexistia amb el cos de vigilants fins a la
desaparició d’ambdós cossos el 1974.
La funció dels vigilants consistia, en
començar el servei a les 10 de la nit, a fer
la ronda o recorregut del sector que tenien
assignat per comprovar que les cases i les
botigues estiguessin ben tancades i evitar
els robatoris. Complementàriament, tenien
la missió d’obrir els portals als veïns, motiu
pel qual posseïen totes les claus dels portals
de llur sector. Quan algú arribava a casa
després de les 10 havia d’avisar al vigilant
picant de mans perquè li vingués a obrir el
portal. A més d’obrir-li el portal, el vigilant li
oferia una candela molt prima i llarga perquè
arribés sense entrebancs fins al seu pis i li
endolcia el trajecte oferint-li un anís.
Els serenos, en canvi, tenien la missió
d’ajudar als veïns amb els casos de
necessitat durant la nit. Eren els encarregats
d’avisar en cas d’incendi, d’anar a cercar
la llevadora o el metge, entre d’altres. Mentre
rondaven pel seu districte vigilant que tot
estigues en ordre, cantaven l’hora i
anunciaven el temps que feia. I a l’hora
convinguda, despertaven als veïns que els
ho demanaven.

El sou dels serenos i dels vigilants consistia
en el que voluntàriament els donaven els
veïns cada mes. Quan s’apropaven les festes
nadalenques acostumaven a visitar les cases
del seu districte a felicitar el Nadal i demanar
les estrenes, més conegudes per la paraula
castellana “aguinaldo”.

Maria Canabal Filloy

Història Història

Les estrenes
del Sereno

El diumenge passat vaig passar per la plaça

de Catalunya i vaig observar estranyada que

els carrers adjacents i edificis comercials ja

tenien la decoració i la il·luminació nadalenca.

En poques paraules: ja era Nadal a "El Corte

Inglés".

A Sant Cebrià, fa pocs dies que encara vaig

banyar-me a la piscina, concretament vaig fer-

ho el dia de Tots Sants.

Bé, ara hem de canviar de xip, oblidar-nos del

Nadal emblanquinat. Deu ser culpa de la capa

d'ozó. Però, anem amb compte, pot

canviar l'escenari, tot i que això no alterarà

els nostres costums, les nostres creences, la

nostra cultura.

Aquest any tinc dos néts i no em limitaré a

posar quatre cosetes com a ornament

nadalenc. Enguany recuperaré l'antic pessebre

d'anys enrere i probablement, també

compraré  un avet. De moment ja he comprat

uns jocs de llums amb musiqueta i

intermitències. Queda tan sols muntar-lo i

això també forma part de Nadal.

Sento desigs de renovar la il·lusió de cada any,

de reviure escenes del passat, vull veure la

il·lusió reflectida a la cara dels meus néts,

d'oblidar-me per uns dies de les guerres que

devasten mig Món, de la fam, les malalties, 

les injustícies i viure plenament el Nadal.

Però, sobretot, voldria compartir amb tots

vosaltres: la il·lusió, l'alegria, la felicitat, la

salut i l'amistat. Que l'esperit nadalenc ompli

les nostres vides i no tan sols en aquestes dates,

intentem perllongar-lo, retenir-lo, i si és

possible, per sempre.

Molt bon Nadal a tots!
Mercè Salazar Fliquet

Bon Nadal 2004
Editorial

Figures de Pessebre
desaparegudes

Extracte de Figures del Pessebre desaparegudes
de Joan Amades (Barcelona, 1954).Fons
bibliogràfic del CESC.

El rodolar del temps ha fet desaparèixer
diverses figures del Pessebre típic.
Un personatge que abans no podia mancar
en cap Pessebre era l’estudiant amb el seu
barret de pa-i-peix característic i el seu manteu,
i gairebé sempre tocava la guitarra. Antigament
els estudiants eren molt pobres i per a guanyar-
se quelcom era corrent que molts estudiants
es dediquessin a cantar i a tocar instruments
musicals, especialment de corda, formant
petits conjunts musicals que anaven a donar
concerts i serenates per tal de procurar-se a
vegades un refresc o un àpat.
També havíem tingut en el nostre Pessebre
la figura del barber. L’opinió popular no té
pas els barbers per gent molt pietosa i en
conseqüència hom presentava el personatge
exercint el seu ofici i no pas formant part del
seguici dels qui anaven a veure l’Infantó.
L’escena la formaven dues figures: el client,
ben assegut amb la testa enlaire i el barber
que sostenia la bacina i figurava que el
remullava. Per situar el grup amb certa
propietat hom devia posar-lo sota d’un arbre,
puix segons deien els vells, a pagès
antigament els barbers afaitaven sota d’un
arbre. Si el client es conformava d’estar de
cara al sol, com que el barber podia posar-
s’hi d’esquena, feien pagar un xavo i si el
senyor era ric i preferia posar-se d’esquena
al sol, el barber li feia pagar el doble, puix a
les hores ell havia d’encarar-se al sol, que el
molestava per treballar. Hom situava
l’establiment del barber en indret que no es
pogués veure des de la cova, puix que,
segons dir dels nostres pares, quan a un
hom l’afaiten fa ganyotes i hauria semblat
que les feia al Jesuset.
També havia figurat en el Pessebre el cercador
de bolets, representat per un homenet amb
barretina mig ajupit amb un braç estirat vers
el sòl com si collís quelcom de terra i un
cistelló a l’altre braç. Aquest personatge calia
posar-lo en indret espès de molsa per tal de
poder donar la sensació que collia bolets.
Havia estat corrent representar una colla de

gitanos que s’afegien a la corrua dels qui
anaven a adorar. La seva presència, en altres
temps obligada, pot respondre al sentit que
tota mena de gents van acudir a Betlem a
retre homenatge i acatament a Jesús. Com
que entre nosaltres no convivia altre poble
diferent al nostre, més que el gitano, potser
l’única manera de plasmar aquesta idea era
fent acudir els gitanos al portal.
La gran diversitat de figures i la pluralitat de
motius respon a una visió diferent de l’actual.
Pels nostres avis, especialment pel Pessebre
familiar i casolà, la gràcia del Pessebre
radicava en les figures, mentre el paisatge
restava molt a segon terme i en un pla
d’importància molt inferior. Els Pessebres
vells es mesuraven per llur extensió i pel
nombre i varietat temàtica de les figures; el
panorama i el paisatge gairebé no comptaven.
Tant com s’ha anat concedint importància al
paisatge han anat minvant el nombre de les
figures fins arribar a constituir elements de
segon ordre.

Portada del llibre

Un personatge que abans no podia mancar en
cap Pessebre era l’estudiant amb el seu barret
de pa-i-peix característic i el seu manteu


