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Ferragosto 

 

 

 

Ferragosto, que és dia festiu, al principi ens desconcertava, fins que no vam començar a 

comprendre que és un estat mental. Nosaltres mateixos hi hem entrat gradualment. En poques 

paraules, ferragosto, el 15 d’agost, marca l’ascensió del cos material i l’ànima de la verge Maria cap al 

cel. Per què el 15 d’agost? Potser perquè feia massa calor per romandre un sol dia més a la terra. El 

sostre de volta de la catedral de Parma en mostra la gloriosa ascensió envers el cel, acompanyada per 

una gernació. Des de la perspectiva de qui mira des de baix, el que hom veu són unes faldilles inflades 

en la seva elevació per l’aire. Això sí que és un triomf de l’art: no es veu la roba interior de ningú. Però 

de fet el dia no és més que un senyal, ja que el seu significat més ampli implica que l’agost és un mes 

de vacances i un període d’intens laissez-faire. Estem començant a comprendre que la feina diària 

queda en suspens durant tot l’agost. Encara que arribin a una ciutat hordes de turistes, és possible que 

la seva millor trattoria tingui penjat un rètol de chiuso per ferie, tancat per vacances, i que els amos 

hagin fet les maletes i hagin marxat cap a Viareggio. La lògica mercantil dels nord-americans                 

aquí no ajuda. Els italians no es dediquen necessàriament a amassar diners durant la temporada de 

turistes i se’n van de vacances a l’abril o al novembre, quan ja se n’ha anat tothom. Per què? Perquè 

som a l’agost. La taxa d’accidents a les autopistes augmenta vertiginosament. Les ciutats costaneres 

estan atapeïdes. Hem après a posposar qualsevol projecte més complicat que fer melmelades. O fins i 

tot això: omplo la meva gorra de prunes, m’assec sota un arbre, les mossego absorbint-ne el suc i quan 

acabo en llenço la pell i el pinyol per damunt del mur. Arreu d’Itàlia, la festa de l’Assumpció invita a les 

celebracions. Cortona celebra una gran festa: la Sagra della bistecca, una festa per als grans bistecs de 

la comarca. 

Sagra és una paraula bonica. Quan comença la temporada d’algun ingredient, a la Toscana és 

freqüent que es faci alguna mena de celebració. A les ciutats petites, veus pertot cartells anunciant una 



De la literatura a les cuines de la Mediterrània 

La terra i el mar 

 

Mayes, Frances (2002). Bajo el sol de Toscana. Barcelona: Seix Barral, 214-217 

2 

sagra per a les cireres, les castanyes, el vino santo, l’albercoc, les anques de granota, el porc senglar, 

l’oli d’oliva o la truita de llac. Aquest mateix estiu, ja hem assistit a la part alta de la ciutat a la sagra della 

lumaca, del caragol. Es van parar unes vuit taules als carrers i la música no deixava de sonar, però la 

manca de pluja havia fet que desapareguessin els caragols, així doncs en comptes de caragols es va 

servir estofat de vedella. En una sagra celebrada en un borgo de muntanya no vaig guanyar l’ase de la 

rifa per un número. Vam menjar pasta amb ragoût, corder a la brasa, i vam contemplar una digna parella 

d’ancians que ballaven elegantment al so de l’acordió, ell amb el coll emmidonat i ella vestida de negre 

fins al turmells. 

 

 

Els preparatius de la festa de dos dies de Cortona s’inicien amb uns quants dies d’antelació. Els 

treballadors de l’ajuntament munten una enorme graella al parc: una base de maó que arriba a l’altura 

del genoll d’1,80 x 6 m i 30 cm d’alçària, amb barres de ferro posades al damunt, com ara les barbacoes 

que recordo de casa. En aquest mateix lloc, més endavant es farà servir la graella per a la festa dels 

porcini de la tardor. (Cortona s’atribueix el mèrit d’utilitzar la paella més gran del món per als bolets. Mai 

no hi he estat per aquesta festa, però em puc imaginar el saborós aroma dels porcini omplint el parc). 

Els homes paren taules per a quatre, sis, vuit, dotze persones sota els arbres i les decoren amb fanals. 

Es munten paradetes per servir el menjar prop de la graella, després treuen la dels tiquets, la netegen 

una mica i la posen a l’entrada del parc. En passar, veig munts de carbó al cobert. 

El parc, que normalment és tancat al trànsit, s’obre durant aquests dies per acomodar tota la 

gent que arriba per a la sagra. Males notícies, perquè el nostre camí de grava blanca porta al parc. Els 

cotxes comencen a arribar a partir de les set del matí i se’n van a partir de les onze de la nit. Decidim 

baixar a la ciutat per la calçada romana per tal d’evitar els núvols de pols blanca. El nostre veí, un dels 

voluntaris de la graella, ens saluda amb la mà. 

Unes grans costelles espetarreguen damunt l’enorme jaç de carbó roent. Ens posem a la llarga 

cua i agafem els nostres crostini, els nostres plats, l’amanida i les verdures. A la graella, el nostre veí 

agafa dos grans bistecs per a nosaltres, i anem fent voltes cap a una taula que ja és gairebé plena. Els 

càntirs de vi van passant de mà en mà. La ciutat sencera ha sortit per a la sagra i, curiosament, sembla 

no haver-hi cap turista, a part d’una llarga taula per als anglesos. No ceoneixem la gent amb qui estem 

asseguts. Són d’Acquaviva. Dues parelles i tres nens. Un bebè està rosegant un os i sembla encantat. 

Els dos nens, a la manera educada dels nens italians, es concentren a menjar-se els seus bistecs. Els 

grans brinden per nosaltres i nosaltres els corresponem amb un altre brindis. Quan diem que som nord-

americans, un home pregunta si coneixem els seus oncles, que viuen a Chicago. 
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[...] Veiem el nostre veí sopant amb la seva bonica esposa i la seva bonica filla i una dotzena 

d’amics. 

—Quant temps fa que la ciutat celebra aquesta sagra? —els pregunta Ed.   

—Des de sempre, des de sempre —respon Placido. Els estudiosos creuen que la primera 

commemoració de la festa del dia de Maria es va celebrar a Antioquia el 370 d.C. Això significa que fa 

1624 anys que se celebra. Essent Cortona tan antiga, potser el fet de sacrificar una vaca blanca i servir-

la en honor a alguna deïtat es remunta fins i tot més enrere en el temps.                                                        

 

 


