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El banc de la Mota

TEMPS DE BRUNYOLS,
 TEMPS DE BUNYOLS (i II)

Juliol 2008

Com ha anat la caça de bunyols mediàtics aquesta 
Setmana Santa? Més d’una persona ja me n’ha dei-
xat tastar algun de calentó. Jo us continuaré oferint 
els que tenia al rebost de feia anys, barrejats amb 
els de nova formada d’aquest 2008.

En el número anterior ho havíem deixat en l’any 
1990. D’aquesta mateixa època trobem un bunyolàs 
fregit per Cecilia Lorenzo en la secció «Escapades» 
d’un suplement de La Vanguardia, Qùe Fem? (p. 48): 
«[...] ballant al ritme d’un tabal macabre i portant 
a les mans dagues, calaveres i altres instruments 
simbòlics.» Òndia!, pitjor que els de la colla d’en 
Serrallonga, de qui he parlat a bastament en edici-
ons anteriors i que no crec que haguessin participat 
mai en la Processó, malgrat que a dos els van penjar 
a la Plaça Major de Verges, com ja vaig explicar... 
Us imagineu el quadre?: cinc esquelets, tots amb 
ganivets i calaveres, ballant enfollits pels carrers 
de la vila!

I ara un plat de bunyols de luxe, de la marca (edi-
torial) Barcanova, elaborats per Joan Solé i Amigó 

l’any 1998. En Enciclopèdia de la fantasia popular ca-
talana (p. 197), l’entrada corresponent a Dalla, sv 
FOLKLORE, diu: «[...] els esquelets branden dalles.» 
Que potser havia llegit la revisteta abans esmentada, 
el bon Solé i Amigó, premi nacional de Cultura 
Popular 2006, entre d’altres? A continuació, en 
Dansa, 1. Dansa de la Mort, etziba: «[...] un altre 
salta contínuament al so d’un tabal i brandant una 
dalla [...] els altres esquelets –referint-se als tres 
restants, ja ha citat la Bandera– duen un plat de 
cendra i una esfera de rellotge [...]» És a dir, abans 
tots brandaven dalles i ara només ho fa un, que, a 
sobre, és l’únic que salta; els altres només ballen, 
i tres porten un plat i un rellotge... Francament, 
tothom s’entesta a fer saltar els de la Mort molt 
carregats, no trobeu? I pensar que sóc addicta a les 
enciclopèdies... 

De bunyols mediàtics ens en podem afartar cada 
Setmana Santa, gentilesa de periodistes que van per 
feina i han de complir la seva obligació mentre la 
majoria de la nostra societat fa vacances; però, per 
no fer-vos-en agafar un empatx, que són difícils de 
pair, passarem directament a degustar els d’aquest 
any.

Un dels tastets, servit pel diari El Punt de 30.3.08, 
era dedicat al ritme del timbal: «Un ritme que 
equival al compàs del dos per quatre [...]» Aquesta 
degustació ja és més d’alta cuina bunyolera, per a 
sibarites de la música; el ritme del tabal és ternari, 
de tres per quatre1. Aquí, però, tornem a l’origen, al 
Costumari Català, on en el mateix volum II que es-
mentava en el darrer article, en la pàgina 780, hi ha 
una partitura del mestre Joan Tomàs, col·laborador 
d’Amades, en què el compàs 2/4 alterna amb el 3/4. 
A Verges, però, no es té constància que el ritme 
del tabal s’hagués modificat, i no s’ha seguit cap 
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 1 Encara que ja m’havia atrevit a publicar-ho en 1998, agraeixo la 
col·laboració de l’amic Albert Casabó, actual tabaler i expert en matèria 
musical, que ha confirmat la meva agosarada afirmació, tenint en compte 
les meves limitacions en aquest camp, ja que de joveneta vaig deixar pen-
jada a 5è la carrera de piano perquè no suportava l’aleshores estrictíssima 
formació ni l’artificiós ambient del Conservatori del Liceu.

partitura establerta, sinó que ha anat passant d’un 
tabaler a un altre, seguint la tradició, com en tants 
aspectes de la Processó. Repeteixo que aquest és un 
tast per a gurmets de la música; potser algun dels 
nostres musicòlegs es podria dedicar a investigar-
ho més a fons i, per què no, fer-ne un article per a 
la nostra revista.

Per acabar, us aconsello que us begueu tota una 
ampolla de garnatxa per a poder fer passar el que he 
reservat com a bunyol honorífic: us farà falta. Entre 
les moltes bajanades destinades a l’atracció turística, 
trobem la publicació Costa-Live International, maga-
zin 50/2008 en quatre idiomes (alemany, espanyol, 
anglès i francès); per sort no hi ha el català. Doncs 
en l’apartat «La Semana Santa», p. 13-14), a part de 
tres precioses fotografies de la Mort, els Pistolets i 
el Natzarè, hi ha la descripció dels actes vergelitans. 
En el text castellà hi podem llegir: «[... La “grotesca” 
obra de teatro, acompañada por el ritmo de los tambores 
[...]» Grotesca! A cop d’ull sembla un insult, però 
vegem què hi posa en les dues altres llengües que 
conec –d’alemany no en sé i no m’atreveixo a fer-
ne un judici– i potser ho entendrem. En anglès hi 
diu «the slightly “bizarre” spectacle», que el francès 
tradueix molt bé per «ce “curieux” spectacle»; preci-
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sament un dels significats del mot anglès bizarre, 
a part d’«estrafolari», és aquest, «curiós/rar/únic». 
Ja veieu quins traductors tan bons tenen els de 
promoció turística de l’anomenada Costa Brava, 
que només coneixen les paraules sol, platja, sangria 
i «olé»! I és que –ho dic per experiència professio-
nal– la descripció de molts dels productes turístics 
d’aquí s’escriu en anglès –esnobisme?–, i ho fa algú 
que no té ni idea de les nostres tradicions, i des-
prés s’ha de traduir a d’altres llengües –en el meu 
cas, sempre al català–. Això sí que és rocambolesc, 
realment grotesc!

Us animo a caçar bunyols cada Setmana Santa i 
fer saber al mitjà responsable que eren rancis. Jo 
continuaré entretenint-m’hi; això sí, acompanyant 
la feixuga tasca amb un bon grapat de brunyols 
nostrats.
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