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del 4 al 10 d‘octubre

percudeix normalment amb les mans, procurant 
no picar sobre la imatge de la Mare de Déu.

A molts pobles del nostre entorn, del Rosselló 
al País Valencià i de l’Aragó a Sardenya, s’han 
utilitzat, conservat o fins i tot recuperat aquests 
instruments de percussió.

L’ús del pandero quadrat quasi s’havia perdut però, 
de mica en mica, de la mà de grups musicals al 
voltant del folk i de la cançó improvisada, com 
Coetus, Tornaveus, Sol i Serena, De Calaix, la Kobla 
d’en Taudell, Krregades de Romanços, la Tresca 
i la Verdesca, entre altres, l’han introduït als seus 
concerts, aprofundint en el seu estudi, difusió 
i actualització, com una evolució de les arrels 
mantenint-ne alguns aspectes i innovant en altres. 
Ara, amb rigor musical, el pandero pren una nova 
dimensió dons els investigadors i els creadors 
el fan motiu de retrobament amb la tradició, i de 
recreació musical i social, en les mans i veus de 
sonadores i sonadors.

Programa
Dimecres, 5 d’octubre
19.30 h. Espai Turisme, carrer Major, 37
 CONFERÈNCIA: DESCOBRIM EL MÓN DEL 

PANDERO QUADRAT a càrrec de la Dra. 
MONTSERRAT CANELA GRAU, Musicòloga 
de la Universitat Rovira i Virgili. Una xerrada 
divulgativa on es tocaran diversos temes al 
voltant d’aquest instrument musical.

 A continuació en JOSEP QUESADA i ALBERT 
MARGALEF, dissertaran sobre la confecció i 
recuperació d’un pandero quadrat, en aquesta 
cas el PANDERO DEL ROSER DE MONT-ROIG 
DEL CAMP.  

 En acabar, quedarà inaugurada l’exposició 
gràfica EL FOLKLORE DEL ROSER, amb 
detalls i curiositats de tres motius folklòrics: 
música, cant i ball. La finalitat és mostrar 
esdeveniments i elements que han tingut o 
tenen relació amb la festa i devoció a la Mare 
de Déu del Roser.

 Horaris del 5 al 16 d’octubre:
 de dilluns a dissabte de 10 a14 h. i de 15 a 18 h. 
 Diumenge: de 10 a14 h.

Dissabte 8 d’octubre
19.30 h. Plaça de les Cols. CONCERT. El grup de música 

tradicional LA KOBLA D’EN TAUDELL oferirà 
un concert amb diversos instruments: viola de 
roda, stroh-violí, flautí, sac de gemecs, gralla 
percussió i pandero quadrat.

exposició gràfica
EL FOLKLORE DEL ROSER

Aavv Merceria i Voltans
Part Alta Tarragona

Patrocina: 

Arxiu Museu Salvador Vilaseca

Pandero del Roser de 
Mont-roig del Camp



APUNTS D’HISTÒRIA
A les antigues festes de molts pobles de Catalunya, 
el so d’un pandero, aplegava música, cant i dansa, 
tres arts escèniques que formen el que anomenem 
Folklore del Roser.

A Catalunya, el primer o segon diumenge de maig, 
el mes que esclaten les roses, o per la Pentecosta 
-anomenat el Roser de maig-, així com el primer 
diumenge d’octubre -el Roser de tot el món-, moment 
de les nostres festes del carrer de la Merceria, se 
celebren actes per exaltar la Mare de Déu del Roser.

LES MAJORALES
Antigament existien confraries del Roser, de caire 
religiós i assistencial, comandades per dones, 
les majorales, en alguns pobles anomenades 
pabordesses, administradores o priores, encarregades 
d’organitzar aquesta celebració mariana fent 
servir un pandero quadrat per musicar les seves 
interpretacions. Malgrat que moltes confraries 
van desaparèixer al segon terç del segle passat, 
en algunes poblacions encara en podem trobar 
testimoni o guarden documentades les activitats de 
les associacions, que tenen origen en les confraries 
o germandats de devoció creades al segle XV, 
sobretot després de les conclusions del concili de 
Trento (1563). El Papa Gregori XIII va fixar la festa 
el 7 d’octubre, en commemoració de la victòria 
cristiana a la batalla de Lepant, el mateix dia del 
1571, atribuïda a la Mare de Déu del Roser.

CANÇONS DE PANDERO
Les antigues confraresses del Roser tenien deures: 
fomentar la devoció a la Mare de Déu amb la pràctica 
del rosari; tenir cura i manteniment de la capella o 
del cambril marià; donar ajut espiritual i material 
als confrares en temps de mala collita, penúria 
econòmica o malaltia; i participar als enterraments 
i misses dels confrares difunts, entre d’altres 
activitats. Pel seu bon funcionament, s’encarregaven 
de cercar finançament. Desprès de fixar el preu de 
cada peça del seu repertori, les majorales entonaven 
cançons populars o improvisaven composicions, 
anomenades cançons de tambor, o pandero o 
cançons de timbal, que formaven part del ritual de 
capta, compassades amb la percussió d’un pandero. 
Ho interpretaven en honor als assistents i tenien un 
contingut de lloança.

No es ballava, sols era per escoltar. Això feia que la 
persona que cantava tingués un ritme, una excusa 
mental per anar construint cançons, algunes 
tradicionals o populars i altres improvisades. Perquè 

EL PANDERO QUADRAT
DEL ROSER
També denominat tambor, pandero de les 
mosses i pandó, és un instrument de percussió 
membranòfon, sovint de forma quadrada, alguns 
octogonals o redons, de mida que oscil·la entre 
els 40 i els 70 cm i d’uns 7 cm d’amplada, els de 
mida més petita per al jovent. Normalment el fan 
amb fusta de pi i amb pell de cabra vella o d’un 
cabrit tensada als dos costats. A una de les cares 
sol portar pintada la imatge de la Mare de Déu i 
al revers altres imatges com les del sant o patró 
venerat a les parròquies; i flors, en especial roses, 
o heura. Completen la decoració cascavells o 
picarols, que en algun cas van dins de l’instrument 
lligats amb un cordill que penja entre els angles 
del quadrat, a més de cigrons o pedretes que fan 
soroll quan se sacseja. De vegades guarneixen el 
llom del bastiment amb flocs de cintes, llaços i 
roses de seda de diferents colors, que les noies hi 
afegeixen amb motiu del seu pas pels càrrecs de 
la confraria. Per tocar-lo es recolza a la cintura i es 

improvisades? perquè cada festa era diferent i a 
cada casa havien de cantar una cosa dissemblant. 
Normalment hi anaven, dies abans de la festa 
del Roser, una casada i una fadrina –majorala 
donzella- o varies fadrines. També als actes que 
organitzava el municipi, sobretot a la festa major 
o en moments importants de la vida del lloc: 
llevants de taula de ritus de pas, com són bateigs, 
comunions, transició a l’adultesa i casaments; a 
les primeres misses d’un capellà; als aplecs de 
les ermites i a tota mena de festes. Portaven una 
bacina, safata amb la imatge de la Mare de Déu, 
per recollir els donatius.

Arxiu Museu 
Salvador Vilaseca

Majorales del Roser. Fons Joan Amades (CPCPTC)


