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ELS CURRUTACOS
o LA PASTISSERIA RITUAL
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etnógraf

Si consultem a la Gran Enciclopedia Ca-

talana la veu "currutaco" veurem que hi

di u "p a st i sse r i a semb I.an tal ca r q u i n y 01i
.,

típica de Vilanova i la Geltrú". Si a I x é

tos del tot cert ja no ens caldria haver

inventat les "Llunes de Vilan9va".

smenar l'error de ¡'Enciclope-

Ciia direm que els currutacos són unes

pastes de formes diverses a base de fa-

rina, ous i sucre, dins d'un genere que

anomenaríem pastisseria ritual per la

funció i presencia que tenien aques-

tes Ilaminadures en una celebració

específica del calendari, que no és al-

tra que el Diumenge de Rams.

Per sort o per dissort no són pas exclu-

sives de Vilanova, sinó que ens apa-

reixen, amb la mateixa funció, en

molts altres indrets i també amb noms

diversos: ninots, papus, garlandes, ni-

nos, sisenyors, senyors i senyores, a

més deis esmentats currutacos.

Aquestes pastes eren penjades a les

palmes i els palmons o rams de Ilorer

i olivera per anar a beneir el matí del

Diumenge de Rams. Naturalment eren

menjats després per la mainada. De fet

es tracta d'una mostra de la barreja

deis elements sagrats i profans, tan

freqüents dins del calendari cristiá.

Altrament, els dolcos i els productes

del blat fins fa ben poc han tingut con-

notacions sagrades a nivell popular. Els

dolcos eren consumits tradicionalment

en temps festius i sobretot en diades

assenyalades. El pa ha tingut ancestral-

ment un Iloc prominent a les civilitza-
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cions mediterránies com a element

votiu i ritual, com ho indica entre no-

saltres el sacrament eucarístic. A nivell

popular rebia un tractament sacralit-

zat no fa pas tants anys (recordeu, els

més grans, quan besávern el pa que

queia a terra), La pastisseria ritual, que

pren aspectes formals molt diversos,

és la combinació del dele amb la fari-

na i de la qual en resulten reeixides

menges de diada. Tot plegat ha estat

gairebé banalitzat en el sí de la recent

societat de consumo

Els currutacos se'ns presenten dones

com uns pans rituals I'origen deis

quals no ens és possible desxifrar. Les

formes que perfilen els acosten més

al món de la joguina que a cap altra

cosa. Tanmateix, hi ha una gran

quantitat de jocs i cantarelles infan-

tils incomprensibles a ulls actuals que

recullen practiques de carácter sa-

grat o máqic ja desaparegudes de la

societat adulta.

Fa uns quants anys, quan tot aixó es-

tava en els seus pitjors moments, una

colla d'amics aplegats al desaparegut

Centre d'Estudis de la Biblioteca-Mu-

seu Balaguer, várern fer un treball de

camp sobre els currutacos a la ciutat

deVilanova i varern publicar-ne el re-
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Bossesque es penjaven al palmo per beneir els

currutacos (Familia Roig Galceran)

,. .,

sultat al Butlletí del centre.

Dins del genere es presentava una

gran diversitat, tant en les compcisiti-

ons i elaboració com en les formes,

amb més d'un centenar de models,

que aplegaven formes de persones,

d'animals i d'objectes, algunes de ben

modernes com les claus de serreta o

els avions. També alguns improperis de

la Passió, juntament amb el sol, la lIu-

na o els estels. Aquella recerca, a part

de servar-ne la memoria, va servir pot-

ser perque alguns pastissers revalorit-

zessin una modalitat que els era cos-

tosa per I'excessiva inversió de ma

d'obra. Ja lIavors com ara era rar veu-

re els currutacos penjats a les palmes i

els palmons en la benedicció deis rams,

pero se'n troben encara a la majoria

de pastisseries en tal diada.

Hi ha algunes modalitats de curruta-

co deslligades de la fe sta quaresmal

com les sabates que feia una pastisse-

ria local per al gremi de sabaters de

Barcelona en la diada de Sant Crispí.

A Badalona per Sant Anastasi, al mes

de maig, en fan un en forma de dia-

ble i també I'anomenen currutaco. Les

mateixes L/unes de Vilanova no dei-

xen de ser uns currutacos, almenys per

la forma, pero ja del tot laics .•


