
RAMON PIFARRÉ 1 SOLÉ: 
EL NOSTRE AVI RACCIONÉ 

Xavier i Eduard: els seus néts 

- Adéu "Raccioné"!!! 

- Adéu - va contestar el meu avi. "Raccioné?" vaig preguntar-me 
jo. Quin no m més estrany! 

Així comenc;ava fa uns nou anys un treball de l'institut que va escriure 
en Xavier, un deis que signem aquest escrit, sobre la nostra família i més 
concretament sobre la procedencia d' aquest sobrenom. Segurament molts 
us preguntareu a que venen aquestes ratlles, dones bé, 1' últim dels hereus 
d'aquest sobrenom, en Ramon Pifarré Solé, ens va deixar el13 d' Abril 
de 2003 a l'edat de 82 anys. Els 83 els hagués complert l'endema de la 
diada de la seva estimada festa de Sant Magí. 

Deixeu-nos abans de tot fer una mica de memoria historica: 

El sobrenom de Raccioné apareix per primera vegada fent referencia 
al nostre rebesavi, en Ramon Pifarré Subiranes ( "el vell Raccioné" del 
qual se'n parlava alllibret del Barrí núm. 3) degut que en la casa encara 
situada al carrer Estudivell núm. 1 O servía "raccions" de menjar a la 
gent que anava al mercat de la Plac;a Majar. 

Amb el pared' aquestRaccioné, en Joan Pifarré Julia, tenim constancia 
que comenc;a la historia de la nostra família a la festa de Sant Magí. Si 
tenim en compte que el vell Raccioné va néixer l'any 1860, són molts 
els anys de presencia de la nostra família a la festa. Molts dels antics 
portants del barrí no es cansen de dir que els de cal Raccioné eren, des 
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Ramon Pifarré amb el dintir, i el seu avi. (Foto: Llibre Vell de Sant Magí). 

que es té memoria o documents, els portants de més antiguitat fins que 
malauradament un accident laboral va fer que el nostre avi faltés dos 
anys, 1959 i 1960, a la celebració del Sant i d'aquesta manera perdés el 
dret a ocupar ellloc de privilegi durant la repartició de 1' aigua miraculosa. 
Segurament molts no sabeu que abans seguir l'ordre d'antiguitat dels 
portants en el repartiment de 1' aigua era cosa sagrada fins al punt que 
per recuperar el primer lloc s'havia de pagar, sempre i quan no fos un 
cas de for9a major. El fet, dones, de 1' accident podia haver estat considerat 
com de desgracia, tal com diu el reglament, pero com que ni el nostre 
avi ni ningú mai ens va explicar el que va passar ho deixarem aquí. 
(Aquestes normes es poden veure al reglament escrit l'any 1916 pels 
capitans del barri, entre els quals hi ha Joseph Pifarré, germa del vell 
Raccioné). 

La devoció perla festa era tal que en Ramon Pifarré i Solé, juntament 
amb la seva dóna i la nostra mare, tomaven de la vinya en epoca de batre 
expressament, tot i saber que després de la festa podría molt bé ser que 
el temps no acompanyés i que es tardés molts més dies a acabar la feina. 
És evident que en aquella epoca el transport era el carro i que les distancies 
no eren el que són avui en día. Al igual que el Joseph, ell també va ser 
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capita del barri (el que procura el bon funcionament de la festa) durant 
dos períodes de dos anys. 

Del que sí presurnia, el nostre avi, era de 1' antiguitat deis guarniments 
de la cavalleria. Aquests són dels més vells que es conserven i pel que fa 
a la figura del Sant, podríem assegurar, observant les fotografies delllibre 
vell de comptes del barri, que és la més antiga que es conserva. Aquests 
guarniments es poden observar en la fotografia datada de l'any 1939 on 
apareixen el vell Raccioné a 1' esquerra, i el nostre a vi bevent del cantir. 
La figura del Sant és l'única d'aquell any que encara es conserva. En la 
fotografia més recent de l'any 1995, podeu veure el nostre avi i el més 
jove de nosaltres amb !'animal portant els mateixos guarniments. 

Tot i haver repassat breument el fort vincle entre el nostre avi i la 
festa de Sant Magí, segurament molta gent no el recordara massa, jaque 
durant els últims anys per motius de salut no va poder participar i gaudir 
de la festa. Altres, els que el coneixien de passada, possiblement el re
cordaran com una persona gran amb una mica de mal geni i els que el 
coneixíem bé segurament li varem saber apreciar mol tes coses apart deis 

Carga i guarniments de cal Raccioné. (Foto: Llibre Vell de Sant Magí). 
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Ramon Pifarré i el seu nét Xavier Martí. 

defectes que tota persona humana pot tenir. És per aixo que ens hem 
decidit a escriure aquest article per explicar una mica més qui era en 
Ramon Pifarré i Solé i d' on venia la seva devoció per la festa de Sant 
Magí. 

Pel que fa referencia a nosaltres, els seus néts, i basant-nos en tot el 
que hem explicat, creiem que el reconeixement, no només a la seva per
sona sinó a la família Pifarré en general, va arribar una mica tard. L' any 
passat ja li era del tot impossible recollir personalment el reconeixement 
que tant esperava. Uns quants anys abans no hagués cstat gens malament. 

Amb aixo volem donar a entendre que tothom es pot equivocar i que, 
per tant, no s 'ha de jutjar la gent pels seus errors sinó per les bones 
coses que segurament tenen. Finalment l'únic que ens resta per dir, ara 
sí, és: Adéu Raccioné! 
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