
 
 
 
 
 
 
 
 

Sr. Xavier Rius, Alcalde de Bràfim, senyores regidores, senyors regidors, autoritats, doctor 

Medina, brafimencs, brafimenques i tots els qui avui us heu aplegat aquí. 

Vull felicitar tots els Jaume, que properament celebrareu el vostre sant, patró de la localitat 

de Bràfim. 

Gràcies per convidar-me a pronunciar el pregó de la vostra festa major. 

Essent el primer que faig, penso que més enllà de les consideracions socials, és un acte 

de comunicació que permet compartir moments del passat, emocions i evolucions íntimes 

i personals. 

I pensar que una vilabellenca com jo, sigui pregonera de Bràfim, quan els dos pobles 

tenien rivalitats ancestrals, i dic tenien perquè crec, molt sincerament, que avui res d’això 

existeix, fins i tot teniu un carrer que porta el nom de Vilabella. Totes aquelles paraules 

de carbassots i cordellons, dites amb menyspreu, han quedat en l’oblit, van ser fruit del 

tarannà de gent d’una altra època. 

Però si us he de ser sincera, jo mai vaig viure a casa meva cap rancúnia contra el poble 

brafimenc, ans el contrari. Recordo la meva àvia materna, Rosa Buixens Guivernau,  que 

em parlava de les nenes d´aquesta població que venien a cosir al convent de les germanes 

Dominiques de l’Anunciata, al carrer raval del Roser, davant de casa meva, en especial de 

l’amistat que va sorgir amb la Loreto Rull i Andreu, àvia de la Cristina Fortuny. També la 

meva mare Beatriu Rabassó Buixens, ja en una altre època, recordava les noies de la 

vostra localitat, que tenien el gust de venir a brodar al pati de l’escola de les Germanes 

Dominiques, en especial la Maria Saperes. 

I el meu pare Benet Andreu i Gatell, que era propietari de la finca familiar de les Esclotes, 

m’explicava les bones relaciones amb els veïns brafimencs de la finca: Damià, Floirant i 
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Pere Vives, potser me’n deixo algun altre. I la bona relació del pare amb els administratius 

de la cooperativa agrícola, homòlegs seus del Daniel i després la Carme. 

Durant la meva infància el transport per excel·lència dels vilabellencs eren els autocars 

Segarra, coneixíem tota la família Isidre, Isidret Segarra, i els seus xofers Xon i Paco. 

Durant els anys d’estudiant a la Universitat Rovira i Virgili, amb la línia Bràfim-Tarragona 

compartíem amb els brafimencs el trajecte i ens relacionàvem amb ells. 

Un cop acabada la carrera, la meva primera destinació provisional fou Bràfim i la vaig 

acollir amb alegria, perquè després de Vilabella era el lloc on la meva família tenia més 

coneixences. 

I vaig tenir per alumnes uns nens i nenes que avui, alguns, són els pares de l’escola Sant 

Jaume de Bràfim. Sovint em vénen a la memòria les mestres que compartíem aquells anys 

la tasca educativa: la Pilar Bové, la Roser Calaf, recordo que ja volíem una escola més 

dinàmica i sortíem, amb la Pilar, pels voltants de la població per estudiar la vegetació. 

També, els treballs que fèiem amb altres mestres dels pobles veïns, per elaborar un dossier 

de l’Alt Camp, per tal que els nens coneguessin la seva comarca. 

Les nostres relacions amb el consistori eren bones, llavors el batlle era un xicot jove, que 

ens escoltava de bon grat: l’Antoni Solé i Gasset. 

L’edifici educatiu tenia una sola planta i jo per manca d’espai donava classes a l’actual llar 

d’infants Les Cireretes, sota mateix d’on vivia la senyoreta Roser, llavors pis del mestre. 

Impartia la docència als últims cursos de primària, actualment primer i segon de l’Educació 

Secundària Obligatòria. Guardo molt bons records d’aquells nens i nenes: el Robert, la 

Paqui, l’Eusebi, el Solé, la Maria Padró, el Mercadé, el Martínez, la Clara i la Neus. Potser 

alguns sou per aquí en aquesta plaça. 

I els anys van anar passant, i va ser l’any 1997 que vaig agafar la propietat definitiva i la 

direcció de l’escola. 

Llavors teníem com alcaldessa la Montserrat, recentment traspassada, ella m’ensenyà 

l’edifici, estava molt canviat, tenia dues plantes, era gran i espaiós, però hi havia poc 

alumnat i l’avinguda del Loreto havia esdevingut una via amb certa tristor, enllorant 



aquelles èpoques on una munió de nens i pares s’hi aplegava a les hores d’entrada i sortida 

dels infants. A la Montserrat Ruiz li preocupava aquella situació i m’ho va posar de 

manifest. 

Així vaig començar la meva tasca docent, amb moltes ganes de tornar a omplir aquell 

edifici escolar. I progressivament va augmentar l’alumnat perquè les coses necessiten un 

temps i una dedicació. 

Vam tenir el suport de l’ajuntament, llavors el batlle era el Joan Josep Raventós, que va 

obrir la Llar d’infants Les Cireretes i el menjador escolar. Aquests serveis ajudaren a la 

consolidació i al creixement de la nostra escola, juntament amb la tasca i dedicació dels 

mestres.  

Cal també un reconeixement pel Manel Revelles, el meu marit, que sempre ha fet costat 

al centre Sant Jaume de Bràfim, amb els seus coneixements d’informàtica, elaborant la 

pàgina web del centre i anant-la modificant amb les noves versions i també des del 

Departament d’Ensenyament, ha vetllat pel nostre benestar. 

El meu agraïment als meus fills, Àlex i Josep, que sempre he tingut el seu suport quan els 

he necessitat. 

Essent aquests tres últims cursos, l’escola més gran amb alumnat de la ZER Atzavara, hem 

tingut la sort de comptar amb el suport de l’actual batlle Xavier Rius i la regidora 

d’Ensenyament Antònia Dalmau que, com a professora, sempre ha estat al nostre costat i 

ha sabut captar les nostres necessitats. 

L’any 1979, a l’obtenir destinació provisional, vaig sentir curiositat per saber la història de 

l’edifici, però no va ser fins l’any 1997, a l’obtenir la destinació definitiva, que vaig 

començar a remenar l’arxiu municipal i a partir d’aquesta font històrica, entre d’altres, vaig 

publicar al Full de Bràfim una petita història de l’edifici de l’escola. 

Faltava una placa que fes visible l’any de la seva inauguració i per a la col·locació s’havia 

de fer una festa d’aniversari. Cal destacar la bona acollida que aquesta iniciativa va tenir 

per part de Xavier Rius, sempre ens va donar suport. 

Així, el 27 de maig d’aquest any amb la col·laboració de l’AMiPA encapçalada per Mònica 

Solé i Padró, de l’Ajuntament amb Xavier Rius i Antònia Dalmau, dels mestres Mercè Solé 



i Francesc Fernàndez, l’escola celebrà amb goig el seu setantè aniversari, primera festa 

dels brafimencs vers el seu edifici escolar, en la qual hi va assistir quasi tota la població 

de Bràfim. 

I deixant de banda la meva faceta professional, ara parlaré com a vilabellenca de soca-rel. 

Vaig tenir la sort de treballar al costat de casa i el goig de conèixer d’altres brafimencs i 

residents, i de retrobar-me amb els que ja coneixia. De tots destacaria la voluntat d’agradar 

i la seva capacitat de relacionar-se amb l’entorn. 

Com la majoria de vilabellencs jo no em perdia venir a la vostra festa major, de petita, 

amb la meva família. Teníem costum de passar a saludar la Loreto Rull i la seva filla Teresa, 

que vivien davant del “Centru”, després anàvem al camp de futbol i al ball al pati de 

l’escola. De joveneta, venia amb la colla, ens agradava comprar un número de la tómbola 

que hi havia al costat mateix de l’església parroquial, recordo fins i tot que m’havia tocat 

algun premi. 

I és que les festes majors són l’expressió de l’alegria d’un poble i l’estiu li dóna una cara 

agradable. Celebrar la festivitat del vostre patró Sant Jaume, que ha donat nom a l’església 

,al gegant de la població i a l’escola, és un goig que anys rere anys hem d’anar cultivant. 

Les festes majors són el punt de trobada d’una comunitat local, que es reuneix a l’entorn 

d’uns escenaris:  l’església, la plaça, el centre, el pati de l’escola, el camp de futbol... La 

seva antiguitat data del segle XIII, per això no hem de deixar perdre les nostres arrels ni 

identitat. 

Antigament solien durar tres dies, però ara s’allarguen una setmana i les seves activitats 

acostumen a ser més populars i de carrer. 

Per això us animo a participar, com cada any, molt activament de la vostra festa grossa, 

una festa que tenim tots ben merescuda, després d’un any de treball i esforç personal. 

Un record entranyable per a la Montserrat Ruiz Cardellà, dona treballadora que tan 

estimava Bràfim i els seus costums. Que tots aquests qualificatius, units amb els d’altres 

brafimencs, avui absents, en sentiment de record, des d’aquí serveixin per dedicar-los-hi 

un gran homenatge. 



I abans d’acabar, el meu agraïment a totes les famílies que heu dipositat la confiança en 

la vostra escola, i ho dic bé: la vostra escola. El centre Sant Jaume de Bràfim, ha estat 

sempre obert al poble i ha acollit molt alumnat, allí han après a llegir, a escriure, 

matemàtiques, tocar instruments... però en majúscules vull dir-vos que els hem ensenyat 

a estimar el POBLE. Espero i desitjo que en tingueu en bon record, com jo el tinc de 

vosaltres. Us portaré sempre en el meu cor. 

Brafimencs i brafimenques, us desitjo salut, per poder gaudir de la festa i de totes les 

altres que vindran. 

Visca Bràfim i Bona Festa Major! Visca Catalunya! 

 

 


