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Amb el suport

Conta la història que cap a final del segle XVII la vila 
d’Argentona va rebre la visita inesperada del bisbe de Barcelona. 
Durant la seva estada al poble va amonestar el capellà per les 
condicions en què es trobava la parròquia ja que, entre altres 
greuges, havia trobat l’aviram passejant i picotejant lliurement 
pel cementiri, un fet que va considerar un sacrilegi de molt mal 
gust. Després d’això, el bisbe va anunciar una segona visita per 
tal d’observar si s’havien canviat algunes de les lamentables 
condicions en què es trobava l’església i el seu entorn. 

El poble i el seu mossèn esperaven amb preocupació la visita 
del bisbe de Barcelona. El campaner va ser l’encarregat d’estar 
a l’aguait i de fer saber, a toc de campana, als argentonins i 
argentonines si el bisbe s’acostava per així poder-li fer una bona 
rebuda. 

Un bon dia, el campaner va veure des de la torre una munió 
de pols que s’aixecava riera enllà en direcció al poble, i 
automàticament va començar a repicar les campanes per 
avisar que el bisbe s’acostava. Però quina va ser la sorpresa 
de la gent del poble quan va veure que aquella polseguera que 
s’aixecava no era pas de la carrossa del bisbe, sinó d’un carro 
amb dues truges ben bacones. Des de llavors, als i les habitants 
d’Argentona se’ls coneix com a repicatruges, i diuen que al bisbe 
l’empipada per la confusió encara li dura. 

La imatge de la Festa Major d’Hivern d’enguany, realitzada per 
Maria Cejudo, vol donar a conèixer aquesta llegenda que ha 
servit per donar nom a diversos elements festius de la Vila: 
la Polseguera, la Garrinada, els gegants del Centre Parroquial 
(un porc, una truja i dotze garrins) i el malnom amb el qual són 
coneguts els vilatans i vilatanes d’Argentona.

La Llegenda dels Repicatruges

! Consells de seguretat i recomanacions per als actes de foc
Participants
*Protegiu-vos amb roba de cotó, 
amb mànigues i pantalons llargs.
*Porteu un barret que us cobreixi 
tot el cap i tapeu-vos el clatell amb 
un mocador de cotó.
*Calceu adequadament (calçat 
esportiu, de muntanya, etc.) i 
protegiu-vos els ulls.
*No demaneu aigua als veïns, 
feu cas al servei d’ordre de 
l’organització i no obstruïu mai ni 
diables ni portadors.
*No recolliu ni manipuleu les 
restes d’artificis que no s’hagin 
cremat. Si en trobeu algun, aviseu 
la Policia Local o l’Organització.

*Abans de l’inici del recorregut 
del correfoc, informeu-vos sobre 
les vies d’evacuació i els punts 
d’assistència sanitària. 
*Respecteu la distància de 
seguretat, situeu-vos darrere 
de les tanques que delimiten 
l’espai i ateneu les instruccions de 
Protecció Civil. 
*En cas d’accident, mantingueu 
la calma, faciliteu l’accés dels 
serveis mèdics i seguiu-ne les 
instruccions. 
*Quan finalitzi l’espectacle 
pirotècnic, desallotgeu el lloc 
ordenadament.

Veïns i públic
*Retireu els vehicles i els obstacles 
(testos, bosses, taules i cadires, 
etc.) del recorregut, recolliu la 
roba estesa i plegueu els tendals.
*Tanqueu portes i balcons i, si cal, 
protegiu els vidres de finestres i 
aparadors amb cartrons –no amb 
paper–.
*És molt important que no llanceu 
aigua als participants (l’aigua pot 
produir relliscades i pot provocar 
que la pólvora, si es mulla, exploti 
a deshora).
*No recolliu ni manipuleu les 
restes d’artificis que no s’hagin 
cremat. Si en trobeu algun, aviseu 

la Policia Local o l’Organització.
*L’Ajuntament d’Argentona posa a 
disposició de comerços i veïns/es, 
del recorregut del correfoc, cartró 
per protegir vidres, rètols i altres 
elements susceptibles de patir 
desperfectes a causa del foc.
*Podeu recollir-lo de manera 
gratuïta a l’Ajuntament divendres 
13 de gener - 9 > 14h (àrea de 
Cultura i Festes) o bé la colla de 
Diables d’Argentona també en 
disposarà per repartir el dissabte 
14, 17 > 19h - plaça de Vendre.

*1 Inici Bèsties de Foc
*2 Inici Banyetes
*3 Inici Cercavila de Gegants 
*4 Inici Tres Tombs
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