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Pregó de Festa Major

N - Buf! Ja no puc més. No sé les hores que fa que camino, només sé que aquesta
motxilla cada cop pesa més i els peus em fan un mal... a més tinc una son...
L - Ai!, per què tapen el campanar? Ai!, i aquesta senyera? Calla, potser és festa,
potser estaré de sort.
N - Ja deu ser molt tard perquè el cel està molt fosc i no se sent res. Em sembla que
m’estiraré una estona a descansar sinó demà no tindré força per res.
S - Ei!, ja sóc aquí! Tant córrer i encara no ha arribat ningú. Ep! Sí que hi ha algú,
però no sé pas qui és.
L - Sembla que dormi. Ei! desperta!
S - Renoi com dorm!
N - Potser s’ha perdut. Deu venir de molt lluny perquè aquesta motxilla està molt
plena.
S - Hola, hola! Hola!!! No t’espantis, no passa res. Com et dius?
L - Laia. I tu?
S - Jo em dic Santi. He vingut a buscar els meus amics per anar a veure el pregó de
Festa Major, però, com sempre, arriben tard.
L - Festa Major?
S - Sí. Has arribat a punt. Avui comença la festa i fins el dia onze no parem.
N - Si que estic de sort. Acabo d’arribar i he fet un amic nou i són les festes! Em
sembla que m’ho passaré pipa!!!
L - Per què no m’expliques les coses que feu a la festa?
S - D’acord, però només te’n faré cinc cèntims, la resta ja ho veuràs tu mateixa.
S - Com ja t’he dit, la festa comença avui, amb el Pregó. Durant tota la festa hi
haurà un parc d’atraccions on hi podrem jugar i passar-nos-ho bé. Demà hi ha una
trobada de gegants. En teniu al teu poble?
L - No.
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S - Aquí en tenim dos: el Serè i la Marinada. Es diuen així perquè són els vents que
bufen a Les Borges.
N - Són molt alts i porten un vestits molt bonics: a vegades surten a passejar pel
poble i ballen al ritme del so de la gralla i el timbal. Ah! els acompanyen en Tomeu i
l’avellana que són els capsgrossos.
S - Jo tinc un amic que toca el timbal!
L - Ja els sento! Ja els sento!
S - Però la gran festa comença el dia 7 amb una gran tronada!
L - I peten fort els trons?
S - Que si peten fort?
N - Omplen tota la plaça de trons i el més petit és així de gros. L’encenen a la porta
de l’ajuntament i ho fan l’home i la dona més vells del poble. Quan comença a petar
als més porucs els falten cames per córrer. Sempre n’hi ha algun de valent que no es
vol perdre l’espectacle i es posa a primera fila, però al final sempre acaben tapant-se
les orelles i tots encongits.
S - I després de l’últim tro, repiquen les campanes.
L - Mira, Santi, pugen nens corrents!! Que també feu curses?
S - Sí, enguany volem recuperar la peonada, fa molts anys que no es fa, imagina’t,
jo ja no me’n recordo. La cursa comença aquí, al replà.
L - I fan un recorregut pels carrers de la vila. Cada nen porta un dorsal amb un
número. Quan arriben a la Plaça de la Font els donen un refresc per recuperar les
forces. No es tracta de guanyar o perdre, tan sols és fer més bonica la festa.
A - Jo ja no puc més, les cames em fan figa!
MR - Doncs jo tinc una set... Espero que ens preparin un bon refresc, perquè sinó
l’any que ve no correré!
I - És que ja fa una setmana que ens entrenem, jo demà em sembla que em quedaré
a casa que s’hi està molt bé.
N - Jo també estic molt cansada.
L- Vosaltres també correreu?
PT- Sí!!!
E - Val més que marxem, si volem guanyar ens hem d’entrenar molt.
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R - Si vols pots venir amb nosaltres, així coneixeràs el poble.
S - Aneu, aneu que la Laia està molt cansada.
R - Doncs ens podries donar la sortida. Va, posem-nos tots en una fila i quan la Laia
digui “ja”, comencem la cursa, així el dia de la peonada estarem més preparats.
L - D’acord. Preparats, llestos, ja!!!
S - Al vespre anem tots a l’ermita...
L - Què hi feu a l’ermita?
S - Anem a buscar a la Mare de Déu de la Riera...
N - Ens trobem tots aquí al Replà, petits i grans, i anem en processó cap a l’ermita.
Com que ja és fosc, tots portem un fanalet per il· luminar el camí. Pel camí cantem
els Goigs de la Mare de Déu de la Riera perquè ella senti que l’anem a buscar.
És tan bonic! Només es veuen llumetes de colors entre la foscor, i se senten, cada
cop més lluny, els cants entre el silenci. Un cop allí els més grans treuen la Mare de
Déu de dins de l’ermita i si limires els ulls sembla que li brillin de contenta que està
de tornar-nos a veure.
I de cop i volta comencen a petar les carretilles, i el foc, la llum, els trons i el fum
omplen la plaça de l’ermita i trenquen el silenci.
S - I els diables comencen a baixat tot fent petar a tort i dret les carretilles.
L - Què són les carretilles?
S - No has vist mai un diable? Doncs aquí en tens un!
EN - Hola, jo sóc el diable més petit de la colla.
L - Perquè portes aquest vestit?
EN - Per no cremar-me.
MO - Anem al local a encomanar les carretilles.
EN - Encén-me’n una altra.
L - Ja tinc ganes que comenci la festa!
S - Doncs espera’t. Per acabar la nit ens banyarem en escuma a la Font de les
Escales, amb música i tot perquè hi haurà una discoteca mòbil!!!
L - No us esteu de res en aquest poble.
S - Perquè a l’Ajuntament hi ha molta gent jove i amb molta marxa.
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O - Ei!, Santi, ja sóc aquí!
S - Ja era hora! Aquesta és la Laia, ha arribat avui i es quedarà tota la Festa Major
amb nosaltres.
O - Que bé! Li podríem explicar tot el que farem?
S - Ja li ho he explicat jo, però podries seguir tu.
O - D’acord. On us heu quedat?
L - A la discoteca mòbil.
O - L’endemà, el dia 8, és el més important de tota la Festa Major. Al matí ens
traiem la son de les orelles, ens posem els vestits nous i anem a Missa. En sortir
ballem sardanes...
N - ...I després d’un bon vermut ens espera un àpat d’aquells que no s’acaben mai.
Les nostres mares ja fa dies que preparen menjars deliciosos, posen tovalles noves i
coberts de plata...
O - ...Que per cert jo no hi sé menjar.
N - Ens fem un fart de menjar que després ningú es bo per aixecar-se de la taula per
anar a la processó.
O - I després a ballar a l’envelat.
L - Vosaltres sabeu ballar sardanes?
O - Sí. Fins i tot hi ha un grup de nens i nenes que n’han après i ho fan molt bé. Vols
que te’n ballin una?
L - Sí. M’agradaria molt.
AD – Nosaltres et ballarem la sardana Aplec a l’ermita.
BE – Però abans et llegirem una poesia: Elogi a la sardana.
L - Ho heu fet molt bé. Per allà veven nens amb bicicleta.
O - Clar, s’estan preparant per la cursa.
MO - Renoi quina pujada! Jo quasi no puc. Hola Santi, anem a entrenar-nos per la
carrera.
S - Que tingueu molta sort.
MO - Esperem que sí.
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JM - Va, marxem
AD - Sí, entrenem-nos una estona més.
TOTS - Adéu.
O - Mira, ara arriben el Magí, l’Isaac i l’Eduard. Potser venen de jugar a futbol.
M - Hola! Fa molta estona que us espereu?
S - Tu mateix. He tingut temps d’explicar a la Laia el que fem per la Festa Major.
I - Ja li has explicat que es fan partits de futbol entre casats i solters?
L - No, encara no.
M - Ja t’ho explico jo. Cada any els homes casats juguen un partit contra els solters i
com que tots tenen la panxa grossa ens fem un fart de riure.
E - Per cert, a veure si us animeu que com més serem més riurem.
S - Seieu, i mentre esperem els altres li acabarem d’explicar la festa a la Laia.
L - Encara no s’ha acabat?
S - No!!! El dia 10 a les 12 de la nit ens trobem aquí al Replà per celebrar la Diada.
N - Llencem 11 coets i tots junts cantem els Segadors. Mentre cantem, pengem una
senyera al campanar.
O - I després a ballar a l’envelat!!!
S - Però encara no s’ha acabat!!!
M - L’endemà anem tots al Poli i fem paelles d’arròs.
E - I a la tarda festival de play back.
R - Ei! Ja som aquí!
N - Ja podem marxar!
S - Com sempre puntuals!
A - Esperàvem la Maria, i com que no acaba mai...
MA - És que estava assajant el festival de play back. A més la Maria Riera També
ha arribat tard.
MR - Perquè he ajudat a la mare a fer els canalons.
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S - Ara ja hi som tots, ja podem anar a veure el pregó.
M - Som-hi?
TOTS - Som-hi!!!
L - És curiós. He arribat aquí gairebé sense saber on estava, he conegut uns nens
fantàstics i a més crec que passaré una Festa Major magnífica. Suposo que vosaltres
no deixareu escapar res, espero trobar-vos a tot arreu.
Ah! me n’oblidava...
L - S - Que comenci la Festa Major!!!!!!!!!!!!!!!!!
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