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EL PREGÓ 
  
Bon vespre a tothom!  

Primer de tot vull donar les gràcies a l'Ajuntament de Calaf per 

aquest reconeixement de fer-me l'honor de poder ser la pregonera 

de la festa major d’enguany. Deixeu-me començar amb un 

fragment de Miquel Martí i Pol, escrit al 1977: 

El poble és tu i tu i tu 

i tota d'altre gent que no coneixes, 

i els teus secrets  

i els secrets dels altres.  

El poble és tothom, 

el poble és ningú. 

El poble és tot 

el principi i la fi, 

l'amor i l'odi 

la veu i el silenci 

la vida i la mort. 

Ara és l'hora de dir  

ara és l'hora de recordar que el poble persisteix 

en tots nosaltres, 

en cadascun de nosaltres 

i que tot allò que hem fet  

i tot allò que hem desitjat 

és l'essència mateixa del poble, indestructible. 



 

 

A vegades les persones ens servim de poemes que ens ajuden a 

expressar els nostres sentiments, pensaments, etc. L'ésser humà 

ha tingut, té i tindrà sempre la necessitat de festa i de celebrar-la 

en comunitat, segons les cultures i maneres de ser de cada poble. 

Les manifestacions festives són molt diverses i van canviant, el 

món no para de donar voltes i fer camí en el temps on tots 

nosaltres hi estem immersos en aquest espai de temporalitat, on 

tot corre molt de pressa i que no sabem si ens hi farem mal o bé 

ens mantindrem amb dignitat com a éssers humans. 

A mesura que vas acumulant anys tens més elements per valorar 

tot el que has anat aprenent en el camí, les persones que t'han 

ajudat, les circumstàncies tant positives com negatives que t'han 

fet créixer. Repasses la trajectòria personal, infància, 

adolescència, joventut i maduresa; es fa una barreja de sentiments 

i de records dintre teu que ho gestiones com pots i com saps.  

Et ve a la memòria la vida que teníem al casc antic del poble. Tot 

era viu, els amics i amigues tots vivíem allà dalt, els jocs que fèiem. 

A l'estiu era una explosió de tot, quan havia plogut anàvem a 

buscar argila sota el molí de vent, ja sabíem quina era la més bona 

per a fer figures i poder jugar a la "cassoleta peta peta". Quan 

havien segat anàvem al tros i triàvem entre el rostoll la millor canya 

per a poder beure la llet i fer bombolles de sabó, encara recordo 

el gust de la palla en beure la llet.  Apreníem anar amb bicicleta, en 

tota la Plaça de les Eres només n'hi havia una, la de la Mercè de 

l'Aliança, i havíem de fer cua per poder fer una  volta. Recordo el  

gust de pa amb xocolata mentre guardàvem tanda per poder  

 



 

 

omplir una galleda d'aigua a la font. El cop de martell a l'enclusa  

del meu pare, sóc filla del ferrer de tall i de la Júlia de Sariñena. El 

foc de la fornal i el martelleig al picar la dalla. La màquina de cosir, 

la mare era sastressa, i em feia treure les bastes dels pantalons 

que havia fet, jo rondinava perquè n'hi havia tantes. El col·legi, els 

diumenges al Centre Vell... 

Vas creixent i toca plegar de l’escola, has d'anar a treballar perquè 

no has pogut estudiar, a casa no hi havia diners. 

A catorze anys, encara no complerts, et poses treballar, encara 

que no t'agradi tens clar que toca fer-ho. Vaig treballar a la fàbrica 

de pastes de Cal Peret, als tallers de gènere de punt de la 

Montserrat Serra de la Tenda Nova i als de la Miracle. També 

durant sis anys a l'Escola Heura, que era una escola de pedagogia 

activa, avançada en el temps i que va deixar-me una forta 

empremta. La darrera etapa, de quaranta anys treballats al Taller 

Àuria d'Igualada, un centre de discapacitats, on aprens a destriar 

el gra de la palla.  

Tot això combinat en uns moments de la vida que tot empeny a 

anar endavant, que t'enamores, que et penses que et pots menjar 

el món, que ho pots tot, que tens ganes de fer un món millor, et 

desanimes, et destrosses, caus, et tornes a aixecar, no saps què 

has de fer amb la teva vida i plores molt i també rius molt, ets molt 

feliç. Però la tristesa també t'acompanya. Això és la vida, la llum i 

la foscor, la nit i el dia, però sempre ens cal lluitar, treballar i 

continuar. 

 

 



 

 

Dono gràcies a totes les persones que m'han ajudat i m'ajuden a 

anar redescobrint els valors cristians, a totes les que m'han ajudat 

en el camp de la dansa, de la música, a saber valorar l'amistat i a 

estimar les meves arrels. Estimo l'olor del blat del capvespre, les 

postes de sol a la tardor, l'olor de la terra després de la pluja, la 

boira i el gebre. Agraeixo de tot cor a moltes persones que fan 

coses per al poble perquè la vida sigui més amable per a tothom.  

Us desitjo a tots una molt bona Festa Major. Sobretot a les 

persones que es senten soles, malaltes, a les persones invisibles 

que fan molta feina sense fer soroll, a les qui cuiden persones 

dependents, a tots els que esteu aquí, els que teniu ganes de 

gresca, els petits, els joves i els no tant joves.  

Aquí a Calaf i als pobles del voltant hi ha persones molt vàlides 

amb un potencial molt bo que fan i podran fer una molt bona feina 

en dinamitzar les inquietuds que estan en el cor de les persones.  

Acabo amb el secret que la guineu diu al Petit Príncep:  Només s'hi 

veu bé amb el cor, l'essencial és invisible als ulls". 

Que tinguem molt bona Festa Major tots plegats. Hi ha actes 

organitzats per a totes les edats i gustos diferents. Aquests dies 

ens cal tenir una gran dosi de tolerància, civisme i respecte. 

Finalment, que quan siguem a taula sapiguem agrair de veritat la 

feina  a totes les persones que han preparat i han passat hores a 

la cuina fent el menjar. 

 

BONA FESTA PER A TOTHOM!! 

Conxita Solà,  

setembre de 2016  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
	  
	  
	  


