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L’ORENETA (fragment)
Haveu conegut en la vostra vida un bordegàs de fora salvatget i 
pocavergonya, d’aquests que se us queden mirant de fit a fit amb les 
mans a les butxaques, els ulls lluents, el nas arremangat, observador 
i valent?
Doncs figureu-vos que això era jo anys enrere.
Vivíem en una masia grandiosa que encara es recordava de quan 
havia estat castell, tota voltada d’hortes, la riera un xic més avall, el 
molí a la dreta, i després boscos i vinyes.
Masiaires i pobletans teníem guerra tots els diumenges en eixint de 
missa, i d’aquelles pedrades jo era el capitost d’un bàndol.
Renyines formals i cops de mandrons, que de tant en tant en deixa-
ven algun de senyalat per tota la vida i feien que de baralles de nois 
en nasquessin rancúnies d’homes.

CARRER SANT JAUME, 53
(cal metge Lluís)
El “Príncep del Modernisme”, Alexandre de Riquer i Ynglada, 
va néixer en aquesta casa.

ALEXANDRE DE RIQUER I YNGLADA
(Calaf, 1856-Palma de Mallorca, 1920)
Quan jo era noi (1897)
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Capítulo VI: MORTALIDAD (Artículo 5º)
El abandono, la miseria son las dos primeras causas que conducen á 
la enfermedad y á la muerte. Abandono y miseria sufren los infelices 
espósitos: por ello su mortandad crece de una manera prodigiosa. 
Así lo hemos visto en el anterior artículo y sección 3ª de tal suerte, 
que la mortalidad domiciliaria en los primeros dias de la vida es en 
mucho inferior á la misma mortalidad unida con la de los hospitales. 
Pero si la de estos la consideramos aisladamente, entonces escede á 
la de domicilio en mas de un 120 % asi en uno como en otro sexo.
[…] La miseria conduce al hospital no solo á los desgraciados que no 
han conocido madre, sino á individuos de todas edades y condicio-
nes. Sin embargo, cuando contamos con la proteccion y amparo de 
nuestros padres, cuando debemos á nuestras propias fuerzas el 
sustento, ó la triste vejez nos condena á la dependencia y ausilio de 
nuestros hijos ó de la sociedad; recorremos una escala gradual del 
llanto á la alegría que las edades marcan de un modo terminante. La 
comparacion de la mortalidad domiciliaria y hospitalaria nos ha 
permitido presentar este dato especialíssimo que escasea en las 
obras estadísticas.

PLAÇA RAVALET
Aquest monument dedicat a l’economista que inventà la
pesseta, esculpit per Ester Figuerola i Martín, és molt a prop
de cal Segarra on hi ha una placa commemorativa.

LAUREÀ FIGUEROLA I BALLESTER
(Calaf, 1816-Madrid, 1903)
Estadística de Barcelona en 1849 (1849)
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TERCERA PART (XXIV)
Deien que el Fabià Llopart era un anarquista. Però això no ho van 
començar a dir fins que a un dels seus deixebles, en Baldomero 
Oller, el van condemnar en l’anomenat Procés de Montjuïc, per 
l’atemptat anarquista de la processó del Corpus del 1896.
[…] Aquest Baldomero Oller era fill de Calaf, tot i que quan van 
passar aquells fets ja feia molts anys que vivia a Barcelona. Va néixer 
l’any 1859 i sembla que va viure a Calaf fins als onze anys. El Fabià, 
que era amic del pare del Baldomero, l’Antoni Oller, que era un cafe-
ter d’Igualada, li havia fet de mestre. De fet, el Fabià, fora del poble, 
era una persona molt ben considerada en determinats ambients, 
entre les classes obreres, sobretot, que en aquells anys començaven 
a mobilitzar-se per a la millora de les seves condicions de treball. 
L’Antoni Oller li va confiar l’educació dels fills, almenys en una part. I 
per al Baldomero, el Fabià va esdevenir el seu mentor. La seva relació 
es va mantenir durant molts anys.

PLAÇA DE LES ERES, 15 (L’Aliança)
L’Aliança és a l’origen de la Unió Calafina (Casino): és més que
probable que el pare de Baldomero Oller hi tingués la seva cafeteria.

JORDI BADIA I PEREA
(Sabadell, 1963)
Maria Closa (2012)
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CARPE DIEM
No cerquis, Leuconoe, saber (que’ns és vedat)
quin fi a tu i a mi ens tenen els númens destinat;
ni vulguis, com els perses, esbrinar els estels.
¡Quant més val amb ferm ànim sofrí’ls decrets del cel!
Ja molts hiverns, ja et donguí Déu aquest el darré,
que ara amb penyals contraris frena el revolt Tirré,
ten seny i no perdonis les gerres del bon vi.
¿A què esperances llargues, si en breu t’has de morí?
Mentres parlem el lladre del temps sa via fa.
Gaudeix d’avui i gaire no creguis en demà.

CARRER SANT ANTONI, 40 (cal Juvé)
El poeta, traductor i secretari Isidre Vilaró i Codina 
va viure gran part de la seva vida en aquesta casa.

ISIDRE VILARÓ I CODINA
(Sta Maria de Viver, 1872- Calaf, 1930)
Obres de Q. Horaci (1922)
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CUPLET
En traspassar la frontera
disparaven de valent.
Un amic em digué: Pere
potser que fem testament!

Jo només pensava en córrer
però l’amic tant va insistir
que en arribar sans a Andorra
allí em vàreig decidir.

En Pere testa amb el cap ben serè,
vaig escriure en una carta
que deixo el ruc a la Marta
i l’albarda al Comitè.

CARRER SANT ANTONI, 1 (Centre Catòlic)
Els orígens dels Pastorets de Calaf i de l’actual Casal són en aquest
lloc on tingué la seu el Centre Catòlic: Joan Oller Bonastre ha estat
el primer cupletista dels Pastorets

JOAN OLLER I BONASTRE
(Calaf, 1910-1981)
Els Pastorets de Calaf (1939)
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EL CAMPANAR DE CALAF
(fragment)

No sé què tens, campanar
de nostra vila estimada,
que en trobar-me un xic enllà
i no et copsa la mirada,
sento al cor enyorament
i a tu vola el pensament
com coloma enamorada.

Al peu de la plaça Gran
ets com etern sentinella,
unit al temple i guardant
tan preada meravella.

T’enlaires tot respirant
del cel les aromes pures,
essent guia triomfant
de les humanes sutzures.

Tu, com un imant, atraus
a la gent de la contrada
a mercats, fires, saraus
o a una festa senyalada.

PLAÇA GRAN, 9 (cal Martorell)
El sacerdot i beneficiat Mn Pius Forn i Maixenchs visqué al pis
de dalt de cal Martorell i hi feia classes de cant i de piano.

Mn PIUS FORN I MAIXENCHS
(Els Prats de Rei, 1880- Calaf, 1966)
Monjoia de poesies (1957)
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SOTA EL SIGNE D’ORIÓ (Llibre primer)
T’he dit que es diu Rosa? T’he dit que és rossa com el sol? T’he dit que 
no para de mirar-me i somriure irònicament mentre t’escric? Vés a 
saber si es pensa que redacto una carta d’amor… T’he dit que és una 
filla de la boira? Que l’etern núvol baix d’aquestes contrades li ha 
aclarit els ulls fins a fer-los color d’aigua? […] Però el coronel no 
comptava que la boira, quan s’instal·la a Calaf, no en surt si no és 
amb rogatives a santa Calamanda. Ei,  segons em va explicar la 
noieta de l’hostal que aquesta nit tornaré a tenir a la vora. Sí, amic 
Andreu, perquè no ens hem mogut de Calaf en tres dies. Si 
abans-d’ahir la boira era espessa, avui ja s’ha solidificat. És absoluta-
ment impossible fer un pas endavant perquè et fa l’efecte que el fas 
al buit. Els mateixos cavalls estan espantats i una colla de soldats 
parlen de bruixes […] Omplo les estones mortes escrivint molta 
música i pensant en la Penèlope sense nom i de pell morena, o en la 
meva, cada dia més meva, Rosa rossa, filla de la boira de Calaf. 
Sigues feliç, Andreu, i enamora’t.

CARRER DEL CARME, 4 (cal Sinoga)
És possible que l’hostal de què parla Cabré fos a 
cal Sinoga, dins el barri jueu de Calaf.

JAUME CABRÉ I FABRÉ
(Barcelona, 1947)
Senyoria (1991)

7



RAMPENÀ
Rampenà que voleiaves
al castell, al campanar,
al carrer de Xuriguera
on tants són al xiprerar.

(Poble que la fesomia
esguerren sense parar
arquitectes i manaires,
mal gust i egoisme insà.)

Rampenà de la infantesa,
aquell país tan llunyà,
rampenà de les nits clares,
on t’has perdut, rampenà?

CARRER XURIGUERA, 34 (cal Fonoll)
El rapsoda i versaire Celdoni Fonoll i Casanoves va néixer 
en aquesta casa.

CELDONI FONOLL I CASANOVES
(Calaf, 1944)
Mamífers peluts (2008)
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CALAF
Tornarem a Calaf,
amb el nét agafat de la mà.
 Tornarem a Calaf
 i anirem al mercat.
Aquell castell, enderrocat,
 prop de les eres del Tardà.
Els sarcòfags, els sepulcres, excavats
a terra, a la roca viva. L’extensa soledat,
els camps d’ordi i de blat,
la mesurada bellesa dels prats,
els balcons penjant.
La nina més bonica s’eixugarà les mans al davantal.
Saludaran el nét. Diran: Déu meu, que és gran!
I tu i jo, satisfets, amb el nét agafat de la mà,
ens acomiadarem i direm: Fins demà,
o demà passat! Adéu, Calaf,
les hores més ben passades que han passat mai,
amics, germans!
Per la carretera avall,
entre un núvol de pols, van
els dos avis amb el nét de la mà.

CASTELL DE CALAF (carrer 1r de maig)
Quan el març del 1985 Vicent Andrés Estellés
visità Calaf,  va pujar fins aquest turó del castell.

VICENT ANDRÉS I ESTELLÉS
(Burjassot, 1924-València, 1993)
Cançoneret de Ripoll (1985)
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RETALLS DE VIDA CALAFINA
La tardor de l’any 1890 (concretament el 24 i 25 d’octubre) van tenir 
lloc als terrenys de Calaf i dels pobles veïns unes famoses maniobres 
militars, comandades pel Tinent-General Martínez Campos, en què 
hi prengueren part nou generals. Aquelles maniobres van tenir una 
ressonància enorme i l’operació va ser coneguda amb el nom de “El 
Simulacro”.
El poble es va veure envaït, a més de pels militars, per una munió de 
curiosos de totes les classes socials, i de vividors de tota estampa. Es 
van instal·lar xiringuitos, parades i establiments ambulants de tota 
mena. La premsa va donar a l’operació “Simulacro” una importància 
molt gran, i tots els diaris tenien aquí enviats especials, talment com 
en una guerra de veritat. Fondes i cases particulars –que feien el seu 
agost, van posar el preu a 15 pessetes el dia: de les d’aquell temps!- 
estaven atapeïdes…

CARRER DEL CARME, 20 (cal Mas)
El cronista Ramon Mas i Domènech va viure en aquesta 
casa al llarg de tota la vida.

RAMON MAS I DOMÈNECH
(Calonge de Segarra, 1909-Calaf, 1988)
Programa de Festa Major (1985)
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Amb la més senzilla ploma
unes lletres haig d’escriure
dedicades a les persones
que han fet del teatre sa vida.
A Calaf n’hi ha més d’una,
tenim la Teresa Bovet,
en Ramon Mas Carreras
entre tants i tants més:
us prometo que algun dia
us faré a tots un vers.
Així mateix saludo
totes les companyies,
mentre veiem com el Casal
obre ses portes
i s’omple d’aire sa de primavera.

I nostra vila s’engalana
com donzella enamorada
que espera el seu promès
que arriba de terres llunyanes.
Nosaltres, els calafins,
us donem la benvinguda
amb el compàs d’una sardana;
el nostre cloquer
de goig toca una campana
i us acollim
amb aquest mantell d’amistat;
la nostra Santa Calamanda
a vostres peus ha posat 
símbol d’amor entre els pobles
i gent de bona voluntat.

CARRETERA LLARGA, 11 (Casal de Calaf)
Actual seu del Casal de Calaf,  a la qual ha estat 
vinculat Josep Vilaseca i Colell des de fa temps.

JOSEP VILASECA I COLELL
(Calaf, 1936)
VIè concurs de teatre amateur Vila de Calaf (1989)
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NOSTÀLGIA
Quins deuen ser els colors de la infantesa? S’assemblen, sens dubte, a 
aquest gris-blavós amb què has acaronat les parets i els balcons 
d’aquesta casa de l’Avinguda de la Pau (davant de cal Villorvina, la botiga 
màgica on podia comprar, molt de tant en tant, un sobre de cinc pessetes 
que contenia tot el meu univers): unes tardes plenes de sol i de blancor 
infinita en la imaginació d’un nen solitari que conduïa un cotxe invisible 
dins d’una capsa de cartró.
On són el pati, i el nen, i aquell cotxe que corria tant? Són a l’altre cantó 
del mur i ara no el puc saltar. Abans no hi era: però hi havia la carretera i 
tenia prohibit de creuar-la tot sol. Ara hi ha un mur, i tampoc no goso de 
saltar-lo.
Quan jo era un nen, encara no hi havia aigua: tan sols la grisor de la boira 
enganxada per tots els racons. I el color blau dels somnis: somnis de 
rostoll, i de genolls pelats, i de fum de vidalba.
No hi ha ocells als fils de la llum: on és el poema per a aquest temps 
perdut? Mira, els hi poso jo: són les paraules-ocell que canten la nostra 
infància oblidada. Fes-me l’escaleta per saltar el mur: et convido a donar 
un volt en el meu cotxe de cartró. Al cap d’una estona, en un instant etern, 
s’haurà convertit en un vaixell pirata que ens portarà a l’Illa del Tresor.

AVINGUDA DE LA PAU, 23 (cal Tabanassa)
Als baixos de cal Tabanassa, a part de la ferreria
del seu avi, hi va néixer l’escriptor Josep Maria Solà i Bonet.

JOSEP MARIA SOLÀ I BONET
(Calaf, 1961)
Històries de Calaf (2008)
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DE LES CRÒNIQUES DE CAMPANYA DE LA CONQUESTA 
D’HISPÀNIA (fragment)
Els homes d’aquesta terra són de mitjana alçada, nerviüts i eixarreïts 
de carns. Els trets dels seus rostres acusen una ancestralia fenícia i 
grega, pastada sobre un fons d’autoctonia ibera. El seu caràcter, per 
tant, correspon a aquests seus orígens: l’adustesa de l’iber muntan-
yenc; l’astúcia, la diplomàcia i els dots mercantils dels fenicis; i un 
mirar llunyà, com d’esteta contemplatiu, propi dels grecs. Amb 
aquests ingredients racials ja es veia que l’adaptació d’aquesta gent 
a la nostra dominació prendria caires intel·ligents. Efectivament, res 
de revoltes: comprenen la seva inutilitat […] Les dones d’aquest país, 
oh Cèsar!, no us agradarien. Seria en va que us enviés cap mostra de 
possible concubina. Són més aviat menudes i esprimatxades; d’ulls 
esquerps, molt vius; de faccions regulars però sòbries; de pèl i pell 
predominantment bruns. Res espectacular i voluptuós com a vós us 
agrada. A part d’això, hi ha un altre obstacle: la seva hermètica 
dignitat que arriba a extrems hieràtics. Són com vasos d’alabastre 
que, per posseir-los, abans caldria trinxar-los.

PARC RAMON SALA I COY (carrer Fancesc Macià)
Aquest parc, presidit per la seva escultura “El penell”, 
ha estat dedicat a l’artista i pintor calafí Ramon Sala i Coy.

RAMON SALA I COY
(Calaf, 1924-2001)
Programa de Festa Major (1969)
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MINAS DE CARBÓN
Nada más tristemente horrible que las condiciones del trabajo en las 
minas de carbón de esta comarca. Todas las crueldades del salario, 
todas las infamias é iniquidades del capital, se hallan condensadas 
en la explotación de los infelices obreros de estas minas. Todas las 
negruras de la codicia, todos los sufrimientos del asalariado cristali-
zan en esas obscuras galerías subterráneas, faltas de luz, de aire y de 
espacio. Entré en esas malditas galerías, abiertas á pico á un kilóme-
tro al N. de Calaf y empecé á descender rápidamente una cuesta 
suave, en una obscuridad profunda, con el alma acongojada por ese 
silencio absoluto que nos aleja del mundo y que nos sugestiona la 
idea de una fosa inacabable, de un abismo sin fondo. A medida que 
iba descendiendo aumentaba la opresion de mi pecho por la rare-
facción del aire. A la poca claridad de una miserable luz de aceite 
que encendió mi acompañante, veía el peligro incesante, la amena-
za de un derrumbamiento, la inminencia de una filtración de agua 
que nos ahogara.

PASSEIG DE STA CALAMANDA, 4 (cal Serra)
Durant l’època que exercí de metge a Calaf, 
el Doctor Ignasi de Llorens i Gallard va viure a cal Serra.

Dr IGNASI DE LLORENS I GALLARD
(Seu d’Urgell, 1851-Barcelona, 1913)
Topografía médica de Calaf (1904)
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Més informació:
calaf.turisme@calaf.cat - www.turismecalaf.cat
Telèfons: 938680833 o 938698512

Col·labora:


