
PREGÓ DE FESTA MAJOR TALAMANCA 2020 
 

Talamanquines i talamanquins! 
Deixeu-me que abans de començar el pregó us comenti una cosa: 
 
Un pregó de Festa Major és una cosa que mai no m’havia passat pel cap 
que faria. Generalment és un acte que s’encarrega a persones il·lustres i 
destacades de poble, i jo realment no m’identifico amb res semblant. Però 
bé, en qualsevol cas ho he rebut com un honor i el faré tan bé com sàpiga. 
 
L’encàrrec que em va fer la Mercè era transmetre el que havia suposat la 
vinculació amb Talamanca de la meva família, la família Mussarra, i això 
intentaré fer tot seguit. 
 
La història de la família Mussarra a Talamanca comença quan, pels voltants 
del 1920, el meu avi, en Josep Mussarra de Monistrol de Calders, i la meva 
àvia, la Teresina Escayola de Cal Pubila, es van conèixer treballant en una 
fàbrica tèxtil de Navarcles. Tothom anava a treballar a la fàbrica en aquella 
època! 
 
Ells no van viure a Talamanca, però sempre hi van venir a visitar la família i 
el seu fill, el meu pare, en Jesús Mussarra i la seva germana Conxita hi van 
passar força temporades de petits a casa de la seva tia, la Marieta de Cal 
Pubila i allà es trobaven amb els seus cosins Xavier Urpina i Ramon Trullàs 
 
Els meus pares, la Isabel i el Jesús, es van establir a Barcelona, on vam 
néixer nosaltres, les meves germanes Imma i Anna, el meu germà Joan 
Josep i jo. Les primeres estades a Talamanca també van ser de visita, però 
a partir del 1967 vam venir regularment cada estiu i llavors va ser quan la 
nostra generació va prendre contacte amb la vida talamanquina. 
 
I què en podem dir de tots aquells estius?  
 
La primera cosa és el record de la bona rebuda cada any per part de la tia i 
els cosins de cal Pubila. Tant la tieta Maria com el Joan i l’Antonieta ens van 
acollir sempre amb els braços oberts, i cap de nosaltres pot oblidar mai això. 



Al començament no teníem aigua corrent a les cases i havíem d’anar a 
buscar aigua a la font amb càntirs i garrafes. Per nosaltres, això era molt 
divertit! 
 
Allà teníem ocasió de conviure amb els nostres cosins de la branca Escayola 
i de jugar al carrer sense parar amb altres nenes i nens del poble. Quan 
érem més petits sempre per allà dalt, pel Padró. Més endavant vam ampliar 
els nostres horitzons a altres zones del poble. 
 
Moltes nits d’estiu, la Marieta de Cal Pubila ens explicava històries antigues 
de Talamanca i ens ajudava a fer-nos una idea de com es vivia al poble a 
començaments del segle XX. 
 
El que no fallava mai era baixar a la riera a banyar-nos i pujar al migdia sota 
el sol. Nosaltres érem d’anar a Les Llanes o al Safareig. Altres anaven més 
cap a l’Olla, a banyar-se al gorg. 
 
La nostra altra àvia, la iaia Lola, ens agafava cada tarda i en portava a 
berenar als Pinetons i allà organitzavem dia rere dia un joc de naus espacials 
situades a diferents arbres amb el que visitàvem què sé jo quants planetes 
fantàstics. 
 
Al matí solíem estar jugant a botigues al pedrís de cal Giralt, a grups 
musicals al llenyer de Cal Picutí o a córrer i a amagar-nos a dalt a la Torre, 
on en aquella època no hi havia mai ningú.  
 
Recordem també la iaia Maria de Cal Giralt, que amb una paciència infinita 
ens tenia a tots voltant per casa seva i ens va ensenyar a jugar a la brisca i 
al tuti, al Palé (Monopoly), ens organitzava representacions teatrals i que sé 
jo quantes coses més. 
 
Per a nosaltres tota aquella època també va ser una ocasió de tenir contacte 
amb un entorn rural que a Barcelona desconeixíem i vam aprendre moltes 
coses sobre què es collia a l’hort, què menjaven els conills i les gallines, 
podíem anar a veure com mataven el porc per a fer aquelles botifarres que 



ens agradaven tant… Els grans devien arribar a cansar-se de respondre 
totes les preguntes que ens venien al cap. 
 
La Festa Major! Ens venia a trencar la rutina de l’estiu. Tants veïns i veïnes 
col·laborant per a aconseguir que tot sortís bé! I que bé que ens ho 
passàvem! Encara ara hi ha qui em recorda les rialles que provocava el meu 
pare quan volia córrer a les curses de sacs... 
 
La primera feina de la meva germana Imma va ser a Talamanca. Ajudava a 
la senyora Carme de Cal Quim a despatxar i li pagava la feina amb 
botifarres. 
Perquè sí, llavors a Talamanca hi havia dues botigues, Cal Quim i Cal 
Guerris i nosaltres miràvem d’anar a una i a l’altra per a ser equitatius. I l’únic 
bar i restaurant era la Fonda, Cal Ros, i tot i que en aquella època no anàvem 
tants cops al restaurant com ara, recordem encara la vedella amb bolets que 
preparava la senyora Carme. 
 
Ja més grans, la nostra vida social estava situada a la plaça de l’església i 
allà passàvem hores i hores jugant a frontó amb raquetes a la paret de 
l’església, donant voltes amb bicicleta o escoltant les històries que ens 
explicaven els més grans. 
 
Hi ha molts veïns i veïnes de Talamanca amb qui convivíem per aquella 
època i no els anomenaré, que em sabria molt greu deixar-me algú, però 
sens dubte els recordem tots amb gran afecte. 
 
I passem a la següent generació! 
 
He demanat col·laboració a la Isabel, la Clara i el Ferran per completar 
aquest pregó i m’han fet una llista de paraules que evoquen tot allò que hi 
és important: 
 
piscina, bicicleta, amistats, aprendre a anar amb bicicleta, caminades, anar 
a buscar espàrrecs, Montserrat, focs al bosc, buscar tresors, la font, la 
placeta, la Fonda, la família, agost, Festa Major, envelat, nom de les cases, 
Setmana Santa, Barrut, Cal Moliné, al Coviat, riera, Olla, despoblat, partits 



de futbol contra Mura, pales, Tres Pins, els estiuejants i els que hi viuen, 
vacances, desconnexió, llibertat, cabanes, jocs, experimentació, 
descobriments, bosc, històries de por, història, orgull talamanquí… 
 
Com veieu hi ha moltes coses en comú amb la generació anterior i també 
n’hi ha de noves.  
La més nova, el més talamanquí de la casa, el nostre gos Barrut!, nascut fa 
cinc anys en una casa del Bosquet. 
  
I aquest any que faig jo el pregó, em toca fer una referència a aquesta Festa 
Major que ha de ser tan diferent de les que havíem vist fins ara. La situació 
que estem vivint no ens permet celebrar-la com estem acostumats, pero 
segur que serem capaços de fer que aquests dies tornin a ser els dies 
especials de cada estiu tot i que les formes siguin diferents. 
 
Talamanca, com tots el pobles, ha canviat molt durant aquests anys. Els 
seus habitants ens hem de posar al dia contínuament i fins i tot ens hem 
adaptat a transitar pels seus carrers amb aquestes mascaretes tan actuals!  
 
Seguirà, però, sent un lloc especial per a totes aquelles persones que ens 
l’estimem i que ens hi sentim tan lligats. 
 
Visca Talamanca!  
Visca la Festa Major! 
 
 

Lourdes Mussarra Roca 
Agost 2020 

 
 


