
Els goigs de 'Pascar amb pandero al situar molts altres testimonis 
vagues que havíem conegut en 

ve'inat d'Esclet de Cassa de la Selva1 aitres indrets. Perh, a més, és 
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Cantar els goigs de Pasca tot fent 
una capta per les cases d'un 
vei'nat rural durant la nit de 
Pasqua era la manera més ha- 
bitual de denominar i de fer, a 
una gran zona nord-oriental de 
Catalunya, el que de forma 
genkrica es coneix amb el nom 
de caramelles. Ja en teníem 
constincia de treballs prece- 
dents (com ara en 1'IPEC-Ani- 
lisi 2000-2001 "Les músiques 
en la vida de la gent del Baix 
Ter i del Montgrí des de 1850r), 
per6 la novetat ha estat localit- 
zar un grup d'homes que avui 
en dia continua interpretant un 

prendre (amb un punt de 
nostilgia) a la ratlla de la jubi- 
lació, i ara ja fora del dia i de la 
situació. 

L'oportunitat que se'ns ofe- 
ria era clara: podíem obtenir el 
testimoni sonor, per6 també el 
testimoni social, vivencial, ges- 
tual i instrumental d'una acti- 
vitat que a la majoria d'indrets 
de les comarques nord-orien- 
tals ja havia anat desapareixent 
entre els primers anys del segle 
xx i l'esclat de la guerra l'any 
1936. Era una ocasió Única per 

inshlit en l'imbit catali poder 
escoltar un grup d'homes que 
canten de manera responsorial, 
a una veu i amb la preskncia de 
la percussió dels panderos, un 
repertori narratiu ampli i divers 
(que va molt més enlli del que 
habitualment entenem per 
"goigs", que abasta una varietat 
de balades de temitica religiosa 
i miraculosa, i també textos 
creats al mateix poble, a la ma- 
nera dels repertoris improvisats 
de corrandes), i amb una estkti- 
ca de les veus que es connecta 
de seguida amb tradicions orals 
avui dia gairebé oblidades. No 
és gens habitual en l'irea ibkri- 
ca trobar el pandero com a ins- 
trument de grups masculins 
(gairebé per tot s'afirma que és 
un instrument exclusivament 
femení, com ara en les cancons 
de pandero per a la capta en 
comarques occidentals de Cata- 
lunya), i també és rara en l'&- 
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recorregut, de l'espai de la co- format part de grups de goigs 
munitat rural; les discrepincies de Pasca. En conjunt, hem po- 
entre les actituds dels joves i les gut aplegar prou informacions i 
dels poders religiosos; o també prou varietat de testimonis en- 
el vincle que aquesta activitat registrats com per preparar una 
representava amb les genera- descripció extensa i documen- 
cions precedents, a més de la tada d'aquesta activitat que es 
nostilgia i el record personal donava pricticament per obli- 
que ha motivat la "represa" dada des de fa forqa dkcades. 
dels darrers anys. Al mateix D'altra banda, les descripcions 
temps, hem pogut determinar musicals i els enregistraments 
la importincia d'un ampli re- sonors ens permeten abordar 
pertori compartit que es con- estudis d'anilisi rítmica i 
servava en llibretes manuscri- d'estktiques de la veu en un 

rea mediterrinia una activitat tes a les quals hem tingut accés, camp fins ara pricticament ink- 
de cant baladístic en boca d'un i que mostra una situació de dit. 
grup masculí (fet en canvi ha- cant narratiu col.lectiu molt 
bitual en les comarques catala- poc coneguda. A la vegada, s'ha 
nes nord-orientals, tal i com fet evident com aquest reperto- 
hem pogut anar mostrant a ri obei'a a unes sblides pricti- 
partir de diverses recerques). ques orals que sorprenen so- 

Tot aixb ens ha condui't a bretot pel que fa a les estructu- 
emprendre un estudi descriptiu res rítmiques i als acompanya- 
i documental metbdic sobre ments amb els panderos, i a l'e- 
l'activitat, les circumstincies, laboració melbdica i timbrica 
els instruments i les tkcniques dels cants. La dimensió dels 
percussores. A més, és clar, d'a- panderos (uns 30 cm de diime- 
plegar en enregistraments i do- tre) amb Zlaunetes a la riscla i 
cuments audiovisuals la nota- cascavells enfilats, i les tkcni- 
ble varietat de les seves inter- ques gestuals amb qui. els fan 
pretacions. sonar, ja són, per si sols, una 

A partir d'un treball de camp descoberta insblita dins del pa- 
que ha combinat les entrevistes norama catali. 
personalitzades amb les ses- Després d'aquesta recerca 
sions de grup, hem pogut anar acotada en el temps i en el tes- 
establint els detalls de l'activitat timoni d'un grup molt concret 
amb tots els components festius de cantadors, hem sabut que 
i socials d'aquesta capta noc- en zones vei'nes del mateix pla 
turna per les cases de l'irea ru- hi havia altres cantadors que 
ral. I han anat sorgint els diver- havien participat en grups di- 
sss elements de l'acte, com ara: versos, i més exemples de lli- 
la constitució i visualització bretes manuscrites. El treball 
dels diversos grups masculins intensiu amb Els Tranquils de 
de joves; les relacions de gkne- Cassi ens permet, ara, d'ei- 
re (amb sorpreses com ara al- xamplar el panorama amb el 
guna noia vestida de noi); la testimoni i el record més difús 
construcci6, resultat del mateix d'altres persones que havien 1. IPEC-Documentació (2002) .  
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