
PREGÓ DE FESTA MAJOR-CALAF 2017 

Molt bona nit a tothom! 

Voldria començar aquest pregó sense els protocolaris “Il.ltre. Sr. Alcalde, 

Regidores/Regidors, autoritats, etc.” i dirigir-me a tots, els assistents, 

calafines/calafins  i visitants, per un igual. 

Mentiria,  si us digués que rebre la proposta de fer aquest pregó no em va fer ni 

fred ni calor; que em va deixar indiferent. No seria cert. Em va fer molta il·lusió!  

Per a mi, com a calafí,  és tot un honor ser el pregoner de la nostra Festa 

Major. 

Sincerament, de veritat us he de dir, que des del fons del meu cor penso que  

no sóc la persona més adequada per a aquest honor. Estic segur que,  tant els 

pregoners  que m’han precedit com els que ho faran més endavant, tenen més 

mèrits que  jo mateix perquè decidissin encomenar-los aquesta tasca. 

Bé,  val més que “anem  al gra”! 

Passat el “xoc” inicial d’haver estat l’escollit, vaig començar a donar-hi voltes, 

voltes i  més voltes. Era prou conscient del què significava realment  fer un 

pregó?, On m’havia posat?  I,  sobretot, de què parlaria?  

Primer, vaig pensar en una fòrmula clàssica: parlar dels orígens de Calaf o   de 

calafins il·lustres, del campanar, de l’ església, de Santa Calamanda, de Sant 

Sebastià, del mercat o de qualsevol de les nostres icones, sempre queda bé  i,  

així,  segur que “no pixaria fora de test”. 

Després, vaig pensar en una  segona fòrmula, també clàssica, com és la de 

parlar d’un mateix: de la meva trajectòria, de les entitats a les què he estat 

vinculat, dels projectes duts a terme i dels de futur, etc. Aquesta segona, la vaig 

deixar córrer deseguida,   donada la meva reticènça a, diguem-ne, ser “el 

protagonista de l’obra”;  cosa que ha fet  que més d’una vegada  m’hagin  hagut 

de portar  als llocs “enganyat” i “en calçotets”. 

Arribats en aquest punt, vaig decidir que, potser,  no calia encaparrar-se massa 

i que el què havia de fer  era centrar-me  en un tema concret.  Sí, clar, però 

quin? Doncs, ve-t’ho aquí que el tenia davant dels nassos:  la festa major. Clar, 

la Festa Major de Calaf! 

Tot cofoi pel meu descobriment, em vaig posar a treballar seriosament  per 

saber d’on venia. A mesura que anava aprofundint en el tema, em vaig adonar 

que no tot serien “flors i violes” i que la cosa era més complicada del què, en 

principi, podría semblar. Hi ha molt poca informació sobre els orígens de la 

nostra Festa Major i, la majoria de vegades, apareix associada a la Fira. Això fa 

que no acabi ben desllindada l’una de l’altra. 



Em calia, doncs, donar un tomb, un gir inesperat a la investigació i  anar a 

cercar ajut i consell. Decidit a  fer-ho, vaig pensar que el  millor  era anar  a 

“pidolar” el més amunt possible, 

Dit i fet! Ja em tens camí de l’església, anant a  veure a Sant Jaume. Com  que 

es veu que darrerament té poca feina, no em va fer esperar gaire i em va 

atendre deseguida : 

- Què voleu jove? - em va dir - Jove? Ja sóc una mica granadet no? Vaig 

pensar jo. 

- Va, jove què voleu? –m’insistí -.  

- Doncs és que m’han encarregat el pregó de la Festa Major i venia per si 

em poguéssiu explicar alguna cosa de quan la festa se celebrava en 

honor vostre - li vaig contestar-.  

- Mireu jove,- altra vegada la paraula jove, que ja sóc granadet, “osti”! i 

continuà- siguem sincers, us he de dir que com a patró de  les 

calafines i  dels calafins no he tingut gaire sort. Per començar, em 

varen fer esperar 29 anys, com aquell que no vol la cosa, perquè 

acabessin casa meva. Ara mateix, no us puc dir quant de temps van 

celebrar la Festa Major en honor meu, però el què sí recordo 

clarament és que me’n van  jubilar anticipadament amb l’excusa de 

que el meu dia interferia   en les feines del camp. LLavors,  em van 

substituir per una verge i màrtir que els va salvar del què anomenen  

“La Pedregada”. Així doncs, el millor que podeu fer es anar a parlar 

amb ella, amb  Santa Calamanda, vull dir!.- semblava una mica 

molest, oi? -. I …després de fer una mena d’esbufec va acabar dient, tot 

convidant-me a marxar, 

- Venga, vagi, vagi … 

La petita  conversa havia transcorregut amb un to prou agradable, però no 

havia esvaït la preocupació que continuava  sentint pel meu pregó. No sabia si 

aquella informació, que el sant m’havia donat,  em serviria de molt. De totes 

maneres, vaig decidir escoltar-lo i com que, em venia de pas, cap a baix  a 

veure Santa Calamanda!  

Només arribar ja vaig intuïr que això no aniria amb la mateixa rapidesa que 

amb Sant Jaume. Santa Calamanda estava  atrafegada amb els preparatius de 

la  Festa Major perquè per alguna cosa era la representant celestial,   en honor 

de la qual  havia  passat a celebrar-se dita festa.  Calia que tot estés preparat i 

organitzat sense deixar res a l’atzar.  

Passada  una  bona estona es va dirigir cap a mi  amb un posat seriós que, la 

veritat sigui dita,  imposava: 



- Digues, fill meu!- va dir-me, convidant-me a anar per feina. 

- Mireu, gloriosa filla i patrona de la Vila de Calaf, m’he ficat en un merder, 

Ai, perdoneu!. Volia dir, en un atzucac de dimensions considerablades. 

Com aquell que no vol la cosa, m’han escollit pregoner de la Festa Major 

i … 

- A veure fill, - em va interrompre i va continuar amb un to cada vegada 

més murri -  no em fa res que m’hagueu enredat amb aixó de la  

Festa Major i que, després, ja  no us en recordeu  més de mi  durant 

l’ any. Ja hi estic acostumada. 

- Vejam, – vaig començar a dir  amb una veu més aviat tímida  i procurant 

treure ferro a la cosa– vós que sou la fidel protectora dels calafins i que  

mai ens ha faltat el vostre ajut, em podrieu explicar algunes coses 

d’aquesta Festa Major que us  és consagrada ? Perquè, sincerament, no 

sé pas  com sortir-me’n. 

- Mira jove, - apa, tornem-hi amb això de jove, sóc granadet jo, que no ho 

veieu!- tinc bastants anys, intento ser comprensiva i  contemplo a 

distància  la majoria de les  coses, però tinc una certa tristesa 

perquè des del meu pedestal  us veig amb cara d’ensopits i 

d’avorrits. Sí, sí, ensopits i avorrits! Voleu dir que no  heu  deixat de 

banda l’ alegría en el capítol de les virtuts ?...- la Santa va continuar 

parlant  d’això i d’allò, però res que tingués a veure amb la meva 

demanda i la meva preocupació pel pregó anava “in crescendo”. 

- Perdoneu-me, - vaig  interrompre-la,  en un intent de reconduir la 

conversa- Hauríem de centrar-nos en el tema pel qual he vingut. 

- Està bé! Tens raó. – va condescendí- Veuràs, aquí, a la nostra Vila,  

es dona un cas particular. Tenim la parroquia dedicada a Sant 

Jaume, peró mira tu que la Festa Major me l’heu dedicada a mi, a 

Sta.Calamanda i no és cosa del que ara anomeneu “paritat” en els 

càrrecs i institucions. La vostra veneració cap a mi, ininterrompuda 

al llarg dels temps,  rau en què sempre que m’heu invocat, molt 

especialment en temps de sequera,  he vetllat per la pau i  les 

necessitats de Calaf amb mà generosa  i ara…, apa, fes treballar la 

imaginació per a aquest pregó que dius que tens, que jo  he d’anar 

per feina. Siau! 

 

Vaig sortir convencut que els  sants tenen un tarannà  ben diferent al nostre, 

són, com si diguéssim, d’un altre món. El cert però,  és que no n’havia tret cap 

cosa  que em permetés tirar endavant el pregó  o, potser sí?. 



Fes treballar  la imaginació, la imaginació, m’ havia dit la Santa en el darrer 

moment.  Bé doncs,  som-hi!. Primer “resetegem” i després de repassar escrits, 

revistes, converses i demés, n´he tret unes poques conclusions sobre la nostra 

Festa Major, que  us presento tot seguit. 

 Sembla que originàriament,- no n’he trobat proves escrites però si 

tradició oral,- la Festa Major, es celebrava sota l’advocació de 

Sant Jaume, el dia 25 de juliol. La festa coincidia amb  les feines 

del camp; feines, que en aquells temps eren  feixugues, que  

neguitejaven els pagesos i  que no els deixaven  gaire temps per 

al descans i el gaudi  fins que el blat no era, com solem dir, “al 

sac i ben lligat”. Per tant, cal suposar que es  va fer  del tot 

necessari posposar la data de la Festa Major fins  a la finalització 

de les feines agrícoles de l’estiu  per poder celebrar-la amb la 

solemnitat que es mereixia. 

 El canvi de la Festa Major de Sant Jaume al diumenge després de 

la Mare de Déu de les Verges Trobades del mes de setembre i en 

advocació a favor de Santa Calamanda, sembla que cal trobar-lo 

en  el traspàs de les relíquies de la santa des del Soler  a la cripta 

de l’església Parroquial.  La festivitat de les Verges Trobades se  

celebrava entre els dies 8 i 10 de setembre. La Vila de Calaf, va 

posar la Festa Major en honor a la seva patrona, Santa 

Calamanda, el diumenge més proper a aquelles dates,  que és  el 

segón del mes de setembre. 

 

Inicialment, la Festa Major  durava dos dies, diumenge i dilluns. El 

culte del diumenge estaba dedicat  a Santa Calamanda   i el del 

dilluns a la  memòria dels difunts. Més endavant però, la pagesia 

desitjant agraïr els beneficis, que del cel aconseguia la seva 

mitjancera Santa Calamanda, li dedicaren també el dimarts amb 

l’ofici anomenat de “La Pedregada”. 

 

Un altre tret particular de l’antiga Festa Major  era que, després 

de l’ofici solemne a la nostra Verge i Màrtir  del Diumenge es  

començaven els divertiments populars amb el ball propi de Calaf, 

“La Metradança”, que  dansaven els  Priors i les  Priores de la 

Santa; ball que, sortosament, s’ha recuperat. 

 

 I així arribem a l’època actual. Una vegada més, les dates de 

celebració de la Festa Major es van modificar. En aquest cas,   

per  d’adaptar-se a les  noves situacions derivades dels canvis de 

costums de la gent, que feien que els actes programats tinguessin 

molt poca participació. Es van experimentar diverses fòrmules per 



augmentar-ne l’afluència. Finalment, es va  copsar l’opinió popular 

sobre les dates més idònies per celebrar-la mitjançant una 

enquesta. Van respondre 46 persones,  de les quals 25 apostaven 

per traslladar-la al primer cap de setmana de setembre,   15 per 

conservar les dates, 3 per celebrar-la el darrer cap de setmana 

d’agost i 3, també, per fer-ho  el 25 de juliol, dia de Sant Jaume  

Es va acabar prenent la decisió de passar la festivitat al primer 

cap de setmana de setembre. 

Fins aquí doncs, una petita mostra del recorregut que, fins ara, ha tingut la 

nostra Festa Gran. 

Abans d’acabar, permeteu-me fer un curt viatge per  aquelles sensacions que 

em recorden la Festa Major : 

 La gustativa: a casa nostra totes les festes giren al voltant d’un bon àpat. 

Per això, reivindico amb tota la força el dinar de Festa Major; àpat que 

convida a anar-hi amb gana, ens anima amb el sabor  i ens premia amb 

una varietat de gustos que van des de la sopa, passant pels entremesos, 

el pollastre rostit, la vedella, les gambes i els llagostins i com no, els 

canelons.  Que no hi faltin!. Tot regat amb vins i cava de la nostra terra, 

que per cert en tenim de primeríssima qualitat, i amb un bon café abans 

de la sobretaula. 

 La visual: podría triar moltes imatges, però en quedo amb la cara  més 

alegre que fem tots, en general, aquests dies, però per damunt de tot la 

de la canalla que mira embadalida els gegants, els cavallets, el globus 

que els han regalat i tot el moviment amunt i avall dels carrers.. 

 L’auditiva : què dir del brogit continu de la  gent que va d’un lloc a l’altre 

seguint el actes,  de les sirenes de les atraccions, del flabiol que anuncia 

les sardanes o de  la música del ball.. 

 I la tàctil? Aquest l’he hagut de rumiar una mica, però recordo el contacte 

amb la roba dels  vestits acabats d’estrenar i les sabates enllustrades 

per fer més lluïda, si cal, la Festa Gran.  

 L’olfactiva: aquí sí que no tinc cap mena de dubte, l’olor a pólvora del 

Castell de focs. 

Tot això i encara  més  em porta a la ment la Festa Major. De ben segur, que 

tots  teniu les vostres sensacions particulars que fan que aquesta festa no sigui 

una festa més. Només cal que us atureu un moment a pensar-hi.. 

Per anar acabant, voldria agraïr al Sr. Alcalde i a les persones que ho han fet 

possible, la deferència que han tingut amb mi  convidant-me a fer  aquest 

pregó.. 



 

També donar les gràcies a l’encarregada de l’Arxiu Municipal,Yolanda Ruíz, al 

nostre mossèn, Joan Sanglas, a en  Jaume Oller i  a en Joan Graells per haver-

me facilitat, tots ells,  l’ accés a una documentació que m’ha permés explicar-

vos alguna  cosa més, encara que petita,  de la festa a la que estem a punt de 

donar el tret de sortida. 

Finalment, ara sí, m’acomiado de tots vosaltres i com no, de les autoritats 

presents, Il·ltre. Sr. Alcalde, Sres. Regidores,  Srs. Regidors i altres autoritats 

per l’assistència a aquest acte. 

Calafines i calafins, convidats i tots els que ens visiteu aquests dies, us desitjo 

que  gaudiu amb alegria, civisme i pau,  sobretot en pau després dels 

successos violents que hem patit darrerament al nostre país, d’una molt bona 

FESTA MAJOR!.   

Moltes gràcies a tothom!. 

 

 

Miquel Puigpinós i Bertran 

Plaça dels Arbres 

Calaf, 1 de setembre de 2017  

 

  


