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PREGUEM AMB L’EVANGELI DEL DIUMENGE
Confesso que em moro de curiositat, Senyor,
i que si tingués una màquina del temps
aniria amb les dones de bon matí el diumenge
fins l’entrada del sepulcre,
i em reuniria amb els onze
esperant secretament la teva aparició.
I així vaig fantasiejant, Senyor,
lamentant que això no sigui possible,
fins que se m’acut posar-me en la pell
de la parella de deixebles que caminen,
capcots, cap a Emmaús.
Amb ells m’adono que ara va de bo,
que no necessito cap màquina del temps
per reconèixer que alguna vegada
jo també he llançat la tovallola,
que també tinc un cor que es pot obrir
i acollir qui camina al meu costat,
que també tinc les Escriptures a l’abast
i que, en partir el pa de l’eucaristia,
et fas realment present entre nosaltres.

ELL camina al
costat nostre!

Gràcies perquè puc compartir aquesta trobada
en la comunitat dels germans.
(Missa de Cada Dia).

CELEBRACIONS

INTENCIONS MISSES

1 de maig (dilluns)
12: SANT SEBASTIÀ

Dimarts 2: Ramon Sala Coy.
Dijous 4: Josep Pou Farrés (4t. Aniversari)
Dissabte 6: Maite Irizar Sologaistoa i
família. Francisco Gassó Casulleras. Família
Forn – Mas. Roser Colom Marquès. Ramon
Martínez. Carme Monfort Gregori. Josep
Prat Duocastella.
Diumenge 7: Elvira Magre i Emili Aldomà.
Carme Gener Sancliments. Joan Marbà
Tristany.

6 de maig (dissabte)
2/4 de 7: PUJALT
8 del vespre: CALAF
7 de maig (diumenge)
10: AGUILAR
10: CONILL
2/4 de 12: CALAF
1: SANT MARTÍ

COL·LECTES i donatius
CALAF: Col·lecta 185,00€

Dilluns, 1 de maig: VOT DE POBLE DE
CALAF A SANT SEBASTIÀ. A les 11, sortida
en processó cap a l’ermita. A les 12
celebració de la missa davant la capella del
Sant. Altres actes, programa a part.

BAPTISMES
CALAF: El dia 22 d’abril vam batejar el nen IGOR
BUSQUET RABADAN i la nena NIEVES TORIBIO
BRAVO.
Enhorabona.

CALAF: VOT DE POBLE i SANT
SEBASTIÀ
Val la pena reproduir textualment alguns
paràgrafs de l’article que publicà en Jordi Torné
i Planell en el llibre “L’Alta Segarra en la
història” editat pel Mil·lenari de Calaf. L’article
es titula “La capella o ermita de Sant Sebastià
de Calaf (s. XVII)”. (p. 71 i 72)
... de gestació de l’ermita de Sant Sebastià, que ha
esdevingut un element identitari i un símbol per als
calafins; cada u de maig es celebra un aplec a la
muntanya que ha adoptat el nom de l’ermita. És un
lloc de trobada dels calafins, tant els forans com els
residents a la vila.
La tradició de la diada, en allò que és essencial, s’ha
mantingut d’una forma pràcticament inalterable al
llarg del temps. El seu origen es troba en el vot de
poble de la vila de Calaf per a donar gràcies per la
superació de la pesta bubònica de l’any 1651. La qual
va comportar una mortaldat d’unes grans proporcions; la documentació de l’època en fa esment i ens
recorda que «del qual mal de pesta moriran en dita
vila passades de quatre centas ÿ vint personas entre
grans ÿ xicas».
Les vicissituds per al compliment del vot de poble
varen ser complexes... Aportarem nous elements amb
la voluntat que contribueixin a enriquir aquest capítol
de la història de Calaf, mirant d’aclarir alguns
equívocs que s’han anat repetint al llarg dels anys.
A mitjans del segle XVII el nostre país es trobava en
un context de dificultats en tots nivells. La
historiadora Núria Sales, per a definir aquest període
va triar un títol tan il·lustratiu com «Pesta, fam i
guerra (1647-1653)». Aquest títol interrelaciona tres
elements que han estat presents en els cicles històrics
i que han comportat una davallada demogràfica en els
segles medievals i moderns.
La pesta bubònica va ser general a tot Europa i
alguns historiadors han comparat la seva incidència
amb la pesta negra del segle XIV. L’escenari de la
Guerra dels Segadors i la Guerra dels Trenta Anys,
conjuntament amb un període de fam, ens aboca a un
escenari, com assenyalàvem, complex i difícil.
La pesta es va introduir al nostre país a
començaments de l’any 1650 provinent de València i
es va perllongar fins a l’any 1654. El moviment dels
exèrcits, els desplaçaments de la població o les
relacions comercials actuaran com a elements

propagadors. Les ciutats i viles van constituir les
anomenades Juntes del Morbo com a organisme per a
adoptar mesures de protecció i frenar-ne la
propagació. Les mesures eren molt diverses: posar
guardes als portals de la vila, impedir l’entrada de
viatgers segons la seva procedència, fer processons i
vots de poble –aquests podien ser preventius o
d’agraïment. Però la incidència serà molt important i,
alhora, molt desigual. Per exemple, Calaf es va veure
molt afectada, al contrari que la veïna vila de Sant
Martí Sesgueioles, on pràcticament no hi va haver
cap afectació.
APUNT SOBRE LA PESTA BUBÒNICA A
CALAF
El Dr. Ignasi de Llorens, en la Topografía Médica de
Calaf, ens explica els devastadors efectes que va tenir
la pesta a la vila: «Carácter desolador tomó la
epidemia de peste que comenzó en Calaf á primeros
de Enero de 1651. Murieron las tres cuartas partes
de su población..... (text incomplet, però que la
majoria coneixem),
Aquestes xifres, han estat recollides per diferents
historiadors i posen de manifest la virulència que va
assolir. En un cens de Catalunya de l’any 1626,
publicat per Antoni Pladevall, es calculava que la
població de Calaf era formada per 214 cases i
ascendia a 1.097 habitants. En només 10 mesos van
morir, aproximadament, el 40% dels seus habitants.
Una anàlisi detallada de la documentació ens porta a
assenyalar un seguit de dades:
- Els primers casos de pesta es manifesten pel gener
de l’any 1651; hi haurà dos morts, pel febrer cap i
pel març tres.
- Pel maig els contagis prenen embranzida; en
aquest mes hi haurà vint-i-sis morts.
- El juny serà dramàtic: es comptabilitzaran 162
defuncions, és el mes més mortífer. La mitjana és,
gairebé, de sis persones cada dia.
- El juliol també fou molt dur, però ja es perceb una
clara tendència a la baixa. En aquests dos mesos
es concentren gran part de les defuncions per raó
de la pesta.
- Per l’agost es consolida la baixada de la mortaldat
per la pesta i l’epidèmia es dóna per finalitzada
per l’octubre.
La pesta havia tingut un impacte molt fort a la vila.
La població calafina va ser delmada d’una forma
dramàtica. Els
mesos centrals
foren els que
concentraren,
d’una forma
excepcional, els
efectes de la
pandèmia.

