PREGÓ d’Alguaire

Benvolgut Alcalde,
Benvolgudes Regidores i Regidors,
Benvolgudes Autoritats,
Benvolguts Hereus, Cabalers, Pubilles i Dames d’Honor de l’any passat i
d’enguany,
Benvolguts Veïns i veïnes d’Alguaire,
Molt bon vespre a tothom!
Us asseguro que és per a mi un honor i em fa molta il·lusió ser la pregonera de la
Festa Major d’Alguaire (la vostra Festa Major!). Gràcies per confiar en mi per a
aquesta important responsabilitat. I més en aquests temps difícils que ens ha tocat
viure, que a l’igual que a les pandèmies medievals (que quan arribava la pesta, es
tancaven les muralles per aïllar-se), hem de mantenir unes mesures de seguretat
excepcionals.
És en aquest context ple d’angoixa i d’incertesa, que els espais de festius com
aquest són més necessaris que mai, per retrobar-se amb els veïns i veïnes que fa
temps que no veiem (amb distància de seguretat, gel hidroalcohòlic i mascareta),
per reconnectar amb el nostre present, però també amb les tradicions i la nostra
pròpia Història.
I és que efectivament, aquest acte de proclamació d’Hereus, Cabalers i Pubilles
amb el que cada any enceteu la vostra Festa Major és molt antic i ens connecta
directament amb el passat, quan ser Hereu o Pubilla garantia un futur millor que el
dels Cabalers, que en no ser Hereus (i per tant, no heredar la casa de la família),
s’havien de conformar amb una compensació econòmica en moneda (“el cabal”,
d’aquí el nom de “cabalers”) i havien de buscar un bon matrimoni, a poder ser amb
una pubilla, tot i que això no sempre era possible.
Estareu d’acord amb mi que tot això és molt Medieval. I com sabeu, a mi les coses
medievals (i més concretament els papers, les pedres i els trossos de ceràmica
medievals) m’agraden molt. Per això, perquè aquesta celebració d’avui és molt
antiga, m’ha encantat reviure i compartir aquesta festa amb vosaltres.
Us deia d’inici, que em fa molta il·lusió (però molta i de veritat) fer de pregonera avui.
Per molts motius, però essencialment per tres raons molt personals, que
m’atreveixo (tot i que no m’agrada massa parlar de mi) a explicar-vos:
1) Perquè sóc historiadora i arqueòloga, i com a tal em fa molt feliç tenir
l’enorme privilegi de participar en la descoberta d’un dels jaciments
arqueològics més importants de Catalunya. Jo no se si en sou conscients,
però a casa vostra hi teniu una autèntica meravella: el monestir femení
hospitaler més important de Catalunya, comparable només al convent de
Sixena. Les restes arqueològiques que hi trobem són espectaculars (suposo
que hi heu pujat tots al monestir, no?), i veure com any rera any descobrim
parts desconegudes i plenes de misteris és realment emocionant.
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Us asseguro que cada vegada que comencem una campanya m’emociono.
Pel que hi trobem i per veure com cada dia, malgrat la calor del juliol, ens
veniu a veure i també us emocioneu.
Perquè més enllà de les pedres, dels murs arruïnats, dels trossos de
ceràmica, dels fragments de vidre o dels ferros rovellats que trobem al
jaciment, mica en mica descobrim noves coses sobre com vivia la
comunitat de monges hospitaleres que exercien de senyores d’aquest
territori. Cadacun dels fragments arqueològics que trobem (penso en el
fragment d’ungüentari, en l’agulla de cosir o en el didal), per petits que
semblin, són una pista de valor enorme per conèixer la vida dins del
monestir. Són el darrer indici d’un passat desaparegut, del que se n’havia
perdut el record i que gràcies a la recerca arqueològica avui podem reviure i
estudiar.
Conèixer el jaciment és una manera de connectar-nos amb el passat.
D’identificar-nos amb la Història d’aquest poble. I allà a dalt, al monestir
n’hi ha molta d’Història. Història en majúscules. Des de l’Alguayr islàmic
(que és com s’anomenava el poble en època musulmana), al castell medieval,
passant per la construcció del monestir o la Guerra dels Segadors.
Tot forma part de la Història d’aquest poble i és un autèntic honor per a mi
haver contribuït a descobrir-ne alguns episodis fins avui desconeguts.
2) Perquè a mi Alguaire m’ha canviat la vida. Molts de vosaltres m’ho heu sentit
a dir alguna vegada, i és veritat. No han passat més de cinc anys des del dia
que vaig parlar per primera vegada amb el vostre Alcalde, amb l’Elvira, amb
alguns membres de la Brigada Municipal i amb alguns de vosaltres, però
des de llavors han passat un munt de coses bones:
a) El Monestir d’Alguaire ha passat a formar part indestriable de la meva
vida a la Universitat.
b) Me n’heu sentit explicar la Història una vegada i una altra (amb el risc de
fer-me pesada i tot),
c) També els meus alumnes me l’han escoltada ... i cada any hi ha llista
d’espera per venir-hi a excavar,
d) Però també l’he explicada arreu del món (avui mateix, en un congrés a
Portugal, però també a Itàlia, França i Anglaterra, i us asseguro que a
tot arreu tothom queda meravellat de la suntuositat del jaciment)
e) Potser per això, per tanta insistència i per l’esforç de l’Ajuntament, la
Generalitat de Catalunya ens va concedir un projecte de recerca que
ens permetrà donar continuïtat a la recerca començada durant els
propers anys. I això és una molt bona notícia.
Tot això són coses bones que m’han passat des de que ens hem conegut
i us en dono les gràcies.

3) Perquè sou un poble molt generós. I aprofito aques pregó per agrair-vosho. Gràcies per acceptar que una forastera com jo i una dotzena de nois i
noies (la majoria de Barcelona: camacos, tots!), ens allotgem a casa vostra
per estudiar amb passió el vostre passat. Gràcies per tractar-nos tan bé
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com ho feu, per portar-nos aigua cada dia, coca, xocolata i, fins i tot,
pastissos!
És per tot plegat, que cada vegada que vinc a Alguaire, m’hi sento com a
casa. Moltes gràcies.
Bé, prou de parlar d’Història o d’Arqueologia. Avui jo no venia a fer pas això, sinó
que el que volia era animar-vos a gaudir de la vostra Festa Major. Per això, com a
pregonera, estic en disposició de demanar-vos:
1. Que us ho passeu bé: Que intentem oblidar-nos, ni que sigui per uns
instants, de les dificultats d’aquesta realitat que ens ha tocat viure.
2. Que participeu (amb cita prèvia, amb distància de seguretat, amb mascareta,
amb gel hidroalcohòlic i amb el que faci falta) de les activitats que ha organitzat
l’Ajuntament en col·laboració amb les entitats del poble.
I és que el Program de Festa Major promet i molt. Hi trobareu:
1. Música i Concerts de Festa Major.
2. Activitats tradicionals (d’aquelles que a mi m’agraden, que ens connecten amb
el passat = ja tornem a parlar d’Història!), com la Missa Major, el Cercavila o
les Sardanes.
3. Una mica d’humor, que bona falta ens fa ... per part d’aquest tot terreny que
és El Sevilla (que llàstima que jo demà no hi pugui ser, que si no, de bust que
vindria!). El nom de l’espectacle promet: La vida es Rocanrol. Doncs sí, sort
en tenim del Rocanrol!
4. Activitats esportives: Futbol, Futbol Sala, Presentació d’Equips.
5. i també la Societat de Caçadors, que organitza un recorregut de caça per la
zona baixa del Tabac.
6. Tot plegat rematat amb un fantàstic Castell de Focs. Que posarà a la Festa un
Final Espectacular.
Activitats per a tots els gustos i edats
perquè malgrat les angoixes i les restriccions, tothom les pugui disfrutar.
Acabo, perquè no voldria avorrir-vos, amb un agraïment, una petició i una sorpresa:
1. L’agraïment: Gràcies per l’honor d’haver-me fet pregonera.
2. La petició: Sortiu al carrrer i Disfruteu al màxim de la Festa.
3. La sorpresa (que poca gent sap): dilluns al matí, quan la festa hagi acabat,
dirigiu la vista cap al monestir i escoltareu una remor especial: allà hi
trobareu els arqueòlegs (només dos, aquest any) que des de dilluns i durant
quinze dies treballaran al monestir.
Sense la calor del juliol, però amb la voluntat de continuar fent Història
sobre la Història del Poble d’Alguaire.
Una abraçada ben forta a tothom i bona Festa Major!
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