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Les nostres viles i ciutats son, sovint, escenari d'actes de germanor i de convivencia
fruitosa: aparellaments entr.e ciutats 0 entitats, concursos, exhibicions, donen ocasio
d'intercanviar grups, etectuar visites i promouen una coneixenca rnes aprofondida entre

conjunts humans. Enmig de I'hostilitat creixent en que s'emmarquen bon plec de signes
de convivencia, els aplegaments massius i festius son encara testimoni i termanca de
«ponts de dialeq».

On la convivencia, pero. assoleix una siqnlficaclo i una carreqa espiritual rnes acu

sada, es en les celebracions de I'escollida Ciutat Pubilla. L'exalcacio de la sardana, la
capacitat comunicativa de la dansa, I vehement vinculaclo que estableix entre els
esperits. el to vibrant. enerqlc i creador que confereix als espais i als moviments, son
indiscutiblement contagiosos.

I la sardana, que de sempre ha actuat com un nexe, no s'es mai descolorida, pos
seeix una torca d'aplegament i una dura i pura transparencia reconegudes adhuc per
indiferents i possibles esceptics, No parlem de detractors, per tal com es impossible
que una dansa amb la seva solemne llturqia i el cast desplegament dels seus passos els
arribi a tenir entre persones normals.

Les Borges Blanques, doncs, viu enguany aquest fenomen de convivencla: i el viu
amb projeccio mundial. ES un any, doncs, molt assenyalat. posslblement un dels anys
significatius per a la ciutat en aquest segle: a una rernodelacio urbana que es va dibui
xant s'hi afegeix una confluencia de factors culturals i festius, i que culminen amb les
festes sardanistes d'abast internacional. tot el conjunt subratllat intimament per la pos
sessio, en el marc de la societat catalana, del nou Parlament i la bullida de projectes a

que s'acara.

La societat borgenca ha de respondre amb cordial dinamisme al desafiament que
l'orqanitzacio d'unes tals festivitats comporta. Respondre-hi no pas limitant-se a delegar
en uns organismes i uns comites la tasca d'acolliment i deport dels vinguts de fora: sino
formant amb aquests un tot, i un tot coherent, de parts indestriables.

Si la sardana es germanor, ho es dins i fora de la rotllana. Si la sardana es una

construccio positiva, ho es en la seva projeccio social. Si la sardana es atirrnacio de
I'esperit d'un poble, no poden haver-hi espectadors distanciats sino nomes protagonistes
actius, tant amb els cossos com amb els cors i les voluntats.

EI gran misteri de la sardana es la seva maqlca contlnuitat: el seu salt per damunt
dels anys i els destrets hlstorics: la suggestio que exerceix adhuc damunt les avancades
culturals. Sense un miracle molt recondltarnent operatiu, una mena de rnaqia permanent.
la sardana no tindria, a finals del s. XX, aquest ends quasi rellqlos i aquest poder de
convocatorla. Ni estimularia amb tanta gravetat i fonda sotragada, les fibres rnes sensi

bles. i responsables de la Ciutat Pubilla de cada any, enguany sota la lIum de les,
Garrigues.
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