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PERSONES

He Ilegit darrerament que en una exposici6 celebrada a Paris els
visitants havien sumat tres-cents mil. Em sembla una xifra considera
ble: la revista on he IIegit la notfcia deia textualment «han visitat I'ex
posici6 un total de tres-centes mil personas».

Despres, pensant-hi, m'he demanat si tots els visitants eren real

ment «personas». Si tot hom anava prou net, si tot hom llencava els pa

'pers ales papereres, si tothom feia cas dels avisos prohibitius de no

fumar i d'altres.

Em temo que no pas tot hom podia en aquella ocasi6, ni pot en
moltes d'altres, esser considerat «persona», en el sentit que tradicio
nalment se Ii ha donat a aquell qui respecta els altres d'una manera

escrupolosa. Malauradament, aquelles normes que un dia van regir, i

que ens obligaven a tots; imposades pel costum, ja s6n desacostu
mades. Com si fos ridicul de tenir consideraci6 envers els veils, les
embarassades i els infants. Com si el carrer fos nornes dels qui tenen
rnes torca, rnes empenta i rnes pulmons per cridar. Com si les previ
sions fetes pels organismes en el terreny de la higiene i la conviven
cia fossin necessariarnent paper mullat ... Com si tot aixo fos una rea

litat, i el m6n no tinques cap regia heretada per tal que continues es

sent la terra de tots, hem capgirat una ser!e de petits equilibris que
feien I'equilibri total.

La falta de sensibilitat es sempre producte de falta d'educaci6:
d'educaci6 a la liar -Ia familia ha deixat d'esser educadora- d'educa
ci6 a I'escola -pocs educadors ho s6n integrament, i molts principis
morals, que requereixen un esforc per aplicar-Ios, no s6n actuats .... i,
sobretot, de falta d'educaci6 al carrer, on es la societat la qui ha de

reaccionar contra I'agitador, i el barroer.

Sempre que contrlburrn a fer que un jove, una noia, un infant 0 un

adult sigui rnes «persona», contrlburrn tarnbe que el m6n sigui rnes
habitable, i el camp de I'esperit hi tingui rnes IIoc i rnes pes.

JOSEP VALLVEROU



EL CENTRE
EXCURSION ISTA

«BORGES-GARRIGUES»

CAVANA DE VOLTA (Terme del Vilosell)

EI dia 26 de marc de 1982, ales 9 del vespre es va celebrar a la

Casa de laCultura de Les Borges, la presentaci6 del Centre Excursio

nista «Borges-Garrigues». Durant aquests dos anys d'exlstencla, els
membres del Centre han desplegat una intensa activitat en el terreny
de I'excursionisme, de I'escalada i de I'esquf, sense oblidar pero, els
actes culturals, car I'any passat, ames d'haver tlnqut lIoc el primer
concurs de fotografia «Cornarca de les Garri.gues» en varen projectar
tres magnffiques audiovisuals, «Hogar-78;), «Muntanyes d'Alqsrla»,
«L'home i la Natura» i «Els nostres rlus»,

Un dels objectius del nostre Centre, el qual aplega a joves de dl

versos pobles de la Comarca, es el de fer la conelxenca rnltjancant
excursions, de la part ffsica i humana de les Garrigues, car, volen un

rnetode rnes eticac que aquell que ens permet de conelxer directa

ment les coses.

Estic gairebe sequr que molts garriguencs encara nohan tingut
el plaer de passejar-se pels carrers d'aspecte medieval del Vilosell.

Qui de vosaltres ha observat atentament la portarornanlca de l'esqle
sia de Vinaixa? I de les pintures rupestres del Cogul que en sabenz.La
lIista fora lIarga, ja que cada poble te les seves coses, coses que Ii


