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Benvolguts veïns,

Ens disposem a celebrar una nova Festa Major. Com veuran en el programa d’activitats que els fem a mans, a 
l’edició d’enguany hi ha l’aposta per la qualitat dels espectacles i la voluntat d’exercir com a vila de referència 
per al nostre entorn més proper i la col·laboració i la potenciació de les nostres entitats que vam subratllar ara 
fa un any. També hi reiterem el nostre esforç per la diversitat, amb la voluntat d’arribar a tots els gustos i totes 
les edats, i per l’equilibri entre el lleure, l’esport, la cultura i la música. Creiem que tothom hi pot trobar el seu 
espai i que s’ho podrà passar d’allò més bé amb la festa gran de la nostra vila.

Fer un repàs de les activitats de què gaudirem resultaria exhaustiu, però destacar-ne només alguns seria injust. 
No obstant això, sí que vull fer esment de les actuacions musicals de dissabte a la nit amb Ramon Mirabet i els 
Txarango, i de l’obra Kòmplices que des de fa mesos està preparant el grup de teatre de Calaf, basada en textos 
d’autors de la Catalunya Central i dirigida per la Neus Quer.

I també em vull referir a la segona edició de la fira agrícola Agro Alta Segarra. Perquè la bona acollida que va 
tenir l’any passat –un punt sorprenent per a nosaltres, fins i tot– tindrà continuïtat enguany amb més expositors 
i més variats, i amb la novetat de la celebració de la Jornada tècnica de conreus extensius d’hivern que el 
Departament d’Agricultura té la intenció de celebrar anualment en el marc d’aquesta fira. De fet, es tracta 
de l’única fira dinàmica, vol dir amb demostracions de maquinària, que es fa a Catalunya. Ens serveix per 
reivindicar-nos com a la capital agrícola que som.

La Festa Major de Calaf, per la seva ubicació en el calendari, marca el final de les vacances. O l’inici del nou 
curs laboral, encara que aquest començament, des de fa uns quants anys, ens ha estat fixat per a l’endemà de 
l’Onze de Setembre. En tot cas, com totes les festes majors, és una invitació per a sortir i viure la vila en tota 
la seva plenitud i amb els nostres convilatans. Us convido a participar-hi i gaudir-ne plenament i amb civisme.

Molt bona Festa Major!

Salutació

Jordi Badia Perea
Alcalde
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Com cada any, quan es va acabant l’estiu arriba el 
mes de setembre, el mes de la nostra festa major i per 
aquest motiu, les “puntaires” també ens solidaritzem 
amb ella.

Aquest any ho fem des d’una altra ubicació. Som 
a “les casetes dels mestres”, on tothom teniu les 
portes obertes. Com des de ja fa molts anys, fem les 
nostres exposicions, els nostres cursets de cuina, 
les sortides a trobades, la que té més èxit és al de 
Vilanova i la Geltrú, entre d’altres. I com sempre, les 

nostres “puntes de coixí”, verdaderes obres d’art. 
També tenim la participació en el carnaval, la fira de 
Tots Sants i les castanyes als col·legis, on els nens 
s’ho passen “pipa”.

En nom de totes les persones que formem part 
d’aquesta associació, us convidem a que gaudiu d’una 
molt bona festa major.

Aprofiteu els bons moments que la vida us dóna.

ARCA

“L’essencial es diu amb senzillesa” deia el mestre en 
dir l’essencial amb senzillesa, Miquel Martí i Pol. Una 
mica, això és el que pretenem des del Cau, no tant 
dir sinó fer amb senzillesa una tasca educativa que 
ensenyi l’important que tot sovint oblidem: l’amor, 
l’amistat, el joc.

Aquest any hem anat apartant pedres del camí i 
ens ho hem passat molt i molt bé, que és també 
cabdal. Totes les branques de l’Agrupament vam 
participar en la Jamborinada, la trobada d’escoltisme 
més multitudinària de la història a Catalunya, amb 
un total de 13.000 persones, entre infants, joves, 
voluntaris, i caps. A més a més d’unir l’escoltisme 
català per primera vegada, ens va fer sentir partícips 
d’una cosa gran, bonica i esperançadora. Potser a 
vegades no s’entén això d’invertir tant temps en una 
cosa voluntària però la Jamborinada va reafirmar la 

importància que  té per mantenir una societat viva i 
desperta.

Anant més al nostre terreny, aquest any hem ampliat 
la família a 115 nens i 24 caps. Estem contentíssims. 
Més gent, però, també implica assolir nous reptes i és 
per això que per primer any des de la reobertura de 
l’agrupament els Pioners i Caravel·les han sortit del 
territori català per conèixer les terres gallegues i la 
seva gent.

Mentrestant les altres branques hem anat a Gósol, al 
peu del Pedraforca, on hem viscut mil aventures.
Seguim i seguirem, aprenent amb senzillesa 
l’essencial.

Que balleu i canteu molt aquesta Festa Major!

Agrupament Escolta i Guia Alexandre de Riquer
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Des de l’Ampa de l’Ins Alexandre de Riquer volem agrair 
per començar la col·laboració que hem tingut per part 
dels pares i mares cada vegada que ens ha calgut 
un cop de mà. Aquest espai ens permet fer-vos cinc 
cèntims o 0,0003 € de les activitats extraescolars que 
hem organitzat aquest any: d’idiomes s’ha fet l’anglès 
i el rus, hem realitzat activitats esportives gratuïtes 
com el vòlei, el futbol i el tennis, seguint la filosofia del 
Pla d’Entorn. Durant el primer trimestre es va realitzar 
un curs d’informàtica gratuït, amb la col·laboració de 
la Casa d’Oficis. També vam organitzar una caminada 
popular a Segur i Veciana, amb una gran participació, 
i un cop allà ens van fer una xerrada molt interessant 
de l’art ecclesia de la comarca de l’Anoia.

A la primavera vam participar a la jornada de 
bricolatge organitzada per l’Institut, fent tasques de 
pintura al pati, aquestes jornades estalvien una bona 
quantitat de diners al pressupost, que l’Institut pot 
dedicar a l’estudi amb els alumnes. Moltes gràcies a 
tots els que hi vareu col·laborar.

Darrerament hem fet les activitats de final de curs, 
organitzant el sopar de graduació dels alumnes 

de 4t d’ESO i 2n de Batxillerat, també s’han dut a 
terme les estades d’estiu del mes de Juliol. I  s’ha fet 
la reutilització dels llibres de text, aquest projecte 
està molt consolidat i suposa un gran estalvi per a 
les famílies, aquest proper curs 2017-18 per primera 
vegada la socialització es farà també  amb els llibres 
de Batxillerat.

Juntament amb l’Institut i la Biblioteca municipal ens 
congratulem de seguir col·laborant amb el “Club de 
Lectura”, que es fa trimestralment a la Biblioteca , és 
una activitat oberta a tot el poble i compta amb una 
bona colla de lectors, amants dels llibres.

I per acabar, parlant de l’Institut, un cop més ens 
hem de sentir orgullosos de la tasca realitzada i  la 
col·laboració amb la direcció i el professorat, gràcies 
a tots.

Sense res més a dir, només ens cal desitjar-vos una 
Bona Festa Major i animar-vos a formar part d’aquest 
projecte comú en benefici de tots els nostres fills i 
filles. 

Bona Festa Major a tothom.

AMPA Institut Alexandre de Riquer de CALAF
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Un any més arriba la festa major i en primer lloc, des 
de l’AMPA La Boireta, us volem desitjar una molt bona 
festa major.

Una de les finalitats de l’AMPA és vetllar per la qualitat 
de l’educació que reben els nostres fills i filles, sobretot 
en etapes tan primerenques com l’educació preescolar, 
ja sigui organitzant activitats i tallers, suggerint 
millores i col·laborant amb la direcció del centre i 
l’Ajuntament perquè els infants rebin l’acompanyament 
que necessiten ara que estan aprenent a viure. Amb 
aquest objectiu, aquest curs 2016-2017, s’han realitzat 
diverses activitats organitzades per l’AMPA juntament 
amb les educadores, que volem compartir amb tots 
vosaltres.

Al novembre, vam celebrar la diada de Santa Cecília. 
Els alumnes de l’escola de música de Calaf van fer un 
concert a la llar d’infants molt enriquidor i divertit.

Al gener, ens va visitar la Míriam Tirado per parlar-
nos de “conflictes entre germans”, una xerrada molt 
enriquidora que donava eines a pares i mares per 
resoldre aquests conflictes. Tampoc van faltar en 
aquestes dates, els Reis Mags d’Orient, que com cada 
any van venir carregats de regals per tots els nens i 
nenes.

Al febrer, vam fer la tradicional cercavila de 
carnestoltes, disfressats de pesseta per homenatjar 
l’any Laureà Figuerola i, aquest any, ben acompanyats 
pels alumnes i professors de l’escola i l’institut del 
poble.
A l’abril, vam celebrar la diada de Sant Jordi tot 
gaudint de l’espectacle “El gripau blau i el drac” de 
l’artista local JAM acompanyat del seu espectacular 
drac, el qual va deixar ben impressionats a tots els 
nens i nenes.

Al juny, els alumnes de P2 van anar d’excursió a la 
granja-escola de Les Pedreres de Sant Fruitós de 
Bages. Va ser una experiència molt enriquidora poder 
estar i conèixer els animalons.

Cal destacar d’aquest curs, el taller de “Música en 
família”, on els nens i nenes de P1 i P2 acompanyats 
dels seus pares i mares, van gaudir de la música i del 
moviment i s’ho van passar d’allò més bé. El taller va 
tenir molt èxit, fet pel qual vàrem realitzar una segona 
edició que va finalitzar el passat 8 de juny.
També es va iniciar un projecte d’elaboració de 
joguines pel pati amb materials reciclats, així com 
unes jardineres fetes amb palets perquè els nostres 
nens/es puguin cultivar-hi el seu hort.

Per acabar, al juliol, vam poder gaudir un any més de 
la festa de final de curs. Es va celebrar al pati de la 
llar d’infants, on el grup Qualia ens va fer gaudir d’un 
seguit d’activitats tot degustant una deliciosa xocolata 
desfeta amb coca.

Gràcies a tothom qui d’alguna manera o altra ha 
col·laborat en les activitats de la nostra llar d’infants.

Bona Festa Major!!

AMPA Llar d’Infants “La Boireta”
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Som el Grup Anifalac.

El nostre camí és encara molt curt però ja fa dos 
anys que fem activitats, això sí de petit format. Hem 
organitzat EL MES D’ABRIL MÉS CULTURAL, de l’any 
2016 i 2017 amb conferències, tallers, i concursos, 
tots amb una bona acollida.

Enguany estem preparant el tercer CONCURS 
DE FOTOGRAFIA VILA DE CALAF. Si us agrada 
la fotografia, penseu que teniu temps fins al 18 de 
setembre per presentar els vostres treballs. El tema 
és el següent: L’INDRET MÉS BONIC O EL MÉS 
LLEIG DE CALAF. Esperem rebre moltes fotografies. 

I ara només resta desitjar-vos UNA MOLT BONA 
FESTA MAJOR.

Grup ANIFALAC

Ens fa molta il·lusió arribar a la Festa Major de la 
nostra vila quan encara no fa un any de la nostra 
constitució com a associació.

Aquests darrers mesos hem estat treballant de valent 
i encara que la nostra estrena va ser el diumenge de 
Pasqua, encarem la nostra participació en la Festa 
Major d’enguany també com un debut i un repte. 

Participarem en la festa gran de la nostra vila amb 
un repertori nou. Cada grup de la colla estrenarà 
dansa, totes elles preparades amb molt d’entusiasme, 
seriositat i rigor. El grup dels més grans ballarà una 
dansa del Llibre d’Orgue de Calaf amb coreografia 
de la Conxita Solà i musicada pel Josep Costa “el 
Giuseppe”, professor d’acordió de l’escola de música.
Volem esmentar que tota aquesta feina no l’haguéssim 
pogut fer sense la incorporació de nous membres com 
a col·laboradors en els assajos dels grups, persones 
que ens connecten amb el passat de l’Esbart Dansaire 
i ens projecten cap al futur. Especialment aquest fet 
ens omple d’orgull pel que té de continuïtat amb les 
tradicions i la cultura de la nostra vila i de respecte 
per la feina feta per les generacions anteriors.

Us convidem a totes i tots a gaudir dels nostres balls 
i a participar en tots els actes festius.

Molt bona Festa Major!

Associació Cultural i Educativa Calamanda



EL TAST 
cafeteria

Cafè, pastes d’elaboració 
pròpia, entrepans, 

baguettes calents, etc.

De dilluns a divendres:
07:30-21:00h

Dissabtes:
07:30-14:30h
Diumenges:

08:15-14:15h

De dilluns a divendres:
08:00-13:30h i 17:00-20:30h
Dissabtes:
08:00-14:00h i 17:00-20:30h

SUPERMERCAT - CAFETERIA:  Raval de St. Jaume, 5 · Calaf · 938 698 515
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Se’ns acaba l’estiu...

I el que ho marca és la Festa Major de Calaf, encara 
que climàticament hi ha anys que no ho sembli, el 
primer cap de setmana de setembre ens designa que 
aviat tot tornarà a la normalitat. Els horaris, la feina, els 
comerços. Les famílies en general tornaran a habituar-
se a unes jornades i setmanes ordenades (que no 
monòtones).

Aquesta “normalitat” també tornarà al Casal. Les 
activitats habituals tornaran a engegar d’aquí a poc i 
en poques setmanes ja ens semblarà que l’estiu fa molt 
que va marxar.

Ja fa uns mesos que una bona colla d’actors i 
col·laboradors, sota la batuta de Neus Quer, estan 
preparant la tradicional representació teatral de la Festa 
Major, i enguany és un pèl especial. Kòmplices, és un 
recull de textos escrits pels narradors de la Catalunya 
Central, dirigida per Neus Quer, amb la col·laboració 
d’Isaac Fonoll, i la participació de 14 actors de Calaf 
i comarca, que ens farà gaudir de debò. Monòlegs, 
diàlegs, històries properes i plenes de complicitat. 
Algunes absurdes, també còmiques i altres tan reals 
com la vida mateixa. L’estrena serà el dissabte, 2 de 
setembre a les 10 de vespre.

Està prevista una segona representació de Kòmplices 
el diumenge 17 de setembre a les 6 de la tarda.

Us hi esperem, ja que desitgem fer-vos gaudir d’unes 
magnífiques funcions.

Bona Festa Major!

Casal de Calaf
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BONA FESTA MAJOR 2017

Quan llegiu aquestes quatre ratlles estarem a les 
portes de la nostra Festa gran. Són aquells dies que 
ens retrobem amb familiars i amics, que per motius 
diferents, tenen la seva vida a altres indrets.

La nostra Entitat, aquest any, no pot programar 
espectacles per oferir als socis, vilatans i visitants, 
ja que estem immersos en unes obres necessàries, 
que esperem tenir acabades a la tardor. Com a mínim, 
les imprescindibles per oferir el mínim confort als 
espectadors.

Gràcies als Pressupostos Participatius de 
l’Ajuntament, hem pogut restaurar la façana, 
declarada Bé d’interès local i que us mostrem a la 
fotografia que acompanyem.

I durant aquests dies, segur que gaudirem, i molt, 
dels actes programats per altres associacions i per 
l’Ajuntament, que, com l’any passat, ens portarà 
concerts i balls amb grups i orquestres de molta 
qualitat, amb el privilegi que això suposa.

I el nostre desig, que tinguem una bona Festa Major 
i, sobretot, que tots plegats hi participem amb una 
comunió total que esperem que s’allargui la resta de 
l’any.

La JUNTA

El Casino de Calaf



OLLER
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ESTIU, MÚSICA, FESTA
Un any més s’acosta la Festa Major i amb ella els concerts, 
els balls i l’enyorança del passat. Records, empremtes 
que ni el temps pot esborrar, aquella cançó que per 
algun motiu ha esdevingut més especial que les altres. 
Aquest estiu la més interpretada i versionada ha estat el 
“Despacito” de Luis Fonsi.

No descartem incorporar-la al nostre repertori, ja que 
aquest abraça tot tipus d’estils i èpoques. Cantem des de 
música del Renaixement i el Classicisme fins a havaneres i 
cantautors moderns, passant per musicals com “Mar i cel” 
i autors tan contemporanis i excepcionals com Mn.Valentí 
Miserachs.

Un cop passats aquests dies festius i unes curtes però 
merescudes vacances, reprenem els assajos de cara a un 
concert excepcional, programat per al dia de Sant Esteve. 

Així, encetem una temporada més, amb noves partitures, 
nous projectes i les il·lusions renovades.

També és el moment idoni per incorporar-se a la coral. 
Animeu-vos!

El divendres 29 de setembre farem un assaig obert 
per a tothom que vulgui conèixer-nos, participar i tenir 
l’experiència de compartir la música i el cant. Us hi 
esperem!

El nostre horari d’assaig és de 22 a 23.45 h al Casal de 
Calaf, a la sala d’exposicions els divendres.

Podeu contactar directament amb qualsevol integrant 
actual de la Coral Ressons, també utilitzant la nostra 
pàgina de Facebook o bé mitjançant el correu electrònic 
coralressons_calaf@hotmail.com.

Bona Festa Major 2017!!!

Coral Ressons

Estiu!!!, època d’Altes Radiacions i amb les Cuines 
Solars les Cassoles fan xup, xup, etc. 

Activitats de Cocció Solar: Sota el Lema: “Les Cuines 
Solars REFREDANT el Planeta “encetem una era, 
on les Renovables estaran cada cop més presents · 
Tallers · Degustacions · ecoCàterings · Demostracions.
Continuem amb la nostra finalitat, fent Activitats 
coherents amb aquesta manera de Viure, de pensar, 
sentir, emocionar (Ecoment ecologia de Vida)
ecoCistelles : Setmanalment portem Fruits de la 
Terra nets, d’Amics Productors, de confiança, afins 
a la nostra proposta, respectuosa amb el medi que 
compartim.

Dinàmiques: Ens treballem · Cos · Ment · Emocions 
i procurem inspirar, Compartir tot aquest gran i 
extens aprenentatge, un Redescobrir constant i 
fascinant on els Valors Universals, la Quàntica, les 
Constel·lacions, Akàsics, Eneagrama... Ens mostren el 
nostre Origen, els Conflictes, les dificultats i també on 
podem fer aquesta mirada profunda i amorosa per a  
transcendir-ho.

Bona Festa Major! T@ts som SOLs!-)

Ecoment
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Un any més ens tornem a trobar a les portes de la Festa 
Major i com cada any, la primera cosa que volem fer és, 
desitjar una molt bona Festa Major a tots els nostres 
col·laboradors, jugadors/es, familiars i a tota la gent del 
poble i comarca.

Dit això, us convidem a venir a veure el nou equip de 
Nacional Sènior Masculí, dissabte 2 de setembre al 
Poliesportiu Municipal de Calaf.

18.30 h E.F.S.A.S. - F.S. NAVÀS.

Aquesta temporada 2017/2018 que ha començat a finals 
d’agost, desitgem que molts més jugadors/es formin part 
dels nostres equips, per seguir creixent com a Escola 
Futbol Sala Alta Segarra.
Per últim, recordar-vos que durant tota la Festa Major 
tenim una de les Barraques per donar servei de bar. 
Aquests beneficis facilitaran les despeses que hi ha 
durant tota la temporada.

Us esperem a tots/es a la nostra Barraca!!!

Molt Bona Festa Major de part de tota la Junta E.F.S.A.S.

Escola de Futbol Sala Alta Segarra

Un any més arriba la Festa Major, aquesta amiga que ve una vegada l’any i ens fa sortir de 
casa i gaudir de les nits de principis de setembre amb la família i amics.

Aquest any la colla de Diables hem col•laborat a la cavalcada de reis, a la Festa del 
Pellofa, al Desfolca’t, a la revetlla de Sant Joan, en el Campionat de Bike Trial de Pujalt, en 
l’engardelada i les barraques de la Festa Major. Aquestes col•laboracions ens han servit 
per fer créixer la colla i agafar experiència, tant la colla de diables com la de tabals. Això 
també ha ajudat a crear cohesió de grup, ara mateix podem dir que som un grup unit i 
compromès amb la colla.

Durant l’any els nostres caps de colla es van formar i van aconseguir el títol de RG que 
els certifica com a Responsables de Grup Consumidor Reconegut com Expert. Un cop 
aconseguit el títol van poder fer-nos la formació als membres de la colla que ens certifica 
com a Consumidors Reconeguts com Experts.

El repte més important per nosaltres com a colla va ser l’organització de la Trobada de 
Diables de la Segarra Històrica al nostre poble. Les colles que hi vam participar som: 
Diables 7 de Foc, de Sant Guim de Freixenet; Diables Keresus, de Sta. Coloma de Queralt; 
Diables Carranquers, de Cervera; Les Forces Diabòliques de Sanaüja i nosaltres.
Per acabar ja només ens queda desitjar-vos bona Festa Major!

Salut i Foc!!!

Diables de l’Alta Segarra
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Torna el setembre i, amb ell, la Festa Major. No podem 
negar que la dinàmica que vivim actualment fa que, 
a vegades, les persones tinguem la sensació que el 
temps “passa volant” i... és possible que tots ens hi 
ajudem una mica perquè així sigui. Ben mirat però, el 
cert és que això no deixa de ser un símptoma de bona 
salut.

Doncs sí amics, ja ha passat un altre any i aquesta 
junta, mitjançant el programa de festes del nostre 
Ajuntament, aprofitem per adreçar-nos a tots els 
socis de l’Esplai i a tots els calafins per desitjar-vos 
salut i unes bones Festes. Desig que, com sempre, 
fem extensiu a la gent de la comarca, i als calafins i 
calafines residents fora de la vila.

Volem tenir un record molt entranyable per una 
persona que aquest any ens ha deixat, la M. Àngels 
Besora, ella va col·laborar amb entusiasme en diferents 
tasques en el seu pas per l’Esplai com a membre 

de la junta. La recordarem i trobarem a faltar el seu 
somriure. També pensem amb les persones que tenen 
dificultats, de tipus econòmic, o que estiguin superant 
alguna malaltia, segurament que per ells, aquest any 
haurà estat molt més llarg, dur i feixuc. Per ells també 
la nostra salutació, i la nostra solidaritat, amb el desig 
molt sincer de què les coses els millorin.

Els membres d’aquesta junta, només som uns socis 
gestors vostres, és per això, que una vegada més, 
volem agrair, les col·laboracions de totes les persones, 
que voluntàriament transmeten els seus coneixements 
d’una forma desinteressada, en algunes de les moltes 
activitats que es porten a terme al nostre Casal, a tots 
ells: Moltes gràcies!

Amb aquesta salutació, rebeu el nostre desig de salut, 
per gaudir junts d’aquestes festes.

Bona Festa Major 2017. 
Molt sincerament. La Junta

Esplai de la Gent Gran

Veïns i veïnes de Calaf!
Des de la direcció de l’Institut us volem desitjar que 
gaudiu d’una molt bona Festa Major. Volem desitjar-vos 
que gaudiu amb entusiasme de totes les celebracions 
previstes en companyia dels vostres familiars, amics i 
veïns per a tenir uns dies de germanor i concòrdia.

A l’Institut estem començant a preparar un nou curs 
ple de canvis. Uns canvis que no es podran fer d’un 
dia per l’altre però que de mica en mica els hem d’anar 
introduint per no quedar enrere en aquesta societat 

que cada cop, per bé o per mal, canvia més de pressa, 
i de vegades, ens fa l’efecte que no la podem atrapar.
Però durant aquests dies de Festa Major ens hem 
d’oblidar, si més no una mica, de tots els problemes 
quotidians i l’hem de viure intensament, ja que només 
la tenim una vegada a l’any, com l’estiu: que passa i no 
torna fins a l’any vinent.

Els millors desitjos per a tots i totes!

La Direcció de l’Institut Alexandre de Riquer

Institut Alexandre de Riquer



● Arbres, Flors i Plantes
● Servei Interflora
● Tanques i treballs de fusta
● Sals i Tractaments d'aigües
● Alimentació i serveis per a nuclis zoològics
● Fitosanitaris i probiòtics

www.agriplanthuguet.cat
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● Servei integral de jardineria
● Gespes naturals i artificials
● Arbres, Flors i Plantes
● Disseny d'exteriors
● Tanques i treballs de fusta
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Agriplant Huguet

 

938698019/ 655633520
roger@agriplanthuguet.cat

Crta de Ponts s/n  Calaf

 

ROGER HUGUET

jardiner
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Passem l’estiu i ja la tornem a tenir aquí!!! Com tots 
sabem, el primer cap de setmana de setembre celebrem 
la festa major del nostre poble, una festa major cada 
cop més esperada pels calafins i, per la resta de l’Alta 
Segarra.

L’any passat vam participar d’una manera molt activa 
muntant una barraca amb els nostres companys de la UE 
Calaf. Va ser una gran experiència i vam quedar-ne molt 
satisfets. Aquest any però, hem decidit passar a l’altre 
costat de la barra per així poder participar i gaudir de la 
festa major d’una manera més familiar.

Aprofitem aquestes línies també per parlar una mica del 
nostre 3x3. Aquest any hem igualat el nombre d’equips 
de l’edició del 2015 on vam assolir el rècord de 76 equips. 
Com sempre diuen, el que més costa no és arribar a dalt 
de tot sinó mantenir-se i pensem que ho hem aconseguit, 
veient els números de les últimes edicions. N’estem 
molt contents, i des d’aquí us donem les gràcies per la 
vostra confiança que any rere any ens doneu jugadors, 
col·laboradors, institucions i públic en general.

Per últim, només animar a tots els calafins i calafines a 
gaudir de la nostra festa major amb alegria i sobretot 
amb civisme!

Nosaltres no hi faltarem!!!
Visca la penya i alegria que és festa major!!!

La junta

QUE LA PRUDÈNCIA NO ENS FACI TRAÏDORS.

En primer lloc, NO oblidem els actes de violència que 
s’han produït al llarg d’aquest any. Totes les actituds 
racistes, masclistes, homòfobes o de qualsevol altre tipus 
no són benvingudes al nostre poble. No es poden deixar 
passar accions que denigren i increpen a les persones 
per com són o el que fan, creiem que tothom és lliure 
d’estimar, viure i dir el que cregui sempre. Per això no en 
deixarem passar ni una i serem implacables en qualsevol 
acció repressiva tant si denigra a una persona o a un 
col·lectiu pel seu gènere, condició o ètnia.

La Polseguera fem 3 anys, després de moltes activitats 
al poble i haver-nos consolidat com associació, volem 
fer un pas més. Volem capgirar les nostres activitats, no 
només ens volem quedar amb les festes, volem anar més 
enllà per tal de crear consciència al poble. Reinventar els 
espais per fer-los més participatius i crítics. Partint dels 
canvis que s’han aconseguit, cal seguir endavant i crear 
més teixit associatiu a partir de la transformació social.

Fem de la Festa Major un dels nostres espais de canvi, 
carregats de feminisme, autogestió i d’ecologia, per tal 
de fer de la gran festa del poble un espai més de lluita. 
Volem que sigui encara més participativa, on tothom 
pugui dir la seva i s’hi trobi a gust. Apel·lem què tothom 
s’organitzi i participi per tal de fer de Calaf un poble millor 
entre totes, només ho aconseguirem si ens mobilitzem.

Als carrers i a les places aixecant sempre polseguera.
Bona Festa Major!

Penya  Barcelonista de
Calaf i Comarca

La Polseguera
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Hem passat un estiu fantàstic!

El 2n Aplec de la Sardana va anar força bé, malgrat la 
calor que ens va fer el 10 de juny. Les Sardanes a la 
Fresca, tot i la pluja de la jornada inaugural, han estat 
molt freqüentades i han portat animació als dimecres 
d’estiu. Què més podem demanar?

Com a cloenda de l’estiu sardanista gaudirem d’una 
audició de sardanes una mica diferent. Ens visitarà 
la Cobla Contemporània, que aquest estiu ha estat 
notícia per ser la cobla que ha donat volada a la 
sardana “Despacito” o “Sardapoquet”, com ells l’han 
anomenat. El pròxim 30 d’agost, a les 9 del vespre 
ens oferiran una audició mixta, on hi haurà sardanes 
clàssiques i sardanes que formen part del seu 
“Sardaxou”. No us deixeu a la mainada a casa, que 
disfrutaran!

I ens quedaran dues ballades amb cobla abans 
que s’acabi l’any: La ballada de Festa Major es farà 
diumenge a la tarda, davant l’edifici Europa amb la 
cobla Vents de Riella, i el 10 de setembre, dins els 
actes de la Diada de Catalunya ballarem amb la cobla 
Lo Castell.

A partir del mes d’octubre tornarem a fer Sardanes 
Enllaunades al vestíbul del Casal de Calaf, com és 
habitual, el primer diumenge de cada mes a les 12.30 
h. Ens agradarà trobar-vos-hi.

Desitgem que passeu una bona Festa Major i esperem 
veure-us a les ballades, que de balladors/es no en 
sobren mai.

Sardanistes de Calaf
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DIVENDRES 1
de setembre

DIJOUS 30
d’agost

SOPAR POPULAR
Els tiquets són gratuïts. Caldrà 
recollir-los prèviament a les oficines 
de l’Ajuntament, del 23 al 31 d’agost.
Col·labora: ARCA

20.30 h 
Plaça dels 
Arbres

AGRO ALTA SEGARRA
Fins a les 20.00 h
Certamen dedicat al sector primari 
que vol mantenir i potenciar la 
llarga tradició agrícola del territori

10.00 h 
Zona adjacent
al Pavelló  
poliesportiu

PREGÓ de Festa Major

Quico el Célio, el Noi i el 
Mut de Ferreries

Karaoke amb
Karaokes Band

DJ Àlex

21.45 h
Plaça dels 
Arbres

DISSABTE 2 
de setembre

TORNEIG de TENNIS DE 
TAULA
Absoluts

09.00 h 
Unió 
Calafina

Cloenda de la temporada
de “Sardanes a la fresca”
Organitza: Sardanistes de Calaf

09.00 h 
Plaça de
Barcelona ‘92

XXIV TORNEIG de 
BOTIFARRA

15.30 h
Unió 
Calafina

10.00 h 
Zona adjacent
al Pavelló  
poliesportiu

AGRO ALTA SEGARRA
Fins a les 14.30 h
Certamen dedicat al sector primari 
que vol mantenir i potenciar la llarga 
tradició agrícola del territori

Cercavila de GEGANTS11.00 h 
Plaça de
Barcelona ‘92

PRESENTACIÓ del
Gegantó
Organitza: Geganters de Calaf

12.30 h 
Plaça dels
Arbres
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KURSA DE LOKUS
Organitza: La Polseguera

16.30 h 
Casal de 
Calaf

FUTBOL SALA amistós 
EFSAS “A” - FS Navàs

18.30 h
Pavelló 
Poliesportiu

ESPECTACLE INFANTIL
MUSICAL 
dels MAINASONS

18.00 h 
Plaça dels 
Arbres

TEATRE ATC:
“Kòmplices”
Textos de narradors de la 
Catalunya central
Direcció: Neus Quer

22.00 h 
Casal de Calaf

ESPECTACLE 
D’ANIMACIÓ “Minute” del 
clown JAM

17.00 h 
Plaça Ravalet

RAMON
MIRABET 

TXARANGO

DJ SEND0

23.30 h
Plaça dels 
Arbres

01.00 h

A continuació

BALL
amb el grup Excel

22.00 h 
Plaça de
Barcelona ‘92

En cas de pluja: Sala 
d’actes municipal
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LA PLAÇA
DELS JOCS
Hi haurà cotxes caminadors, jocs 
gegants, espais d’experimentació 
i joc lliure, joguines educatives i de 
fusta i, fins i tot, un taller de circ

10.00 - 14.00 h
16.30 - 20.30 h 
Plaça de
Barcelona ’92
En cas de pluja: 
Porxos de la plaça de 
Barcelona ‘92

TORNEIG DE FRONTÓ10.00 h 
Pista de frontó

Quadrangular
d’ESCACS

10.00 h 
Plaça de
Barcelona ’92

BALLADA de la 
METREDANSA 
i danses populars
Organitza: ACE Calamanda

12.30 h 
Plaça Gran

KURSA DE LOKUS 
INFANTIL
Organitza: La Polseguera

17.00 h 
Casal de 
Calaf

DIUMENGE 3
de setembre

SARDANES amb la 
Cobla Vents de Riella 
d’Agramunt

18.00 h 
Plaça dels 
Arbres

Ballada 
de COUNTRY

18.00 h 
Raval de 
Sant Jaume

BALL amb el grup
La Montecarlo

19.00 h 
pg. Sta
Calamanda
En cas de pluja: Sala 
d’actes municipal

PARTIT DE FUTBOL:
UE Calaf - CF Cardona

19.00 h
Camp de 
Futbol

Inici de la tercera 
ENGARDALADA
de Calaf

20.30 h 
Plaça 
dels Arbres

Orquestra MITJANIT23.00 h
Plaça 
dels Arbres
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CINEMA INFANTIL:
“La vida de Pi”
Organitza: Casal de Calaf

11.30 h 
Casal de Calaf

ESPECTACLE 
INFANTIL:
“Límits” de Ferran 
Orobitg

18.00 h 
Plaça Ravalet

CAMPIONAT FIFA 17
per a PS4
Organitza: Jovent de l’Alta Segarra

10.00 h 
Sala d’actes 
municipal

CONCERT i BALL
amb La Pincipal
de la Bisbal

18.00 h 
Plaça de
Barcelona ‘92

DILLUNS 4
de setembre

PIROESPECTACLE de 
final de festa

22.00 h 
Plaça Gran
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TORNEIG de TENNIS 
DE TAULA
Torneig a quatre bandes 
per equips

09.00 h 
Unió Calafina

BAIXADA D’ANDRÒMINES
Organitza: La Polseguera

17.00 h 
Avinguda de
la Pau

CONFERÈNCIA 
“L’1-O a tocar” 
amb Andreu Barnils
Organitza: Casino de Calaf

19.00 h 
IES 
Alexandre 
de Riquer

SARDANES amb la 
Cobla Vents de Riella 
d’Agramunt

18.30 h 
Plaça dels 
Arbres

Inici dels actes comme-
moratius de la Diada

A continuació

DISSABTE 9
de setembre

DIUMENGE 10
de setembre
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EXPOSICIONS

Exposició “Anònimes”,
de Ramon Puigpelat
Del 31 d’agost a l’11 de setembre · Capella Centre 
Cívic

Horaris: feiners de 19.00 a 21.00 hores, dissabtes i festius de 
12.00 a 14.00 hores i de 19.00 a 21.00 hores

Acte d’inauguració el dijous 31 d’agost 
a les 19.00 hores 

Exposició dels cartells participants al 
concurs de cartells de la Festa Major 
2017
De l’1 d’agost a l’11 de setembre a l’Ajuntament

Horaris: Matins: de 08.30 a 14.00 hores

Exposició de pintura abstracta
de Lluís Selvas
De l’1 d’agost a l’11 de setembre a la Sala Falip 
Horaris: 
Divendres 1 de setembre de 19.00 a 21.00 hores
Dissabte 2, diumenge 3 i dilluns 4 de setembre:
de 12.00 a 14.00 i de 18.00 a 21.00 hores

Exposició de fotografia documental i 
d’autor de Xavier Calvet
De l’1 al 4 de setembre · Carrer Sant Jaume 17

Horaris: 
dies 2 i 3 de setembre de 11.30 a 13.00 hores i de 18.00 a 
20.00 hores i el dia 4 de setembre de 18.00 a 20.00 hores

Acte d’inauguració el divendres 1 de setembre a les 
19.30 h

ACTES RELIGIOSOS

Dissabte 2 a les 20.00 h
MISSA VESPERTINA

Diumenge 3 a les 11.30 h
MISSA DE FESTA MAJOR

Dilluns 4 a les 12.00 h
MISSA PER ALS DIFUNTS

Dilluns 4 
A les 13.00 h, al local parroquial

CONFERÈNCIA DE MN. ANTONI 
PLADEVALL: “Les Confraries i la seva 
influència en la societat civil”
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Ara que s’acaba de finir l’any que l’Ajuntament de 
Calaf ha dedicat al seu fill Laureà Figuerola voldria 
explicar-vos que, com a ministre d’Hisenda del 
govern provisional, en un decret del 19 d’octubre de 
1868, signa el decret d’implantació de la pesseta com 
a unitat monetària d’Espanya fins al 2001, que es 
canvia i s’encunya una nova moneda que es diu euro.

Surten per tot l’Estat, monedes d’1, 2, 5 i 10 cèntims, 
en bronze, les de 20 i 50 cèntims, en plata i les de 5, 
10, 20, 50 i 100 pessetes, en or. Això és el que consta 
en el decret, però en or només s’encunyen una petita 
quantitat com a prova, que és un dels exemplars més 
rars i més buscats dins les emissions de les monedes 
encunyades de la pesseta.

Premsa de volant utilitzada a l’època per La Real Casa de 
la Moneda per encunyar monedes.

El que sí els puc explicar és que el dia 19 de juny 
de 2001 surt de la fàbrica Nacional de Moneda i 
timbre, la darrera moneda amb el valor de pesseta, 
i precisament és una moneda commemorativa amb 

motiu d’una exposició titulada “Laureano Figuerola: 
La peseta y el Senado”, entre el desembre i gener 
de 2002.

Cartera en la que es va presentar la moneda commemorativa

És una moneda emesa dins una cartera, de la qual 
n’encunyaren aproximadament 300 exemplars i que 
es repartiren entre els membres del Congrés, el Senat, 
unes poques al públic assistent a la inauguració de 
l’exposició i a un petit nombre de compromisos. 
Dissenyada i gravada per Manuel Martinez Ternero, 
amb un aliatge de bronze i alumini, que pesa 9,25 
grams, té un diàmetre de 24,50 mil•límetres i que 
en les cantonades, hi ha gravades 22 flors de lis. Al 
davant, hi porta la cara de Joan Carles I i al darrere, 
es fa servir la figura d’Hispania amb els Pirineus i 
Gibraltar al fons, que ja ho portava l’emissió de 1868.

Joan Graells

LAUREÀ FIGUEROLA, PROTAGONISTA DE LES ENCUNYACIONS 
DE LA PRIMERA I DARRERA PESSETA DE L’ESTAT ESPANYOL
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Seria molt difícil trobar una Festa Major a Calaf sense 
teatre. Penso en el Centre Vell, aquell casalot del 
carrer de Sant Antoni núm. 1 -estic parlant dels anys 
1950- on no faltaven mai les dues obres de teatre 
propi, en català, però també algunes en castellà.

Cal dir també que les diferents juntes, quan 
podien econòmicament, contractaven companyies 
professionals preferentment de Barcelona. Això ens 
va permetre gaudir d’un bon teatre i aprendre d’uns 
actors i actrius de gran qualitat.

També Calaf, ha tingut una gran quantitat d’actrius 
i d’actors d’un gran nivell artístic. La majoria d’ells 
varen començar fent Pastorets quedant “enganxats” 
al teatre. Gràcies a això, per la Festa Major, si calia, 
es podien fer dues obres amb actors diferents.

És per aquell elenc d’homes i dones, que voldria 
tenir un bonic record, ja que, a més a més de fer 
escola, varen passar el testimoni a les generacions 
següents, que han continuat aquella afició al teatre, 
i avui, podem dir amb satisfacció, que aquella llavor 
va fer que el gran espectacle dels Pastorets, i el grup 
de teatre del Casal de Calaf, avui siguin coneguts per 
tot Catalunya.

En aquest petit escrit com que m’és impossible 
anomenar la gran quantitat d’actors i actrius que 
al llarg dels anys varen passar per aquell escenari, 
ho faré, amb el record d’una persona que crec és 
prou representativa, que va viure molt intensament 
el teatre, com a actor, director i rapsode: parlo d’en 
Ramon Altisent Comaposada. Sens dubte un dels 
millors actors que ha donat la vila de Calaf.

Actor polifacètic, gran impulsor del bon teatre i 
dels Pastorets. Alguns el recordareu en aquelles 
representacions de la Passió, en les que va ser 
capaç d’interpretar a la perfecció uns anys el paper 
de Judes, d’altres el de Jesús, o d’apòstol. També 
en infinitat d’obres ben diverses com: “El Divino 
Impaciente”, “Montañas de Papel”, etc. El Ramon 
Altisent en els Pastorets era capaç de fer emocionar 
a tota la sala en el petit paper de Martinet, de Jepó o 
el de qualsevol pastor. Crec que sóc just si dic que va 
ser un gran actor i una gran persona.

Diu un refrany que recordar és tornar a viure, 
doncs... Sí

Salut, bona Festa Major i fins a una altra.

Josep Mases Raurich

Festa Major, amb el record d’un gran Actor



La quarantena de xerrades que fins ara ha fet Mn. 
Antoni Pladevall els dilluns de la festa major són d’un 
valor cultural local molt gran. Aprofitar aquest dia per 
recordar als calafins els moments més significatius de 
la història del país amb solvència, claredat i continuïtat 
és una experiència anual  impagable. Forma un relat 
que va des de la revelació de les nostres arrels l’any 
1015 fins al bandolerisme, passant per les diferències 
entre els comtes catalans i els reis castellans.

Una de les narracions més impactants va ser la 
sèrie dedicada a Verdaguer (1845-1902), que amb la 
seva recuperació de la llengua va inspirar l’inici de 
la Renaixença literària i d’aquí, al salt al catalanisme 
polític, representat majorment per la Lliga Regionalista 
(1898-1901). De fonament monàrquic i conservador, 
la Lliga reclamava l’autonomia catalana dins l’Estat 
espanyol. 

Aquesta conjuntura nacional coincidia a Calaf 
amb l’etapa (1890-1915) segurament més dinàmica 
socialment, econòmicament, culturalment i 
políticament de la història calafina. En bona part, fruit 
dels efectes de l’arribada del tren el 1861. És l’entorn 
en què emergeix un personatge calafí històricament 
desconegut, però d’una dimensió extraordinària. 
Parlem de Candi Closa i Bosser (1875-1965), nascut 
a cal Cabaler, al carrer Sant Jaume número 34. 
Tenedor de llibres, advocat, secretari municipal 
com el seu pare, conferenciant municipalista, 
comentarista de llibres, interlocutor lingüístic de Mn. 
Alcover, subscriptor i cronista de La Vanguardia fins 
que l’abandonà per passar a La Veu de Catalunya i 
ànima de la Lliga Autonomista de Calaf i dels jocs 
florals de 1903, de clara intenció d’impuls a la llengua 

i reclamació de l’autonomia de Catalunya. En aquesta 
cruïlla històrica apareixen, a La Veu de Catalunya, les 
dues gasetilles següents:

Felicitació dels catalanistes de Calaf
Havém rebut dels elements més pretigiosos de 
Calaf, la següent comunicació: 
“Senyor Director de LA VEU DE CATALUNYA:
 Els que suscriuen, rendeixen merescut homenatge 
d’admiració á vostre diari, valent campió de la 
veritat y la justicia, y coralment felicitan als 
candidats triomfants en la lluyta oberta, pera matar 
al odiós caciquisme que’ns ofega.
Calaf, 25 de maig de 1901.- Cándi Closa.- Máxim 
Susanna.- Joan Palmada.- Antoni Bortran.- Víctor 
Ferrer.- Melcior Esquius.- Emili Parcerisa.- Lluís 
Llevasell.- Manel Giral.- Miquel Bossé.- Jaume 
Muns.- Ramon Serra.- Ramon Palá y B.- Ramon Forn 
y Susanna.”

Llegint la documentació de l’època segurament 
no seria agosarat incloure-hi els noms del mateix 
Dr. Llorens, del també metge Lluís Vendrell, del 
farmacèutic Josep Ma. Capdevila, del bibliotecari 
Francesc Torres o del mestre Oleguer Jordana, entre 
altres. L’any següent es publicava aquesta altra nota, 
igualment amb català prenormatiu encara.

Desde Calaf
Senyor Director de LA VEU DE CATALUNYA.- Molt 
senyor meu y volgut amich: Féuvos intérprete de 
nostres sentiments y digneuvos felicitar en nom 
de la “Lliga Autonomista” de Calaf, als diputats 
senyors Doménech y Rusiñol per la brillant 
campanya portada a cap al Congrés, contra’l funest 

Els primers catalanistes calafins
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decret den Romanones, vindicant nostra llengua y 
nostra nacionalitat devant el groller insult donat pel 
comte de Romanones.
L’actitut demostrada ab tanta dignitat y senceresa 
al Parlament, recordan millors temps y suggereixen 
ideas redemptoras de nostra esclavitut; recordan 
el temps dels nostres passats que no s’atuïan 
devant de les vexacions y insults del Centre; 
recordan... tantas cosas que no atino ni crech 
necessari explicarlas pera que’m comprenguin y 
comprenguém tots que aquella gent no tenen cura 
y que nostras ideas s’imposan en un avenir que no 
pot tardar si hem de salvarnos.
¿Quin espectacle més trist y quin concepte més 
migrat de cultura y de sentit comú ens donen  la 
taifa de politics que ens malmenan!
  Quedéu en Déu  y manéu a vostre afectíssim 
amich, Candi Closa.
  Calaf y desembre 4 de 1902

Sabem, doncs, que els calafins som catalanistes des 
del retorn matiner de la nostra identitat i que, segons 
quina història, ja no es repetirà mai més. Perquè 
aquesta vegada SÍ que canviarà.

Bona Festa Major: amb la Principal de la Bisbal.

Ton Miret
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La fesomia del poble pateix modificacions al llarg dels 
anys, tot i que els carrers que pugen i baixen continuen 
amb la mateixa inclinació.

La reforma d’algunes façanes i noves construccions, 
fora muralles, amplien la visió del territori calafí malgrat 
tractar-se d’un dels termes més minúsculs de la 
contrada.

Es manté, d’anyades enllà, el tràfec dels caps de 
setmana: familiars que s’apropen a la llar preservant 
el tracte amb pares i avis i el lligam amb la vila on han 
nascut; visitants i curiosos que fan cap als racons 
més turístics i emblemàtics que configuren la nostra 
identitat.

Els qui estiu i hivern trepitgem els carrers que pugen 
i baixen, les places assedegades pel sol que bleeix 
o humides per la boira ploranera, presenciem les 
petites però peculiars variacions. Comerços que 
desapareixen, tendes emparades sota una marca, 
cables de tecnologies pioneres enllaçant les cares de 
cases, pisos i edificis.

Tot i els canvis, els residents de tota la vida i una 
determinada generació, recordem el renom primigeni 
de les llars de sempre. De les botigues, algunes 
remodelades, en conservem la denominació genèrica 
dels primers propietaris. Tenim la peculiaritat de poder 
passejar pel Raval de St. Jaume, pujar pel Carrer Sant 
Jaume amunt, rondar la Plaça de les Eres i la Plaça 
Gran, baixar per l’Avinguda de la Pau recitant els noms 
de cases i botigues, com si es tractés d’un invisible 
cordó umbilical que ens lliga a una infantesa de poble, 
on tothom es coneixia.

D’ahir i d’avui

Maria Lluïsa Salazar
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Anem prenent consciència, i que no siguin només 
paraules, que cal un canvi considerable perquè el 
nostre planeta pugui continuar essent habitable i 
respectuós amb la natura que ens envolta. No en va, 
hi ha qui qualifica el segle XXI com el segle de la gran 
prova.

Les informacions serioses i ben fonamentades 
ens indiquen objectius que ens hem de proposar i 
interioritzar. La solució de la crisi del malbaratament 
de la natura no és un simple reciclatge d’alguna 
matèria contaminant (que també), sinó acceptar 
unes resolucions integrals que busquin un equilibri 
ecològic, com també superin la desigualtat humana 
respectant, per damunt de tot, els drets humans 
bàsics de moltes persones que malviuen en el nostre 
planeta: acollir a l’estrany, cuidar el fràgil, fer les paus 
amb la naturalesa i acceptar-nos com els vulnerables 
éssers mortals que som.

La tècnica pot ajudar a resoldre molts problemes, 
però cal posar-la al servei de tothom, també dels 
més vulnerables i no només per obtenir-ne beneficis 
per uns quants. La tècnica sola no canvia el cor de 
les persones. Diguem-ho d’una altra manera: massa 
sovint creiem que l’economia i l’ecologia són dues 
esferes separades i no un objectiu comú. Encara més 
clar? Doncs ens pensem que sabent què passa cada 
instant en el nostre món, o l’altra cara del món, som 
més cultes, savis i avançats, quan en realitat som 
més individualistes i tancats en el nostre petit món 
de casa nostra. 

És veritat que quan un es fa gran cau en el perill de 
fer sermons alarmistes. No és aquesta la intenció, 

sinó que em proposo llegir la realitat per obrir nous 
camins, nous objectius i compartir el futur amb els 
més joves, deixant una etapa d’autodestrucció. Com 
mai abans en la història, el destí comú ens fa una 
crida a cercar un nou començament.

Bona i joiosa Festa Major.

Joan Sanglas, rector

Ecologia integral
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Com que em sentia cansat i neguitós, i tenia mal de cap –havia estat estudiant tota la tarda-, vaig decidir sortir 
a esbargir-me una mica, és a dir, vaig anar a escampar la boira.
A fora, al carrer, hi havia una boira tan espessa que no podies veure res més enllà del nas. Era un dia gris i humit, 
com solen ser tots els dies de tardor al meu poble. Aquell any, però, s’havia distingit per ser terriblement boirosa 
i grisa, la tardor, plena d’una blancor fantasmagòrica.
Vaig sortir, doncs, al petit jardí que rodeja casa meva i m’esgarrifà, de seguida, l’extraordinària densitat i 
compacitat de la boira d’aquella tarda: gairebé es podia tallar amb un ganivet a trossets petits. Inconscientment, 
vaig palpar-me la butxaca dels pantalons i en vaig treure una capseta de llumins, que sempre portava per si 
calia donar foc a  algú (ves quina ruqueria, si ja no fuma ningú!). Després de buidar-la completament, vaig 
agafar, d’una revolada, un tros de boira amb la mà i el vaig posar a dins, mentre tancava la capsa ràpidament. 
Tot content amb la meva mica de boira, vaig tornar a la meva habitació i vaig guardar la capseta dins un calaix 
de l’escriptori. Al seu costat, hi vaig deixar dos fulls amb aquestes paraules:

“Ja fa uns quants dies que és aquí: solemne com una Metredansa, freda com una esgarrapada, densa com un 
gemec. Tan majestuosa, fidel i íntima com una vella i coneguda amant de tardor que se t’arrapés per tots els 
racons del teu poble i de la teva pell. Al principi hi devia haver una maledicció divina, algun nostre avantpassat 
remot devia cometre un pecat imperdonable (com ara el fet de matar accidentalment, sense voler, un animal 
totèmic i sagrat que tingués forma de senglar, de drac o de balena). Potser a còpia d’observar la terra i el poc 
que donava, va decidir de ser com ella –avar (perquè no plovia mai); gasiu (perquè, sobretot, volia retenir l’aigua, 
tan escassa); i un pèl mesquí (perquè el sol etern esquerdava els terrossos i tot)-, i la condemna de Déu fou 
terrible: “Sereu un poble submergit en la boira, sereu una illa de boira enmig del món, i no tornareu a veure el sol 
fins al retorn de la primavera” (ja se sap que els designis de Déu són inescrutables). I l’avarícia, la gasiveria i la 
mesquinesa es convertiren en una cosa innata, biològica i atàvica com la terra que trepitgem.

Amb el temps, vàrem arribar a fabricar un virus que és el que ara anomenem ànima: una ànima de boira, 
blanquíssima, tova i humida. Una estranya orquídia hivernal que és la nostra estimada tenebra blanca. Gebradora, 
segarresa i emboirada: tan petita i tan nostra.

I ara vivim sota les ales d’una gavina enorme i albina, i a voltes somnio que em pren d’una bursada i se m’endú 
per sempre cap a una platja del Carib –per a prendre una mica el sol, esclar.
Ara que la tenim aquí ens fastigueja i fem veure que l’odiem tant perquè l’hem enyorat a l’estiu, cansats de 
l’aclaparadora nitidesa de la llum que fa que tot sigui d’una evidència abassegadora: les coses, amb tanta llum, 
es veuen massa clares, i això pot portar a una certa confusió. Per això sospirem, alleugerits, amb l’arribada de 
la boira perquè el món s’encongeix i esdevé més petit, més familiar i més íntim. La boira fa sorgir una sensació 
d’irrealitat (com si ens haguéssim perdut en un conte dels germans Grimm i no tinguéssim prou molles a la mà) 

Boira
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i, paradoxalment, la mirada, farta de la intensitat del sol, descobreix una nova realitat amb tots els matisos del 
gris: variable, estilitzada i, fins i tot, fantasmal. I experimentem aquella melangia que produeix la visió d’una cosa 
absolutament bella: el desig inexpressable d’abraçar la boira, i el seu silenci, amb una avidesa total.

Nosaltres no podem anar a escampar la boira perquè la duem a les butxaques (tancada en una capsa de 
llumins), al cap i a l’ànima, que és una ànima de boira: una estranya alosa albina de vint-i-un grams que només 
canta amb l’alba. Ho sé jo, que ara emboiro el profund crepuscle matinal del meu poble emergint de la boira, com 
en un somni antic. Sé, també, que el poble desapareixerà, i les seves cases, i el castell, i tots nosaltres també. 
Però ella no: tornarà, com cada tardor (com aquella amant que ens enyora tant), solemne, freda i densa, i les 
seves ales blanques reposaran, altra vegada, damunt d’aquest altiplà desert. I no sabrà mai com la vaig arribar 
a estimar.”

D’aleshores ençà, cada cop que em sento encaparrat i capficat (sobretot abans d’un examen), obro la meva 
capseta i escampo un mica de boira per la meva habitació: amb això en tinc prou per trobar-me més bé, i amb 
una dolça sensació de felicitat.

Josep Maria Solà
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La meva felicitat als vuitanta anys és escriure cada 
dia una plana, dues, tres, fins a arribar a fer un llibre. 
Un més que engrosseixi els que ja hi ha escrits i es 
conserven a la vitrina de casa meva. Vuitanta anys 
són molts anys de vida. Entre ells hi ha hagut de tot, 
però sempre he tingut motius per viure, encara que 
a vegades, hauria esborrat algun dia de la meva vida, 
d’aquests que et claven una espina que et va roent per 
dins. Al meu diccionari encara hi ha escrita la paraula 
perdó que em fa oblidar les penúries i els dies tristos 
de la meva vida, però deixeu que us ho expliqui.

Els dies feliços que he viscut quan, de petit, anava 
amb la mare a visitar la família a Conill, a la Casa 
Nova dels Capellans, a la Guàrdia, a Sant Martí, a 
Veciana, a Pinós i a algun que altre recorregut de la 
meva Catalunya estimada. Algun raconet on vivia o hi 
viu algú de la família Vilaseca-Colell. A tots un record 
i una abraçada.

Així em vaig fer gran al costat de la mare. Vaig néixer 
sis mesos abans que el General Franco s’alcés contra 
la República legalment constituïda pels vots del poble. 
Deixeu que us expliqui una miqueta d’aquest fet del 
passat. Em vaig fer gran molt de pressa, menjant 
aquell pa de blat de moro i guixes. Menjar assequible a 
teves de l’estraperlo, ja que parlàvem un altre dia. Se’m 
va privar la meva llengua. D’amagat a casa parlàvem i 
escrivíem el català. El meu hobby era i és la poesia. 
Estudis bàsics i a treballar a la bòbila i a la pagesia, on 
de la nit en fèiem dia. Això sí amb l’estómac ple i el cant 
d’alegria. Vint-i-cinc anys d’alegria vaig passar arreant 
les mules per la comarca de Calaf, quinze d’ells a la 
Llavinera d’on en vaig sortir amb els reconeixements 
d’ésser un bon pagès, això sí, sense terra.

Vaig entrar a treballar a la indústria moderna, això 
sí, afiliat a la Seguretat Social i allà va ser quan van 
començar els meus problemes. No obstant això dins 
meu hi havia les ganes d’escriure i seguir rima. I un trist 
dia em van declarar incapacitat per al treball. L’artrosi 
i les conseqüències d’un arbre que m’havia aixafat 
tres vèrtebres havien vençut el meu valent cos que ja 
només servia per a escriure. Ho feia tant de nit com de 
dia. Ingressat a l’hospital no parava d’escriure, en un 
d’aquests centres va ser on vaig ser marcat per tota 
la meva vida. Hi vaig entrar caminant i vaig sortir-ne 
amb crosses. Als vuitanta anys, encara són els punta 
ls de la meva vida. Tot i així avui vaig escrivint deixant 
endarrere un centenar de llibres. 

Bona Festa Major.
Josep Vilaseca i Colell

Juliol 2016
Número 8883

La meva felicitat als vuitanta anys
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