
PREGÓ DE FESTA MAJOR 2022 

(Una Prèvia:) 

“ En aquests temps en què tot es comunica cada cop més a través 
d!una pantalla de mòbil o d!ordinador, es fa diLcil pensar que algú 
prestarà atenció a un pregó com aquest si no ho fem uRlitzant les 
noves tecnologies.  
És per això que quan l!Alcalde Jordi Badia ens va encarregar aquest 
pregó, el primer que se!ns va acudir a tots dos va ser preparar-lo 
per ser emès per Facebook, Instagram o Tik Tok i assegurar  així 
dues coses importants que tot pregó ha de complir: 

" Tenir una bona audiència 
" Aconseguir captar l!atenció dels assistents perquè tot-

hom se senR interpel·lat i convidat a les festes que co-
mencen. 

Tots dos objecRus els cobríem íntegrament  si ho haguéssim fet a 
través de les xarxes socials. Vam intentar-ho, però no ha estat pos-
sible.  
A Instagram,  TIK TOK  i Facebook el pregó no hi cabia , només hi 
caben missatges curts i el nostre té una llargada mitjana, la justa 
per explicar-nos.  
Per tant, els que encara no domineu les noves tecnologies, esteu de 
sort, farem el pregó de manera clàssica, en persona i davant d!un 
micròfon com s!ha fet sempre.   
Això si, als que sou addictes al mòbil, al Twiaer, Instagram, what-
sapp i altres mandangues, us fem un prec: guardeu els mòbils a la 
butxaca durant 15 minuts, només 15 minuts, just els que durarà el 
pregó.  
Si ho feu, L!Ajuntament us recompensarà amb un val pel #Tastala-
plaça” de l!any vinent i nosaltres amb el nostre agraïment.  

Pàgina 1



- No , no , no . Què dius ? No guardeu els mòbils, que hi ha 
algú de la meva família que ho està gravant . Una vegada a 
la vida que fem el pregó… , deixa que facin .  

 Com vulguis, com vulguis. 

Dit això, comencem:  
Bona nit Senyor Alcalde, bona nit autoritats, calafins i calafines, ve-
ïns i veïnes, visitants i visitantes, comerciants i comerciantes, pas-
sa-volants i passa-volantes... 
 -Vols dir, tantes, tantes? 
 -Si, que no ho veus que hi ha molta gent i no ens podem deixar 
ningú? S!ha de ser educat! A més, si vols ser políRcament correcte, 
ara s!ha de parlar així “calafines, calafins, estudiantes, estudiants, 
etc etc  
 -Ah!, entesos.  
 -Va, som-hi! 
És un honor que l!Ajuntament del poble on has nascut o has viscut 
et convidi a fer el pregó de la Festa Major.  
Un honor i una responsabilitat això de ser convidat a parlar  del  
passat i present de la nostra Festa tot aprofitant per convidar la 
gent  a parRcipar-hi.  Perquè això és el que farem avui: parlarem 
del passat i del present de la Festa Major de Calaf, del què és i del 
què ha estat per nosaltres.  

Sovint, en molts llocs i amb tota la bona intenció del món, es con-
vida o fins i tot es contracta a un personatge famós o mediàRc, per 
allò de que aixecarà més expectació i aplegarà més gent a l!acte.  
No cal dir que en algun d!aquests pregons #mediàRcs” la relació del 
pregoner amb l!indret és exclusivament circumstancial per no dir 
purament comercial. S!ha donat algun cas en que al pobre prego-
ner, que no havia estat mai abans al poble que el contractava, li 
havia costat Déu i ajuda trobar la carretera per arribar-hi. 
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Per sort, els darrers anys no ha estat aquest el model calaL. A casa 
nostra, l!Ajuntament ha optat per un model diferent que es basa 
en escollir persones del teixit popular calaL amb un bagatge con-
cret, sempre diferent, que s!avinguin de forma desinteressada a 
comentar la seva visió de la FM. Un cop escollida la persona o per-
sones, es manté el seu nom en secret fins al moment del pregó. 
Creiem que és un bon model i no precisament perquè avui siguem 
nosaltres els escollits. 

No us parlarem de nosaltres mateixos ni ens presentarem  perquè 
la majoria ja ens coneixeu.  Tots dos tenim força coses en comú:  
Sempre hem estat posats en temes culturals , i el teatre ha sigut un 
referent important perquè tots dos hem format part de l!ATC del 
Casal. Tanmateix, a nivell professional hem comparRt feina en la 
mateixa empresa durant molts anys  .Deu ser per tot això i alguna 
altra cosa que ens teniu avui aquí formant parella. 

Ha passat un any des del darrer pregó i en aquests 12 mesos la vila 
ha anat reprenent poc a poc el ritme pre-pandèmia. Una prova 
d!això és l!edició de la Festa Major d!enguany que recupera el seu 
format habitual sense cap restricció destacable. En aquests dotze 
mesos des del pregó 2021  la vila ha viscut diversos esdeveni-
ments. Ara i aquí voldríem destacar-ne un de molt especial. Els més 
grans entendreu que així sigui.  

Parlem de la commemoració del 50è.aniversari de l!arribada de 
l!Aigua a Calaf. El 29 d!Abril de 1972, Calaf, una vila coneguda ar-
reu per ser una terra freda i seca va veure com corria un riu d!ai-
gua des del Portal de Xuriguera fins a la Plaça dels Arbres. Va ser 
una manera de celebrar que finalment l!aigua potable arribava a 
les cases a través d!una flamant xarxa de distribució. Una aigua 
provinent del Mantellí des d!on s!havia aconseguit fer arribar , no 
sense grans problemes logísRcs. 
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Imagineu-vos com havia de ser la vida diària d!una família calafina 
abans d!aquell esdeveniment. Com havia de ser per exemple una 
Festa Major sense aigua corrent. Imagineu-vos els malabarismes 
que les mestresses de casa havien de fer per esRrar la poca aigua 
disponible perquè arribés per rentar-se, rentar els plats, cuinar, re-
gar les plantes i els horts. Imagineu-vos les baralles que hi devia 
haver per defensar un lloc a les cues de les  fonts a l!hora d!omplir 
un parell de galledes d!aigua fluixa. 

Eren temps en que la família es rentava en un cubell, sovint l!un 
rere l!altre i aprofitant la mateixa aigua;  

-Això no ha quedat gaire bé oi ?  
-Perquè? Si és veritat i anava així, perquè no explicar-ho?   

Bé doncs, eren temps de solucions imaginaRves per recollir l!aigua 
de la pluja; temps d!aprofitament en que es guardava l!aigua de 
rentar les verdures i es reuRlitzava per regar les pansides flors del 
balcó. 
Quins temps oi?  Doncs aquest any hem commemorat el 50è ani-
versari de l!arribada de l!aigua del Mantellí i de la inauguració de 
la xarxa de distribució que va acabar amb totes aquelles penúries.  

Aquest ha estat un dels fets importants que hi ha hagut a Calaf des 
del darrer  pregó de l!any passat. Un pregó, el de l!any passat en-
carregat a 3 calafines del món de la sanitat que van mostrar-nos la 
seva visió de la festa des d!una realitat inesperada i excepcional: la 
pandèmia, aquesta #pesta” del segle XXI que l!any passat encara 
estava en nivells preocupants i ens convidava a ser molt prudents 
en la nostra vida social. Sortosament un any després, la cosa sem-
bla que pinta força millor, malgrat que pel camí hem anat perdent 
calafins i calafines a qui aquesta pesta o alguna altra circumstàn-
cia no els permetrà estar avui entre nosaltres.  Tant de bo que l!any 
vinent, amb permís de la Verola del mico que sembla voler agafar 
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el relleu, tant de bo dic, puguem passar full definiRvament i no cal-
gui parlar-ne més en molts anys. 

-Escolta, escolta, para: si l!any passat van convidar 3 perso-
nes relacionades amb la pandèmia, 3 infermeres per moRus ob-
vis, perquè ens deuen haver convidat a tu i a mi aquest any? No 
Rndrà pas res a veure amb això de la verola del mico, oi? 

  
-No home no, ens conviden perquè som calafins de tota la 

vida, persones que hem parRcipat en moltes edicions de la FM, 
des de dins i des de fora , i aquesta mirada propera creuen que 
pot ser interessant a l!hora de fer el pregó. 

-Tant de bo que sigui per això perquè si és pel tema de la ve-
rola del mico…?  Ara que de fet, això de la verola del mico sem-
bla que afecta majoritàriament als homes , per tant jo d!aques-
ta potser me!n salvaré . Amb dues vegades que he passat el Co-
vid, dues eh!, ja n!he Rngut més que suficient.  M!ha costat 
d!alliberar-me!n , només em faltaria això del mico ara! 

I parlant d!alliberament... com que hem vingut a parlar de Festa dei-
xa!m dir que per mi la Festa Major o qualsevol festa en general si que 
és un espai d!alliberament, perquè ens permet bàsicament 3 coses: 

" -Ens permet diverRr-nos, i la diversió ens allibera de l!avorri-
ment. 

" Ens permet descansar. 
" -I, finalment, ens permet desenvolupar, ni que sigui temporal-

ment, altres apRtuds, parRcipant en acRvitats Lsiques, intel·lec-
tuals, arwsRques, etc, pròpies del temps lliure i de l!oci.  

 Encetem avui 3 dies d!una festa amb un programa que és el resultat 
de diverses propostes: Algunes de l!Ajuntament, altres de les Associa-
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cions, clubs esporRus, iniciaRves individuals, etc.  Tots plegats ben se-
gur que porten mesos treballant-hi. Deixeu-nos que fem un elogi ge-
neral de tota aquesta gent que parRcipa de forma acRva   progra-
mant, organitzant, assajant, entrenant, col·laborant, etc. perquè la 
nostra sigui una festa ben lluïda   

Des de sempre en les Festes majors de pobles com el nostre , la cultu-
ra i la llengua del país hi han estat presents , i així ha de conRnuar 
sent. Justament les festes i les tradicions han d!ajudar a mantenir la 
nostra llengua com a eina de cohesió i d!integració.  
La majoria d!acRvitats que s!han fet, han anat en aquest senRt i així 
ens agradaria que conRnués. En uns moments en què la llengua és 
centre de debat , sobretot en àmbits políRcs , jurídics i educaRus , rei-
vindiquem la presència del català com a un senyal de normalitat.  

Els calafins tradicionalment hem estat gent acollidora, bons amfitri-
ons a l!hora de saber convidar tothom a la nostra festa .  Convidem 
algú especial per comparRr un concert , un parRt de futbol , una obra 
de teatre o simplement  un vermut en una terrassa. 

Parlant de vermuts, algú segurament encara recorda els extraordina-
ris vermuts del segle passat a les terrasses del Rosa, del Turisme, del 
Canet o del Noya , comparRnt berberetxos, calamars a la romana, 
banderilles, olives  o patates del #xurreru”, d!aquell Xurreru( En Salva-
dor i la seva senyora) que tants anys van exercir a Calaf dins d!aquella 
caseta de fusta de color verd on van dedicar tota una vida a dispensar 
alegria i il·lusions  en forma de xurros i patates dins de paperines de 
colors.  

I ja més cap aquí, molts de nosaltres haurem  exercit d!amfitrions 
comparRnt àpats o vermuts sota un para-sol de la Plaça Nova o en 
algun bar de sota les voltes. 
Qui més qui menys ha convidat algú a FM en algun moment de la 
vida. Fins i tot hem vist de festa major a políRcs  convidats per l!Ajun-
tament mateix o pel grup local d!algun parRt determinat.  
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Amb els anys tot ha anat canviant una mica i la importància d!alguns 
actes s!han anat redistribuint d!una altra manera. Abans era la Fira 
del dissabte la que portava més  gent a la vila  , ara són els Concerts 
els que porten més públic a la nostra Festa Major. 
És allò que deia el Bob Dylan en la seva cançó:  

#Perquè el món està canviant 
I ningú ho podrà evitar 
Perquè els temps, nois i noies, … estan canviant” 

Possiblement els orígens de les Festes Majors del nostre entorn ana-
ven associats a celebracions de fires i mercats coincidint amb el final 
del cicle agrari. Per tant  ja sabeu que de collites n!hi han hagut i n!hi 
ha encara de bones, regulars i dolentes i ja podeu suposar que les ca-
res no eren les mateixes si la collita havia estat dolenta. En l!actualitat 
el sector primari ja no té el pes que havia Rngut en el passat i ara les 
bones o males collites no condicionen tant aquesta celebració.  
El que sí és cert és que històricament, hem Rngut festes en temps 
d!austeritat i festes en temps d!abundància. Això no vol dir que per fer 
una festa sigui estrictament necessari comptar amb un pressupost 
molt alt. 
Un exemple d!això el trobem el 2008.  En un context mundial de reces-
sió, una època d!austeritat que no convidava precisament a organit-
zar festes amb pressupostos elevats, va sorgir a Calaf una iniciaRva 
jove que ens va donar a tots una lliçó de com es pot fer una festa sen-
se mitjans si es compta amb altes dosis d!imaginació. Parlo de la Fes-
ta Menor del 2008 que es va repeRr encara un parell d!anys més amb 
el mateix format. 
La idea sorgí d!un grup de joves que dissenyaren una programació 
amb acRvitats pensades per a públics ben diversos.  Només els va cal-
dre que l!Ajuntament no els posés impediments per instal·lar un espai 
a la plaça del Ravalet i els deixés connectar a l!enllumenat públic. La 
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resta, ho van posar tot ells. Totes les acRvitats van ser gratuïtes i fruit 
de col·laboracions desinteressades. 
Així va Rrar endavant la Festa Menor 2008: sense patrocinadors, to-
talment autogesRonada, amb assistència massiva de públic i  amb un 
alt grau de saRsfacció general: una festa popular, inspirada en les fes-
tes de barri. 

A Calaf, és ben curiosa la diferència de naturalesa entre la festa d!hi-
vern i la d!esRu. Amb els anys la d!hivern ha anat perdent càrrega fes-
Rva en el senRt estricte i, tot i que s!han fet esforços meritoris per re-
vitalitzar-la, la realitat és que per a molts calafins a dia d!avui s!ha 
converRt, per a molts, en un dia lliure molt úRl per poder anar de 
compres, al metge o si m!apures a esquiar. Tanmateix la fesRvitat de 
la patrona Santa Calamanda ha perdut protagonisme de forma simul-
tània a l!augment del laïcisme de la nostra societat.   
En canvi la FM d!esRu és tot el contrari, és la festa per excel·lència, 
ningú aprofita per anar al denRsta, oculista o a fer compres de darre-
ra hora. Per la FM d!esRu poca gent deixa la vila a no ser que sigui,  
en alguna ocasió i de forma transitòria, per evitar el soroll d!algun 
ball o algun concert quan et toca suportar els altaveus a tocar de la 
finestra del dormitori. 

En el passat s!havien engalanat balcons i façanes amb banderes i do-
massos. Eren aquells temps quan el balcó tenia molt protagonisme i 
els habitants de les cases sorRen i s!abocaven per mirar, des d!allà, la 
vida del carrer. Ara ja ningú engalana balcons i tot s!ha reduït a una 
penjada de senyeres als carrers més cèntrics a càrrec de l!Ajuntament.  

Si, ja ho deia el Bob Dylan:  
Perquè el món està canviant 
I ningú ho podrà evitar 
Perquè els temps… estan canviant”   
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Saps una cosa? sempre m!he preguntat perquè ha arrelat tant això 
dels 3 dies de festa?   Perquè 3 i no 2, per exemple?      
     

- Doncs perquè fan molta falta, és més, jo diria que ara ja po-
dem parlar de 4 dies més que de 3.  
Mira, el divendres ja tenim Agrofira tot el dia i els primers con-
certs que et conviden a viure la nit com si s!hagués d!acabar el 
món. Després ve el dissabte amb més Agrofira i els plats forts 
de la festa. De bon maw, torneig de tennis taula, actes de tot R-
pus, cercavila; a la tarda teatre i altre cop concerts fins a les 
tantes. Després vindrà el diumenge: més acRvitats tot el dia, 
més teatre, balls i festa de barraques fins ben tard. 
Davant de tot això, és evident que necessitem el dilluns per po-
der-nos recuperar una mica. Un dilluns poc farcit d!actes, amb 
un relaxant concert, un ball de tarda i un castell de focs per tan-
cament. 

-Si però la contradicció és en el fet que tenim un dilluns per 
descansar com dius,  però potser la majoria s!avorreix força 
no?: Què farem avui fins l!hora del castell de focs ? Potser 
sardanes , potser un vermut? a veure si trobem algú per xer-
rar una mica , anem a veure les exposicions … i així passem el 
dilluns. Vols dir que és necessari el dilluns? 

 -Evidentment que sí. Si el dilluns no fos fesRu  tot serien bai-
xes laborals per ressaca. 

-Excepte els autònoms, que no estan mai de baixa ! 

-Tens raó, els autònoms no agafen mai la baixa! Tens raó, 
quan es lleven i tenen febre: es prenen un raig de xarop d!au-
tònom i … a treballar;  
quan els fa mal l!esquena... una frega amb ungüent d!autò-
nom i… a treballar…! I així amb tots els mals: xarop d!autò-
nom I a treballar. Però tan se val, jo crec que el dilluns és im-

Pàgina 9



prescindible per desaccelerar una mica i rematar la festa amb 
un bon espectacle de coets i pirotècnia.   

Els que no estan massa per Rrar coets són els actes religiosos. És evi-
dent que la cosa ha anat de capa caiguda i ja no es veu la missa de 
dotze plena de famílies mudades de Festa Major com passava el segle 
passat.   
Encara sort que amb la recuperació del ball de la Metradansa calafina 
gràcies a la tenacitat de la Conxita Solà s!hi aplega una bona colla de 
calafins devots o no. No és un acte estrictament religiós tot i que s!al-
terna el seu ball dins i fora de l!Església. 

Un altre acte que malauradament s!ha perdut i tenia també relació 
amb la Parròquia era la interessant conferència que Mossèn Antoni 
Pladevall ens va oferir durant molts anys en una sala de la Rectoria en 
què ens il·lustrava sobre episodis històrics del nostre país. No era altra 
cosa que un acte acadèmic en dependències parroquials. Els que no 
som entesos en història  vam fer-ne uns tastets molt interessants. No 
estaria de més que algun historiador local prengués el relleu de Mos-
sèn Pladevall.  

I la teca? 
Si no hi ha un bon tec, no sembla Festa Major. Fa anys recordo ha-
ver-ho senRt explicar , algunes cases tenien contractada una cuine-
ra . Aleshores les cuineres sempre eren dones , i s!estaven a les ca-
ses cuinant durant aquells dies de festa. No es movien de la cuina 
en tota la FM . També cal dir  que els convidats s!hi estaven mentre 
durava la festa i per tant calia alimentar tota la gent de la casa. 
Esmorzars, dinars i sopars.  
Ja hem dit abans que el tema de les distàncies ha canviat i no hi ha-
via els sistemes de transport que tenim ara. No tothom tenia cotxe 
llavors . 
Ara també tenim l!opció del menjar preparat i ja no ens fa falta te-
nir una cuinera o la mare o el pare  esclavitzats a la cuina durant 
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tres dies. ConRnuem menjant  pollastre i canelons com abans però 
hi hem incorporat coses noves com el sushi i les esferificacions.                  

                  
I la indumentària? Que no ho recordes? 
Pel que fa a la indumentària personal en dies de festa, he d!admetre 
que hem millorat força. Almenys al meu parer. Els anRcs costums de 
considerar que hi havia d!haver una manera de vesRr per als dies de 
festa (exagerada) i una altra per als feiners, van ser per a mi un suplici 
en els meus anys joves. Quan al segle passat s!acostava la FM ja paRa 
pel què m!hauria de posar el divendres, dissabte i diumenge. Uff! 
Ara preval la comoditat per sobre de l!estèRca i això és un signe de 
sinceritat que s!agraeix. Els joves això ho han entès perfectament!.  

Només hi hauria un però: la roba encara que sigui d!esRl funcional, 
còmode i , desenfadat, cal rentar-la quan toca, tu ja m!entens!    

Es fa diLcil entendre una Festa Major actual si no has parRcipat acR-
vament en un munt d!edicions anteriors, sobretot les que es remunten 
a la infantesa i l!adolescència quan tot és nou per tu i ets com una es-
ponja que s!amara de noves sensacions i expectaRves. Els temps estan 
canviant, si, però la capacitat d!emocionar-se, d'il·lusionar-se, d!ena-
morar-se exisRrà sempre . 

A la festa Major de Calaf ens hem emocionat, il·lusionat, diverRt, en-
amorat, en el passat , ara i sempre. Nosaltres com que ja comencem 
a ser grandets ens toca parlar del passat i així a tall d!exemple recor-
dem:  

● Les fires /Mercat  instal·lades al Raval de Sant Jaume que 
s!omplia  d!estands i exposició de tot Rpus de productes 
industrials, maquinària, agrícoles, de construcció, de ser-
veis. Recordem encara les sorprenents instal·lacions que 
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en Ramon Miró aportava a l!esdeveniment amb la posada 
en funcionament d!algun enginy com la font que va ins-
tal·lar davant de casa seva en una de les edicions. Recor-
dem amb admiració l!immens esforç organitzaRu que van 
suposar aquelles fires/mercat dels anys 70. Desitgem que 
l!actual Agrofira, amb l!empenta de la marca Mercat de 
Calaf,  pugui agafar el relleu que es mereixeria. 

● Recordem també les atraccions de fira – Les atraccions 
han estat sempre presents en les dues Festes Majors del 
poble, la d!esRu i la d!hivern. Què seria una Festa Major 
sense atraccions ? Hi ha una mica d!angúnia per una part 
de la població que pateix per si li posen les atraccions da-
vant de casa i haver d!anar escoltant la musiqueta durant 
tres dies. També hi ha el consol de pensar que potser el 
proper any les col·locaran en un altre lloc. En bob Dylan 
deia que els temps estan canviant, ara bé, una cosa que 
no canviarà mai és la fascinació que suposa per als nens 
això de les atraccions de fira que s!instal·len any rere any. 
Ho entenc perquè jo també he estat nen i també adoles-
cent. De la infantesa recordo els #caballitus” a tocar de la 
bàscula, aquells caballitus de fusta i de cartró en un esce-
nari barroc de miralls i de bombetes pujant i baixant 
compassadament davant la mirada de la mare que dissi-
mulava unes llàgrimes d!emoció a peu d!atracció. Eren 
uns caballitus vinguts de Gironella el poble de la meva 
mare. O ja d!adolescent, recordo també la presència del 
#Tiro Rosendo” amb les seves escopetes de balins volgu-
dament desajustades; o els autos de xoc on poder com-
parRr viatge frec a frec amb el nou amor adolescent. Jo 
en aquests autos de xoc dels meus 14 anys vaig entendre 
què volia dir estalviar perquè si volia poder convidar a la 
rossa dels cabells llargs a comparRr una tarda de viatges 
en autos de xoc, havia d!estalviar uns mesos abans de 
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forma intensa. El fet d!haver viscut aquells moments fa 
que ara de gran sigui més fàcil entendre la fascinació dels 
infants i adolescents d!avui dia per les noves atraccions, 
les que ara estan de moda. 

  
● Els balls- Un dels actes importants de la festa per una part 

de la població és sens dubte els balls. Aquí s!agluRna mol-
ta gent de la comarca i és habitual poder comptar amb 
bones Orquestres. Històricament s!han manRngut com un 
dels pilars bàsics de la Festa .  (Recordo aquells balls de 
FM que anàvem a la nostra adolescència i joventut , amb 
la primera colla d!amigues que teníem , intentant que 
aquell noi que ens agradava ens tragués a ballar . El que 
passava sovint és que el noi que t!agradava moltes vega-
des ballava amb una altra . Anàvem pensant quina excusa 
donaríem quan vingués a demanar-te per ballar un noi 
que no t!agradava . Tot plegat una mica estressant.  Però 
també és veritat que l!edat de la gent  que assisteix ara 
als balls ha anat pujant considerablement. Hi han hagut 
algunes generacions per les quals el ball era gairebé la 
seva única diversió , i gairebé tothom sabia ballar. Anaven 
a peu d!un poble a un poble per poder anar el ball . Ara no 
és habitual veure gent jove als balls , han canviat les cos-
tums i la manera de diverRr-se .    Perquè  :  els temps...es-
tan canviant! 

● Els Concerts - Fa anys els concerts de Festa Major es limi-
taven gairebé exclusivament als concerts de tarda que fe-
ien les Orquestres que també amenitzaven els balls. Re-
cordem els concerts que es feien al Centre Vell i aquells 
finals amb el Vals Jota , acompanyat dels Olés del públic 
assistent.  Encara es mantenen però els concerts que re-
alment triomfen a la Festa Major són els de divendres i  
dissabte nit . Concerts gratuïts de grups molt coneguts 
que tenen el seu públic , que la gent segueix arreu de Ca-
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talunya . En el cas de Calaf un afegit important pel qual 
ha vingut molta gent és que els concerts de divendres i 
dissabte són gratuïts.  Penseu per un moment en el con-
cert que ha Rngut més èxit a Calaf. Doncs va ser el concert  
que va fer Txarango fa uns anys . DiLcilment tornarem a 
veure una concentració tan massiva de gent a Calaf.  

                             

● Sardanes - Un altre apartat que no hi ha faltat mai : les 
sardanes. A Calaf tenim un fet que era habitual a la nos-
tra Festa Major , i és que durant mots anys havia vingut la 
mateixa Cobla :  Els Lluïsos de Taradell . Nosaltres la re-
cordem com un acte que formava part de la nostra festa i 
que sabíem que cada any s!aniria repeRnt . No hi faltaven 
mai . Per sort, ara amb l!arribada i l!impuls del nou grup 
de sardanistes a qui hem d!agrair molt la seva feina, sem-
bla que la cosa pot  tornar a ser el què havia estat.  

                               
● Teatre-  Des dels anys del Centre vell , el teatre ha sigut 

un dels pilars bàsics de la cultura calafina. Les obres de 
teatre , en la seva gran majoria , s!han estrenat per Festa 
Major. Això també suposa poder comptar amb més públic 
del que hi hauria en altres ocasions. Sense teatre en 
aquestes dates , sembla que ens faltaria alguna cosa. La 
Unió Calafina els darrers anys també s!ha afegit en la 
programació de teatre  d!una forma extensa i variada , 
però per Festa Major les estrenes s!han fet sempre al Ca-
sal. En aquest apartat volem fer un esment important a 
les funcions de FM que havien fet Durant molts anys  el 
Miliu de Cal Carlets i el Ramon Mas Carreras , dos dels ac-
tors calafins que més parRcipaven en les funcions de tea-
tre i que tothom recorda per les bones estones que havien 
fet passar al públic del teatre. Són molts més  els actors 
locals que han desfilat pels escenaris calafins, però hem 
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volgut parlar d!aquestes dues persones com a grans arRs-
tes de comèdia que tothom té a la memòria. 

Evidentment amb els anys els Rpus d!obres de teatre tam-
bé han anat canviant , i s!ha treballat amb un altre nivell 
d!exigència , sobretot perquè l!ATC ha portat les seves 
obres arreu de Catalunya . 

      
                  I així podríem anar recordant:  

$ Actuacions de gegants 
$ Tornejos de tennis/frontó 
$ CompeRcions de futbol 
$ Espectacles infanRls 
$ Actuacions castelleres 
$ Exposicions 
$ O el Piromusical que clou cada edició de Festa Ma-

jor 

Però ho farem parlant-vos de la nostra peRta parcel·la. Des d!on hem 
viscut bona part de les festes major calafines: des del teatre.  
La nostra visió de la Festa Major com a protagonistes d!una part 
d!aquesta festa , sempre ha Rngut dues cares ben diferents . Hem 
format part en moltes ocasions del teatre que s!estrenava al Casal per 
la Festa Major, i que ens mantenia ocupats molts mesos abans de l!es-
trena. Arribar a la FM significa per una part la saRsfacció de mostrar 
el nostre treball al públic , però també uns dies de nervis de darrera 
hora . Resumint , començàvem a gaudir de la festa una vegada haví-
em acabat el teatre . Els dissabtes no els hem gaudit massa i els diu-
menges ja són una mica millor , ha passat l!estrena. En moltes ocasi-
ons hem fet el comentari que nosaltres comencem la festa quan aca-
ba el teatre , i així ha sigut i és .  
Però estem enganxats aquest món des de fa tants anys que quan ho 
has provat ja no pots deixar-ho .  
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I bé , res més . Per part nostra només ens resta agraïr de nou a l!alcal-
de Jordi Badia i a l!Ajuntament ,  la confiança  en encarregar-nos 
aquest pregó, cosa que ens va fer molta il·lusió, i desitjar a tothom 
que gaudiu al màxim de la festa i de tots els actes previstos. Passeu-
vos-ho molt bé, sigueu generosos, convideu a tothom a visitar-nos i 
comparRu amb ells els atracRus de la festa i de la vila.  
Ara i tot l!any recordeu a propis i estranys que Calaf compte amb una 
oferta turísRca que va des de les boRgues de la plaça fins al seu Mer-
cat Setmanal passant per rutes literàries i de patrimoni. Convideu i 
gaudiu de la festa. Ah, i no deixeu d!anar al teatre demà o demà pas-
sat . Ens han dit que al Casal fan una obra molt bona.  
Calafins i calafines, nouvinguts i nouvingudes,  que Rngueu una BONA 
FESTA MAJOR !! 
Moltes gràcies
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