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Resum: 

Aquest treball està enfocat a l’anàlisi sobre la forma de vida i l’organització de dues 
germandats ‘rocieras’ ubicades en un mateix municipi, la localitat barcelonesa de 
Sant Adrià de Besòs. Aquesta tipologia associativa desenvolupa l’activitat dins la fe 
a la Verge del Rocío, reproduint la identitat cultural andalusa a través de festes i 
rituals cerimoniosos traslladats a Catalunya. La historia del ‘Rocío’ i la seva 
progressiva inserció, de la mà dels immigrants andalusos a Catalunya, és l’inici del 
que serà un apropament a l’associacionisme ‘rociero’ en la comunitat catalana a 
través de les dues germandats adrianenques.  
 

Paraules clau. Germandat, tradició, festa, rituals, advocació, etnografia. 
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1. INTRODUCCIÓ 

 

Moltes vegades els estereotips fan pensar que pel fet d’haver nascut en un lloc concret 

s’ha de tenir obligatòriament que conèixer la seva cultura i participar d’ella. He de dir que, 

en el meu cas, res més lluny de la realitat, doncs sóc nascuda a una vila aprop de 

Granada i he de reconèixer que els meus únics coneixements sobre el ‘Rocio’ i, tot allò 

que comporta, es limitaven a saber, principalment pels mitjans de comunicació, que es 

tractava d’un festeig religiós multitudinari que se celebra anualment en el municipi 

d’Almonte, a la província de Huelva. Sovint, el fet de què els meus pares, amb tota la 

família, haguessin d’emigrar a terres catalanes quan jo era molt petita i la falta de 

connexió amb la meva terra d’origen, m’ha fet pensar, en moltes ocasions, quina direcció 

cultural hagués pogut prendre la meva vida d’haver crescut i format a una altra comunitat 

peninsular.  

 

Ja fa temps vaig tractar amb algunes persones que aquí, a Catalunya, encara avui dia 

viuen molt aprop la seva devoció mariana 1  agrupats en associacions, a les quals 

anomenen ‘germandats’. Des del meu desconeixement del fenomen del ‘Rocío’ vaig 

pensar que seria interessant treballar i aprofundir, des de la vessant etnogràfica, sobre les 

dues germandats ‘rocieras’2 que actualment s’ubiquen a la localitat de Sant Adrià de 

Besòs, de la comarca del Barcelonès Nord: La Unión Andaluza i Hermandad Rociera 

Virgen de la Rocina i la Hermandad Rociera Pastora del Alba. Aquestes dues entitats, 

amb la seva estructura organitzativa, les seves relacions socials i els seus trets propis, 

han arrelat en dos barris distants, de la mateixa població, en els quals s’evidencien certes 

diferències socioeconòmiques i culturals. 

 

El meu objectiu ha estat endinsar-me, mitjançant els seus principals actors socials, en 

l’anàlisi de l’organització, forma de vida i de relació social de les persones que componen 

aquestes dues entitats culturals i religioses que s’agrupen sota l’advocació de la Verge del 

‘Rocío’. Se centren en la reproducció de les festes rituals i festives andaluses traslladades 

a Catalunya, arrelant en el seu entorn comunitari, amb les seves creences procedents, 

originàriament, d’altres zones geogràfiques de la península. Per la qual cosa considero 

que té un valor antropològic i etnogràfic important digne de ser investigat i analitzat.  

                                                 
1
 “Los fieles, además, deben recordar que la verdadera devoción no consiste ni en un sentimiento pasajero y 

sin frutos ni en una credulidad vacía. Al contrario, procede de la verdadera fe, que nos lleva a reconocer la 

grandeza de la Madre de Dios y nos anima a amar como hijos a nuestra Madre y a imitar sus virtudes” 

Concilio Vaticano II. Lumen gentium, 67) 

 
2
 Col·lectius relacionats amb la Verge del Rocío. 



UOC. TFC                                                                                  MJ FERNÁNDEZ ZURITA  

TFC. ESTUDIS CULTURALS. EL ROCIO A CATALUNYA  4 

 

Penso que el tema escollit es troba plenament dins del context dels Estudis Culturals ja 

que el seu estudi inclou les característiques que, segons Fecé, 3  contenen aquests 

estudis: 1) És una cosa col·lectiva i compartida. No hi ha una cultura purament individual. 

3) La cultura ha de tenir alguna forma simbòlica d’expressió. 4) manifesta unes pautes, 

ordres o regularitats i està subjecta a formes d’avaluació (en relació amb cànons o 

patrons culturalment imposats). 5) Es tracta d’una cosa viva, que canvia, però que té un 

passat (i, potencialment, un futur. 6) No es pot entendre sense la comunicació, sense 

aquesta, les cultures no podrien sobreviure o difondre’s, i per últim, 6)  Hi ha llocs 

importants per a l’estudi de la cultura: la gent, els textos i les pràctiques socials vistes com 

a conductes socialment definides.  

 

Així, el ventall de matèries relacionades amb l’objecte d’estudi, és un bon repàs 

interdisciplinari, encara que aquest treball se centra, principalment, en l’antropologia que 

permet l’anàlisi de rituals, pràctiques i símbols de la vida quotidiana. La sociologia de les 

associacions: “Se entiende como un dinamismo social el fluir de las costumbres y 

creencias de una sociedad. El cambio se evidencia a través de las interacciones de cada 

persona con el resto social y cómo el conjunto afecta al individuo, marcando un 

comportamiento de comunicación global de sujetos relacionados entre sí. Las formas y 

convenciones de la dinámica social están marcadas por la historia y sujetas, por tanto, a 

un cambio permanente.” (Giner,S. 2004). Sense oblidar la psicologia social: “La psicología 

se posiciona delante del fenómeno religioso de diferentes maneras, que corresponden a 

sus diferentes escuelas o tendencias. Para Freud la religión es un fenómeno social e 

histórico. (…) para su discípulo C.G. Jung la religión no es solamente un fenómeno social 

o histórico, sino, sobre todo, un fenómeno humano de trascendental importancia. La 

religión es una actitud particular del espíritu humano (…)” (Zapata 1991:5), i estructurat 

per a desenvolupar una investigació etnogràfica qualitativa: “(...) interpretaremos el 

término ‘etnografía’ de un modo liberal (...) entendemos el término como una referencia 

que alude principalmente a un método concreto o a un conjunto de métodos. Su principal 

característica sería que el etnógrafo participa, abiertamente o de manera encubierta, en la 

vida diaria de las personas durante un período de tiempo, observando qué sucede, 

escuchando qué se dice, haciendo preguntas; de hecho, haciendo acopio de cualquier 

dato disponible que sirva para arrojar un poco de luz sobre el tema en que se centra la 

investigación.” (Atkinson 1983:15). 

 

                                                 
3
  Fecé Gómez, J.L. El circuit de la cultura. Comunicació i cultura popular. UOC. Pàg. 17 
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Des de la base del fenomen ‘rociero’4  d’origen andalús, aquest treball, en un primer 

moment, ha de donar resposta a una pregunta principal:  Per què es creen i es mantenen 

les germandats ‘rocieras’ fora del seu àmbit geogràfic de procedència i en aquest cas 

concret a Catalunya? Evidentment, en el decurs de donar resposta a aquesta qüestió 

s’obriran nous interrogants que també haurien de obtenir una resposta, com per exemple: 

Són aquestes germandats producte de fenòmens socioculturals-religiosos o de 

l’enyorament personal? Aquestes entitats són civils o canòniques? Tenen aquestes 

associacions en territori català el mateix tractament que les germandats andaluses? Es 

tracta d’associacions culturals, religioses o folklòriques? Es viu amb la mateixa intensitat 

el ritual del ‘Rocio’ a Catalunya que a Andalusia? 

 

La recerca de respostes a aquestes i altres preguntes possibilitarà nous plantejaments i, 

en el millor dels casos, la validació d’algunes hipòtesis com:   

- Aquest tipus d’associacionisme es correspon amb el de tipus identitari i de 

caràcter cultural. 

- El fet de ser ‘rociero’ no implica ser un practicant fervent segons els manaments 

de l’Església Catòlica Romana.  

- Les entitats estudiades es mantenen per vincles familiars i d’amistat.  

 

Per això, és convenient conèixer, encara que sigui bàsicament, quin és l’origen de la força 

espiritual que mou a la creació d’aquest tipus d’associacions en concret. És necessari, per 

tant, realitzar un apunt històric sobre l’advocació5 mariana a la Verge del Rocio amb el 

qual es pugui contextualitzar a les dues germandats. Aquesta historiografia ‘rociera’ que 

trobarem al tercer capítol del tema ens endinsarà  en les Germandats estudiades: Unión 

Andaluza Hermandad Rociera Virgen de la Rocina del barri de La Mina, els orígens de la 

qual no són adrianencs, sinó que s’ubiquen en la ciutat de Barcelona i, La Pastora del 

Alba constituïda l’any 1994 a la zona centre del municipi de Sant Adrià del Besòs.  

 

En aquest cas, el TFC es correspon, principalment, amb una descripció etnogràfica per la 

qual s’han utilitzat tècniques com l’observació participant, les entrevistes, la documentació 

bibliogràfica i l’anàlisi de les dades obtingudes. El treball s’enfoca des de la vessant 

etnogràfica vers una investigació qualitativa que permet “l’enteniment en l’organització i 

construcció de significats de diferents grups i societats, ja siguin distants i estranys per al 

propi observador, o pròxims i coneguts” (Petterman 1989). La metodologia etnogràfica 

                                                 
4
Tot allò que envolta o té relació amb la Verge del ‘Rocio’. Almonte (Huelva).  

  
5
 Es coneixen com a ‘advocacions’ a les diferents formes d’anomenar o referir-nos a la Santíssima Verge.  

Varien  les formes segons els pobles o regions, però és la mateixa essència. 
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“implica la superación del dato empíricamente registrado a través de la interpretación de 

sus significados” (Moores 1993:15). 

 

Arribarem, així, al capítol quart on es fa l’anàlisi de les dades obtingudes i les conclusions, 

a les que es pot arribar, desprès d’una comprensió de la recerca de les respostes 

donades, quant al tipus de relació social dels grups humans que amb la seva forma 

d’actuar busquen, transmeten, fomenten i mantenen creences o subcultures originàries 

d’altres localitzacions geogràfiques.Traslladant-les fins un nou lloc de residència i 

conservant-les, amb base en la religiositat entesa com a part d’un sistema cultural, en el 

qual interactua amb altres subsistemes d’ordre econòmic, social, polític i institucional. “La 

fiesta comienza el sábado por la noche, cuando la Virgen realiza su entrada en el recinto, 

allí empieza lo que ellos mismos denominan ‘la convivencia entre las hermandades’. El 

ritual rociero se convierte en un espacio privilegiado donde poder apreciar los fuertes 

elementos culturales de la etnicidad andaluza” (...) (Aguilar Majarón 2005:71) “Hacer el 

camino, es recuperar, aunque sólo sea simbólicamente en la fugacidad del rito, ese 

mundo de valores que ya no existe, pero que siguen vivos en el imaginario colectivo” 

(Moreno Navarro 1994:132) 

 

No hi pot haver un treball de recerca sense que estigui ben documentat. Per a arribar a 

conèixer l’organització i tipus de relació personal i social de les  dues entitats ‘rocieres’ de 

la localitat de Sant Adrià de Besòs, ha estat indispensable, atesa la meva ignorància 

inicial sobre el fenomen del ‘Rocío’, endinsar-me en l’extensa bibliografia existent al 

respecte, la qual m’ha aportat un cert coneixement i una orientació de la recerca, a més 

d’oferir una conceptualització adequada dels termes que s’han utilitzat. Un repàs de la 

bibliografia i altres fons documentals existents sobre temes derivats del fenomen ‘rociero’, 

des de les vessants antropològiques, històriques, religioses, populars, etc., tenint en 

compte treballs precedents i el tractament donat en ells, m’ha permès l’establiment d’un 

marc teòric amb el qual orientar la forma de realitzar aquesta investigació, alimentant 

hipòtesis i ajudant a interpretar els resultats. Així, al cinquè capítol es troba l’amplia 

bibliografia emprada per la metodologia de la investigació, per la informació antropològica 

i etnogràfica quant a associacions, cultura, creences, rituals, festes populars, etc. i, 

tampoc es pot obviar avui dia, la recerca de pàgines en línia referents al tema concret 

tractat.  

 

Finalment, al capítol sisè, he afegit annexos amb una galeria d’imatges de material 

fotogràfic i audiovisual a més d’alguns documents, com invitacions a actes, viatges, etc., 

que m’han semblat que donarien rigor al treball realitzat al llarg d’aquest any i afegirien la 

identitat visual de les persones que m’han ajudat i acompanyat al llarg d’aquest ‘camí’. 
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2. PROCÈS DE RECERCA 

 

 OBJECTIUS 

 

La meva intenció ha estat endinsar-me, mitjançant els principals actors socials, en l’anàlisi 

de l’organització, forma de vida i de relació social de dues entitats culturals i religioses de 

Sant Adrià de Besòs. Aquestes s’agrupen sota l’advocació6 de la Verge del ‘Rocío’ “ i 

segurament, tenen els seus trets característics propis, arrelant en el seu entorn comunitari 

amb les seves creences, procedents originàriament d’altres zones geogràfiques de la 

península.  Per la qual cosa, considero que té un valor antropològic i etnogràfic important 

digne de ser investigat i analitzat. Es tracta, si es possible, d’obrir interrogants i de donar 

resposta a les qüestions plantejades. 

 

 MARC TEÒRIC 

 

Una vegada delimitat l’objecte d’estudi i partint de la pregunta analítica inicial, es fa 

imprescindible la recerca d’informació bibliogràfica i documental  referida al  fenomen 

‘rociero’ en general i a Catalunya en concret, per tal que la investigació s’integri, dins d’un 

marc teòric ampli i que contempli els referents bàsics  que permetin la guia i l’orientació de 

la recerca, així com, la reflexió i l’anàlisi dels resultats obtinguts.“El punto de partida para 

construir un marco de referencia lo constituye nuestro conocimiento previo de los 

fenómenos que abordamos, así como las enseñanzas que extraigamos del trabajo de 

revisión bibliográfica que obligatoriamente tendremos que hacer” (Sabino, C. 1996). 

 

En general, el tema dels rituals festius religiosos és un dels més treballats a l’antropologia 

i a d’altres camps com l’etnografia, l’etiologia filosòfica, la sociologia, etc., per la qual 

cosa, existeix una extensa bibliografia al respecte. L’antropòleg Salvador Rodríguez 

Becerra ens diu: “los rituales religiosos, como todos los rituales, son polisémicos y no sólo 

comunican mensajes relacionados con lo sobrenatural, sino también con lo económico, lo 

social, lo lúdico, lo étnico, la identidad cultural y todo el sistema cultural” (Rodríguez 

Becerra, S. 1989:449). A l’àmbit de la festa, els processos rituals, o la tradició, són 

interessants les aportacions d’Antonio Ariño, no centrades precisament en el ‘Rocio’, però 

sí referides a determinats moviments migratoris que, mitjançant l’associacionisme, 

alimenten els sentiments nostàlgics de la seva identitat pretèrita, redefineixen les 

tradicions, la festa i els rituals: “a través de la festa s’expressa i referma una dimensió clau 

                                                 
 



UOC. TFC                                                                                  MJ FERNÁNDEZ ZURITA  

TFC. ESTUDIS CULTURALS. EL ROCIO A CATALUNYA  8 

de l’existència comunitària que posa en joc els registres més diversos de la vida social” 

(Ariño, A. 2002). 

 

Els ritus són creacions culturals particularment elaborades que inclouen actes, paraules i 

representacions de moltes persones al llarg de generacions. Atesa la seva complexitat, es 

fa difícil definir els ritus d’una manera simple sense haver de remuntar-se al principi dels 

seus orígens. En aquest sentit, la tradició antropològica a anat donant tombs malgrat les 

diferents aproximacions teòriques, les descripcions i anàlisis realitzats, sense arribar a 

donar un únic enunciat clar del tema.  Lévi-Strauss7 va proposar estudiar el ritual en sí 

mateix i per sí mateix, amb la fi de comprendre en què constitueix un objecte diferent de la 

mitologia i de determinar les seves característiques específiques. Desprès del 

comparativisme evolucionista de J.G. Frazer, on l’efecte de refracció mútua, imputat als 

mites i als ritus del món sencer, fa aparèixer el conjunt que constitueixen com l’expressió 

d’un estat del pensament, els millors representants de l’escola durkheimiana (R. Hertz, H. 

Hubert i M. Mauss) van proposar anàlisis d’algunes grans categories de pràctiques rituals 

com, per exemple, sacrificis, pregàries, ritus funeraris, màgia, etc. Interessant-se per les 

representacions que es troben lligades amb aquelles pràctiques. Tot i que com escriu 

Lévi-Strauss, “el ritual tiene siempre un lado maníaco i desesperado” no ha de fer oblidar 

que mania i desesperació pertanyen a l’àmbit del pensament. La pregària, per exemple, 

es realitza per a proporcionar esperança i permetre que la vida continuï. Els ritus captiven 

i capturen la ment per ajustar-la a allò que suposa l’experiència tradicional que es troba en 

l’origen de la seva elaboració.  

 

La realització d’un ritus donat està destinada a repetir-se cada vegada que les 

circumstàncies que el van ocasionar es reprodueixen novament. Aquí tenim un principi 

universal i fonamental de l’elaboració dels ritus. Per això, un mateix ritus modificat pot 

respondre a variacions sensibles en contextos i circumstàncies concebuts com a propers 

o semblants. El temps és un dels elements principals en els ritus. Aquest element es pot 

veure de dues formes: respecte d’un calendari astronòmic o segons un còmput biològic de 

l’individu. Segons el calendari, pot tractar-se d’un cicle de ritus estacionals que marquen 

diferents moments de l’any i inclouen tot un col·lectiu. En el còmput biològic trobem els 

ritus anomenats del ‘cicle de vida’, és a dir, naixement, matrimoni, mort. Etc. Ambdós 

casos l’ordre dels diferents rituals es defineix pel calendari del què es tracti. A aquests 

ritus periòdics s’oposen altres ritus ocasionals que tenen lloc de forma no prevista, segons 

els “esdeveniments”. Per definició, aquests ritus no es desenvolupen segons un ordre fixat 

d’antuvi. 

                                                 
7
 Lévi-Strauss. L’homme nu (1972). ‘Finale’. 



UOC. TFC                                                                                  MJ FERNÁNDEZ ZURITA  

TFC. ESTUDIS CULTURALS. EL ROCIO A CATALUNYA  9 

 

La tendència que els individus humans tenen per a interactuar amb altres de la mateixa 

espècie és l’anomenada ‘sociabilitat’. A diferència d’altres espècies sociables, en els 

humans aquesta tendència no es presenta de manera instintiva, sinó que es canalitza i 

modela culturalment. El context, el marc i les formes com es desenvolupen les 

manifestacions de sociabilitat, són elements fonamentals del com es conforma cada 

societat, imprimint les seves característiques, particularitats i la seva especificitat com a 

poble o grup. “Los fenómenos sociales son ‘cosas’ siendo necesario estudiarlos desde 

afuera, como cosas exteriores, pues con ese carácter se presentan a nosotros” 

(Durkheim, 1985:b 51). Per a endinsar-se a l’essència de les dues germandats ‘rocieras’ 

estudiades, i a la fi de conèixer l’origen de la força cultural o espiritual que mou a la 

creació d’aquest tipus d’associacions en concret, es fa necessari documentar-se sobre la 

base del fenomen i saber sobre els orígens i la història de la Verge del Rocio i la seva 

veneració8 com a part de la identitat andalusa, la qual cosa farà possible posar dintre d’un 

context determinat a aquests grups associatius nascuts fora de la comunitat d’origen.  

 

Cap a finals dels anys seixanta i principi dels setanta, els pioners del moviment ‘rociero’ 

català, van ser un grup d’immigrants, principalment onubenses de naixement, que havien 

sentit ‘el rocio’ en les venes des de la seva infància. Amb aquella inquietud i amb festes i 

excursions de caràcter molt familiar i d’amistat, amb una limitada simbologia ‘rociera’, van 

donar continuïtat a una tradició. Moguts per una profunda enyorança de la seva fe 

mariana i pels seus arrels culturals, van donant lloc, amb el temps, a manifestacions de 

sociabilitat formalitzades sota l’associacionisme religiós mitjançant les germandats. “El 

Rocío en vez de quedar circunscrito el lugar que le dio su nombre, va a extenderse y 

crear en diversos lugares hermandades rocieras. El Rocío deja de ser local para 

convertirse en regional e incluso nacional. El Rocío es universal porque su simbolismo 

corresponde, sin duda, a un deseo del hombre actual” (Zapata, M. 1991:177). Dit d’una 

altra manera, “la Virgen del Rocío es un símbolo comunal para la hermandad “Matriz” y 

toda la gente de Almonte, pero es supracomunal para todos los participantes y 

hermandades del resto de los lugares” (Moreno Navarro, I. 1982).  

 

Els estudis socioantropològics dels rituals festius populars, especialment d’Andalusia, que 

el catedràtic d’Antropologia social de la Universitat de Sevilla, Isidoro Moreno Navarro, ha 

dut a terme i ha posat de manifest en els seus nombrosos llibres i articles, amb atenció en 

                                                 
8
 Adorar és pels cristians el que els teòlegs diuen “latria” (escrit de Sant Agustí contra Faust 20, 21 i De civ. 

Dei XII y el Concili Niceno any 787) en contraposició a tots els demés tipus de veneració (dulía als sants, 

hiperdulía a la Verge Maria). La Verge María, com a Mare de Jesucrist, té culte d’especial veneració: Virtus, 

qua damus B. Virgini Mariae proprium cultum ipsius. 
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l’associacionisme i en la sociabilitat ritual, concretada especialment en els sistemes de 

confraries i germandats com a expressió simbòlica de la vida social, són qüestions a tenir 

en compte a l’hora d’incloure’ls en el marc teòric del present treball: “la nostalgia por la 

recuperación de unos valores basados en la reciprocidad generalizada, la hospitalidad, la 

ayuda y la colaboración mutua ponen entre paréntesis las diferencias sociales. El camino 

se convierte en uno de los momentos más atractivos del Rocío. La pequeña “comunidad” 

que forma la hermandad en el camino, acompañando a la carreta y al simpecado, vive 

una misma experiencia fuera del universo social cotidiano, donde se ponen en juego unos 

valores ideales que no son los que rigen la vida social real. Hacer el camino, es recuperar, 

aunque sólo sea simbólicamente, en la fugacidad del rito, ese mundo de valores que ya 

no existe, pero que siguen vivos en el imaginario colectivo” (Moreno Navarro, I.1994:132).  

 

Sense obviar les aportacions d’alguns autors ja citats com l’Isidoro Moreno i els seus 

treballs i estudis socioantropològics sobre les festes i germandats andaluses. D’altres, 

com els treballs d’en Salvador Rodríguez Becerra i els seus estudis antropològics dels 

binomis religió/festa, creences/rituals a Andalusia. O les aportacions d’en Joan Prats i 

Carós, referides a la cultura popular tradicional o a aspectes simbòlics de les festes, vull 

fer una referència especial a l’estudi d’Isabel Aguilar Majarón, de la Universitat de Sevilla. 

Manjarón es refereix a la reproducció de la identitat cultural andalusa a Catalunya a través 

del moviment associatiu i els rituals festius- cerimoniosos andalusos, constituint-se per 

això, aquestes agrupacions socials, en comunitats andaluses a l’exterior i dependents de 

la Junta d’Andalusia. Fet aquest que, a banda de la cultura, la identitat i la representació, 

alimenta una altra de les estratègies bàsiques d’apropament a l’objecte d’estudi: el 

discurs/poder.  “Esta romería refleja la fuerte estratificación social que se da en Andalucía, 

y a su vez, representa una de las más importantes rebeliones rituales andaluzas de 

rechazo al orden social existente, porque en ella se invierten simbólicamente las 

categorías sociales, donde los protagonistas dejan de ser los poderosos” (Aguilar 

Majarón, 2005:86).  

 

I per últim, un apunt sobre altre autor, Miguel Zapata García, doctorat en Psicologia, el 

qual fa una reflexió des de la vessant psicològica del fenomen religiós en la seva obra9: 

“Pero el Rocío es también un fenómeno humano como lo son la religión y la cultura, y así, 

desde el nivel teológico e histórico, bajaremos al dominio oscuro del inconsciente para 

intentar comprender las motivaciones humanas y psicológicas del fenómeno rociero” 

(Zapata 1991:10). 
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 METODOLOGIA DE TREBALL 

 

Amb la mirada posada en assolir l’objectiu proposat, aquest treball pretén ser una 

etnografia. La meva recerca parteix doncs d’una metodologia qualitativa. Amb la 

informació obtinguda, espero haver pogut ser capaç de descriure, de manera clara, les 

unitats d’observació, contextualitzades dins de la seva unitat d’anàlisi. Sense cap dubte, el 

temps viscut directament, en primera persona, amb la gent d’aquestes germandats i, fins i 

tot, el fet de participar d’algunes de les seves activitats, m’ha permès accedir a una gran 

quantitat d’informació, interessant del tot, per a l’objectiu d’aquest treball.  “La inmersión 

personal del investigador en el contexto de la vida cotidiana de los actores es la única 

fuente de producción de una específica cualidad de los datos: su más densa 

contextualización” (Sanmartin. 2003:55). 

 

Fins i tot reconeixent que el curs d’una etnografia no pot estar predeterminat, això no 

elimina la necessitat d’una preparació prèvia al treball de camp, ni significa que el 

comportament de l’investigador hagi de ser caòtic, com assenyalen Hammersley i 

Atkinson en la seva obra Etnografía, Métodos de investigación (1994). El 

desenvolupament d’una etnografia no consisteix en la idea naturalista de l’observació i de 

la descripció oberta, amb un ambigu o inexistent ‘disseny de la investigació’: “el diseño de 

la investigación debe ser un proceso reflexivo en todas las etapas del desarrollo del 

proyecto” (Hammersley M. i Atkinson P. 1994:40). 

  

Encara que els objectius i propòsits poden ser múltiples i les possibilitats d’assolir el 

coneixement de la realitat social són també variades, el treball científic de tot projecte 

d’investigació, dins de les ciències humanes i socials, requereix una labor metòdica 

mitjançant la utilització d’aquelles eines apropiades que permetin entendre i, 

posteriorment explicar, el nostre objecte d’estudi. Evidentment, la perícia d’aquell que 

investiga resulta important, però saber quines dades volem recollir, on i com recollir-les i, 

per últim, la valoració i l’anàlisi de les mateixes han d’estar prèviament definides i dirigides 

pels passos fets amb anterioritat: tema de la recerca, els objectius, les qüestions a 

resoldre, definició del camp d’estudi, la proposta de treball i el marc teòric. En aquest 

sentit cal destacar que “las ideas preconcebidas son perniciosas en cualquier tipo de 

trabajo científico, pero aventurar problemas preliminares es la primera cualidad de un 

científico, y esos problemas se revelan por primera vez, a l’observador, a partir de sus 

estudios teóricos” (Malinowski,1922:8-9) 

 

                                                                                                                                                    
9
 El Rocio, estudio psicoanalítico de la devoción mariana en Andalucía. 
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a) Recollida de dades 

 

Endinsar-me, mitjançant el treball de camp, en el dia a dia i en el desenvolupament de la 

vida social de las dues unitats d’observació, ha estat tractat, des de l’inici de la recerca, 

mitjançant un apropament progressiu envers les dues entitats a través d’algun dels seus 

referents, partint d’una exposició clara del motiu del meu interès, amb transparència i 

sense enganyar a ningú. Crec que el fet de clarificar els objectius i presentar de manera 

oberta les meves intencions, va crear un clima de confiança que m’ha permès un millor 

nivell de resposta i apropament entre les parts. De fet, aquesta relació empàtica, no 

solament crec que m’ha afavorit en el procés del treball de camp, quant a l’observació i 

participació, tant en els seus actes socials programats de lliure concurrència, com de les 

activitats més concretes i internes de les dues entitats estudiades, sinó  també, en 

l’expressivitat i espontaneïtat  que s’ha posat de manifest en el transcurs de les 

entrevistes. Estic convençuda  que la metodologia escollida ha estat la més apropiada per 

aquest tipus de treball d’investigació.  

 

b) Corpus de dades 

  

En aquest treball, el tipus de fonts que aporta informació al corpus de dades, està format, 

en primer lloc, per aquelles dades originals obtingudes a través d’entrevistes amb els 

diferents i principals actors socials relacionats amb les dues germandats ‘rocieras’ 

ubicades en la localitat de Sant Adrià de Besòs. En segon lloc, per les dades obtingudes 

mitjançant l’observació participant a les diferents d’activitats ordinàries i especials 

programades oficialment, que han dut a terme les entitats ‘rocieras’ estudiades. Com 

assenyala Sanmartín: “estar allí constituye una posición estratégica cuando es la cultura 

lo que se pretende investigar” (2003:55). 

  

Hores d’enregistraments audiovisuals i múltiples anotacions a la llibreta de camp han 

proporcionat la informació necessària per l’elaboració d’aquest treball, no exempt de 

l’esforç necessari d’organitzar, estudiar, analitzar i interpretar tota la informació 

acumulada. D’altra banda s’han afegit les dades bibliogràfiques i documentals de caràcter 

històric pel que fa a les característiques singulars d’aquest tipus d’associacions, com per 

exemple, el seu origen, la situació geogràfica de naixement, els rituals, la tradició, la festa, 

etc. Així doncs, mitjançant el treball de camp, un abundant material de base ha nodrit el 

corpus de dades d’aquest treball, utilitzant les tècniques etnogràfiques d’investigació que 

a continuació s’exposen, per ser, al meu parer, les més adequades.  
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Entrevistes individualitzades. Aquestes s’han realitzat als principals actors socials de 

les pròpies unitats d’observació, així com a altres d’organismes públics oficials o entitats 

connexes. Ambdós presidents, els respectius secretaris, les germanes majors, els 

sacerdots de las parròquies, polítics municipals i representants de la Federación 

Entidades Culturales Andaluzas en Cataluña (FECAC) han estat les principals persones 

entrevistades. Amb independència de les trobades ocasionals, els presidents de les 

germandats van ser entrevistats formalment en tres ocasions cadascú, la resta va ser 

entrevistada una o dues vegades. Principalment aquestes entrevistes s’han dut a terme a 

les pròpies seus de les germandats estudiades i la resta a l’Ajuntament de Sant Adrià de 

Besòs i als centres parroquials. Les entrevistes han tingut  l’objectiu de recollir dades 

relatives a: història pròpia, ubicació territorial, massa social, organització interna, règim 

estatutari, activitats civils i religioses, relacions institucionals, pressupostos econòmics, 

fonts d’ingressos, patrimoni, particularitats, convivència, etc. El plantejament de les 

entrevistes ha estat inicialment dinàmic i obert, sense qüestionaris tancats. Sense forçar. 

Amb una comunicació fluida i gens ni mica invasiva. En aquest sentit, he intentat tenir en 

compte els consells de Roca i Girona: “l’entrevistador ha de procurar no desviar ni dirigir 

l’entrevistat. S’ha de limitar a exhortar-lo a parlar sobre un tema plantejat amb un mínim 

de guia o de preguntes. Es tracta de deixar que l’informant parli amb les seves pròpies 

expressions sobre els temes que interessen a l’investigador, tot animant-lo a fer-ho 

lliurement i extensament, a construir ell mateix un discurs, el seu discurs” (Roca i Girona 

2004:24). En posteriors trobades, les entrevistes s’han d’hagut d’orientar discretament 

amb la intenció de donar resposta a aquelles qüestions establertes en la guia de treball 

pendent de resoldre i que encara no havien estat tractades o pel fet d’haver sorgit nous 

interrogants. Segons assenyala Roca i Girona: “les entrevistes semiestructurades, 

dirigides o focalitzades representen un pas endavant en el control de l’investigador sobre 

allò que diu l’informant. Es fixa l’atenció sobre una experiència determinada i els seus 

efectes. Tot i que l’entrevistat té llibertat per a expressar-se a la seva manera, la direcció 

de l’entrevista es troba clarament a les mans de l’entrevistador” (2004:24). És per això 

que, “a la butxaca”, portava una sèrie de preguntes genèriques i d’altres amb caràcter 

més específic, en funció de la figura particular dels l’entrevistats o informants, com 

sacerdots, polítics municipals, membres de la FECAC, etc.,  els quals han aportat a 

aquest treball altres punts de vista i informació addicional i complementaria vers les dues 

germandats estudiades. 

 

Les dades obtingudes, sempre de manera conscient i consentida, normalment s’han 

enregistrat per mitjans digitals d’àudio, a banda de les anotacions fetes a la llibreta de 

camp per a les entrevistes dutes a terme a peu de carrer, aprofitant  trobades als actes 

que se celebraven.  
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Entrevistes col·lectives. Segon Roca i Girona, “és necessari crear un entorn permissiu i 

no enjudiciador dins del grup. El moderador s’ha de guanyar la confiança dels participants 

fent-los sentir que totes les opinions són legítimes i igualment respectables” (2004:26).  

Aquestes entrevistes, de caràcter més informal, han estat dirigides a petits grups de 

components de base de les unitats d’estudi. Considerant important la possible pluralitat 

d’opinions i de idees per a l’objecte d’aquest treball, vaig estimar necessari incloure les 

aportacions que poguéssim fer els germans i germanes que, tot i no tenint cap càrrega de 

responsabilitat a les germandats, participen activament. Amb l’excepció d’algun cas molt 

concret, el nombre no va ser mai superior a cinc persones alhora, i la principal dificultat va 

ser que no es trobessin presents cap dels presidents. Aquestes entrevistes no van ser 

totes registrades mitjançant enregistrament d’àudio, però si amb anotacions en el quadern 

de camp de les conversacions i/o exclamacions que s’han estimat interessants, així com 

dels detalls gestuals i les expressions corporals. Així, els grups s’animaven i el que no 

deia una cosa, la deia un altre. 

 

Observació participant. Un dels trets més destacats del treball etnogràfic és la tècnica 

anomenada observació participant, que té com a principal característica la immersió de 

l’investigador en el dia a dia dels individus i els  los grups socials. Hammersley i Atkinson 

aseguren: “todo el mundo es un observador participante, que adquiere conocimiento 

acerca del mundo social en tanto que participa en él (...) dicho conocimiento participante 

por parte de ciertas personas en el lugar de la investigación es una fuente importante para 

el etnógrafo” (1983:141). Així doncs, vaig entendre que, dins del treball de camp, 

resultava fonamental l’observació participant. Viure en primera persona les situacions i 

activitats principals de les unitats d’estudi hauria d’aportar una molt bona informació vers 

l’objecte del meu treball. 

 

La mediació d’un amic comú a l’ajuntament de Sant Adrià de Besòs, va fer possible el 

primer contacte amb la figura del Sr. Manuel Ramos,  president de la ‘Hermandad Rociera 

Pastora del Alba’. Encara que fugaçment, em va permetre exposar-li de manera oberta 

l’objecte del meu treball. Des d’un primer moment, aquest es va brindar, molt 

amablement, a facilitar tota la informació al seu abast en trobades i posteriors entrevistes. 

Aprofitant la invitació a una de les seves participacions a la ‘Mostra d’Entitats’ del 

municipi, vaig conèixer al Sr. Marco Antonio Martínez, president de la ‘Unión Andaluza 

Hermandad  Rociera Virgen de la Rocina’ a qui també vaig plantejar les meves intencions. 

La seva resposta va ser també molt positiva i no va dubtar en oferir-se en l’aportació 

d’informació i a invitar-m’hi, igualment, a la participació al llarg del desenvolupament dels 

seus actes socials, ja fossin els quotidians o els oficials. Aquest enfocament inicial de 
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relació amistosa i d’apropament progressiu, va permetre endinsar-me en el quefer diari i 

en la vida social de les dues unitats d’observació. A poc a poc, aprofitant les primeres 

invitacions a diverses actes de les germandats, també vaig conèixer i vaig entaular els 

primeres contactes amb càrrecs electes de l’Ajuntament de Sant Adrià de Besòs, 

representants de la Federació d’Entitats Andaluses a Catalunya (FECAC) i amb els 

rectors de les respectives parròquies.  

 

Aquest apropament vers les unitats d’estudi implica, necessàriament, una gran generació 

de dades que, posteriorment, han estat acuradament seleccionades i analitzades: 

“l’observació es una fase de recollida de múltiples informacions, que després caldrà 

analitzar sistemàticament en una fase posterior” (Quivy, R. i Van Campenhoudt L. 

1997:153). Conegudes quines són les unitats d’anàlisis i definides les dades pertinents a 

observar, cal saber com hem d’observar. En el meu cas he fet servir l’observació directa. 

Segons Quivy R. i Van Campenhoudt “en aquest cas  l’investigador s’adreça a l’individu a 

fi d’obtenir la informació” (1997:161).  

 

Seguint el calendari previst d’actes i activitats establertes de cadascuna de les unitats 

d’observació he procurat, en la mesura que ha estat possible, viure’l personalment. 

L’agenda ha estat molt plena i productiva. He hagut d’enregistrar els esdeveniments 

mitjançant videogravació i/o suport fotogràfic i fer les anotacions en el diari de camp 

d’aquells detalls, circumstàncies, comentaris, etc. no recollits d’altra manera i que he 

estimat oportuns. Tot el material audiovisual obtingut ha estat convenientment tractat i 

duplicat mitjançant còpia de seguretat. Les dades conversacionals registrades mitjançant 

l’enregistrament de les entrevistes han estat transcrites conforme a les ‘normes’ no 

estandarditzades de la transcripció, però amb fidelitat i rigor, articulant allò lingüístic i  ‘allò 

no lingüístic’: volum, tons, pauses, ironia, rialles, vocalitzacions, gestos, moviments 

facials, etc., la qual cosa m’ha permès l’anàlisi d’aquestes dades i el desentranyament del 

vertader sentit del que succeeix, tot mostrant-se també aspectes socials. 

 

L’observació de actes religiosos, com la missa mensual, els canvis de vara anuals, els 

assaigs dels corus, els menjars de germandat, trobades, actes d’entitats i, sobretot, fer ‘el 

camino’ i participar ‘del Rocío’ en Catalunya, han estat les principals activitats d’aquestes 

dues germandats estudiades, com a  fonts d’un munt de dades. 

   

Fonts documentals i arxius. Les dades documentals constitueixen un bon complement 

de les fonts d’informació bàsiques d’un etnògraf, recollides per mitjà de l’observació 

participant. Així, els documents textuals escrits també són una font més pel meu estudi, ja 

que el seu valor és molt important a l’hora de cercar els orígens i la història etnogràfica 
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dels objectes estudiats. Tot i que, de vegades, s’ha de tenir en compte que aquests 

documents escrits poden haver estat contaminats per institucions (religioses o laiques), 

modificant la visió o la perspectiva ideològica dels temes tractats: “Cal no oblidar, que, en 

general, els documents escrits que podem trobar als arxius són producte del poder 

institucional i que, per tant, la visió que ens aporten de la realitat por ser clarament 

esbiaixada, d’acord amb els interessos de la ideologia hegemònica” (Roca i Girona, J. 

2004:73). No obstant, però, en definitiva ens aporten un munt de dades a l’hora de 

comprendre i entendre els ‘perquè’ d’aquesta gent que s’agrupa en associacions petites 

per preservar les seves tradicions, fe, cultura i festes del seu lloc d’origen traslladant-les a 

una altra regió o comunitat. “L’observació documental té com a objectiu les realitzacions 

humanes, els productes de la vida social, en la mesura que revelen les idees, les opinions 

i les maneres d’actuar i de viure” (Roca i Girona, J. 2004:79). 

 

L’arxiu municipal i el registre d’entitats, tots dos de l’Ajuntament de Sant Adrià de Besòs, 

m’ha permès l’accés a alguns documents referits a les actes de constitució o a les 

subvencions econòmiques de les dues germandats existents a aquest municipi 

barcelonès. Cal dir, que en cap moment he tingut problemes per  accedir a les fonts 

d’aquesta informació, sinó tot el contrari. 

  

c) Anàlisi de dades 

 

La meva intenció ha estat la realització d’una anàlisi constructiva que permeti posar de 

manifest les diferents categories conceptuals de les unitats d’anàlisi. Com ja he avançat, 

aquest treball es correspon amb una descripció etnogràfica, encara que en treballar amb 

dues germandats ‘rocieras’ com a unitats d’estudi, d’un mateix municipi, també hi ha un 

cert tipus d’anàlisi comparatiu. L’enfocament d’aquesta etnografia ha sigut la descripció 

teòricament orientada de la vida d’un grup social, mitjançant la recol·lecció de dades 

obtingudes a través del treball de camp. Calia ordenar aquestes dades, relacionar- les, 

aprofitar-les i, finalment, presentar-les. És important establir plans, esquemes i gravar 

sons i imatges, però  òbviament també s’ha de saber redactar textos. Fer una etnografia 

no significa únicament saber observar, escoltar, també s’ha de saber escriure. Aquest es 

un treball fonamental i per tant es necessari  conèixer algunes modalitats d’escriptura 

etnogràfica. L’estil etnogràfic per excel.lència és l’anomenat realisme etnogràfic. Aquest 

estil és caracteritza per una descripció que permet al lector tenir la sensació que està 

observant el mateix l’escena descrita. Per altre banda, com no sempre es pot distingir la 

descripció de la interpretació, apareix un altre estil etnogràfic: la descripció interpretativa. 

Així doncs, la descripció  etnogràfica, o dit d’altra manera, la forma o la modalitat que pren 

l’escriptura etnogràfica pot ser, com a resultat de les característiques de la realitat 
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abordada pel mateix investigador, o com la conseqüència coherent de la manera com 

l’etnògraf es representa la realitat. 

 

Partint de la base que una recerca pot ser presentada en diferents formats i per a 

audiències diverses, encara els practicants de l’etnografia no han acceptat cap format 

universal per a presentar els resultats de la recerca etnogràfica. No obstant, les 

descripcions etnogràfiques giren al volant d’uns temes claus, fan una presentació de les 

diferents perspectives dels participants o se centren en explicar els diferents components i 

les parts d’un o més processos socials i culturals.  

 

De bon principi he entès que la fase analítica s’ha d’iniciar al llarg del treball de camp, 

sense esperar a donar per finalitzada la recollida de dades. L’acumulació de dades és 

molt abundant (notes de camp, registres d’àudio, enregistraments d’imatges, 

documentació, bibliografia, etc.) Hi ha unes feines que han format part del procés analític 

bàsic, com ha estat l’ordenació de dades recollides en el diari de camp, la seva selecció i 

la seva reducció, deixant de banda aquelles que no aporten informació conforme a 

l’objectiu desitjat. Processar els registres de les entrevistes, transcriure-les i repassar-les, 

fent anotacions sobre allò que es diu en elles i també sobre ‘allò que no es diu’. “Es tracta 

que el discurs interpretatiu de l’antropòleg no seleccioni ni elimini aquells elements 

obtinguts en el camp que no s’adiguin amb la seva específica lectura de l’univers estudiat. 

Cal, doncs, que les veus nadiues apareguin amb tota la seva complexitat, amb tot el seu 

context i no simplement com a dades al servei exclusiu de la interpretació antropològica” 

(Comas d’Argemir, D. 2004:35). 

 

 

3) DADES OBTINGUDES 

 

 HISTÒRIA ‘ROCIERA’ 

 

Nostra Senyora del ‘Rocio’ és la imatge que es venera en el santuari dedicat a la Verge 

Maria sota aquesta advocació a Almonte, província de Huelva. És un lloc de romeries i 

l’auge d’aquestes no cessa de créixer any rere any. Com passa amb altres moltes 

advocacions, el ‘Rocio’ la història del qual es troba avui convenientment documentada, no 

ha estat exempt de llegendes. Quant als seus orígens, la devoció ‘rociera’, no s’aparta 

d’altres realitats semblants en Espanya, entre les quals destaca un comú denominador: 

les imatges sempre ‘s’apareixien’ a un caçador, pastor, pescador o llenyataire, com 

baixada del cel. Entre les diverses llegendes, la més arrelada és la descrita en el Libro de 
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Reglas de 1758 de l’actual Pontificia Real e Ilustre Hermandad Matriz de Nuestra Señora 

del Rocío de Almonte: “…un hombre que apacentaba ganado o habiendo salido a cazar, 

hallándose en el término de la Villa de Almonte en el sitio que llaman de la Rocina10, 

advirtió en la vehemencia de ladridos de los perros, que se ocultaba en aquella selva 

alguna cosa, que les movía a aquellas expresiones de su natural instinto. Penetró aunque 

a costa de no poco trabajo y en medio de las espinas, halló la Imagen de aquel Sagrado 

Lirio Intacto de las espinas del pecado, (...) miró una imagen de la Reina de los Ángeles 

de estatura natural colocada sobre el seco tronco de un árbol. Era de talla y su belleza 

peregrina. Vestíase de una túnica de lino, entre blanco y verde y era su portentosa 

hermosura atractivo aún para la imaginación más libertina”. Aquesta bella llegenda manca 

del recolzament documental com per a ser acceptada per la història, però és indubtable 

que recull el sentir d’una època i d’un poble. Avui, la història situa els orígens d’aquesta 

devoció en el segle XIII i tot indica que va ser el monarca Alfons X el Savi, qui pot haver 

erigit la primera ermita, desprès de la seva conquesta de Niebla en 1262, a la jurisdicció 

de la qual pertanyia el poble d’Almonte, ordenant co.locar allà una bella imatge de la 

Verge en senyal de que aquelles terres s’havien guanyat per a la cristiandat.  

 

Des del segle XIII la Verge ha estat invocada en aquells indrets amb tres títols. La 

llegenda diu que en l’esquena de la figura es llegia: «Nostra Senyora dels Remeis». 

Tanmateix, la Verge va començar a rebre culte amb el toponímic de Santa Maria de las 

Rocinas pel lloc on va ser trobada la imatge, estenent-se per tota aquella comarca la seva 

devoció i adquirint nom de miraculosa. L’horrorosa epidèmia que va patir tota la comarca 

l’any 1649, va fer que els almontenys acordessin portar la imatge de l’ermita de les 

Rocinas a l’església parroquial de la vil·la, i aquesta es va veure lliure d’aquella terrible 

plaga que assolava Andalusia. Amb aquest motiu, en 1653 es va fer una festa 

solemníssima. El poble d’Almonte aclama a la Verge com la seva patrona i comença a 

anomenar-la Nostra Senyora del ‘Rocio’, advocació mariana de mística i significativa 

al·lusió. El nou nom s’inspira en la litúrgia11 de la missa de Pentecosta, que compara 

l’acció de l’Esperit Sant amb la fecunditat del ‘rocio’, d’aquí que la blanca paloma, símbol 

iconogràfic del Esperit Sant, sigui, en la devoció ‘rociera’ atribut i ‘piropo’ de la Mare de 

Jesucrist, per la qual cosa es va traslladar la festa anual del 8 de setembre al diumenge, 

solemnitat de Pentecosta12,  en la qual s’estableix “misa y sermón para siempre jamás” i 

apareix la romeria que ha transcendit fins els nostres dies com una de les manifestacions 

més populars i importants de la religiositat i del folklore andalús. "A tres leguas de aquella 

                                                 
10

 Bosc inculte i ple de males herbes 
11

 Conjunt de signes i símbols amb els que l’Església Catòlica rendeix culte a Déu. “La litúrgia es el lugar 

principal del encuentro entre Dios y los hombres, de Cristo con su Iglesia” Juan Pablo II. 
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antigua Villa, y no muy lejos del Coto Real denominado de Oñana, se halla situado el 

pintoresco y célebre Santuario de María Santísima del Rocío, tan popular y conocido en 

Andalucía, por la belleza singular de la Sagrada Imagen, por la celebridad de sus 

romerías, y sobro todo por la tierna y acendrada devoción que los habitantes de las 

provincias de Huelva y Sevilla profesan desde tiempo inmemorial a tan peregrina y 

encantadora efigie de la Madre de Dios”13. 

 

Pel sosteniment i solemnitat dels cultes es va fundar la Hermandad Matriz14, erigint-se 

desprès, a imitació de la d’Almonte, altres moltes successivament, com la de 

Villamanrique de la Condesa, que apareix com la primera de les germandats filials (data 

de la fundació 26 d’octubre de 1388). Li segueixen en antiguitat, les de Pilas, La Palma 

del Condado, Moguer i San Lucas de Barrameda, fins assolir el nombre de 110 

germandats filials reconegudes15 en l’actualitat per la Germandat Matriu, a més de les 

nombroses germandats no filials canòniques, públiques o privades i de les agrupacions o 

associacions nacionals i internacionals. La Germandat Matriu d’Almonte, amb les seves 

germandats filials, ha estès aquesta devoció arreu del territori espanyol, ultrapassant 

àdhuc nostres fronteres16. 

 

El dia 14 de juny de 1993 és un dels dies més importants en la història ‘rociera’. Sa 

Santedat el Papa Joan Pau II es va postrar per primera vegada als peus de la Verge del 

‘Rocio’. Aquell dia, en presència de la més alta jerarquia eclesiàstica, nacional i universal, 

i davant de milers de fidels emocionats, el Papa va pronunciar les paraules que són el 

recolzament més gran que aquesta realitat de fe que és el ‘Rocio’ podia esperar: “¡Que 

todo el mundo sea rociero!”. 

El ‘Rocio’ ha arribat actualment al moment més important de la seva història. A més de la 

coneguda romeria de Pentecosta, són molts els actes i celebracions17 que es duen a 

                                                                                                                                                    
12

 En la litúrgia catòlica és la festa més important desprès de la Pasqua i Nadal, celebrant el descens de 

l’Esperit Sant el quinquagèsim dia desprès del Diumenge de Resurrecció, posant fi al temps pasqual. 
13

 Article de José Alonso Morgado i González titulat "La Imagen de la Virgen del Rocío venerada en 

Almonte", publicat en el núm. 26 de la Revista "Sevilla Mariana", 15-VII-1882. 
14

 Des de data desconeguda, però anterior a l’any 1653, la Pontifícia, Real e Ilustre Hermandad Matriz de 

Nuestra Señora del Rocío de Almonte és l’hereva de la història de la devoció d’aquesta advocació mariana, 

sent la  Germandat competent per a organitzar, presidir i coordinar, a més de la Romeria del Rocio, la 

celebració del Rocio Chico, la Festa de la llum (Candelaria), etc. 
15

Nombre de Germandats filials: Comunitat d’Andalusia 97, Catalunya, Comunitat de Madrid i Comunitat 

Valenciana 2, Comunitats de Balears, Canàries, Castilla La Manxa, Extremadura i Múrcia 1. La ciutat 

autònoma de Ceuta 1 i a l’estranger, Brussel·les (Bèlgica)  
16

 L’any 2000, la Germandat Matriu va admetre com a primera Germandat filial sorgida fora d’Espanya la de 

Brussel·les (Bèlgica), amb el nombre 97 d’antiguitat. 
17

 El 19 d’agost, el poble d’Almonte celebra ‘El Rocio chico’ com a prova de fe i de gratitud pels favors 

rebuts per la seva Patrona durant la invasió francesa de 1813. El 8 de juny de 1919 es va produir la Coronació 

canònica de Nostra Senyora del Rocio i d’ençà, cada set anys es produeix el trasllat de la Verge, vestida de 

pastora, a espatlles de tot el poble, des de la basílica del Rocio fins la parròquia d’Almonte, retornant desprès 

a l’aldea amb el mateix ritual.   
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terme al llarg de l’any al voltant de la devoció a la Verge del ‘Rocio’, la qual aglutina 

aquest singular fenomen social, religiós i folklòric.  

 

Tanmateix, el ritual més mediàtic és el assalt a la reixa que protegeix a la verge. Moment 

en què sembla que la bogeria col·lectiva s’ha apoderat de tots els homes joves d’Almonte 

com si els hi anés la vida. “(...)Llegado un momento, cuando la tensión ya no puede ser 

contenida, se produce literalmente un asalto al lugar, cerrado con verja de hierro de 

cuatro o cinco metros de altura, donde está la Blanca Paloma en sus andas de plata. Es 

un momento de violencia, difícilmente expresable para quienes nunca hayan asistido a él, 

que representa la recuperación por la fuerza del símbolo comunal por parte de los 

hombres jóvenes de Almonte.  Prácticamente, el cura que está allí es expulsado, y 

aquéllos se adueñan del símbolo, negando absolutamente toda posibilidad a que nadie 

mande en él más que ellos mismos, negando las jerarquías sociales al negar a éstas el 

control del símbolo que es el elemento fundamental de la fiesta y de la propia comunidad. 

La procesión se convierte así en una negación simbólica, durante varias horas, del 

ordenamiento social existente, de las jerarquías de autoridad y de la propia visualización 

de la estructura social de Almonte, además de negar el carácter supracomunal de la 

romería. Claro que para los propios actores su modelo consciente no tiene mucho que 

ver con lo que se está planteando, pero a nivel inconsciente, estructural, lo que ahí se da, 

en mi opinión, es un verdadero ritual de rebelión por parte de quienes se apropian del 

símbolo. (Velasco, Honorio M. (1982:91)  

 

 EL ‘ROCIO’ A CATALUNYA 

 

El llarg procés del moviment ‘rociero’ a Catalunya fins la seva consolidació actual no ha 

estat exempt d’un gran esforç, treball, constància i fe. Un grup d’immigrants vinguts a 

terres catalanes a finals dels seixanta i primers dels setanta, principalment andalusos, tot i 

que no faltava gent d’altres regions de la península, van decidir realitzar puntualment 

excursions amb una limitada  simbologia ‘rociera’. En aquell temps, aquestes reunions 

eren de caràcter molt familiar i d’amistat i en les quals els assistents compartien tot. Els 

pioners d’aquest moviment ‘rociero’ català, onubenses de naixement, en la seva majoria 

eren persones que havien sentit ‘el Rocío’ en les venes des de la seva infància i, amb 

aquella inquietud, pretenien donar continuïtat a una tradició, moguts per un profunda 

enyorança de la seva fe mariana i pels seus arrels culturals. 

 

Amb el recolzament de les autoritats municipals, a l’any 1968, els ‘rocieros’ de Pineda van 
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aconseguir celebrar l’anomenat ‘Dia del Rocio’ en l’ermita de Sant Pere de Riu i tres anys 

més tard, es va donar autorització per a l’organització de la primera excursió rociera en 

Arenys de Munt, al voltant de l’ermita de la Verge de Lorda. Aquests primers passos foren 

l’inici d’un camí  al qual, de mica en mica, es van anant afegint cada vegada més 

persones que es van trobar amb els seus orígens i van descobrir sensacions que fins 

llavors havien estat latents, posant-les de manifest. A l’ombra de la Casa de Andalucía de 

Barcelona, en aquell temps, van sorgir  alguns grups ‘rocieros’, associacions i penyes que 

seran l’embrió de les futures germandats ‘rocieres’ catalanes. 

 

La cada vegada major afluència de persones als terrenys contigus a l’ermita de la Verge 

de Lorda en Arenys de Munt van resultar insuficients, alhora que es van produir algunes 

desavenències amb les autoritats civils i eclesiàstiques de la comarca del Maresme. 

Aquest fet motiva, en l’any 1980, el desplaçament de la concentració ‘rociera’ fins la 

localitat de Cerdanyola del Vallès, de la mà de la Coordinadora d’Entitats Culturals 

Andaluses a Catalunya, que uns anys més tard es va convertir en l’actual FECAC18. 

D’aquesta manera, de les primeres excursions ‘rocieres, es va passar l’any 1983 a 

celebrar les ‘Romeries del Rocio’. Els ‘rocieros’ residents a Catalunya celebraven els 

actes marians de Pentecosta a l’explanada del Castells de Santa Maria al municipi de 

Montcada i Reixach amb un major nombre de participants i amb les primeres germandats 

legalment constituïdes i integrades en la FECAC, realitzant-se també els primers 

camins19. Al mateix temps es va passar d’un a quatre dies de celebració, incloent-se més 

actes litúrgics i la compra d’una imatge de la Verge del ‘Rocio’ que venia a substituir les 

variades i particulars formes de representació, fins aleshores, de la Mare de Déu. 

Aquesta, una vegada realitzada i lliurada per l’imatger Miguel Garrido d’Olot, se li va 

buscar, per a ser guardada inicialment, la Parròquia de Sant Martí de Cerdanyola del 

Vallès, procedint l’any 1986 a la seva benedicció.  

 

Successius canvis d’ubicació, l’augment del nombre de germandats i de les persones 

participants permeten la firma d’un acord. El 27 de gener de 2003, els màxims 

responsables dels Departaments de Política Territorial i Obres Públiques i de Benestar 

Social de la Generalitat de Catalunya, l’alcalde de la localitat de Montcada i Reixac i el 

president de la Fundació FECAC, van arribar a un acord. La cessió, durant un mes a 

l’any, de 20 hectàrees dels terrenys de Mas Duran, propietat de l’Institut Català del Sòl 

(INCASOL) per a poder celebrar el Rocio de Pentecosta. 

                                                 
18

 Segles de la Federación de Entidades Culturales Andaluzas en Cataluña. El seu primer president fou el Sr. 

Juan José Guisado, sent el segon i actual president el Sr. Manuel García Prieto. 
19

 Desplaçament a peu, cavall o en carreta que realitzen els membres de les germandats des de la seva seu fins 

el lloc de celebració del ‘Rocío’ 
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Amb el ‘Rocio’ totalment consolidat, el repte va ser obtenir una nova imatge de la Verge. 

L’estimació i veneració dels ‘rocieros’ per la primera imatge no els hi va impedir donar-se 

compte de la necessitat de que aquesta fos més manejable. Desprès de més de sis 

mesos de treball, l’encàrrec d’una nova imatge realitzat a l’imatger andalús Jesús Iglesias, 

a l’Orfebreria Andalusa Manuel de los Ríos i al bordador Francisco García, viatja des de 

Sevilla a Barcelona a principis de l’any 2005, sent beneïda el 17 d’abril a la Catedral de 

Terrassa del Sant Esperit. La nova Verge del ‘Rocio’ a Catalunya es va guanyar aviat 

l’estima dels milers de fidels que es presenten davant d’ella, augmentant la devoció en 

comprovar que era allò que esperaven: una rèplica de la imatge d’Almonte.  

 

Actualment la FECAC integra un total de 22 Germandats ‘rocieres’ en Catalunya que 

viuen el seu particular camí del ‘Rocío’. 

 

 LES GERMANDATS ESTUDIADES 

 

 Unión Andaluza Hermandad Rociera Virgen de la Rocina. 

 

Els orígens de la Unión Andaluza Hermandad Rociera Virgen de la Rocina no són 

adrianencs, sinó que s’ubiquen en la ciutat de Barcelona. L’any 1987, en un bar del barri 

de la Trinitat vella d’aquesta capital, el pare de l’actual president de la germandat, el Sr. 

Marco Antonio Martínez, juntament amb un grup d’amics van crear un grup ‘rociero’ que al 

poc temps es va integrar en la Germandat Barcelona. Aquest centre estava situat al carrer 

d’Almogàvers, segons el mateix m’explica: “Mi padre es el más antiguo de la hermandad. 

Fue de los fundadores cuando estaba en la Trinidad, aunque entonces todavía no era 

hermandad, porque ésta sale de una ruptura de Barcelona Centro que pasa a llamarse 

Pastora Almonteña. Por cosas que hubo, se fue una gran parte de la gente y aunque en 

estos casos lo habitual es que antes de formar otra hermandad estés al menos dos años 

como peregrino, pero nosotros no hicimos ninguna peregrinación y entramos enseguida. 

Se fue a hablar con la federación (FECAC)  y en ese mismo año nos acoge. Somos la 

séptima hermandad federada, aunque realmente, por antigüedad debía ser la octava, ya 

que hubo una que dejó de ir un año al Rocío y perdió la antigüedad. Nosotros el primer 

año, en el Rocío que se celebró en 1988 ya entramos con nuestro ‘Sin Pecado”20. 

 

Així doncs, els primers integrants de la germandat  la van constituir legalment l’any 1988 i 

                                                 
20

 Dins de la simbologia de les germandats ‘rocieras’ el ‘Sin Pecado’ és el nom que se li dóna a l’estendard 

únic i particular de cadascuna de les germandats i en el qual, a més a més, dels adorns i bordats, al centre, se 

situa una representació de la Verge del ‘Rocio’. De fet, per a ells, el ‘Sin Pecado’ és la Verge del Rocio. 
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li van posar el nom d’Unión Andaluza Rociera Virgen de las Rocinas, però un error 

involuntari de la persona que va realitzar la inscripció en el registre de la Direcció de Dret i 

d’Entitats Jurídiques del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya va fer 

que perdés el plural ‘de las Rocinas’ restant en singular com ‘de la Rocina’, sent aquesta 

la seva consideració legal, tot i que, encara avui dia, hi ha persones a les quals se’ls 

escapa la invocació plural de la Verge.   

 

Des d’aquell moment fins l’actual ubicació, la Casa de la Germandat ha variat en 

nombroses ocasions. A mitjans dels noranta es van traslladar a Sant Adrià de Besòs, a un 

local situat en la Via Trajana cedit per l’Ajuntament: “Estaba como abandonado. Nosotros 

lo adecentamos y, claro, entonces pasó lo que pasa siempre, que cuando estaba bonito le 

salieron novias por todos lados y el Ayuntamiento lo destinó a otros servicios y a nosotros 

nos propuso varias opciones y vimos que la mejor de todas era la de aquí: La Mina, en el 

local del antiguo casal d’avis en el Centro Cívico. Es el mejor local que hemos tenido 

hasta ahora pues era grandioso. Debido a las obras de remodelación del barrio, después 

pasamos al antiguo teatro, donde hoy está la biblioteca y ya de ahí vinimos aquí. Toda 

una peregrinación y todavía pensamos movernos a otro sitio. ¿Cuándo? No lo sé.  Hay 

tanta crisis, pero el futuro es ese. Lo importante también es ver como tanto cambio no ha 

desanimado a los hermanos. Por una u otras cosas se va quedando gente por el camino. 

Se te va uno y vienen dos. Se te van dos y viene uno” 

 

La seu actual de la germandat també ha estat cedida per l’Ajuntament de Sant Adrià de 

Besòs. Es tracta d’un local situat al carrer Tramuntana núm. 17 del barri adrianenc de La 

Mina. Un espai guanyat, el seu dia, com a conseqüència de tancar i condicionar el que 

anteriorment havia estat un lloc de pas entre dos blocs de pisos i que no generava més 

que inseguretat i falta d’higiene. La part externa no ens dóna una idea del que es mou 

dins del local. No és massa espaiós, encara que ben aprofitat, disposa d’una sala, una 

habitació destinada a la secretaria i una barra de bar. L’espai està decorat 

convenientment amb fotografies i motius ‘rocieros’. Algunes prestatgeries plenes de 

records. Imatges de la Verge del ‘Rocio’ juntament a una reproducció de la Verge de 

Montserrat. I entre d’altres, un títol emmarcat de la Junta d’Andalusia pel qual “el Consejo 

de Gobierno acredita como Asociación Andaluza fuera de nuestra comunidad, a la entidad 

Unión Andaluza Hermandad Virgen de la Rocina de Barcelona, inscrita con el número 

189. Otorgado en Sevilla a 6 de diciembre de 1990.” La referència en el nom de la 

germandat a Andalusia sembla ser que és aconsellable a l’hora de que la Junta d’aquella 

comunitat t’inscrivi com a associació o entitat i així poder tenir accés a subvencions, 

informació d’activitats organitzades per i des de la Junta d’Andalusia, etc.  
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Actualment, la germandat, en la qual és notable la presència de dones, compta amb 

aprop de seixanta germans, però segons conta el seu president, el Sr. Marco Antonio, els 

membres reals són més: “Los hijos de los hermanos los consideramos hasta los 18 años 

como hermanos de juventud y no se cuentan. Una vez cumplen los 18 años, pasan a ser 

hermanos de pleno derecho. En total hay ochenta pero sólo cuentan los inscritos. En la 

Junta, por ejemplo, tenemos más o menos lo siguiente: la más veterana es una hermana 

de 80, después otra con algo más de 60 años, en la banda de los cincuenta estamos la 

Antonia, un vocal, el secretario y yo. También hay dos de 36 y cuatro jóvenes entre 18 y 

20 años. Esta mezcla es porque creo que se necesita gente joven para que tire del carro, 

pero también necesitas personas con experiencia o que dispongan de tiempo por las 

mañanas para hacer gestiones y tramitar documentación. Cada uno se encarga de una 

cosa.” 

 

En el llarg procés d’observació, també he  pogut apreciar la destacada presència de joves 

participant en les diferents activitats de la germandat. “La juventud hay que trabajarla para 

que te vengan pues el futuro no soy yo. Yo soy presente y pasado. Hay que tratarlos con 

guantes y cuidarlos para que no se te vayan. Hay que buscarles actividades que les 

motiven y les gusten. Te sorprenden con actividades que son una pasada, como la última 

fiesta de Halloween que montaron.”  La majoria d’aquests joves ja són nascuts a 

Catalunya i són els fills, nebots i nets d’aquells membres de la germandat, l’origen dels 

quals són algunes de les províncies andaluses, no necessàriament la de Huelva. El 

President de la germandat, el Sr. Martínez és natural de La Línea de la Concepción 

(Cadis) i el seu secretari, el Sr. José Rodríguez, va néixer a la localitat de Santa Fe 

(Granada) També hi ha algun extremeny i inclòs persones catalanes per haver-se casat 

amb andalusos. 

 

Interessada en saber com s’organitzen, m’informa tant el secretari com el president, que 

la germandat està legalment enregistrada com a associació i inscrita amb el núm. 9.721 

segons resolució de data 19 de desembre de 1995 i que es regeixen pels seus estatuts 

civils en els quals es contemplen com objectius bàsics la defensa de la identitat històrica, 

cultural i social d’Andalusia i la conscienciació del poble immigrant andalús a Catalunya, 

així com col·laborar amb altres entitats del municipi, participant de la cultura catalana i 

fomentant la solidaritat a través dels costums i el folklore. Es tracta d’una associació amb 

els seus òrgans directius corresponents, en la qual l’Assemblea de germans i socis és 

l’òrgan amb veu i vot en l’exercici dels seus drets i la Junta directiva:  “Actualmente somos 

12 miembros en la Junta. Estoy yo como presidente, hay dos vicepresidentes, un 

secretario, un  tesorero y el resto vocales con sus comisiones de trabajo. Se puede llevar 

con menos personas la hermandad adelante, pero es interesante involucrar y que 
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participe mas gente.” Els estatuts també contemplen aspectes com el règim electoral, la 

durada de la presidència, les atribucions dels membres de la Junta directiva, els drets, 

obligacions i procediment d’admissió i pèrdua de la condició de germà, el règim intern 

quant a funcions i activitats, distincions i sancions i allò relatiu al patrimoni fundacional i 

recursos econòmics: “La Junta nos reunimos cada primer sábado de mes y la Asamblea 

se reúne de manera ordinaria una vez al año y con carácter extraordinario cuando los 

asuntos y propuestas importantes lo requieren. La Junta se renueva cada cuatro años 

estableciéndose en la Asamblea los plazos, las candidaturas admitidas, no pudiendo 

presentarse un hermano en diferentes listas. En las últimas elecciones sólo me presenté 

yo pero se hicieron votaciones para ver el nivel de respaldo de la hermandad. La actual 

Junta tiene dos años y yo llevo como presidente ya 6 años. Yo cogí a la hermandad 

después de un asunto turbio que sucedió durante la Feria y el Rocío por parte de tres 

mujeres de la hermandad, una de ellas la por entonces presidenta. Ha habido otros 

presidentes en la hermandad como el ya fallecido Sr. Caballero, la Mari Carmen, la 

Rosario y la Antonia, que ahora está en la Junta conmigo, y la otra Mari Carmen a la que 

sucedí yo. También tenemos comisiones de trabajo. Yo propongo los grupos y los 

superviso. Aquí arreglamos las cosas con los “manitas”, especialmente el secretario. 

Pintamos si es necesario, y las mujeres limpian la sede de arriba a abajo  cada primer 

sábado de mes. Nos repartimos las tareas”. 

 

Un dels qualificatius que podria definir a aquesta germandat és la d’innovadora, ja que al 

llarg de la seva història s’ha distingit entre les altres germandats per les seves noves 

idees i aportacions en el moviment ‘rociero’. Encara són recordats pel ‘carro’ tirat en 

ocasions per un ‘pony’ que van tocar amb un colom blanc dalt i que amb el pas dels anys 

s’ha anat arreglant i transformant, quant a la seva estructura, les rodes o les vares21. El 

president m’explica: “hemos sido innovadores en muchos aspectos como por ejemplo 

cuando colocamos una paloma en lo alto de nuestro carro y que después han ido 

añadiendo otras hermandades. Fuimos los primeros en el Rocío de Cataluña. También 

presentamos “el bacalao”, un banderín bordado algo más grande que los de las otras 

hermandades y que fue el primero que entró en el Rocío. Se entra en el Rocío con sus 

cosas y eso te distingue entre los demás. Nuestro carro lo guardamos en un almacén del 

Ayuntamiento de Sant Adrià y lo hemos reformado. La parte de arriba es nueva y el 

chasis, la plataforma y los varales están hechos por mi hijo y otro hermano. Ya no queda 

casi nada del antiguo, el que hizo mi padre junto a otro hermano y que recuerdo que el 

arco y la lona la hizo El Corte Ingles. Este año pasado se ha estrenado el carro.” 

                                                 
21

 Vares de fusta o metàl·liques disposades en els laterals del carro, ancorades en la base i que sostenen el 

sostre. Les vares de les cantonades s’anomenen vares mestres. 
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La germandat, que segons els seus estatuts, és una associació sense ànim de lucre, té 

com principals fonts d’ingressos les subvencions que aporten en major o menor mesura la 

Generalitat de Catalunya, la Junta de Andalusia, l’Ajuntament, les quotes mensuals de 

cinc euros per germà i els ingressos per treballar a la Fira d’Abril de Catalunya “Un poco 

de aquí y otro poco de allá, pero si no montáramos durante la Feria creo que no existiría 

la hermandad, así que, aunque genere mucho trabajo, sarna con gusto…” 

 

Els membres d’aquesta germandat són conscients que el sacrifici en ocasions és gran i 

treuen temps per fer coses a costa del seu temps lliure. Com exemple, valgui dir que el 

seu primer ‘Sense Pecat’ que es troba convenientment exposat en la seva seu, va ser 

bordat en una mica menys d’un mes per algunes de les dones de la ‘Rocina’ i les primeres 

vares van ser dissenyades i realitzades amb peus de llums per un dels germans 

fundadors, el Sr. Marcelino Martínez, pare de l’actual president.  

  

Dins de la simbologia ‘rociera’ hi ha uns elements que podem apreciar en els actes 

marians que realitza la germandat. A més del seu imprescindible ‘Sense Pecat’ i dels 

estendards, també estan les vares. En el cas de la ‘Rocina’ disposen de quatre vares. A 

banda de la que correspon portar al president i al germà o germana major, tenen 

disposades altres dues pels casos d’assistència de l’alcalde del municipi 22  o altres 

autoritats municipals durant les celebracions marianes, cosa que es bastant probable atès 

l’alt grau de compromís de la institució municipal amb el teixit associatiu de la ciutat, 

recolzant-lo no solament econòmicament, sinó també en un continu suport dins i fora de 

les fronteres locals. Mentre que era entrevistat, el Sr. Marco Antonio em diu: “El Alcalde 

ha participado alguna vez en nuestros actos y si él no ha podido venir lo ha hecho algún 

concejal. Todavía no han hecho el camino con nosotros, pero han estado en el Rocío. 

Siempre he dicho que si el Alcalde va a la otra hermandad y a la nuestra viene un 

concejal del ayuntamiento, para nosotros éste es la máxima autoridad porque está 

representando al Alcalde, así que le damos la vara y esto en ocasiones me cuesta que lo 

entiendan algunos de aquí.” 

 

La Unión Andaluza Hermandad Rociera Virgen de la Rocina, té sempre, en la seva 

agenda, una sèrie d’activitats inicialment previstes. La primera que s’esdevé és el pròxim 

canvi de vara que es durà a terme l’últim diumenge de gener a l’església de Nostra 

                                                 
22

 Des de fa tres legislatures, l’Alcalde de Sant Adrià de Besòs és el Sr. Jesús Maria Canga Castaño, 

pertanyent al PSC i que a pesar d’obtenir en les eleccions sempre majoria absoluta, ha demostrat el seu talant 

basat en el diàleg i en la col·laboració amb les altres forces polítiques amb representació en el municipi, 

incloent a alguns dels membres d’altres partits en el govern municipal. 
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Senyora de les Neus, en el barri de La Mina, parròquia a la qual pertany la  germandat. Ja 

pel més d’abril i maig tenen la intenció de muntar, novament, a la Fira d’Abril de 

Catalunya. Al juny assistiran al ‘Rocío’ juntament  amb les altres germandats associades. 

Al mes d’agost aniran, com sempre, a la celebració del ‘Rocío Chico’ en Almonte 

(Huelva). A l’àmbit del quotidià, seguiran amb les seves misses ‘rocieres’ els primers 

diumenges de mes i el seu posterior dinar de germandat, degustant els gustosos 

‘cocidos’. Els dimarts a la tarda, es reuneixen les persones que componen el cor per 

assajar en el local contigu que també els hi ha cedit l’Ajuntament. Un cor que em va 

resultar bo quan el vaig escoltar en el transcurs de la seva habitual missa mensual 

cantant entre d’altres la ‘salve’ amb la lletra de la ‘Hermandat de la Linea de la 

Concepción’ o el ‘Pare nostre’23. 

 

 

Feu ctrl+clic al ratolí per veure el vídeo 

 

Un cor que està ben assortit de veus, tot i majoritàriament femenines, que acudeixen 

sense cobrar a convits i batejos. Dins de la germandat també hi ha un grup d’homes que 

canten ‘chirigotas’ 24 , i que no saben si algú d’ells s’integrarà en el cor ‘rociero’. 

Continuaran amb les classes de sevillanes i de guitarra. En aquest apartat també estan 

ben servits, doncs actualment tenen tres guitarristes de la pròpia germandat i algun més 

que apunta maneres. A banda de tot això, sembla ser que hi ha idees noves encara que 

cobertes de misteri pel president: “Tengo en mente otras tres cosas para realizar, que si 

                                                 
23

 Vídeo realitzat per la investigadora en el transcurs de la missa a ‘La Mina’ http://youtu.be/-vxFwjlPIqk 
24

 Agrupació músico-coral amb caràcter de carnestoltes que canta principalment pels carrers oferint cobles 

humorístiques al poble. També s’anomena genèricament ‘chirigotas’ a les cançons interpretades per aquestes 

formacions corals.  

http://youtu.be/-vxFwjlPIqk
http://youtu.be/-vxFwjlPIqk
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se aceptan creo que son muy buenas, pero no te las voy a contar para que no se gafen. 

Ya te las contaré a partir de febrero. Toca esperar.”  

 

Aquesta germandat encara no ha realitzat el canvi anual de vara, tenint-lo previst, com ja 

he avançat anteriorment, pel diumenge 26 de gener del pròxim any 2013. Per aquest 

motiu i a diferència de l’altra germandat estudiada, en aquest cas no puc incloure dades 

sobre allò que encara no ha succeït, però si sobre allò que es preveu que pot succeir i de 

la mecànica prèvia de l’acte, segons el relat del president Sr. Marco:  “El cambio de vara 

es un acto mariano y la próxima persona que ostente el cargo de Hermana Mayor a 

finales de enero será una joven de 20 años. Aunque no existe ninguna norma escrita que 

te indique como debes ir vestido para este acto, los hermanos y hermanas de la Rocina 

vestiremos ese día, porque así lo ha dicho la actual Hermana Mayor, con nuestras 

mejores galas rocieras y luciremos la medalla de nuestra hermandad. El coro se empleará 

a fondo y cantará nuestra salve rociera “con letra” para las grandes ocasiones. Por otro 

lado, la Junta, previa reunión específica, establecerá el protocolo con la ayuda, en este 

caso, de la Hermana Mayor saliente y en este acto se le colocará la medalla de la 

hermandad al nuevo párroco de nuestra iglesia.” 

 

La forma d’elecció del càrrec de Germà Major segueix sempre unes pautes: primer el 

secretari pregunta als germans qui està interessat en presentar-se al càrrec per l’exercici 

següent. Ara ja estaríem parlant del 2013. Aquell que estigui interessat té 15 dies de 

temps abans d’arribar al ‘Rocío’. Si solament existeix una proposta, aquesta es considera 

vàlida. Si hi ha més d’una, prèvia valoració, la Junta ha de triar. Un Germà Major pot 

repetir en el càrrec sempre que no hi hagi altres aspirants, llevat el cas excepcional que el 

Germà major sortint, per raons alienes a la seva voluntat, en el cas que l’any hagi sigut 

dolent per les pluges i no hagi pogut treure el ‘Sin Pecado’ o exercir el seu càrrec, se li 

permet que segueixi sent-lo un any més.   

 

Els germans majors han de representar a la germandat en tots els actes marians i durant 

l’any han de fomentar les relacions i intervenir perquè la bona convivència imperi en el si 

de la germandat. En els casos de controvèrsia, tot i tractant-se d’assumptes dels que és 

competent el Germà/na Major, la seva jerarquia es troba subordinada a la decisió última 

que pugui adoptar el president de la germandat, en ser aquest el que té la màxima 

responsabilitat dins de l’organització. Aquesta germandat regida per estatuts civils es 

planteja apropar-se a la via eclesiàstica, tot i que els hi agradaria, si fos legalment 

possible, mantenir els dos estatuts i així poder acollir-se a les avantatges que ambdós 

poguessin proporcionar a la germandat. Sabent que no és per la qüestió econòmica, 

quins són els possibles beneficis que es poden derivar de tenir uns estatuts 
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eclesiàstics?25  Una part de la resposta la dóna el president de la germandat:  “En este 

caso estaríamos adheridos a una parroquia y ya no te pueden echar de allí como en 

algunos casos que han sucedido y estarían recogidos adecuadamente los ‘Sin Pecado’. 

También permitiría poder cantar misa en el Rocío en Huelva. Hasta hace poco más de un 

año no se necesitaba nada e incluso teníamos un día en agosto en el  que previa 

solicitud, por turnos y con la mediación de la FECAC,  podías ir a cantar misa allí. Ahora, 

por orden del obispado y de la Hermandad Matriz de Almonte, si no tienes unos estatutos 

eclesiásticos ya no puedes. En Andalucía somos considerados como asociaciones y no 

como hermandades. Realmente es un intento de la Iglesia para encaminar nuestra 

actividad hacia la vida religiosa derivada de la fe mariana. El Rocío es juerga, pero 

también son sus actos marianos y ahí no puedes fallar.” 

 

Les relacions amb l’Església no han estat fàcils. Tots els sacerdots no comparteixen la 

forma de veure o entendre aquesta manera d’expressar la fe cristiana i no tots els 

‘romeros’ tenen un comportament acord amb els preceptes de l’Església catòlica i per 

això, en ocasions, sorgeixen conflictes que fan perillar les relacions. En el cas d’aquesta 

germandat, el problema encara no resolt és de la ubicació del ‘Sin Pecado’. Segons la 

germandat , actualment està situat fora de l’església, en un espai que existeix entre la 

porta principal i una segona porta que dóna accés a l’interior de la nau sagrada. Per, el 

fins fa poc, rector de la parròquia, també forma part de l’església. Amb l’arribada del nou 

sacerdot, en ‘Juanjo’ hi ha esperances d’assolir una solució que beneficiï ambdues parts i 

eviti que es puguin radicalitzar postures. 

   

La germandat de la Rocina, coneguda fa algun temps com la ‘germandat de les dones’ o 

la ‘germandat del pony’, té nous reptes guardats gelosament pel seu president, perquè 

sap que aquells ‘piques’ entre diferents germandats que en temps difícils inicials es van 

donar, ara no es produeixen i, en tot cas, existeix avui dia “una rivalidad  sana, sin 

intención de afear a las otras hermandades, intentando innovar cada año. Mi ilusión es 

poder hacer el Rocío con caballos por delante.” Segurament, algun dia no massa llunyà, 

els seus desigs es veuran complerts, perquè idees i ganes no falten als membres 

d’aquesta germandat.  

 

 Hermandad Rociera Pastora del Alba  

 

                                                 
25

 L’Església catòlica pretén que les confraries i germandats siguin associacions públiques de fidels cristians, 

canònicament erigides, amb personalitat jurídica pròpia mitjançant els seus reglaments i estatuts i el fi de les 

quals és la promoció del culte públic. La denominació oficial de la germandat o confraria ha de respondre al fi 

pel que està erigida i ha de ser doctrinalment exacta. 
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Al carrer Olímpic, sense número, de la localitat de Sant Adrià de Besòs, en una zona 

considerada popularment com cèntrica dins de l’especial distribució territorial d’aquest 

municipi barcelonès, hi ha una nau quadrangular de limitades proporcions. Destaca, sobre 

la seva paret blanca, el llistat longitudinal de color verd i unes rajoles que, amb les lletres 

de color blau, conformen la inscripció: HDAD. ROCIERA PASTORA DEL ALBA. SANT 

ADRIÀ DE BESÒS. 1994. Es tracta de la casa o seu dels germans i germanes que 

conformen aquesta germandat rociera adrianenca i que l’Ajuntament els hi ha cedit, 

segons conta el president de la germandat, el Sr. Manuel Ramos: “Tenemos muy buenas 

relaciones con el Ayuntamiento y no tenemos ningún problema. El local donde estamos 

es del Ayuntamiento y lo tenemos de por vida con un contrato, aunque buscamos otro 

local más grande pero como lo hemos arreglado y trabajado estaremos aquí hasta que el 

cuerpo aguante. Siempre hemos estado aquí, en esta sede, desde el principio. Esto 

estaba todo muy mal, con muchos inconvenientes. Todavía tenemos problemas con el 

árbol del patio. El árbol ese lo queremos quitar, porque ese árbol lo que hace es crear 

problemas de suciedad y está medio seco y tal… Entonces, eh… aquí no había muro y se 

caía toda la tierra, hicimos un muro, hicimos un machimbrao arriba también. En fin, una 

serie de cosas, de trabajos, de limpiar, de sacar toda la mierda. En fin, aquí se ha 

trabajado mucho.”  

 

El Sr. Manuel Ramos m’ensenya la Casa de la Germandat, un local de dues plantes amb 

una escala metàl·lica que permet l’accés a la planta superior, on es troba l’espai destinat 

a la vida social, mentre que a la planta baixa es poden veure els espais destinats a la 

Secretaria, la cuina, el vestidor i els lavabos. Aquesta és la zona més discreta de la casa 

en contraposició a l’espai superior, una sala d’uns 80 metros quadrats, aproximadament, 

on un fris de rajoles d’inspiració andalusí fins a mitja alçada, envolta l’estança deixant la 

part superior de les parets lliure per la col·locació de nombrosos marcs amb fotos i 

records dels germans i germanes en moments de les seves activitats o estampes amb 

al·lusions a la seva advocació mariana. A l’esquerra de l’entrada, una petita barra de bar i 

al fons, un petit altar, molt bé  decorat, amb una figura petita de la Verge del ‘Rocio’, 

vestida de pastora, convenientment adornada amb flors i ciris, situant-se al costat de 

l’estendard púrpura de l’Ajuntament de Sant Adrià de Besòs.  

 

Antonio Díaz, un germà molt actiu que canta en el cor, explica: “aquí cada uno tiene su 

cometido. A todos nos toca trabajar en algo. El que sabe de electricidad y de los temas 

del agua es José Vela y él se encarga de eso. Andrés es un manitas como albañil y con la 

ayuda de otros de la hermandad han puesto el suelo y los azulejos.” 
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Una de les primeres qüestions que vaig plantejar va ser el per què ‘germandat’26 i no 

confraria i la resposta planera, encara que possiblement no ajustada del tot a la realitat, 

que em va donar el secretari Sr. Juan Manuel Pérez va ser: “La diferencia está en que las 

cofradías son de penitencia, o sea de Semana Santa y nosotros somos de gloria, más 

festivas”. El nom de la germandat se’l va posar el primer president, Antonio Bandera “El 

Sevilla” qui per l’any 1994, de la mà d’alguns familiars i amics va fundar “ la Pastora del 

Alba” amb “la intención de impulsar el movimiento rociero en Sant Adrià, en el margen 

izquierdo del río Besòs” doncs ja existia una altra germandat ‘rociera’ a l’altre marge del 

municipi. Precisament l’experiència prèvia de “el Sevilla” per haver estat amb anterioritat 

en altres germandats, va suposar un cert problema per a que la FECAC reconegués i 

integrés a aquesta germandat en un principi, doncs la seva formació s’entenia com un 

trencament de les normes al considerar-la una segregació d’altres germandats, com 

recorda l’actual president Sr. Ramos: “Teníamos un inconveniente que no nos dejaba de 

entrar en la FECAC, porque la Rocina estaba en la comisión.  Su presidenta, que se 

llamaba Mari Carmen  se opuso porque uf!… el Antonio había sido hermano de los 

Romeros de Santa Coloma y hermano de la Rocina, entonces ¿qué pasaba? Cuando tu 

te vas de una hermandad, eso es… eso es una segregación. Tú coges, cuando ya sabes 

como funciona esto, con cuatro hermanos, me voy y monto otra hermandad. Entonces 

había unas normas de la FECAC que no te dejaban de… porque estamos asociados y 

estamos todos federados. Entonces se me ocurrió una idea, ¿a ver si me entiendes? que 

se contempló y se llevó a cabo. Nosotros hicimos un escrito, otro que hizo la Diputación y 

otro del alcalde, que adjuntamos en otro escrito dirigido a la Federación. Con esto se 

llamó al orden a la Mari Carmen, porque una mano lava a la otra y las dos la cara y 

cuando se hizo el seminario y se juntaron todas las hermandades, hicieron unas 

votaciones, trece a favor y tres en contra que fueron del capellán, el Francisco de Mataró 

y la Mari Carmen de La Rocina, pero claro al haber trece por tres, entramos en la 

Federación.” 

 

L’any següent de la seva fundació, el fins aleshores vice-president Sr. Manuel Ramos, es 

va fer càrrec de la Germandat Rociera Pastora del Alba fins el dia d’avui recordant que: 

“yo de esto no tenía ni idea, pero “el Sevilla”, al que conocía de jugar alguna partida en el 

bar y tal y cual, me dijo ¿Por qué no te apuntas a la hermandad?, porque esto, porque lo 

otro, total, que al cabo de tres meses cogí y le pagué la cuota de todo el año y le dije: 

                                                 
26

Germandat i confraria són dues paraules per a una mateixa realitat. Etimològicament signifiquen el mateix: 

germandat ve de germanus (germà carnal) i confraria ve de cum fratre (amb el germà) Però una distinció es 

pot establir, s’ha establert de fet en Andalusia, i determinava ja el Codi de Dret Canònic, promulgat en 1917 

cc. 700-725, no l’actual que les defineix en el cànon 298. “Les associacions de fidels (deia aquell Codi de 

Dret Canònic, c. 707.1) que han estat erigides per exercir alguna obra de caritat, s’anomenen pies unions; les 
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bueno, pero si voy a la hermandad es con una condición, quiero venir a almorzar, pasar 

un rato, de tertulia, en fin, ir conociéndonos. Bueno, pues nada, y vine aquí yo, empecé y 

me hizo vicepresidente. Se compró el ‘Sin Pecado’ y el carro. Después el Antonio tiró la 

toalla:” 

 

Encara que l’Església va proposar, des de fa ja algun temps, l’elaboració d’uns estatuts 

eclesiàstics27 que emmarquin la germandat totalment dins de l’àmbit religiós, la Pastora 

del Alba, tot i apuntant un possible apropament en aquesta direcció, des del seu origen, 

es regeix pels seus estatuts civils que la reconeixen com associació, amb una Junta de 

Govern que es elegida pels germans en l’assemblea general. La Junta consta d’un 

president, que és el responsable jurídic de la germandat amb permanència en el càrrec 

entre dos i quatre anys, el qual elegeix a un vice-president, un secretari, un tresorer i entre 

5 i 7 vocals,  “según lo que se quiera montar y hasta dónde se quiera llegar”. 

L’assemblea, llevat qüestions extraordinàries, es reuneix com a mínim una vegada l’any i 

la Junta una vegada cada tres mesos, on el secretari, Sr. Juan Manuel Pérez inscriu en el 

llibre oficial de reunions, les qüestions formals i els acords i decisions adoptats. En els 

diferents apartats dels estatuts s’estableix el sistema organitzatiu descrit, així com els 

principis i objectius que emmarquen a la germandat i que, una vegada llegits, no 

difereixen molt dels recollits en els de l’altra germandat de Sant Adrià de Besòs basats en 

el foment i difusió de qualsevulla expressió de la cultura andalusa, estrenyent llaços amb 

aquella Comunitat, fomentant també el sentiment ‘rociero’ amb l’organització i participació 

en els actes marians. El fet de tenir els seus estatuts i estar reconeguda i enregistrada 

com associació permet que “La Pastora del Alba” sigui una més del total de 22 

germandats integrades dins de la FECAC, a més de poder accedir a les subvencions que, 

en major o menor grau, aporten anualment les institucions autonòmiques catalana i 

andalusa, l’Ajuntament de la ciutat i algun altre organisme oficial com la Diputació de 

Barcelona. Aquestes subvencions són la principal font d’ingressos de la germandat, però 

no les úniques. Cada germà aporta una quota mensual de tres euros, comptant també 

amb ingressos per la venda de loteries i alguna participació del cor, cada vegada menys, 

en bodes i bateigs, prèvia petició dels interessats. “Con lo de la crisis cada vez hay más 

recortes en las subvenciones y esto cada vez va a menos. Antes teníamos algún ingreso 

mayor de lo que sacábamos participando con una caseta durante la Feria de Abril de 

aquí, de Cataluña, pero ahora no estamos en disposición de hacerlo porque no somos los 

                                                                                                                                                    
quals, si estan constituïdes a mode de cos orgànic, s’anomenen germandats”, Cànon 707.2 “I les germandats 

que han estat erigides, a més, per l’increment del culte públic, reben el nom particular de confraries”. 
27

 L’Església catòlica pretén que les confraries y germandats siguin associacions públiques de fidels cristians, 

canònicament erigides, amb personalitat jurídica pròpia mitjançant els seus reglaments i estatuts i la fi de les 

quals sigui la promoció del culte públic. La denominació oficial de la germandat o confraria ha de respondre 

al fi pel qual ha estat erigida i ha d’ésser doctrinalment exacta. 
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suficientes y tiene un coste muy alto. Mucho trabajo para unos pocos. No es que no me 

guste. Tengo experiencia para hacerlo, pero aquí el que más trabaja es el que más 

pierde.” diu el president Sr. Ramos.  

 

Actualment, la germandat la componen cinquanta germans, repartits al cinquanta per cent 

entre homes y dones, majoritàriament dins del grup d’edat per sobre dels cinquanta anys, 

amb un grup important en la barrera de la jubilació, els quals, llevat del cas de dos d’ells, 

un natural de Valladolid i l’altra de Catalunya, agregats ambdós per la condició de 

consorts de les seves respectives parelles, la resta són tots nascuts en diferents llocs 

d’Andalusia, destacant un nombre de sevillans i onubenses, mostrant en la seva forma 

d’expressar-se, malgrat el temps de permanència en terres catalanes, unes marcades 

característiques lingüístiques pròpies del seu lloc de naixement. En paraules del 

president, diu: “Hemos llegado a ser más de 100, pero las cosas no han sido siempre 

fáciles y ha habido problemas. Ahora hemos quedado los que tenemos que quedar.”  

 

Durant el temps de convivència i participació en algunes de les activitats de la germandat 

he pogut observar que el nombre de joves no era significatiu i que el seu nivell de 

participació, llevat algun cas puntual i concret de l’acte que es va dur a terme, era escàs o 

inexistent. El president Sr. Ramos, amb cara seriosa intenta donar-me una explicació 

d’aquest fet realment constatat: “El tema de la juventud en la hermandad está fatal. Aquí 

hay gente mayor. Mis hijas han estado aquí, a la postre se marcharon. Han empezado a 

trabajar y ya no vuelven. No son hermanas porque se ha de sentir. Antes venían al ‘Rocío’ 

y tal, pero ahora ya no. Sabes que pasa, que ser de un colectivo es muy complicado, hay 

gentes que te dan pares o te dan nones, entonces es ahí donde vienen las diferencias. 

Esta hermandad empezará a resucitar cuando te dediques especialmente a atraerla. 

Tendría que dedicarse una persona diariamente a contactar con unos y con otros. Los 

jóvenes casi todos ya han nacido aquí y no lo viven igual que como lo viven sus padres o 

abuelos. Es complicado, pero te voy a decir con transparencia la realidad de esto. La 

base de la sociedad somos los adultos. Tenemos que sembrar para después recoger y si 

no siembras no recoges y eso pasa en todos los colectivos y en todos los sitios. Si 

queremos atraer hay que dar cosas a cambio de nada. Hay que hacer que la gente se 

sienta a gusto, tratarlos bien, con respeto, dando  una buena imagen de la hermandad y 

entonces recibes agradecimiento y eso repercute en la hermandad.” 

 

Aquesta germandat, des que es va crear, està vinculada a la parròquia de Sant Joan 

Baptista, on cada segon diumenge de mes s’oficia una missa ‘rociera’ a través del pare 

Julià, un sacerdot de la comunitat Barnabita vingut d’Itàlia ja fa alguns anys i que, salvats 

els problemes inicials de comprensió d’aquesta forma tan particular d’expressar la fe, amb 
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el temps, la va acceptar i va integrar en la seva parròquia, tenint continuïtat tot i no ser 

actualment el rector. L’hora de celebració a les 13’30 i les generoses dimensions de 

l’església, fan que l’acte religiós quedi un tant deslluït. Per regla general, al voltant d’unes 

quaranta persones, entre germans i acompanyants, acudeixen a l’acte. L’ofici de la missa 

no es diferencia d’altres, llevat per la intervenció del cor, quan els seus components, 

normalment dos homes, un guitarrista i set dones, vestides amb la bata ‘rociera’ i els seus 

complements28 , canten el seu repertori de cançons ‘rocieres’ d’acord amb la litúrgia, 

omplint el buit que suposa la moderada participació dels presents en el seguiment litúrgic.  

  

Res a veure amb una de les cerimònies més importants que duu a terme la germandat 

cada any en el mes de novembre: el “cambio de vara”. Sota aquesta denominació ens 

trobem amb l’acte formal pel qual, el o la fins aleshores Germà o Germana Major deixa el 

seu càrrec i dóna al germà entrant la vara com a símbol d’una nova jerarquia dins de la 

germandat. M’explica el secretari Sr. Juan Manuel que “La elección del nuevo Hermano o 

Hermana Mayor es anual y voluntaria. Hasta la fecha no ha habido ningún año en el que 

no se haya presentado nadie, pero si esto sucediera, la Junta de la hermandad se 

encargaría de su elección y su nombramiento. Es un cargo muy importante dentro de la 

hermandad, ya que, dentro de un orden, es la persona responsable de los actos 

marianos, lo relacionado con el mantenimiento y cuidado de las vestimentas y adornos de 

la imagen de la Virgen del Rocío, de los banderines y el ‘Sin Pecado’, además de tener la 

obligación de estar presente en las reuniones de la Junta, aunque sin voto.” Es tracta d’un 

acte convenientment organitzat i protocol.litzat que té la seva preparació durant els dies 

previs per a que tot surti correctament: invitacions a les autoritats civils i eclesiàstiques, 

germandats, simpatitzants, etc. Arreglo dels banderins, adorns florals, vestits, etc. El dia 

assenyalat, coincident amb un diumenge, se segueix el guió establert i els germans es 

van congregant  en la seu, des d’on, una vegada arreglades, les germanes amb les seves 

millors gales ‘rocieres’ i ells amb el vestit i corbata, amb la medalla de la germandat 

penjada al coll, surten en comitiva darrera del seu ‘Sin Pecado’ que altiu i orgullós porta el 

seu portador, flanquejat alhora pels dos banderins, ú de la germandat i l’altre de 

l’Ajuntament, tot això al ritme que marca un solista abillat de ‘rociero’ (contractat per 

l’ocasió) que toca el flautí i acompanya amb el tamborí encapçalant al grup, mentre que 

recorren els poc més de cent cinquanta metres que els separa de l’església de Sant Joan 

                                                 
28 La bata rociera es pot confondre amb el vestit de flamenca, però és distinta. És el vestit de feina, de viatge o de camí, 

perquè és el que s’utilitza per a la peregrinació al ‘Rocio’. Ha de ser còmoda per a caminar i muntar a cavall, per això és 

més senzilla que el vestit de flamenca. No admet tants volants i els que té són més petits o amb menys frunzits. Tampoc 

porta enaigües, ni té tant de vol. L’escot és de pic i l’esquena va coberta fins el coll. Degut al calor és millor que sigui de 

tirants, encara que hi ha amb mànigues fins el colze. També hi ha de dues peces; faldilla i brusa. Pot complementar-se 

amb mitget. Les flors pel cabell van al centre, dalt del recollit. Les arracades solen ser en forma d’anelles. I en lloc de 

sabates, es duen botes camperoles. Tant homes com dones porten penjada al coll la seva medalla de la Verge del ‘Rocio’. 
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Baptista. Una vegada  a l’interior del temple, sorprèn la gran quantitat de persones de 

totes les edats que omplen de gom a gom l’església. Autoritats municipals, representants 

de la FECAC, germandats invitades a la celebració (propietat recíproca) i que  es 

distingeixen per les seves particulars medalles penjades que llueixen al pit; així com 

feligresos en general. Molts feligresos! Quasi tots veïns del barri que volen participar d’un 

fet poc habitual a les dotze. Una missa ‘rociera, on se segueix la litúrgia corresponent 

però ambientada pels càntics ‘rocieros’ del cor29 de “la Pastora del Alba” i pels més 

atrevits d’entre els presents.  

 

Feu control + clic per veure el vídeo. 

 

Tots són testimonis de l’entrada solemne del “Sin Pecado” en l’església, situant-se a 

l’esquerra de l’altar major juntament al President i la Germana Major de la Germandat 

Rociera Pastora de l’Alba, justament al costat contrari d’on s’ubica el cor.  

 

Durant l’observació participant, he pogut apreciar que aquest ritual, excepte alguna 

particularitat, és representat per les altres germandats en els seus corresponents i 

programats ‘canvis de vares’ de manera molt similar seguint bàsicament els mateixos 

patrons de conducta, com en el participat canvi de vares de la Germandat Rociera Verge 

de les ‘Marismas’ de Santa Coloma de Gramenet30.   

                                                 
29

 http://youtu.be/bn_GaazeV_c Vídeo realitzat per la investigadora i penjat al web de youtube. 

 
30

 Vídeo realitzat per la investigadora i penjat al web youtube.: http://youtu.be/ZPih10gQaeA 

 

http://youtu.be/bn_GaazeV_c
http://youtu.be/bn_GaazeV_c
http://youtu.be/ZPih10gQaeA
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Feu control + clic al ratolí per veure el vídeo. 

 

A banda de la nombrosa presència de gent, és un acte amb una extraordinària 

participació, de caràcter festiu i molt emotiu. Hi ha moments, inclòs pels que no estem 

habituats a això, en els que tens un sentiment especial que et recorre el cos i que et fan 

estremir. La part més emotiva va resultar ser quan Júlia Pavón, la Germana Major sortint, 

desprès d’unes paraules mig nuades amb llàgrimes, va entregar la seva vara per a què 

prengués la seva successora Seve Valverde, qui formalment i a preguntes realitzades pel 

pare Julià, oficiant de la missa, es va comprometre, com a nova Germana Major, a dur a 

terme tot allò que estigui al seu abast per a potenciar entre la comunitat catòlica la 

veneració a la Verge del Rocio. 

 

L’acte religiós es tanca amb una gran expectació i de manera emotiva mentre es guarda 

el ‘Sense Pecat’ en el seu enclavament habitual dins del temple, un armari envidrat fet a 

mida i acoblat a la paret en el primer espai existent en la nau lateral dreta. A continuació, 

es va passar a un local municipal del Casal de cultura molt pròxim a l’església, on la 

germandat va oferir als invitats i acompanyants que gaudeixin d’un aperitiu (preparat per 

les dones de la germandat la nit anterior) i refrigeris que permeten un alt grau de 

comunicació i de relació social entre els presents. De seguida, hi ha qui s’arrenca a cantar 

algun ‘fandanguillo’ o altre ‘palo de flamenco’ i com no, a cantar i ballar sevillanes. A mitja 

tarda, la festa es trasllada a la seu de la germandat on, ja uns pocs,  “los de siempre” es 

reuneixen per tenir el seu propi i recollit temps festiu.  

 

Tot i que la ‘Pastora del Alba’ hagi tingut èpoques possiblement millors, és participativa i 

té un grup actiu dins de l’associacionisme adrianenc, amb una molt bona relació i 

consideració amb la principal institució oficial del municipi, l’Ajuntament de la ciutat. La 

germandat té una agenda d’activitats que contempla: el propi ‘canvi de vara’ anual i 

http://youtu.be/ZPih10gQaeA
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l’assistència als de les altres germandats, una missa ‘rociera’ cada segon diumenge de 

mes amb un posterior dinar en la seu a base, principalment, de ‘cocido o potaje’ com els 

hi agrada anomenar-lo. Fer el ‘Rocio’ a Catalunya, assistir en grup, des de fa anys a la 

festa de la Candelaria en (Huelva) que se celebra durant el primer cap de setmana de 

febrer, assistir a la missa dels “romeros” de Cerdanyola del Vallès, participar en els 

festeigs del dia Andalusia, el 28 de febrer. Durant tot l’any es col·labora amb el menjador 

social de la ciutat i, en festes nadalenques, el cor realitza obres piadoses visitant llars de 

jubilats i casals, així com algun hospital per cantar nadales. L’excepcional cor de la 

germandat assaja cada divendres i desprès, els membres de la germandat que ho 

desitgen i algun invitat, com va ser el meu cas, es queden a sopar a la seu, en la qual 

cosa es posa a taula un assortit d’embotits i plats preparats per ells mateixos. Tots 

participen d’alguna manera, mentre que uns cuinen, altres col·loquen taules, cadires, 

plats, gots, etc. o recullen després, repartint-se les despeses entre tots els assistents. 

 

Al llarg dels seus anys de vida, aquesta germandat s’ha caracteritzat per la seva tenacitat 

i sacrifici, acumulant vivències i experiències, no sempre agradables, però que han estat 

superades amb l’esperit ‘rociero’ i el seu fervor a la Verge del Rocio. Una vegada 

consolidada, la germandat té per davant nous reptes. El principal: fer que tingui continuïtat 

generacional amb aportació de sàvia nova amb la implicació de la gent jove. 

 

 LA ‘ROMERIA’ 

 

Com no podia ser d’altra manera, els respectius presidents de les dues germandats 

rocieras de Sant Adrià de Besòs, i les seves germanes majors, em van convidar a fer ‘el 

camino’ per a participar del ‘Rocío 2012’ a Catalunya. En un principi em va semblar 

impossible estar en dos llocs alhora. Desprès em vaig assabentar que les dues 

germandats feien tradicionalment ‘su camino’ en diferents dies. Altre dubte em va 

assaltar: Com podia no contrariar als que m’havien convidat tan amablement, sense haver 

de fer dues vegades el mateix camí? El dubte es va dissipar des del moment en que, per 

raons familiars, vaig saber que no podia atendre plenament ambdues propostes.  

 

Ja a meitat del mes d’abril, el secretari de la Unión Andaluza Hermandad Rociera Virgen 

de la Rocina, va presentar en el registre general de la Generalitat de Catalunya i de 

l’Ajuntament de Sant Adrià de Besòs, la corresponent sol·licitud de col·laboració al llarg 

del trajecte, de la peregrinació vers els terrenys situats entre les localitats de Montcada i 

Reixach-Ripollet, on se celebra la ‘Romeria del Rocío’ a Catalunya.  

 

Quant a la Hermandad Rociera Pastora del Alba, sabedors de que va a tenir resposta 
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positiva per part de les diferents administracions, fan allò propi, una mica més ajustat en 

el temps, allà per la meitat del mes de maig.  

 

Els primers, tradicionalment, surten en peregrinació en la matinada del dissabte, mentre 

que els segons, sempre ho fan la tarda del divendres. Són qüestions estratègiques: 

“resulta muy emocionante entrar en el Rocío casi de los últimos, porque el resto de las 

hermandades y agrupaciones salen a recibirte y se crea un ambiente muy especial. Estas 

orgulloso de entrar con tu “Sin Pecado” y tu gente a plena luz del día” em diu el president 

de la Unión Andaluza Hermandad Rociera Virgen de la Rocina. D’altra banda, Manuel 

Ramos, president de l’altra germandat adrianenca, pensa que “con el trabajo hecho en los 

días previos, llegar el viernes de madrugada te hace ganar un día más de convivencia 

para disfrutar del Rocío”.  

 

Però abans de posar-s’hi en marxa, les germandats tenen molta feina prèvia. Malgrat que 

tot l’any estan pensant i organitzant coses per anar al ‘Rocio’, és la setmana anterior a la 

seva celebració, la més densa i laboriosa. Són molts els viatges que s’han de fer per a 

transportar tots els efectes que seran necessaris al llarg dels dies d’estada. El lloguer d’un 

camió de mitjanes dimensions redueix el nombre de viatges a cadascuna de les dues 

germandats, però les coses no es carreguen i descarreguen soles. Llits, matalassos, 

taules, cadires, fogons, eines de cuina, menjar, roba de vestir i de casa, són algunes de 

les moltes coses que arriben a portar-se per passar els quatre dies de romeria. “Todo se 

hace con mucha ilusión, pero cada año cuesta más trabajo tirar para adelante.” diu un 

dels germans de ‘La Pastora del Alba’. Tenemos una lista con todo lo que tenemos que 

llevarnos, porque sino se nos quedarían cosas por llevar. Con todo y eso, al final, siempre 

falta alguna cosa” em comentava altre germà de ‘La Rocina’ mentre que revisa el 

contingut d’algunes caixes de cartró.  

 

 El ‘recinto’ (El lloc) 

 

Desprès d’un llarg procés històric quant a la consolidació de la celebració del Rocio a 

Catalunya i les seves diferents ubicacions, el pròxim any 2013, els terrenys de Mas 

Duran, a cavall entre els municipis de Montcada i Reixach i Ripollet, cedits per 

l’Administració, compliran un decenni com a lloc de celebració dels actes de la romeria del 

Rocío a Catalunya.  

 

L’arbreda humida de l’anomenat Torrent de Can Duran 31 , situa, en la seva marge 

                                                 
31

 Rierol que alimenta d’aigua el riu Ripoll. 
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esquerra, el recinte on s’ubiquen les parcel·les per a la instal·lació de l’ermita, cases de 

germandat i  casetes en general; i al costat dret, una amplia zona d’aparcament. Tenint en 

compte que, no és possible deixar vehicles estacionats a l’interior del recinte, llevat dels 

condicionats per a dormir i en determinades parcel·les, per als visitants i els membres 

propis de germandats o grups ‘rocieros. Aquest és un servei de pagament, molt important 

que ofereix la FECAC.  

 

Les restriccions d’estacionaments de vehicles a motor en el recinte són obvies por raons 

de seguretat. Són milers les persones que es concentren i conviuen durant els quatre 

dies, ja sia com vianants o com a genets. Tampoc falten els carruatges tirats per cavalls. 

Ja sense cotxes, la circulació pel lloc resulta una mica caòtica. No existeix més norma de 

circulació que apartar-se a un costat quan allò que tens davant té quatre potes i és molt 

més alt que tu. Són molts els genets muntats en els seus cavalls que s’exhibeixen arreu, i 

els dos carrers principals no són, precisament, de l’amplada de les de l’Aldea a Huelva.  

 

El recinte, que no s’assembla en res al de Huelva, és una espècie de circuït ovalat, una 

mica irregular, amb  alguns carrers i passatges adjacents a les dues vies principals. En 

realitat, solament es tracta d’una sola via o carrer major, però en ser-hi a diferent cota de 

nivell i tenir aquesta forma oval, fa pensar que són dos carrers. La distribució de les 188 

parcel·les existents en l’edició número 41, les organitza la Comissió del Rocío a 

Catalunya de la FECAC i distribueixen les cases de les germandats ‘rocieres’ en la part 

central del recinte. Les vuits més antigues a la part alta del carrer i la resta a la part baixa. 

En qualsevol cas, totes elles es troben molt aprop de l’ermita provisional on s’ubica la 

imatge de la Verge del Rocio. La resta de parcel.les estan destinades a les cases culturals 

i regionals, les associacions, per al gran nombre dels grups ‘rocieros’ que acudeixen al 

Rocío i, una mica més allunyats, pels campistes i les autocaravanes.   

 

Les cases de germandat i les casetes no són edificis d’obra com a La Aldea. Aquí són 

naus de dimensions variades, amb forma rectangular, aliniades les unes amb les altres a 

ambdós costats dels carrers. Són d’estructures metàliques amb envelats i parets de lona, 

llevat de les zones destinades a la cuina, que són de xapa acanalada. El pis està format 

per una tarima de fusta. Predomina el color blanc, encara que la decoración particular de 

cadascuna fa destacar sobre el fons clar, principalment, el color verd. En el front solen 

tenir una zona avançada que fa de porxo o terrassa i que delimiten, mitjançant valles de 

totes les formes i colors. En el cas de les germandats, també s’observa un annex en un 

dels costats de la nau. Aquest espai serveix per acollir la carreta amb el ‘Sin Pecado’ 

obert a les mirades de tots els ‘rocieros’ com si fos una capella. En el cas d’algunes 

associacions o grups ‘rocieros’, també es pot apreciar, al costat de la porta principal 
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alguna fornícula amb la imatge de la Verge del Rocío, estendards i inclós alguna maqueta 

de l’ermita de La Aldea. Allò que no falta és la campana a l’entrada.  

 

L’organització del Rocío a Catalunya posa a disposició dels ‘romeros’, durant aquests 

dies, les infraestructures necessàries: aigua, llum, assistència sanitària, servei d’ordre, 

recollida de residus i les casetes, sense distribució interior. Així, cadascú les acomoda i 

decora segons els seu pressupost i gust personal. Per uns dies, el recinte es converteix 

en un poble capaç d’acollir a gents vingudes de molts racons de Catalunya. És un poble 

que es monta i desmonta per a l’ocasió, amb les seves normes d’ús i comportament.  

 

Tot el que s’ha mencionat és important per a la bona convivència, però res tindria el 

mateix sentit si no estiguès present la imatge de la Verge del Rocío. La perllongada 

demanda d’una ermita estable per a la verge a Montcada segueix sent una de les 

assignatures pendents de la FECAC. Les solicituts de col.laboració a organismes públics i 

de donatius particulars , apropa més la possibilitat que el somni dels ‘rocieros’ de 

Catalunya es faci algun dia realitat. Mentre arriba aquest moment tan desitjat, la Comissió 

del Rocío monta cada any una ermita provisional. Es tracta d’una gran carpa de lona, 

oberta al front, amb un interior ben decorat. Les medalles de les germandats, l’estendard 

de la FECAC, els candelobres i un sense fi d’adorns de la Verge del Rocío. La 

provisionalitat de l’instal.lació no minora la passió amb la qual els ‘rocieros’ viuen cada 

moment davant de ‘la Senyora’. Per torns, representants de cada germandat, fan 

guardies, vetllant la imatge de la ‘Blanca Paloma’.   

  

 Missa del trasllat de la imatge de Nostra Senyora del Rocio. 

 

La 41a. Romeria del Rocío a Catalunya, oficialment, es va posar en marxa el dijous 24 de 

maig de 2012 a l’església de Sant Martí de Cerdanyola del Vallès. Fins allà van acudir 

presidents i germanes majors de les dues germandats rocieras de Sant Adrià de Besòs, a 

l’igual que la resta de germandats acollides per la FECAC. A l’església de Sant Martí va 

anar una petita representació d’ambdues, doncs la resta de germans i germanes es 

trobaven als terrenys de Montcada i Reixach-Ripollet enllestint les casetes i esperant la 

Verge. El que és cert és que a l’interior de l’església havia una notable assistència de 

fidels, encara que també era evident que a l’exterior del temple, a la plaça, havia un gran 

nombre de persones que esperaven la sortida i el posterior trasllat de la Verge del Rocío 

fins la seva ermita.  

 

El rector de l’església de Sant Martí va ser l’encarregat de celebrar l’eucaristia amb la 
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presència d’algunes autoritats municipals, com l’alcaldessa de Cerdanyola del Vallès i 

personalitats, com el president de la FECAC, acompanyat de membres de la seva 

directiva. Els germans i germanes majors se situaven al voltant de l’altar, mentre que els 

presidents ho feien a les primeres files del temple. Tots ells organitzats per ordre 

d’antiguitat en la FECAC, amb les seves corresponents vares, però sense la presència 

dels estendards o “Sin Pecados”. El cor de la Hermandad Nuestra Señora del Rocío de 

Cerdanyola, únic de tots els presents que lluïen vestits ‘camperos’ o la ‘bata rociera’, 

entonava les seves cançons ‘rocieras’ al llarg de l’eucaristia al compàs de la guitarra, el 

tambor i la caixa acústica, finalitzant amb ‘La Salve’. 

  

En acabar l’eucaristia, el temple es va anar buidant i els membres de la Comissió del 

Rocio, els anomenats popularment ‘homes de la verge’, obren un gran passadís al centre 

de la nau, separant els bancs als costats. Un grup d’uns setze homes, joves i no tan 

joves, de constitució robusta, uniformats amb una camiseta de color bordeus, preparen el 

pas de la verge, rèplica de la d’Almonte. La col·loquen en posició, la giren amb mimo i per 

últim, a la veu d’un d’ells que dirigeix els moviments, se la posen a les espatlles,. 

Lentament, s’apropen a la porta de l’església, on espera una multitud excitada. Tots els 

presidents i germans majors es col·loquen a ambdós costats de la rampa, obrint un 

passadís. ‘Els homes de la Verge’ realitzen les delicades maniobres de sortida de 

l’església. Sembla impossible que els baiards32 que arropen a la Verge puguin passar per 

l’estreta llum de la porta. Amb habilitat, la Verge del Rocio es fa present davant dels seus 

devots. En un instant, quasi sense adonar-s’hi, els responsables de les germandats que 

formaven el passadís havien desaparegut, primer entre uns pocs i desprès, entre una 

multitud d’homes i dones que amb mostrada emoció es veien desitjosos de col·locar-se 

sota els baiards. Al llarg d’un curt recorregut, els ‘homes de la verge’, sota la seva atenta 

mirada, van deixant que aquesta sigui transportada a les espatlles d’uns apinyats 

‘romeros’ fins el luxós i adornat camió que la portarà al recinte de la seva ermita, a 

Montcada i Reixach-Ripollet. Els crits dels assistents alabant a la Verge, com a mostra de 

la seva devoció, són incessants. Els signes d’emoció són notoris entre abraçades i 

llàgrimes dels devots per haver aconseguit portar a la ‘Blanca Paloma’ a les seves 

espatlles.  

 

La comitiva s’ha posat en marxa en direcció cap al recinte situat a Montcada i Reixach-

Ripollet. Són molts els que es donen presa per avançar-s’hi i estar allà en el moment de 

l’arribada de la verge. La gent de les germandats i la dels grups ‘rocieros’33 esperen 

                                                 
32

 Tauler o plataforma sostinguda per dues o més barres horitzontals per portar alguna cosa, especialment una 

imatge religiosa 
33

 Associacions o agrupacions ‘rocieras’ sense la connotació religiosa de les germandats. 
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impacients, amb el cor agitat. Una gran multitud de ‘rocieros’ esperen amb il·lusió el 

moment de veure a la seva ‘Senyora’ a l’altar de l’ermita, per a testimoniar-li la seva fe 

mitjançant pregàries i càntics. A la llunyania, sona el clàxon especial del camió, i la 

cridòria és fa unànime. Els nervis estan a flor de pell i l’ermita està de gom a gom de gent 

ansiosa. El camió s’apropa i són molts els que volen portar el ‘tabernacle’ de la Verge per 

a pujar-la fins l’ermita a les espatlles. La imatge de la Verge i les ‘vares’ es balancegen 

d’un costat a l’altre segons la força exercida pels ‘romeros’ que la porten. Llàgrimes, 

abraçades, petons, crits... Difícilment es pot explicar amb paraules allò que estàs 

presenciant en aquells moments. En paraules de Francisco García Prieto, president de la 

FECAC, “ser rociero a más de mil quilómetros es más difícil, pero, a su vez, más grato”. 

És quasi impossible no deixar-se portar per allò que estàs vivint. Les emocions envaeixen 

tot i els sentiments es barregen al recinte. La Verge ja es troba a l’altar, sota el sostre de 

l’ermita. Els ‘romeros’ són conscients de que tindran la seva ‘Senyora’ molt aprop durant 

quatre dies intensos. Resta poc del dijous 24 de maig i a partir de l’endemà algunes de les 

germandats es posaran en marxa en el seu particular ‘camino’. Altres, uns pocs, es 

quedaran en el recinte per ultimar detalls en les seves respectives casetes.  

 

 El Camino 

 

 Divendres 25 de maig de 2012 

 

Per fi arriba el dia tan desitjat per tots els germans i germanes de la Hermandad Rociera 

Pastora del Alba i per tots aquells simpatitzants que desitgen fer el camí. En la tarda del 

divendres 25 de maig de 2012, al voltant de la casa de la Germandat, es va congregant la 

gent quan s’apropa l’hora de posar-s’hi en marxa.  Hores abans, Joaquín, José, Juan i 

alguns més han anat ultimant detalls de l’avituallament i la logística, “no pué fartar de ná”, 

diu Juan, fent un gest d’alegria. El camió, de petites dimensions, llogat per a transportar 

els efectes fins el recinte, tancarà la filera dels ‘romeros’, portant les coses d’última hora, 

les mantes rocieras34, així com bosses personals dels membres de la germandat. S’ha 

adornat amb garlandes i fanalets de colors, així com amb un entelat verd-i-blanc, col·locat 

a la manera de cortines. També se li han afegit uns bancs i unes cadires plegables de 

fusta per acollir a aquells peregrins que necessiten una mica de descans al llarg del camí. 

Altre camió petit, en aquest cas amb la caixa oberta, és l’encarregat de transportar els 

entrepans, preparats durant tot el dia per les dones de la germandat, i dels quals es 

donarà bon compte, durant el camí. També les begudes, moltes ampolles d’aigua, 

                                                 
34

 Manta rústica a la qual se l’ha practicat una obertura en el centre per passar el cap i que s’utilitza en els 

moments que més refreda o quan fa molt de fred.  
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refrescos, ‘rebujito’35 i un sortidor  de cervesa que, animat per un generador, no pararà de 

‘tirar cañas’ fins el final del trajecte de la mà experta d’en Juan.  

 

La gent es junta al voltant de la carreta que acull al ‘Sin Pecado’ de la Hermandad Rociera 

Pastora del Alba. Una carreta en la qual predomina el color blanc intens de tota la seva 

estructura i, especialment, el dels ‘varales’ gruixuts de la fusta tornejada, de les tulipes 

dels canelobres i els de les margarides, convenientment col·locades als peus del ‘Sin 

Pecado’. D’entre aquesta blancor, sorgeixen espurnes daurades produïdes per la mescla 

floral del color groc dels clavells, del brodat fi del ‘Sin Pecado’, de les quatre petites 

campanetes situades simètricament a ambdós costats de la coberta, així com dels 

guarniments del cavall de tir. Des de fa anys, aquesta germandat lloga la cavalleria en el 

mateix lloc i ja coneixen bé al Sr. Avellán, el propietari de l’animal i l’encarregat de conduir 

la carreta al llarg de tot el camí. Té experiència, doncs no és la seva primera vegada i s’ha 

vestit per a l’ocasió, amb roba típica dels antics carreters catalans: camisa blanca, pantaló 

de pana ampli i de color negre , faixa ampla del mateix color i les espardenyes típiques.  

 

Arriba l’hora prevista per a la sortida. Són aprop de les set de la tarda. Es tanca la casa de 

la germandat que romandrà sola durant uns dies. S’han de posar en marxa. Però abans, 

el mossèn de l’església de Sant Joan Baptista, el pare Julià, dirà unes paraules breus als 

presents sobre el significat de fer ‘el camino’ com a expressió de fe i de sacrifici, beneint 

d’immediat als ‘romeros’ i a la carreta amb el ‘Sin Pecado’. El president, Sr. Ramos y la 

Germana Major, Seve, encapçalen la marxa amb les seves respectives vares que donen 

fe dels càrrecs que ostenten dins de la germandat. Immediatament darrera va el ‘Sin 

Pecado’ a la carreta engalanada. Darrera d’aquesta, uns cinquanta ‘romeros’, homes, 

dones i algun nen de curta edat. Tancant el grup, els dos camions. Trobo a faltar el Juan 

Manuel, el secretari de la germandat. Loli, la seva dona em diu que està treballant i quan 

acabi anirà directament al recinte.  

 

Mirades endarrerides del President per veure que tots es troben en línia. “Yo parece que 

no, pero controlo” em diu mentre que em fa l’ullet. Es transita pels carrers del centre de la 

ciutat de Sant Adrià de Besòs i, agents de la policia local d’aquesta localitat, col·laboren 

durant el recorregut. El tambor sona anunciant la partida. Hi ha gent curiosa que treu el 

cap per la finestra per veure què és el que passa i s’observa també alguna que altra cara 

de sorpresa. Abans d’arribar a entrar en el parc fluvial del riu Besòs, es realitza una 

primera parada sota uns balcons d’un edifici proper. El motiu: entonar un càntic, com a 

                                                 
35

 Beguda típica d’Andalusia que se serveix molt freda, composta per la barreja de vi ‘manzanilla’ amb algun 

tipus de refresc de gasosa i, que en ocasions s’acompanya de fulles de menta.  
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mostra de respecte a la família d’un germà que feia poc que havia fet el seu últim camí a 

la vida.  

 

Una vegada situats en paral·lel al riu Besòs, queden per davant uns quinze kilòmetres 

aproximadament fins arribar el recinte, situat en les localitats de Montcada i Reixach-

Ripollet. Al grup inicial s’han afegit algunes persones més que desitgen fer una part del 

camí amb la germandat. Arribat aquest moment, el President, la Germana Major i alguns 

dels altres germans, ja saben que no podré fer tot el camí amb ells per raons familiars i 

que hauré d’acomiadar-me quan arribem a Can Zam, a Santa Coloma de Gramenet. No 

els hi agrada molt aquest fet, però ho accepten. Mentrestant, toca viure aquesta nova 

experiència.  

 

Aviat comencen els càntics i els balls acompanyats per la guitarra i el tambor. 

‘fandanguillos’ i sevillanes serveixen per anar fent parades al llarg del trajecte. Hi ha molta 

energia en aquests homes i dones, però convé prendre’ls amb molta calma. Les dones 

llueixen un variat repertori de bates ‘rocieras’ quant a colorit i disseny. Les flors vistoses, 

les pintes al cap i les arracades llargues. Les vares de canya, adornades amb flors i el 

romaní, els hi ajuden en els seus passos. Tota una mostra de color en contraposició a la 

vestimenta que llueixen els homes. Còmoda i en alguns casos campera, però de tons 

apagats o de color verdós que els mimetitza amb l’entorn fluvial. Els pocs nens i nenes 

que fan ‘el camino’ van vestits amb les millors gales ‘rocieras’. Tots coincideixen en portar 

a coll, sobre el pit, la medalla de la seva germandat amb el seu cordó vermell, verd i 

blanc, que els hi distingeix de les altres germandats.  

 

Atesa l’hora, no fa excessiva calor. La temperatura és agradable i això facilita la caminada 

per les zones asfaltades del parc fluvial, que es comparteixen, encara a aquestes hores 

amb la gent que practica esport en aquest espai obert. Em fan saber que ha hagut anys, 

en els quals el temps no ha acompanyat i ‘el camino’ ha resultat més penós, havent de 

transitar per carreteres, ja que pel riu era perillós degut a les riades. El president ha deixat 

la capçalera a  Seve, la Germana Major, qui no abandonarà aquest lloc fins el final del 

recorregut, convençuda de la seva devoció a la Verge del Rocío, i de la seva obligació pel 

càrrec que ostenta aquest any. Ell, amb problemes de salut, s’ha pujat a la muntura del 

camió que condueix en Joaquim. “Ya son muchos los caminos que he hecho a pie y ahora 

las piernas ya no me responden como antes” em diu el Sr. Ramos, amb un gest de dolor.  

 

El camí es fa amè i distret. A mida que passen els kilòmetres, es nota com baixa la 

freqüència dels balls i els cants ‘rocieros’, però no la intensitat quan es posen a fer-ho, tot 

aprofitant alguna de les parades. S’han de guardar les forces, doncs encara  resta molt 
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camí per davant. La gent es refresca amb aigua i amb cervesa, segons el gust. Sigui com 

sigui, tots els germans s’afanen en oferir-me el que tenen. Sempre estan atents a saber si 

et trobes bé o si tens alguna necessitat. Veritablement, és materialment impossible 

acceptar totes les invitacions que et fan per prendre alguna cosa. Almenys en el meu cas.  

 

El sol va començar a posar-s’hi darrere el pont de Potosí, ja en el terme municipal de 

Santa Coloma de Gramanet. Feia ja una bona estona que els cartels lluminosos del parc 

fluvial indicaven la prohibició d’accés, però encara havia molta gent que gaudia d’aquell 

meravellós espai públic. Ja es veia el següent pont i desprès d’ell, la sortida a Can Zam, 

on estava prevista l’aturada per sopar, coincidint amb el moment del meu comiat. Allà 

esperaven el meu marit i el meu fill per tornar a casa. En aquesta ocasió no podria fer el 

camí complet amb la Hermandad Pastora del Alba.  

 

Passades les nou de la nit, ens vam desviar de la llera del riu per sortir cap els terrenys de 

Can Zam. L’enllumenat públic ja estava encès i el parc estava ple de ‘romeros’ d’alguna 

germandat i, sobretot, de grups ‘rocieros’. Semblava que havíem arribat al recinte on se 

celebra la Romería del Rocío a Catalunya. Genets completament equipats amb el vestit 

‘campero’. Carruatges tirats per cavalls. Carretes ‘rocieras’. En realitat era un avançament 

o una petita mostra d’allò que m’anava a trobar el dia següent.  

 

Abans d’acomiadar-me, ens van oferir uns entrepans dels que s’havien preparat per sopar 

i alguna cosa per beure. Tothom es va acomodar on va poder, al voltant dels dos 

camions. El Sr. Avellán també va donar de menjar i beure al cavall, al qual li resplendia el 

llom amb les llums dels fanals de la carreta. Algú, sense adonar-me jo compte, els hi 

havia encès. Era una vertadera meravella com quedava il·luminat el ‘Sin Pecado’ realçant 

els seus brodats i la figura de la Verge del Rocío en el centre de l’estendard. Foren 

moments de conversa, d’aprofitar per a formular algunes preguntes a alguns dels 

caminants i sortir de dubtes. L’experiència de caminar de nit, al llum de les llanternes i de 

la carreta em seduïa, però no era possible en aquesta ocasió. Vaig prometre que el 

pròxim any faria ‘el camino’ complet amb ells. L’hora d’arribada al recinte la tenien 

prevista cap a les dues de la matinada.  

 

 Dissabte 26 de maig de 2012  

 

No tenia els peus molt castigats desprès de la caminada del dia anterior, però estava una 

mica cansada. No havia pogut dormir molt aquella nit. Els records i les notacions sobre 

l’experiència viscuda amb la germandat Pastora del Alba s’acumulaven al meu cap i al 
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meu escriptori. Vaig matinar per no arribar tard a la nova cita, ja que segons la instància 

presentada a l’Ajuntament de Sant Adrià de Besòs, la Unión Andaluza Hermandad 

Rociera Virgen de la Rocina, havia sol·licitat amb més d’un mes d’antelació, 

“acompañamiento y protección de la policía local en el trayecto municipal para la Romería 

del Rocío. Dicha Romería será el día 26 de mayo a partir de las 8.30 horas y saldremos 

desde la calle Tramontana, 17, hacia el margen del río por la calle Cristóbal de Moura, o 

en su caso, por donde mejor proceda, teniendo en cuenta la afluencia de 

acompañamiento de rocieros”. A un quart de nou ja estava a la porta de la casa de la 

germandat i vaig quedar sorpresa en veure com gairebé havia congregades una mitja 

dotzena de persones a aquelles hores. No se surt a les vuit i mitja? Vaig preguntar, 

innocent de mi. El Sr. Marco Antonio, president de la germandat, em va contestar amb un 

somriure mig burleta: “a partir de las ocho y media… a partir de las ocho y media”.  

 

A poc a poc fou arribant més gent. Molts nois i noies joves que semblaven anar 

uniformats, en vestir amb texans, camisa blanca i botes camperes, portant una gran flor 

de color rosa en el cabell elles, i un barret de palla ells. Tots amb la seva particular 

medalla de la germandat penjada al coll, amb el seu cordó de color blanc i blau fosc. 

L’única que trencava aquella uniformitat era Cristina, la jove Germana Major. Vestia una 

preciosa bata ‘rociera’ de lunars amb quatre volants, que combinava els colors taronja i 

morat i que deixava veure els seus genolls i els ‘botos camperos’ al complet. Al seu cap, 

una gran flor de color morat i unes grans arracades a joc. I com no, la seva medalla. Aviat 

em vaig adonar que els més grans també anaven vestits de forma semblant, sent el 

denominador comú, la camisa o brusa de color blanc. “No es obligatorio pero tenemos por 

costumbre hacer ‘el camino’ vestidos de esta manera”, em va dir una jove, davant la meva 

sorpresa. Ningú m’havia avisat i jo m’havia posat roba i sabates còmodes, però sense 

respectar el costum del color blanc de la camisa. Tot es va solucionar davant l’obstinació 

d’alguns membres de la germandat perquè em posés una camiseta de color blanc amb la 

imatge de la medalla al davant i el nom de la germandat a l’esquena. No vaig tenir cap 

inconvenient a posar-me-la.  

 

Van aparèixer pel carrer, un camió de lloguer, de caixa alta, i un gran tractor de color verd 

que arrossegava un remolc arreglat amb un envelat, uns faldons i unes cortines recollides, 

totes elles de teixit de color verd i blanc. Com si d’un formiguer es tractés, tothom donava 

un cop de mà i es va anant omplint el camió amb els efectes, begudes, instruments 

musicals, bosses, etc. Al mateix temps, les persones més grans o amb problemes de 

mobilitat, s’anaven acomodant en els seients que havien posat en el remolc del tractor. 

Reservada als màxims responsables de la germandat, estava la feina d’arreglar la carreta. 

El seu ‘Sin Pecado’ encara reposava a l’interior de la Casa de la Germandat i els 



UOC. TFC                                                                                  MJ FERNÁNDEZ ZURITA  

TFC. ESTUDIS CULTURALS. EL ROCIO A CATALUNYA  47 

elements de guarniment encara no s’havien posat.  Alguns germans em van contar que 

recordaven quan la carreta havia estat tirada per un poni i eren la sensació quan entraven 

al recinte de Montcada i Reixach. Aquest any, la carreta, de color blanc i amb  els varals 

de fusta tornejada de color plata, anava a ser tirada per un mul que, havia sigut llogat per 

l’ocasió. Una petita figura d’un pastoret estava situada a la part davantera de la carreta, 

acompanyada pels petits angelets platejats, un a cada costat. A la part interior del sostre, 

una pintura de la Verge del Rocio i d’alt de tot, a la part davantera, una ‘blanca paloma’ 

amb les ales desplegades. Romaní, espigues, gerros amb flors de tots els colors i rams 

multicolors componien la decoració que envoltava el seu ‘Sin Pecado’, el qual havia estat 

vestit amb la funda de plàstic transparent per a protegir-lo de la pols o de la pluja.  

 

Passades les nou i mitja del mati, desprès que el pare Juanjo, rector de l’església de la 

Mare de Déu de les Neus, del barri de La Mina, digués unes paraules recordant als 

presents el caràcter religiós de la Romeria i desprès de beneir la carreta i els ‘romeros’, 

una sèrie de tres coets llençats a l’aire, van donar l’avís de que tot estava enllestit per a 

que els germans de ‘la Rocina’ i tots aquells que havíem decidit acompanyar-los, 

comencéssim ‘el camino’ per trobar-nos amb ‘La Senyora’. Alguns veïns del barri del 

Besòs, també del municipi de Sant Adrià, s’havien afegit a la romeria. Altrament, estaven 

decidides a completar ‘el camino’ les senyores Isabel Marcuello, Primera tinent d’alcalde 

de l’Ajuntament de la localitat, Loli Ocaña, Regidora del grup de govern municipal i 

Menchu Martí, del partit PxC a l’oposició. Per a aquesta última, era la seva primera 

experiència com a ‘romera’. No així per les altres dues regidores que ja havien fet ‘el 

camino’ en alguna ocasió més. Una comitiva de quasi setanta persones es posava en 

marxa sortejant, al principi, alguns carrers del barri de La Mina. Un grup d’uns vuit nens, 

que s’havien situat a la capçalera del grup, de manera accelerada i nerviosa, marcaven el 

ritme amb els seus tambors, avançant-se’n al president i a la germana major. Una veu de 

comandament del Sr. Marco els hi va fer entendre que havien de minorar el pas. “Tienen 

mucha energía y ¡anda que no queda camino por recorrer!” va dir en veu alta per a que jo 

li escoltés. “Veremos lo que tardan en subirse al remolque” va dir altre dels ‘romeros’ i 

pare d’un dels nens ansiosos.  

 

Un últim coet va anunciar que deixàvem el barri de La Mina. Desprès de creuar el pont de 

Cristóbal de Moura i travessar el Parc de la Ribera, vam baixar la rampa que ens portava 

fins el nivell del riu, entrant en el parc fluvial. Aquesta entrada és l’última que existeix 

abans que les aigües del riu Besòs es mesclin amb les del Mediterrani. Aproximadament 

un kilòmetre més avall per on va accedir, el dia anterior, la germandat ‘rociera’ Pastora del 

Alba. Sembla com si volguessin estirar al màxim el recorregut. No se ben bé si és per a 

gaudir més el trajecte o com a penitència. Si per uns, els de ‘La Pastora del Alba’, la 



UOC. TFC                                                                                  MJ FERNÁNDEZ ZURITA  

TFC. ESTUDIS CULTURALS. EL ROCIO A CATALUNYA  48 

dificultat del camí està en fer-ho en part de nit, a les fosques, pels altres, els de ‘La 

Rocina’, està en la distància. Quant més sigui l’esforç, més orgullosos es postraran davant 

de ‘la Senyora’ quan arribin al recinte, sabedors d’haver superat el repte. 

 

Juntament amb la germana major, tres generacions de ‘rocieros’ es col·loquen davant de 

la carreta allargant el grup. El president, Sr. Marco, el seu fill –un dels homes de la Verge- 

i el seu net, que no deixa les rendes de la mula. Aviat, es produeixen els mateixos rituals 

que a la passada tarda, quant vaig participar amb l’altra germandat. Parades per cantar, 

ballar, mostrar emocions davant del ‘Sin Pecado’ i aprofitar per a refrescar-se. Fa molta 

calor i el sol castiga els ‘romeros’. Les guitarres que toquen dos dels joves, no paren 

d’oferir compassos per a què la gent s’arrenqui a cantar. Els tambors dels nens ja han 

començat, discretament, a emmudir i deixar els tocs a mans més expertes. És notòria 

l’amplia presència de jovent i d’infants. L’àvia i la mare d’una nena de pocs mesos em 

mostren a la petita amb un somriure d’orella a orella i em diu l’àvia tota orgullosa: “es su 

primer Rocío” mentre la porta als braços. Jo pregunto el seu nom i em contesten totes 

dues alhora “Rocio, ¿habrá nombre más bonito?” 

 

El pas és molt lent i les parades constants. “No hay prisa –em diu el Sr. Marco Antonio- 

tenemos la entrada para las seis de la tarde y los Mossos d’Esquadra nos esperan a las 

cuatro en la salida a la carretera de la Roca para acompañarnos”. Jo hagués preferit un 

pas més viu. Els meus peus començaven a sentir la suma d’esforços, contant amb els 

viscuts el dia anterior. Per als membres de la germandat tot estava dins d’allò que havia 

de succeir i de cóm havia de ser. 

 

Arribant al pont de Santa Coloma, sobre el migdia, la carreta es va desviar vers l’ombra i 

vaig entendre que era el moment de la parada més prolongada. Era l’hora d’agafar forces 

menjant alguna cosa. Es van anar formant diversos grups. Uns s’asseien directament a 

l’herba i altres a les cadires que s’havien baixat del camió. Era la viva imatge d’un menjar 

campestre, com en els temps, ja una mica llunyans, viscuts a la meva infantessa. 

Cadascú va anar traient els seus entrepans o recipients amb menjar preparat del dia 

d’abans. 

  

Igual que el divendres, jo esperava no només la beguda, que també s’oferia 

abundantment al llarg del camí, sinó també algun que altre aliment lleuger per portar-m’hi 

a la boca. Falta d’informació, en no haver preguntat abans sobre els costums al respecte 

d’aquesta germandat. I també falta de previsió per la meva part, en donar per fet que tot 

anava a ser semblant. La generositat dels ‘romeros’ va mitigar la meva fam en oferir-me, i 

jo acceptar, algú dels entrepans que portaven de més. D’ençà, Cristina, la Germana 
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Major, s’havia tret els ‘botos’ per alleujar els seus peus i s’havia posat crema protectora al 

coll i les espatlles a causa del sol intens. En aquest temps breu, no hi va haver cants, ni 

balls, ni guitarres sonant.  

 

La majoria dels nens ja s’havien pujat al remolc engalanat i compartien seient amb 

algunes dones d’avançada edat. Es reprèn la marxa amb la imatge d’un parc fluvial 

encara conegut desprès de l’experiència del dia anterior. Aviat deixem endarrerida la 

sortida de Can Zam, a Santa Coloma de Gramenet i ens endinsem en la riba del riu sense 

urbanitzar. Aquesta part que comença és nova per mi, doncs aquest va ser el punt on em 

vaig acomiadar de ‘la Pastora de l’Alba’. L’asfalt es converteix en pedres, terra i pols, 

estrenyent-se el pas. Les herbes altes i els canyals ens acompanyen a tots dos costats 

del sender, paral·lelament al marge esquerre del riu Besòs. El camí es fa una mica més 

dur i els ‘romeros’ es distancien els uns dels altres formant petites unitats que allarguen la 

comitiva. Els cants i balls grupals han cessat, fruit, segurament del cansament  i d’uns 

terrenys que no afavoreixen aquesta activitat.  

 

A la llunyania es veu el pont de Montcada i Reixach pel qual es travessarà el riu Besòs. 

Un gest obligat pel transcórrer de les vies de circulació i la canalització del riu que en res 

evoca, per a desgrat dels ‘romeros’ al tradicional pas del Quema36. El Sr. Marco es dóna 

pressa en agrupar tothom. Unes dotacions de la policia autonòmica de la Generalitat de 

Catalunya, els Mossos d’Esquadra, i de la policia local de Montcada i Reixach, ens 

esperen a la incorporació a la BV5001, més coneguda com la carretera de la Roca. Els 

tambors, al front, tornen a sonar amb força i amb un compàs accelerat. Al seu ritme es 

transita per una zona de molta circulació, convenientment escoltats per les forces policials 

encarregades de la regulació del trànsit. Es travessa el pont i es camina per vies urbanes 

que ens porten, ara ja paral·lels al riu Ripoll37, fins una zona industrial molt propera al final 

del nostre destí, on toca esperar.  

 

S’apropa el moment tan desitjat de l’entrada de la Germandat en el recinte. Un moment 

molt especial per a ells, perquè suposa el reconeixement  general de la resta de les 

germandats per l’esforç realitzat i per la devoció demostrada vers la Verge del Rocio. És 

també el moment de mostrar la millor cara, lluint-se davant els altres en un ritual de 

rivalitat sana, però real. No tots, però el president i alguns ‘romeros’ més, han tret de les 

bosses personals dipositades al camió, camises, tirants i barrets per a substituir les peces 

                                                 
36

 El gual del Quema del castigat riu Guadiamar, en el terme municipal d’Aznalcázar (Sevilla) és una fita 

emblemàtica en el pas de les germandats, que travessen amb les seves carretes portant els esplèndids 

‘Simpecados’. Segons la tradició, a les seves aigües es bateja als ‘romeros’ que fan el camí per primer cop. 
37

 Un dels afluents que conformen el riu Besòs. 
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de vestir que portaven posades al llarg del camí. Aquesta escena em recorda el 

començament d’uns dels cants amb els que ‘la Pastora del Alba’ inicia l’eucaristia en la 

seva missa mensual, amb la veu solista d’Andrés: “A verte vengo Rocío. Traigo la 

camisa sucia y los pies to doloríos”. Mentre arriba l’hora desitjada, tot el grup descansa 

cercant l’ombra. Se sent un cert nerviosisme entre els ‘romeros’. Ja s’ha baixat tothom del 

remolc.  

 

Arriba el moment. Des de l’organització de la FECAC s’ha donat llum verda per l’entrada 

de ‘La Rocina’. No resulta convenient que facin l’entrada dues germandats alhora. No és 

una qüestió de treure’s protagonisme les unes a les altres. La carreta s’ha alineat en 

direcció al recinte de Mas Duran i, novament, els més petits amb els seus tambors, s’han 

situat a la capçalera. Immediatament darrere, un jove ‘romero’ amb l’estendard o ‘bacalao’ 

de la germandat i desprès el president i la germana major amb les seves corresponents 

vares de càrrec, just davant de la carreta amb el ‘Sin Pecado’. La resta de ‘romeros’ a 

continuació, molt agrupats, amb algun que altre cop de colze per fer-se lloc, en un espai 

de privilegi, per entrar units i agafats a la carreta. El nombre de ‘romeros’ ha augmentat de 

cop. S’han afegit altres germans i germanes, així com familiars i amics que no han pogut 

fer ‘el camino’ i han esperat la retrobada a les portes del recinte, amb mostres de 

satisfacció. Són una mica més de les sis de la tarda i un coet anuncia l’entrada de la 

Germandat. 

  

Tots els tambors de la germandat es posen en funcionament en una formació oberta a 

l’amplària del carrer. Les campanes, col·locades a les entrades de cadascuna de les 

casetes i parcel·les del recinte, sonen sense parar, donant la benvinguda als ‘romeros’. A 

mida que van passant per davant de les casetes, la gent, que s’amuntega a ambdós 

costats del carrer, toca també els seus tambors i aplaudeix. Es petonegen i s’abracen 

amb membres d’altres germandats. Els plors i els somriures de complaença se 

succeeixen al llarg de tot el recorregut pel recinte. Encara ara, passat ja un temps, mentre 

escric aquestes línies donant compte d’allò viscut, m’emociono i em tinc calfreds. I és que, 

independentment de les creences religioses que pugui tenir cadascú, realment és aquesta 

una situació en la qual afloren les millors i sensacions més positives de l’ésser humà.  

 

Desprès de fer un volt complet al recinte, passat pels dos carrers principals, el destí no 

pot ser altre que presentar-s’hi davant la imatge de la Verge del Rocio, instal·lada la nit 

del passat dijous en la seva ermita provisional d’envelat. Ara és el moment de les 

pregàries personals, de les promeses, de sol·licitar benedicció per tothom i, com no, per la 

petita Rocío, que amb el seu pare, l’àvia i en braços de la mare, amb rius de llàgrimes, es 

presentada com a ‘rociera’ davant ‘la Reina de las Marismas’. També és el moment de la 
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cantar a la Verge amb totes les ganes. Les guitarres substitueixen algunes veus que 

s’apaivaguen ofegades en els sentiments profunds dels ‘romeros’. Els víctors de ‘Viva la 

virgen del Rocio! Viva la blanca paloma! Viva la Reina de las Marismas! Viva el pastorcillo 

Divino” i viva la Hermandad de la Rocina! Donen per conclòs el moment esperat abans 

d’anar-se cap a la seva caseta. La satisfacció es nota en el rostre de tots els ‘romeros’. 

Han vist, una any més, complert el seu somni.  

 

De tornada a la caseta, abans de refrescar-se i menjar quelcom, alliberen el mul de la 

carreta i acuradament, un grup d’homes, col·loquen aquesta amb el ‘Sin Pecado’ en 

l’espai reservat a l’efecte, al costat de la porta de la casa de germandat. A continuació, els 

‘romeros’ li dediquen a Cristina, la Germana Major, un cant especialment escrit per 

l’ocasió, en agraïment per haver-los guiat a tots davant de la Verge del Rocío. Ella, 

recolzada en unes forquilles de la carrera i agafant la seva vara daurada amb la mà dreta, 

escolta el ‘fandanguillo’ emocionada i complaguda, oferint-los un somriure ample, 

abraçant-se posteriorment amb els seus germans.  

 

 Actes oficials. 

El caràcter lúdic-festiu d’aquest event és important, però no es pot obviar que gira al 

voltant d’una devoció a la Verge del Rocío traslladada a altres terres, lluny dels seus 

orígens. Així, la Comissió encarregada de l’organització del Rocío a Catalunya, seguint 

unes pautes molt semblants a les que es fan durant el Rocío a Almonte (Huelva) estableix 

un programa oficial d’actes marians, emmarcats dins de la romeria.  

 

El primer acte marià, tractat anteriorment en aquest treball, és la missa de trasllat de la 

imatge de la verge, que se celebra el dijous abans de l’inici de les romeries, a l’església 

de Sant Martí de la localitat de Cerdanyola del Vallès.  

 

Entre el divendres i la tarda del dissabte anterior a dilluns de Pentecosta, les germandats 

han fet el seu camí particular i han anat arribant al recinte. Quan el rellotge marca les vuit 

de la tarde de dissabte, els ‘romeros’, alguns sense haver descansat apenes, han d’acudir 

a l’acte de la presentació davant la verge. És, possiblement, un dels actes més esperats 

de la romeria del Rocío.  

 

L’acte se celebra en la particular ermita i l’inicia la primera germandat constituïda i acollida 

a la FECAC, la germandat Nuestra Señora del Roció de Santa Coloma de Gramenet. 

Durant quasi dues hores, per ordre d’antiguitat, la seguiran la resta de germandats, que 

mostraran la devoció a la verge cantant i pregant agenollats davant de la imatge, agraïnt-li 
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el fet de poder estar devant d’ella un any més. Al costat de l’altar, acompanyats per 

algunes autoritats, els germans i germanes majors donen mostres d’emoció agafant-se’n 

fortment a les seves vares, mentre els seus respectius ‘Sin Pecados’ s’inclinen 

respectuosos davant de la imatge de la Verge del Rocío.  

 

El diumenge se celebren dos actes religiosos. El primer, la Missa de Romeros, a les deu 

del matí. Pel mig d’un passadís format especialment per a l’ocasió, amb una multitud de 

‘romeros’ darrera de les valles, discorren lentament, en direcció a l’ermita, els porteadors 

dels ‘Sin Pecados’ de cadascuna de les germandats. Aquests, que sempre són homes, 

són acompanyats a la seva dreta pel seus corresponents presidents o presidentes; i a la 

seva esquerra pels seus germans o germanes majors. No hi ha uniformitat en la 

vestimenta, llevat que tots porten les seves vares del càrrec a la mà i porten les seves 

medalles de la germandat penjades al coll. Totes són semblants però no hi ha cap d’igual 

i el cordó és la seva divisa. Les dones, sigui quin sigui el seu càrrec, sempre amb la seva 

vistosa i colorida bata rociera i els complements a joc. En el cas dels homes, vesteixen, 

en general, pantaló texà i camisa de color clar, de màniga llarga. Solament en el cas 

d’alguns homes que ostenten el càrrec de germà major, se’ls veu amb un vestit ‘campero’ 

elegant. De portar-lo, el barret, sempre a la mà. Perquè l’ocasió el requereix, la misa és 

oficiada pel Monsenyor José Àngel Saiz Meneses, bisbe de la diòcesi de Terrassa i 

cantada pel cor de la germandat Nuestra Senyora del Rocío de Pineda de Mar.  

 

L’altra acte reservat al diumenge és la celebració del Sant Rosari de l’Aurora, encara que 

per l’hora en la qual es duu a terme, transcorre plenament iniciat el dillunt de Pentecosta. 

Arribada la mitjanit, el recinte es queda completament a les fosques. Les úniques llums, 

brases i flames dels bidons situats front a les casetes, produeixen ombres sobrecollidores. 

Malgrat la molta gent que t’envolta, tens la sensació d’estar tot sol amb tu mateix, cosa 

que t’indueix a la meditació. El silenci es fa general i la lletania38 del rosari que es resa 

des de l’ermita, amb el bisbe auxiliar de la diòcesi de terrassa, es transmet per la 

megafonia instal.lada en el recinte. La processó es posa en marxa amb la Creu de Guia, 

dos cirials i el banderí de la FECAC. Surten de l’ermita en direcció a la dreta, sent, per 

tant, la primera en incorporar-se la germandat Nuestra Señora del Rocío de Santa 

Coloma de Gramenet. A mida que s’avança, en passar davant de les cases, es van 

incorporant, progressivament, les altres germandats. Els grups ‘rocieros’ no solen 

participar com a tals, però són respectuosos i mentenen les formes. Alguns dels seus 

membres, s’afegeixen a la processó de modus propi, o acceptant la invitació d’alguna de 

                                                 
38

 Les lletaníes són una sèrie d’alabances i súpliques ordenades, repetides i concordes entre sí, que l’església catòlica 

utilitza per a pregar a Déu, a la Verge María i als sants. Etimilògicament, la paraula ‘letania’ prové del cocable grec 

‘litanueo’ que significa súplica o rogativa. 
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les germandats.  

 

La celebració del Rosari continua i en setè lloc s’incorporen a la processó els membres de 

‘La Rocina’. Per a aquest moment, les veles i les torxes ja formen in riu de llum. L’humitat 

del torrent de Can Duran s’ha fet notar i els ‘romeros’ fan ús de les seves mantes 

‘rocieras’. A la capçelera, el ritme del tambor marca una cadència lenta i sorda, pròpia de 

la ‘Processó del Silenci’ de Setmana Santa. A continuació, amb la seva vara testimonial 

de Germà fundacional, el pare de l’actual president de la germandat. Després, l’estendard 

o ‘bacalao’ emparat per dos fanals, un a cada costat. Els hi segueixen Cristina, la 

Germana Major, el president Sr. Marco, el pare Juanjo, mossen de l’església del barri de 

La Mina i Loli Ocaña, regidora de l’equip de govern de l’Ajuntament de Sant Adrià de 

Besòs. Els quatre amb vares de comandament. Immediatament desprès, el ‘Sin Pecado’ 

de la germandat i darrera, en silenci, un bon grup de ‘romeros’ portant veles i torxes. El 

ritual del rosari segueix avançant i els membres de la ‘Pastora del Alba’ esperen el seu 

torn davant de la porta de la seva Casa de Germandat en el recinte. Ja fa una bona 

estona que el seu ‘Sin Pecado’ ha fet la reverència de respecte al pas del ‘Sin Pecado’ de 

l’altra germandat de Sant Adrià. Arriba el torn d’incorporar-se a la processó, deixant un 

espai amb la germandat anterior, en correcta formació. En silenci i amb ritual idèntic que 

la resta de germandats, a la capçalera se situen dos tambors que marquen el mateix ritme 

lent que les predecessores. Darrera, els banderins de la germandat i el de l’Ajuntament de 

Sant Adrià de Besós. Seve Valverde, la Germana Major, acompanyada del president Sr. 

Ramos i de la Sra. Isabel Marcuello, Primera tinent d’alcalde. Acollit entre aquests dos 

últims i el grup de ‘romeros’ que participen en aquest acte, el seu ‘Sin Pecado’ amb 

Joaquim, el seu portador habitual, disposat a portar-lo durant tot el recorregut de la 

processó. En direcció al carrer d’adalt, després de girar a l’esquerra, aviat es repeteix la 

mateixa imatge. En aquest cas, és el ‘Sin Pecado’ de ‘La Rocina’ el que s’inclina 

respectuosament al pas del ‘Sin Pecado’ de la ‘Pastora del Alba’, al temps que en 

Joaquim, sense detendre’s i amb un moviment practica un quart de gir, per a que ambdós 

es vegin de front, en senyal de reconeixement.  

 

Tal i com està organitzat, pràcticament com un circuit tancat, totes les germandats passen 

per davant de cadascuna de les altres i, per tant, reben la salutació dels seus 

‘Sensepecats’. Per a totes les germandats, sempre hi ha un temps d’espera i altre de 

moviment en el que es completa el recorregut. L’acte marià finalitza passada l’una i mitja, 

ja del dilluns. Les llums es tornen a encendre i és el moment per a que alguns prenguin 

alguna cosa que els escalfi el cos al costat del foc, allargant la nit, entre converses, 

somriures i el so de fons de les guitarres. Altres ja pensen a anar-se al llit.  
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El programa d’actes contempla pel dilluns de Pentecosta els últims actes marians. Tot i 

ser un dia festiu, la meva feina em va impedir poder participar directament en ells. En 

posteriors trobades amb els membres de les germandats estudiades, ells em van donar 

algunes ‘pinzellades’ sobre el contingut dels mateixos actes.  

 

A primera hora del matí, a les vuit en concret, se celebra la Misa del Alba. Pel que em 

conten, no és un acte que hi vagi tanta gent com en altres ja descrits. La nit s’ha fet llarga 

al costat del foc i alguns fa poc que s’han anat a dormir. Encara es nota més l’absència de 

‘romeros, si, com en altres anys, li afegeixes al fred també la pluja. Presidents i, sobretot, 

germans i germanes majors fan intents per arrosegar algun ànima més a l’acte religiós, 

redordant-los que ‘el Rocío’ no és solament festa i marxa. També hi ha compromisos als 

que s’ha de fet front pel fet de pertanyer volunàriament a una germandat, a diferència de 

les associacions i grups ‘rocieros’.   

 

Els que han esperat una mica més al llit, no trigaran molt a aixecar-s’hi. Una vegada 

acabada la Misa de l’Alba, membres de la Comissió organitzadora del Rocio, seran els 

encarregats de preparar el pas abans d’iniciar la Processó de la Verge. És aquest l’últim 

acte oficial, en el qual, seguint les pautes que es marquen des de l’organització, la 

processó recorre tot el recinte, parant-se davant de cadascú dels ‘Sin Pecados’. És un 

acte a l’inversa. Ara és ‘la Senyora’ qui agraeix als ‘romeros’ el fet d’haver vingut fins allà 

un any més i participar d’uns dies de convivència i germanor, com a símbol, del que ha de 

ser la vida diària. Resulta també un acte emotiu. La imatge de la verge se situa de front 

als ‘Sin Pecados’ i aquests, cadascú davant de la seva Casa de Germandat, s’inclinen de 

tal manera que, amb la reverència, es fiquen literalment dins dels varals, fregant quasi la 

imatge de ‘la Blanca Paloma’ per a orgull dels germans i germanes. Tots volen estar al 

seu costat en aquest moment i, si poguessin, pararien el rellotge en aquell instant. Són 

conscients que el Rocio d’aquest any està a punt de finalitzar i les llàcrimes brollen quan 

veuen com ‘la Senyora’ s’allunya.  

 

 La convivencia. 

 

El Rocio d’aquest any toca a la seva fi. Ja solament queda l’esperança de poder tornar 

l’any vinent. Els germans i germanes de les germandats han anat recollint i carregant en 

els camions, tots aquells efectes i elements que al llarg d’uns dies han convertit una 

caseta de lona en la seva Casa de Germandat. Ara toca tornar a la vida quotidiana 

carregats amb els records i les experiències d’aquests dies compartits.  

 



UOC. TFC                                                                                  MJ FERNÁNDEZ ZURITA  

TFC. ESTUDIS CULTURALS. EL ROCIO A CATALUNYA  55 

Quatre dies de convivència no sempre resulten fàcils. En ocasions, sorgeixen criteris 

enfrontats entre els membres d’una mateixa germandat. La realitat és que, quan això 

passa,  es resolc amb respecte mutu, ofegant entre bromes i mostres d’afecte les 

possibles discrepàncies. Dormir en comunitat, els homes a un costat de la nau i les dones 

a l’altre, en unes condicions especials, sense les comoditats dels hogars propis. Preparar i 

servir els dinars i sopars  per germans i convidats; mantenir en condicions la Casa de 

Germandat i atendre a les visites i participar dels actes oficials programats, no és 

precisament allò que poden anomenar: ‘estar de vacances’. Tenen experiència en la vida 

comunitària i, a més, són persones senzilles, conscients de que l’esforç personal de tots 

és fonamental per poder passar uns dies junts, en bona harmonia.  

 

Al llarg del Rocio a Catalunya, en la meva relació amb els membres de les germandats, 

he pogut ser testimoni de que aquesta experiència està farcida de records, de sensacions 

i de matissos. Els records, la màquina del temps que els porta als camins ja viscuts, als 

més grans en forma d’enyorança i com a maduressa als més joves dels germans. Les 

sensacions, com a impressions, difícils de mesurar, que els sentits recullen de forma no 

calculada i en forma d’emoció. I els matissos, aquells aspectes, trets i petits detalls que 

experimenten i mostren les persones quan estan obertes, sensibles i emotives. 

 

A banda dels actes oficials, considero molt important pel desenvolupament d’aquest 

treball, els dinars i sopars de germanor, les visites a altres cases de germandat o grups 

‘rocieros’, envoltar-se de guitarres i gent cantant, passejar al costat dels genets que 

monten els seus cavalls, són moments distesos que permetren relacionar-se, entaular 

converses i compartir moments especials amb les persones que ja coneixes i amb gent 

nova que et presenten.  

 

Gaudir d’una beguda ben fresca quan fa calor al migdia, acompanyada d’alguna cosa per 

‘picar’. Acceptar una sopa calenta quan l’humitat es fica als ossos. Saborejar un vi 

‘manzanilla’ o simplement una infusió, són fets que es produeixen sovint durant aquests 

dies. I que serveixen per a reforçar els llaços, la convivència, la generositat, la 

comprensió, el respecte entre els presents, sense distinció de classes socials.  

 

 L’INICI D’UN NOU ANY 

 

Havia quedat a primera hora de la tarda amb  el Sr. Manuel Ramos i amb el secretari de 

la germandat rociera Pastora del Alba, per anar, juntament amb la Germana Major, el seu 

marit i en Joaquim, el portador del ‘Sin Pecado’, a un acte religiós que m’havien promès 
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interessant. Si el punt culminant de tots els seus actes i rituals és ‘la romeria’, la 

convocatòria, en el mes de setembre, de totes les germandats, suposa un dels actes més 

importants de tots els que es fan al llarg de tot l’any. Per les vint-i-dues germandats 

acollides per la FECAC, l’any comença amb aquest solemne acte religiós. A l’exercici 

2012, aquest acte oficial es va dur a terme a la Basílica del Sant Esperit, també coneguda 

com a la Catedral de Terrassa, que es troba situada en la plaça Vella d’aquesta localitat. 

En altres ocasions, aquest tipus d’actes, també han tingut lloc en l’església de Sant Martí, 

de la població de Cerdanyola del Vallès, i inclòs en el Monestir de la Verge de Montserrat.  

 

Era dia festiu i la plaça Vella de Terrassa es va anar omplint a poc a poc de cares 

conegudes. Vaig poder saludar i entaular conversa amb el Sr. Marco Antonio, president 

de la Unión Andaluza Hermandad Rociera Virgen de la Rocina i amb Cristina, la seva 

Germana major, que estaven acompanyats per dos germans més. Els “Sin Pecados” 

anaven sortint de les seves fundes i s’anaven desplegant al llarg d’aquell espai de la 

ciutat. Custodiats pels germans i germanes majors, esperaven el moment de major 

esplendor: l’entrada al recinte religiós. La catedral, amb tota la seva grandesa, plena de 

gom a gom de gent, no precisament molt jove. Llevat dels reservats per al servei de 

protocol, no restava cap seient lliure. També és veritat que, fora, a la plaça, van quedar 

alguns grups de persones que no van entrar al temple, tot i no ser per falta d’espai. El cor 

de la germandat Nuestra Señora del Rocío de Cerdanyola estava situat a la dreta de 

l’altar major. Perfectament conjuntats, en els seus vestits, les onze dones i quatre homes, 

més un guitarrista, es mostraven preparats per oferir el seu millor repertori de càntics 

litúrgics d’estil ‘rociero’. 

 

Desprès d’uns pocs minuts d’espera, va fer la seva entrada pel passadís central del 

temple, un jove tocant el flautí i el tamborí. Aquest va davant de l’estendard de la FECAC 

que es portat, curiosament, pel secretari de la Unión Andaluza Hermandad Rociera Virgen 

de la Rocina, i la seva música repetitiva compassa l’entrada, per ordre rigorós d’antiguitat, 

dels representants i “Sin Pecados” de cadascuna de les germandats, encara que en 

aquesta ocasió falta una: la Hermandad Rociera Andaluza Virgen del Rocío La 

Esperança, de la localitat de Badalona, immersa en alguns problemes d’ordre intern. Al 

temps que els presidents, germans i germanes majors, arribaven al peu de l’absis, el 

portador del “Sin Pecado” l’inclinava lentament, fent una reverència en senyal de 

respecte. Desprès, els germans majors, juntament amb els seus respectius “Sin 

Pecados”, se situaven protocol·làriament, al cadirat de l’absis, al voltant de l’altar. Per la 

seva part, els presidents, s’asseien en els bancs reservats a la part de davant, front al 

grup coral. A l’esquerra, en l’altre grup de bancs i també en un lloc privilegiat, autoritats 

municipals i personalitats: els alcaldes de Terrassa i de Pineda de Mar, regidors d’aquests 
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mateixos ajuntaments i representants d’altres més, el president i diversos membres de la 

FECAC, d’entre altres. La litúrgia de l’acte religiós va revestir encara més solemnitat amb 

la presència activa del bisbe auxiliar de la diòcesi de Terrassa, qui va concelebrar la 

missa cantada, acompanyat del rector de la basílica i sis sacerdots més.  

 

Abans que es fos buidant la nau del temple, una vegada finalitzada la missa i al bell mig 

de l’altar major, el bisbe auxiliar, el president de la FECAC i el rector de la catedral, van 

ser testimonis principals d’un acte de reconeixement envers tres persones molt vinculades 

amb l’activitat ‘rociera’ i amb la passada edició de la Romeria del Rocío a Catalunya: la 

cambrera de la Verge del Rocio a Catalunya, el col·laborador encarregat de la instal·lació, 

manteniment i desmantellament en el recinte de la celebració del Rocío a Catalunya, i el 

sergent dels Mossos d’Esquadra responsable de l’operatiu d’acompanyament de les 

diferents germandats al llarg del ‘camino’.  

 

La música del tamborí i del flautí, va anunciar, novament, la posada en marxa de totes les 

germandats i un dels moments més interessants de l’acte. Novament, amb rigorós ordre 

protocol·lari, foren sortint del temple i es van anar situant front a la porta d’entrada formant 

un passadís. L’últim en sortir, l’estendard de la FECAC i, coincidint amb aquest moment, 

van succeir dues coses: en primer lloc, allò que tots els assistents a l’acte ‘rociero’ 

esperaven, que tots els sense pecats, compassats, s’inclinessin, els uns front els altres, 

saludant-se i oferint-se respecte mutu. Aquest va ser un moment molt emotiu. I en segon 

lloc, fruit de la casualitat, que en aquell mateix instant, va cessar una peça d’una sardana 

que, fins aleshores, havia ofegat els esforços del jove flautista per a que se li escoltés. La 

coincidència en el temps i en l’espai dels dos actes culturals programats, va quedar en 

una mera anècdota quant els ‘romeros’ van fer una forta i prolongada ovació. Salutacions, 

abraçades i comiats abans que, lentament, tots ens fóssim marxant cap a les nostres 

poblacions d’origen.  

 

4.  CONCLUSIONS 

 

Aquest treball ha pretès centrar-se, antropològicament parlant, en la comprensió i en la 

recerca de respostes en referència al tipus de relació social d’uns grups humans que amb 

la seva forma d’actuar busquen, transmeten, fomenten i mantenen creences o subcultures 

originàries d’altres localitzacions geogràfiques, traslladant-les fins el seu lloc de residència 

actual i conservant-les, prenent com a base la religiositat. Entesa com a part d’un sistema 

cultural, en el qual  interactua amb altres subsistemes de l’ordre econòmic, social, polític, 

ecològic i institucional. L’antropòleg Sr. Rodríguez Becerra (1989:449) diu: “Los rituales 
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religiosos, como todos los rituales, son polisémicos, y no sólo comunican mensajes 

relacionados con lo sobrenatural, sino también con lo económico, lo social, lo lúdico, lo 

étnico, la identidad cultural y todo el sistema cultural.”   

 

Les romeries, així com les germandats i confraries en torn a devocions i santuaris, són 

algunes de les expressions fonamentals de la religiositat popular andalusa.  “Si 

tuviéramos que caracterizar brevemente el cristianismo del pueblo andaluz, diríamos que 

se orienta fundamentalmente hacia la devoción a la Virgen [...], y otras formas, como la 

ofrenda de promesas y exvotos, a través de manifestaciones públicas, tales como 

procesiones y romerías. No pueden dejar de mencionarse las asociaciones [...] 

paraeclesiales” (Rodríguez Becerra 2000:295) És d’aquest context d’on neixen les dues 

germandats ‘rocieres’ de Sant Adrià de Besòs, dins d’una realitat social i cultural nascuda 

de l’enyorança i estabilitzada en la convivència.  

  

Les reflexions que s’han realitzat a l’efecte, han pretés validar les hipòtesi següents:  

Aquesta forma d’associar-se es correspon amb el de tipus identitari i de caràcter cultural. 

Ser ‘rociero’ no implica ser un practicant fervent segons mana l’Església catòlica. Les 

entitats estudiades es mantenen per vincles familiars i d’amistat.  

 

El nexe d’unió amb els orígens andalusos de les dues germandats adrianenques 

s’expressa a través del gust per allò autèntic, identificat pels bordats dels seus ‘Sin 

Pecado’ i la talla de la Verge del ‘Rocio’ de Catalunya, procedents de prestigiosos tallers 

andalusos. Tanmateix, la seva relació amb Andalusia, a nivell jurídic, se centra en la seva 

inscripció com associacions culturals andaluses assentades fora del territori andalús i no 

com a germandats. Tot i no ser-ho jurídicament, són germandats perquè ells, els seus 

components, s’anomenen i pensen que són germandat amb l’abraçada institucional d’una 

organització laica, la Federación de Entidades Culturales Andaluzas en Cataluña 

(FECAC). Allò significatiu està en què si ells es pensen i se senten com a germandat, per 

l’aparat d’oficialització del ‘Rocio’ andalús d’Almonte (Huelva) són únicament una 

associació o grup ‘rociero’. Això no obstant, pels membres d’aquestes dues germandats, 

les definicions no són un problema: allò important és que fan el ‘Rocio’ aquí, perquè estan 

a Catalunya i són germandats aquí, on viuen. Són conscients de les seves limitacions i de 

la seva carència estructural actual que impossibilita l’opció al seu reconeixement oficial 

com germandats filials en Almonte. És molt probable que mai es plantegin formalment 

accedir a aquest rang ‘rociero’ doncs, encara que sembli accessori, ja tenen coberta la 

preocupació que podia suposar la seva falta de reconeixement institucional, primer civil i 

posteriorment eclesiàstic, una vegada va ser superada la inicial reticència de l’Església 

catòlica catalana respecte a formes ‘no homologades’ de religiositat, en considerar certes 
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maneres d’expressió religioses populars (en concret les andaluses) poc espirituals i 

massa sensuals i extravertides. La festa que s’origina al voltant de la romeria, els caballs, 

els balls, els càntics, la beguda i el menjar forma part imprescindible del fet ritual andalús, 

cosa que xoca directament amb la visió religiosa a Catalunya. 

 

La Unión Andaluza  Hermandad Rociera Virgen de la Rocina i la Hermandad Rociera 

Pastora del Alba de Sant Adrià de Besòs, a tots els efectes tenen la consideració de 

germandats ‘rocieres’ a l’àmbit territorial on estan assentades i on realitzen la seva labor 

social, cultural i religiosa d’acord als fins i objectius que recullen els seus respectius 

estatuts. Són dos de les 22 germandats ‘rocieres’ legalment establertes a Catalunya i que 

no obliden la seva vinculació amb la cultura andalusa. Les formes de religiositat popular 

que apareixen a la ciutat són reservoris de sentit, on es realitza una relectura de la 

tradició, emergint noves formes d’expressió identitària.  

 

El fet de pertinença a qualsevulla de les dues germandats existents a la localitat de Sant 

Adrià de Besòs és evident que té un component primordial: el religiós. Les dues 

germandats es fonamenten en la veneració a la Mare de Déu sota l’advocació de la Verge 

del ‘Rocio’. El sentiment i la fe mariana dels germans i germanes és del tot evident. Per 

tant, és fàcil pensar que tots els membres d’ambdues germandats, pel simple fet de 

pertànyer a elles són fidels catòlics i que en el seu dia a dia han d’intentar complir amb els 

preceptes que marca la Santa Mare Església. Però no resulta del tot així.  

 

La devoció a la Verge del ‘Rocio’ constitueix, sense dubte, per la seva tradició i el seu 

contingut espiritual, un camí extraordinari d’espiritualitat cristiana. L’experiència així ho 

demostra amb el testimoni de tantes persones que desenvolupen la seva vida per aquest 

camí i en el que moltes d’elles han trobat en ambients ‘rocieros’ la mà amiga, el servei al 

germà i l’alegria de compartir amb els altres, en definitiva, una manera molt particular 

d’apropar-se als arrels i l’essència de la doctrina cristiana, preparada amb uns 

components lúdic-festius que són interpretats segons les diferents conveniències.  

 

Tanmateix, he pogut constatar que pel fet de pertànyer a una germandat ‘rociera’ i ser 

devot de la Verge del ‘Rocio’, no implica necessàriament ser un fidel complidor dels 

preceptes que l’Església catòlica demanda als seus fidels. Declarats en la seva majoria 

manifestament catòlics, alguns dels germans reconeixen un grau de compliment no acord 

amb l’exigència de l’Església. Són, abans que res, ‘rocieros’ i això els hi dóna un punt de 

vista de com s’ha de fer Església. I no és precisament assistint a missa tots els 

diumenges i festes de guardar. Segons manifesten ells mateixos, no són dels que es 

donen cops al pit per demostrar que són bons catòlics, però saben que un bon ‘rociero’ 
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ajuda als seus germans, dóna la mà a aquell que ho necessita i és humil. De totes formes, 

això no significa que alguns dels germans i especialment les germanes, es manifesten 

obertament catòlics practicants.    

 

Al llarg de la investigació i tal com ha quedat recollit en els apartats anteriors referits a 

l’observació practicada, les dues germandats segueixen un mateix eix comú quant als fins 

i objectius que pretenen. Les seves característiques diferencials les podem trobar no tant 

en el què ni el quan, però sí en el com, i en el amb qui. Ambdues, en les seves agendes 

d’activitats vénen a disposar bàsicament, tanmateix amb certes variants, dels mateixos 

compromisos ‘rocieros’. La qüestió essencial és la constatació de com per una part la 

Hermandad Pastora del Alba la conformen majoritàriament un grup d’homes i dones 

pertanyent a una franja d’edat dels cinquanta cap amunt i en el què no s’aprecia, almenys 

de moment, un possible relleu generacional,  sigui intern mitjançant fills o nets dels socis o 

per via externa dins d’un procés de captació, que obri altres vies participatives. Es tracta 

d’un grup ben consolidat, estable però mancat de persones joves, cosa que pot resultar 

un condicionant negatiu a l’hora d’afrontar  nous reptes dins de la germandat.  

 

D’altra banda, la Unión Andaluza Hermandad Rociera Virgen de la Rocina, presenta un 

grup similar quant al nombre de socis inscrits respecte a l’altra germandat, però amb un 

component afegit i no comptabilitzat com és la participació d’un bon nombre de joves 

integrat en la germandat. En aquest cas, el relleu generacional sembla garantit, ja sia per 

via del parentiu o per l’acceptació veïnal, gràcies a la política oberturista d’aquesta 

germandat.  
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- Rodríguez Becerra, Salvador, (2000): Religión y Fiesta. Antropología de las 

Creencias y Rituales de Andalucía . Signatura de Ediciones (Colección Signatura 

Demos, nº 4: La romería del Rocío ) Sevilla. 

- Soler i Amigó, Joan, (2001), Cultura popular tradicional, Ed. Portic, Barcelona 

- Terrino Vargas, M; Pastor Blasco, S (coord.) text de Manuel Moreno. FECAC, 25 

años de historia.(Federación de Entidades Culturales Andaluzas en Cataluña)  

Amb el suport del Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació de la 

Generalitat de Catalunya.  

- Velasco, Honorio (ed). (1982) Tiempo de Fiesta. Ensayos Antropológicos sobre 

las fiestas en España. Colección Alatar. Ed. Tres-catorce-diecisiete. Madrid. 

- Zapata García, Miguel. (1991) El Rocio. Estudio psicoanalítico de la devoción 

mariana en Andalucía. Ed. Rodríguez Castillejo SA. Sevilla 

 

b) Metodològica          

          

- Cabo, I. (1998) Metodologia de les ciències socials i humanes. Ed. Universitat 

Oberta de Catalunya, Barcelona.  

- Comas d’Argemir, D i vv. Mòdul 2 de l’assignatura d’Etnografia. L’etnografia com 

a pràctica de camp: mètodes i tècniques. UOC. Barcelona.  

- Comas d’Argemir, D. I vv. Mòdul 4 de l’assignatura d’Etnografia. L’etnografia com 

a procés de recerca. El disseny d’investigació i l’experiència del treball de camp. 

UOC. Barcelona. 

- Díaz de Rada, Ángel. (1997)  La lógica de la investigación etnográfica: un modelo 

de trabajo para etnógrafos en la escuela. Ed. Trotta. Valladolid. 

- Hammsersley, Martín i Atkinson, Paul. (1994) Etnografia. Métodos de 

investigación. Ed. Paidós. 2ª. Edición revisada y ampliada. Barcelona.  

- Guia del projecte de recerca: Metodología de les Ciències Humanes i Socials 

<<http://cv.uoc.edu/continguts/UW04_04129_00948/index.html>> 

- Mallart, Lluís (2009) Esdevenir antropòleg. Perifèria  [article en línia] (núm. 11) 

Revista de Recerca i formació en Antropologia. 

-  <<http://antropologia.uab.es/Periferia/Articles/2-Mallart.pdf>>  

- Quivy, Raymond; Luc Van Campenhoudt. (2004) (1ª. Edició 2ª. Reimpressió) 

Manual de Recerca en ciències socials. Traducció de Joan Estruch. Ed. Herder. 

Barcelona.  

- Rodríguez Gómez, Gregorio. (1999) Metodología de la investigación cualitativa. 

Ed. Aljibe México DF. Pag.39 a 41 y 62 a 78. Publicado por Pedagogía 8vo. 

Semestre en 22:36. 

- Sabino, Carlos. (1996) El proceso de investigación, Lumen-Humanitas, Bs.As 

http://cv.uoc.edu/webapps/secureMat/jsp/index.jsp?mat=continguts/UW04_04129_00948
http://antropologia.uab.es/Periferia/Articles/2-Mallart.pdf
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c) Webs sobre ‘El Rocio’ 

 

<<http://www.rocio.com/>>Amb notícies de les diferents germandats espanyoles. 

<< http://www.rocio.com/index.php?contenido=13>> Sobre bibliografia del Rocio. 

<<http://grupo.us.es/giesra/pdf/bibliografias/bibliograf%EDa_virgen_rocio.pdf>> 

<<http://www.as.ua.edu/ant/Faculty/murphy/Rocio/Rocio.htm>> La Virgen del Rocío Dr. M. D. 

Murphy & Dr. J. C. González Faraco department of Anthropology. The University of Alabama. Amb 

diferents enllaços.  

<<http://www.hermandadmatrizrocio.org/elrocio.swf>> Web de la Hermandad Matriz de Almonte.  

<<http://grupo.us.es/giesra/pdf/produccion_cientifica/religion_fiesta_andalucia.pdf>> Religión y 

Fiestas en Andalucía. Reflexiones metodológicas. Rodríguez Becerra, S. Universidad de Sevilla. 

Fundación Machado. 

  

 

http://www.rocio.com/
http://www.rocio.com/index.php?contenido=13
http://grupo.us.es/giesra/pdf/bibliografias/bibliograf%EDa_virgen_rocio.pdf
http://www.as.ua.edu/ant/Faculty/murphy/Rocio/Rocio.htm
http://www.hermandadmatrizrocio.org/elrocio.swf
http://grupo.us.es/giesra/pdf/produccion_cientifica/religion_fiesta_andalucia.pdf
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6)    ANNEXOS  

Documentació 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UOC. TFC                                                                                  MJ FERNÁNDEZ ZURITA  

TFC. ESTUDIS CULTURALS. EL ROCIO A CATALUNYA  65 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UOC. TFC                                                                                  MJ FERNÁNDEZ ZURITA  

TFC. ESTUDIS CULTURALS. EL ROCIO A CATALUNYA  66 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



UOC. TFC                                                                                  MJ FERNÁNDEZ ZURITA  

TFC. ESTUDIS CULTURALS. EL ROCIO A CATALUNYA  67 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



UOC. TFC                                                                                  MJ FERNÁNDEZ ZURITA  

TFC. ESTUDIS CULTURALS. EL ROCIO A CATALUNYA  68 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



UOC. TFC                                                                                  MJ FERNÁNDEZ ZURITA  

TFC. ESTUDIS CULTURALS. EL ROCIO A CATALUNYA  69 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
REQUISITOS PARA FORMAR PARTE DE LA FECAC 

 

Esta Federación en su Asamblea General de Entidades Asociadas, celebrada el día 16 de enero 

del 2011, acordó los requisitos a solicitar, a cualquier Entidad Cultural Andaluza o Coordinadora 

(federación coordinadora) de origen andaluz, de ámbito local, comarcal  o provincial, ubicada en 

Cataluña, para acceder al ingreso en esta Federación. 
 

Copia de los Estatutos de la Asociación legalizados por la Dirección General de Entidades 

Jurídicas     y de Derecho del Departamento de Justicia de la Generalitat de Catalunya. Las 

Hermandades Rocieras, Cofradías o entidades filiales con estatutos eclesiásticos,  deberán 

estar inscritas en el Registro de Asociaciones de la Generalitat de Catalunya.  
 

 Copia de su adscripción al Censo de Comunidades Andaluzas del Exterior de la Junta de 

Andalucía. 
 

La asociación o entidad  constituida de una escisión de otra ya existente en la FECAC, no se 

dará de alta  ,como federada ,  aunque cumpla con los dos requisitos anteriores. Hasta que la 

FECAC haga un seguimiento del funcionamiento de las actividades de la entidad escindida, 

previa consulta a la  entidad matriz. 

 

Las asociaciones rocieras, cofradías  y las diversas entidades relacionadas con la cultura y 

tradiciones andaluzas(con estatutos legalizados), que soliciten  su entrada en la FECAC, sin 

presentar  el certificado correspondiente de alta en el Censo de Comunidades Andaluzas,  

será estudiada por la Junta Directiva de la FECAC y su ingreso será como “entidad adscrita”   

hasta cumplir con el requisito requerido. Para lo cual se creará una registro denominado 

“entidades  adscritas ”. Dicho fichero será revisado anualmente. La Junta Directiva de la 

federación decidirá en qué actividades podrán participar y en qué condiciones, nunca será en 

la misma igualdad que las entidades y asociaciones federadas.. Todo tipo de altas en nuestra 

federación deberán ser ratificadas por la Asamblea General . 

  
 Ubicación de la Sede Social. 

 

 Cumplimentar la ficha técnica y demás impresos que esta Federación les aporte . 

 

 Fotocopia del N.I.F. de la Entidad. 

 

Listado de miembros que componen la Junta Directiva con el cargo que ocupan en la misma, 

dirección, teléfono y DNI. 

 

La entidad o coordinadora (federación coordinadora) que sea admitida a esta Federación 

,deberá aceptar  los Estatutos de la misma. 

Junto a la presentación de la documentación requerida, deberán remitir un escrito a la Junta 

Directiva de esta Federación, solicitando su ingreso en la misma. 

 

ENVIAR  TODA LA DOCUMENTACIÓN SOLICITADA A: 

SECRETARIA DE FECAC. C/ Pere Vergés 1, 8ª (Piramidón)  08020 Barcelona 

Tf. 93.278.22.95 Fax.93.3054712… 

e-mail secretaria@fecac.com o dolorsens@fecac.com 

 

 

mailto:secretaria@fecac.com
mailto:dolorsens@fecac.com
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Galeria d’imatges 

UNIÓN ANDALUZA HERMANDAD ROCIERA VIRGEN DE LA ROCINA 
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HERMANDAD ROCIERA PASTORA DEL ALBA 
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‘EL CAMINO’ 
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ACTES OFICIALS i VIVÈNCIES 
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