REVISTA D’IGUALADA

El mil·lenari de
Calaf
JOSEP MARIA SOLÀ

El proper 30 d’abril del 2015
el municipi de Calaf celebrarà mil
anys d’existència (1015-2015). Per
fer aquesta afirmació ens basem en
el primer document conegut on
apareix el topònim Calaf: Kalafum
(actualment a l’Arxiu Capitular
de Vic) en què el bisbe d’Osona,
Borrell, dóna al levita (vol dir cavaller i eclesiàstic alhora) Guillem
de Mediona una gran extensió de
terra erma perquè la repobli i la
defensi, i en tingui la potestat: hi
construeixi fortificacions i hi porti
agricultors que ho habitin i ho cultivin. És per això que considerem
Guillem de Mediona com el fundador de Calaf.
Per celebrar degudament
aquesta efemèride, des del setembre
del 2012 s’han anat fent reunions
periòdiques a la Sala Felip a fi d’estructurar i donar forma als actes
que es volien dur a terme. Així,

s’ha creat l’Associació Mil·lenari
de Calaf (formada per l’Ajuntament, la parròquia de Sant Jaume,
la Mancomunitat Intermunicipal
Segarrenca i un grup de voluntaris), des d’on s’han constituït dues
comissions (una d’història i una
altra de divulgació) les quals treballen conjuntament per preparar
l’esdeveniment.
El tret de sortida de la celebració tingué lloc el passat dissabte 26
d’abril amb l’assistència, al matí, del
conseller de Presidència Francesc
Homs, seguit d’un Tedeum a l’Església de Sant Jaume i una trabucada-cercavila fins al castell. El
divendres 2 de maig, Jordi Pujol va
pronunciar la primera de les dotze
conferències (n’hi haurà una cada
mes fins al 30 d’abril de l’any vinent,
amb conferenciants destacats en
tots els àmbits del saber: història,
cultura, romanització, món àrab,
folklore, economia, etc.) de què
podem gaudir: per a més informació entreu al web de l’Ajuntament
de Calaf: www.calaf.cat/mil·lenari.
Aquestes dotze conferències
seran editades posteriorment. També
s’està preparant la publicació d’una
miscel·lània (prevista per a l’abril del
2015) formada per articles diversos
a l’entorn del passat, el present i el
futur de Calaf (i per extensió, de
tot el país). Paral·lelament, des de
l’Ajuntament, s’ha fet una tramesa
a totes les cases de la vila d’un
tríptic amb les conferències i actes
programats; una reproducció del
document esmentat anteriorment
(en llatí i en català), i també un
val per bescanviar per un penó
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(que ja està penjat a la majoria
de balcons) amb el logotip del
mil·lenari (vegeu la il·lustració que
encapçala aquest article): dissenyat
per l’artista calafí Josep M. Garrofé,
hi apareix tres vegades el topònim
Calaf: la primera és la que trobem
al document del 30 d’abril del
1015; la segona vegada és tal com
s’escriu fins al s. XVII; i la tercera
és la d’època moderna.
El fet de commemorar deu
segles d’història pot ser una bona
excusa per prendre consciència del
que ha estat el poble de Calaf, del
que és i de com es vol projectar de
cara al futur. Aquest esdeveniment
(els actes que ja s’han fet, i els
que es duran a terme) hauria
de marcar el nostre poble de
forma creativa, cohesionant-lo
entre tots, i atorgant-nos, encara,
aquest orgull legítim de pertànyer
a un poble mil·lenari: un poble
situat en un lloc estratègic del
territori (una terra de frontera,
una antiquíssima «porta» entre
l’àrea cristiana del nord i l’àrea
musulmana del sud-oest): un
important lloc estratègic, com diu
el professor Josep Casulleras, que
hem de saber valorar i aprofitar.

