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Recordo perfectament aquella Festa Major. Com cada any 
el poble s’hi bolcava amb la dedicació de qui ha mamat 
les tradicions de ben petit. Que per què es fa la processó, 
s’engalanen els carrers i es canten caramelles? Aquesta és 
una  pregunta  mancada  de  sentit  quan  es  parla  del 
sentiment  de  poble,  de  pertinença  a  la  tribu, 
d’arrelament.  Ningú  qüestiona  una  cosa  tan  salvatge  i 
primitiva com vint-i-dos energúmens donant cops a un 
tros de cuir o drap, solia dir la meva àvia, al cel sia.

Però no deixeu que me’n vagi per les branques. Aquella 
era una Festa Major Especial: el petit de Can Comamala, 
pregoner  del  poble  durant  vint-i-sis  anys  i  escaig,  es 
jubilava. L’Excel·lentíssim –llegiu-hi sorna– Ajuntament 
li  agrairia  en  un  acte  públic  els  serveis  prestats. 
Enquadrat en els actes del dia del patró, se li feia entrega 
de la clau d’or del poble i  d’una placa commemorativa. 
Però  el  Senyor  Alcalde,  –sense  excel·lentíssim– 
considerava  que  amb  en  Comamala  calia  extingir  una 
tradició, que consta documentada a l’Arxiu Comarcal des 
del segle XVI. 

Molts  encara  recordàvem,  encara  que  fos  de  manera 
llunyana i  velada pel  pas dels  anys el  predecessor d’en 
Comamala, un tal Cinto, del qual no recordo el nom de 
família, ja que no va deixar descendència al poble. Aquest 
tal Cinto havia estat pregoner en temps difícils, durant la 
guerra i els anys que vingueren, quan per encàrrec directe 
de tricornis negres o camises blaves havia de fer pregons 
que se li  entortolligaven a  la gola.  La mare deia  que li 
donava unes gracioses “patadas a la lengua del imperio”.  

Però  aquesta  és  una  altra  història.  El  poble,  en 
assabentar-se que en Comamala no seria substituït es va 
llençar al carrer i al Cafè del Centre les fitxes de dòmino 
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encara  repicaven  les  taules  amb  més  força  i  la  gent 
llençava  els  trumfos  com  si  enlloc  d’endur-se  l’as  de 
bastos, s’endugués el cap de l’alcalde. I ell adduïa, es veu, 
que els temps canvien, que cal ajustar el pressupost i que 
si algú volia assabentar-se de les novetats podia ben bé 
acostar-se a l’ajuntament, a la Plaça Nova i llegir els bans 
municipals al taulell  d’anuncis.  Igualment, l’ajuntament 
editava uns opuscles que repartia per totes les cases on ja 
s’informava  dels  fets  rellevants.  I  pel  que  feia  a  les 
defuncions, deia que l’església no deixaria pas de tocar les 
campanades  a  morts,  i  que  igualment  era  molt  llòbrec 
sentir en Comamala recitar allò de “Devots cristians, se 
vos fa saber que anit  nostru estimat Josep de Ca l’Eril, 
finà en pau...” Potser un nouvingut ho trobaria estrany, 
doncs  hi  ha gent  que relaciona la  mort amb el  silenci. 
Però el paper del pregoner és assegurar que tothom que 
ho  vulgui  pugui  donar  el  darrer  comiat  al  finat,  en  la 
missa preceptiva. Darrerament hi ha hagut finats,  o les 
seves famílies, tant se val, que no han volgut un funeral 
cristià. Però en això tampoc m’hi vull ficar. 

En Comamala duia sempre tres estris per treballar: Una 
vella  corneta  de  l’exèrcit  republicà  que  tocava  abans 
d’anunciar qualsevol nova, excepte un decés, un bloc de 
fusta d’un parell  de pams amb una campana clavada a 
cadascun dels extrems, que feia sonar en cas de defunció, 
i, sobretot, la seva envejable memòria. Mai duia res escrit 
i inclús hi havia bocamolls que deien que era perquè de 
lletres no en sabia.  Mentida podrida, deien d’altres,  que 
jo  l’he  vist  al  Centro  fent  quinieles.  Que no n’encertés 
gaires tampoc és una prova irrefutable que marcava l’1 X 
2 a la babalà. 
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Doncs la que us narro era la darrera Festa Major que ens 
anunciava  el  pregoner.  En  Comamala,  murri  i  un  pèl 
egòlatra com era, li  trobava el cantó positiu a ser ell el 
darrer  pregoner:  seria  l’heroi,  com  el  darrer  dels 
mohicans d’una de les seves històries favorites, que ningú 
sabia, és clar si l’havia llegida o l’hi havien contada. Ell 
seria el darrer d’una centena llarga de vilatans que havien 
anat pregonant les  noves per tots  els  racons del  poble, 
cada  pregó  cinquanta-quatre  cops,  en  els  cinquanta-
quatre punts del recorregut establert,  començant per la 
Plaça Nova, davant de la casa Consistorial i el darrer a la 
Plaça  Vella,  davant  de  l’Església.  Qui  sap  si  algun  dia 
tindrien  un  carrer  amb  el  seu  nom:  Carrer  d’en 
Comamala, pregoner del poble (1930-xxxx). 

I  efectivament se li  va retre l’homenatge,  en el  qual  se 
sentiren molts xiulets dirigits al parlament del batlle i a la 
seva irrevocable i impopular decisió. La tarda era radiant 
i  les  garlandes  adornaven  els  balcons  del  consistori. 
Després  del  parlament  de  l’alcalde,  en  Comamala  va 
agafar  la  corneta  i  va  fer  la  seva  melodia  de  crida 
d’atenció:  Tararí-rarí-rarí  ,  es  va fer  un silenci  dens i 
compacte,  ple  d’expectació,  com  quan  un  dels 
energúmens és escollit per llençar el penal. En Comamala 
dominava  els  cops  d’efecte.  Els  pocs  segons  de  silenci 
s’estiraren  fins  que,  amb  la  veu  ferma,  sense  emoció 
aparent  i  amb  una  professionalitat  encomiable  va 
declamar amb la seva cantarella habitual: 

“Estimats vilatans, se vos fa saber que el pregoner de la 
vila, en Ramon Comamala, deixa la corneta i els carrers 
costeruts de la vila i es retirarà al mas a veure passar lo 
temps...” 
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Potser la meva memòria no és del tot precisa, però crec 
que més o menys va venir a dir això. 

L’endemà al matí,  encara amb una mica de ressaca del 
ball de l’envelat, el poble es preparava per la festa grossa 
amb la processó i les caramelles, que havien de començar 
al capdavall del Carrer Major per acabar a la Plaça Vella. 
Eren  quarts  de  dotze  quan  el  carter,  amb  la  seva 
Mobilette  de  l’any  de  la  quica  brunzint  pels  carrers 
empedrats va esverar tothom: 

- És mort! És mort! –estava blanc i hom podia pensar que 
encara bo que no s’havia estimbat amb la moto, d’alterat 
que estava– en Comamala és mort! 

No cal dir que es va suspendre la processó i la cantada de 
caramelles.  Aquella  tarda,  per  aclamació  popular  es  va 
decidir anunciar la mort del pregoner com sempre s’havia 
fet.  Entre  tots  van  decidir  que  havia  de  ser  jo,  com  a 
solista de la coral, ja que la meva veu de baix, deien, era 
força adequada. I així va ser com, sacsejant l’artefacte de 
fusta  amb  les  dues  campanetes,  vaig  recórrer  els 
cinquanta-quatre  punts  del  poble  per  anunciar, 
compungit: 

“Devots cristians, se us fa saber que anit, nostru estimat 
Ramon Comamala va finar cristianament i  que demà a 
quarts  de dotze,  Mossèn Riudor dirà missa per la  seva 
ànima” 

No crec  que  pogués  fer  honor  a  tan  llarga  tradició  de 
pregoners,  i  em  pesava  la  responsabilitat  d’haver 
esdevingut, així d’imprevist, el darrer dels pregoners del 
poble. En Comamala, de moment, no té cap carrer amb el 
seu nom al  poble i  vist  com van les coses,  aviat  el  seu 
record  es  difuminarà  com  tantes  altres  coses  que 

5



s’esvaeixen amb el pas del temps. I jo, que em sento com 
el  convidat  de  pedra,  accidentalment  vaig  esdevenir 
l’últim pregoner.
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