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La Festa Major torna. Torna com eada any, pero jo t.ambe cUria que

aquests darr��s anys ha tornat,en certa rr�nera, a reneixer, a re

trobar moltes -no totes- de Iss seves antigues arrels. En efecte,

1Ln dels nous caires del canvi pO�itic�fstat, curiosament�aques
ta invasi6 dels carrers en festa, aquesta pa.r tri c i.pac i.o P?pular, i

l'aplec de tantissimes persones no dirigides, que poden,fins i tot,

organitzar-se ells la festa. He dit no-diri�ides,per�ue de concen

tracions de gent tambe en teniemJara fa deu anys, pera eren conccn

tracions una mica mes concentracion�ries, dirigides des de da£t.

En tot cas, ara � carrers , a cada FestA. lllajor, semblen ser els
,.� .; �

f'rotagonistes: festivals, Lnf'nrrt aLe , c er-cav i.Le s , mus i.que s diver-

ses, gegants ,caps grossos,cantade� i ballades,teatre ambulA.nt •••

Quasi una indigesti�. �s natura�, oera, que ara tot es desboqui,

tot vulgui ser al carrer, popular, com s'ha desbocat,-esperem que

per poc temps mes -la permissivitat i el descarament.



"

Si els organi tzadors d' aque s t acte haguessin volgut que tingues au- 2_
tAnticament :co de preg6, haurien buscat una altra �ersona per pro

nunciar-lo ,per cr-Lde.r=-Lo , Un pre:g6 cal que sigui d i, t per un au

tAntic pregoner, algu que surti al balc6 i s'adreci ,una mica festi

vament, una mica carregat de pebre i tot, a la gent. En el cas pre

sent, els organitzac1ors situ8.ts a mes altura de la poblaci6, han

pensat en una persona -i aquesta per-sona els expressa el seu pregon

".

agralment -que no te res de pregoner, malgrat que hagi pronunciat

alguns nregons,fins i tot a la nostra ciutat de les Borges Blanques.

Una persona que va molt po c ales Festes Majors, que def'uLs; La genta

da i el brogit,l'atabalament i les concentracions espesses de bro

git i ata�e1ment. Vaig demanar de no parlar al carrer,per les raoEs

que dire a continuaci6 -i torno a agrair als organitzadors que h!01.gin

volgut complaure'm 'iiii� un local
� _



Les raons s6n que,en definitiva, no se si aixo sera un p'reg6 0

una serie de reflp.xions entorn del nostre moment present i l'aug
..,.

ment de les va'Lo r-s morals, tan necessari. Ef3 molt possible que
,

,
.

aparegui als ulls d.algu com un serm6 i no com un preg6, com una

con f'er-enc i.a�tI�1-? i no com una a.Legr-e. proe!ama. -Ia he advertit

que jo no era la persona mes idonia, que no tine sensibilitat per

les experieneies festives.

En aLguns 'punts de l' amp1a Espanya hom paz-La de Fiest�s ,ode Eerias,

i en ben poes indrets, fora de Cat�lunya, de Festa Major. La pa.rau'l.a

major, tenia en catal�., anti�ament, una forta ineideneia: els ciuta

dans es dividien en � major, m� mitjana i ma menor, segons el seu

nivel1, s o c Le.L i drets pOl�tiCS.·��ez�ajordom� i,majori8.
I

d,:.edat, i,&t.l llibre c3jor, i La f'o r-ca major,i la vela major, i l'es-

tat majo�, i altar ma jor iiomissa major. I encara, amb un mat Ls de

respeete� Ilels majors,' els rne s grans en edat, 0 aquells que ja no hi

s6ri pero portaren 1a nostra sang abans que nosaltres.

Es aones des d'una resDectabilita��s hem de mirar una festa

que es la major. I la nrimera valor que li veig es la forc;a col.lee-



tots sabem com es de d i.f f c i L de fer ura festa una pe.raona sola; pAr

ca�i6 .

col.lectlva , reu.n�o,i reunio de pau. En segon terme

(:_)
tivitzant, el -poder de convocatoria. En primer lloc, es festa, i

tant,es

II
II

es, col.lectivament, 1a mes gran, perque no nlhi pot haver ill�a altra,

en ��a po�acio: a nivell personal, la meva festa ser� el meu sant

o el meu aniversari, pe r-o a nivell col.lectiu d '
una locali t8,t, La

festa me s gran -perque ho e s - rep el nom de Festa Major. A nive'lL

d'una col.lectivitat mes ampla pot ser una festa pactada,un onze

de 5ete1nbre 0 un 14 de juliol a Er-ano a , Ara, r-epet e Lxo ,
en r

' esfera

Lo ea'L hi ha La Festa M:::1jor que e s o ca s i.o oberta a t o thom per gaudir
I

II

conjuntament.
I fixem-nos que ,no fa pas tants anys, el poder de concentracio

i convocatoria de la Festa major enfilavR.,com si diguAssim,el fil

� totes les cases,i tothom feia les mateixes coses, el programa era

,A' ��� � ,..-vv---4e-i.xtij �
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lineal. No hi havLa ma j o r'ezt t e s ,aques� nin(�" de de gallina,

i per tant el cercRvila, llevat dialguns indrets, no es feiq, sino

qqe el reto� � �amp�s arribava � totes les cases. Les altres ceri

manies,�missa major,ball de tarda, partit de futbol 0 el c6rrer la

cordera, ball de nit, ?ongregaven tothom,grans i xics. �vui hi ha

m�s actes i, certament, m�s on triar: hi h� balls evocadors -- ai

I' obligat de corneti i el ball C::e rams ! - � hi ha balls me s f'r-ene t t c s

i de musica mes sorollosa. Hi ha sardanes1 que aizQ sera
,

una Festa IVIajor,i algun programa de cinema mes triat.

Ia visita d' una company i.a de come_�. I no poques de

les activi tats esmentades co"incicleixen en les hores de �cele&raci6,
"----'

amb la qual cosa la tria s'imposa. �bans,tothom podia an3r a tots els

actes perqu�, com he dit, era un programa linial.

Nom'es hi havia un acte que descompartia la gent:
'-..,

Festa Major. Aixa continua: a l'llora del dinar el co'tMpartim amb la

familia, generalment amb l'afegito de parents vinguts de lluny, 0

d \ - .

"1 f -II.. amlCS 0 amlgues Qe s _ 1 S.
r:

mrommm Ah, pero, fins en aixa s'hi han

introduIt variacions hi ha pob��ions que celebren un plat col.lec-

tiu .per a tots :
1

el ranxo de Ponts, la cassolada d arras de Sant



-Guim,lque corigr-eguen no solament tots els t" el poble, sin6 visitants, (
..��d/iil4�

i fins pHssavolants •

En tot aixb s'hi dibuixa una voluntat aplegadora, un desig de

fer r-o doria i oompar-t ir , Es r
'
e eo de 11 antiquissim poblet, llogarret,

cercle de cabanes de fang i palla, la primitiva tribu. Ales tribus
"

primitives -i encara avui entre els pobles que no viuen dins la me-ca,..

a tal punt que

tot correspon a tots,i no hi ha a penes secrets: aquesta obertura to

pa amb el nostre concepte de la i�timitat personal i famili�r,i es

al llarg del desplegament de la cultura que hem anat reduint-nos i

establint un r�gim de re�8.cions,que noPvgo�parteix tot� sin6 names al-
I

gunes coses. Com un eco , encara, d
.. a.queLLa arrt i.ga oonv i.venc ia oberta

i Eonstant,ens queden algunes celeb�acions, com 10._ Festa Major, en

que el carrer- es desborda de public, i sembla tornar a aquella funci6

de lloc de reuni6 que tenia no fa pas tants anys, quan els nens hi

jugaven,les velnes hi enraonaven interminablement, i aqueix carrefcons

titula per- ell sol com una prolongaci6 de les cases. La revista TERRAL

-una mostra. de realitzaci6 col.lectiva,al meu entendre poc valorada,-
1

te 1 encert de publiaar.fotografies antigues de Les Borges, on pot

apreciar-se aquella filau, aquell silenci,i el ritme lent de les hares.
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Per sort, disposem de llibres sen?ersfdedicats 'a �r-e�-c-o-l-l-i-r--� lAS tra-

dicions �estives, gastronomiques ,religioses ,etc.de la nostra terra.
\

Per tant, sempre podrem estar documentats a proposit de com eren les

,

Festes Majors d abans: sense parlar de les revistes i diaris d'epoca,
informatius i cr�itics com el que mes. El que ens sorpren, pero, quan

,

rellegim una publicaci6 antiga -recentment n,he consultades dels pri-

mers anys del segle,entre 1906 i 1911 - es que hi hagi tantes coses

,

en les Festes Majors d aleshores que es repeteixen en les d'avui, 0,

dient-ho d' una altra manera, co ns tat em La forta trs.dicionali tat de La

Festa Major. Es possible que la Festa Major tingui Qna component tan

vinculada ales vivencies del potle que no s..gui possible desvirtuar

-la ni pels seus mes refinats enemics.

La Festa Major te un atractiu sobretot visual i olfRtiu. Visual

perque es quan els elements bells -vegetacl6���emenines _

es mostren en tota llur magnificencia i esclat, ja.sigui la festa

en un poble petito en una vila gran. I oLfvtLu perqu� r
'

aire s
'
om-

ple d' unes
.

re.�ue norne s pod d F t 1Yl I� en ser e es a ajor: s hi barreja
una mica mes de �lorp. que dl d'

.
-

. ,

- or 1nar1,vna m1ca mes de sofregit, una



mica me s de l'olor de La po Ls j me s perfums artificials;' tot 1
a i r-e !

va ple d'aquesta mescla.,a.la qual, quan es feien aquells oficis reli-
,

giosos tan llargs d.�abans,s'hi afegia encar-a una no pas petita dosi

d
.. encens. I totes aquestes olors es concentren� les poblacions que

encara tenen -0 tenim - la sort de disposar de l'envela-0;dins aquest
recinte,fortificaCi6 de bons costums i flasc6 d'alegries.

II
M'agrada de pens8r que la reuni6 familiar, amb l'afegit6 d'aquells

parents que viuen habitualment fora, pot servir per resoldre conten

ciosos,llimar arestes, i potser reconciliar. Quina gerrr�na no s'enten-
. ,

drira davant el germa normalment absent, si aquest,amb la seva familia

ue a la festa major? Les confeccions dels vestits femenins a estre

nar- poden ser un element d e c i s iu a' 11 ho r-a. de �er que una dona se/�nti,

segura d, ella mateixa i superior ales al tres, sobretot si s6n paren-

tes ••• Sempre que no es presenti el problema de dos vestits iguals,
co sa que pot pa s sa.r- malgrat les anteriors nr-ome s e s i juraments de La

cosidora que aquell, aquell ,era un model exclusiu •••
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,

En una co ea hem guanyat per compar-anca ales Festes Majors d abans:

en les aportacions culturals • Avui no es concep cap Festa Major que

no tingui, paral.lelament a la xerinola del carrer i

. a1 circ1 t
.

d f' I ..

1C0merC1a s, a es a r�cc1ons e 1ra, expos1c10ns ce

als espectacles

pintura, sessions

de cine club, i fins en alguns casos concursos Ii ter8.ris, 0 de colles
.

.

II

teatrals. La plastica, tan present en la nostra vida de cada dia,ofe

reix infinites possibi1itats dins una festa major, i pot no ser exc1u�
sivament de creaci6 i ��osici6, sin6. de certamen:.b�n prop tenim un

j8. fam6s concurs de vestits de paper, per exemple,o,tambe prop,un

concurs de fana1ets de paper.

Em sembla que tota Festa Major,a la qual ens convidem mutuament,

ha de tenir per a cada persona un moviment enfora i tim muviment endins:

cal que ens bo1quem vers els altres i cal que ens girem endintre.En

tre a1tres raons,perau8 1a festa major es nomes una vegada l'any,i

de 1a mateixa nanera que l'aniversari ens fa meditar -un any mes, di

moni ! - aquesta es una ocasi6, perfecta. per, fer ura ana.Li.s i. LndLv.i dua.L

i col.lectiva. Per aixb, tambe, en comencar,jo deia que temia que el

I:
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meu parlament fos mes avLat LID serm6 que no uri prego , Soc sincer:no

se mirer-me les coses, els fenomens, nomes des de l'angle festiu 0

lleuger. Si hagues viscut en un m6n i una epoca tranquils, ap8gats

i de lent fluir, tal vegada m'ho miraria tot mes calmosament iamb

el fetge en repos: pero he viscut -i puc emprar

passat perque tinc perspectiva - he viscut, dic, anys r�olts,difi

cils, i he contemplat com s'enfonsaven moltes il.lusions meves i dels

altres i, per clamunt de tot, la il.lusi6 que

arreu veiem aspr�r, dificu1tats, estretors i fa1

�ixo que em semb1a�ns L' a1egria. de La Festa Major, pensar concre

tament en e1 no s t re, lloc i e1 nostre moment; i ap1icar tota la f'o rca

vital que de 1a Festa es despr .� ,a1 mi1lorament del 110c i del temps

que vivim.

No s6c bor� nc, �ero aviat far� quinze anys que treballo inin-

,

terrompudament a les Borges. Enlloc no he t . oLLat t.an t s d anys se-

guits,i es aqui on espero acabar 1a meva corba laboral. Per tant,em

sento incorporat a1s beneficis i ales patacades que la ciutat rebi.
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Jo era un infant petit qu�,c1es de Lleida1 en al"r'ibar ll-estiu, damunt

un prodigi�M-tgr�pano�SuIza condult pel conegudissim Benito, era factu-

ra t , en p.l.e Juliol, cap als limits de 11 Urgell amb la Segarra, i p8,ssa

va per les Borges Blanques, entre un xerric de cigales i sota un sol

bleldor. Jo e1"_a 11• f tlmes)' tara. .

1 t

'

bl tIn an que�en OlC1C e a, �Q es ,pa�san

per les Borges. I la �aGa ,el carrer del Carme,el de IIHospital,i
.� b-UA.e�

els ravals diversos em s6n coneguts de fa molts anys. Pujar la costa

fa estimar j_ maleir

alhora llexistencia dlaqueixos mmmm accidents del terreny••• I el 1956

18.,meva muller i .j]iD yam estar a punt de llogar un ?spai6s pis a la pla

qa,per dedicar-nos-hi a llensenyament. Curiosament,les earamboles de

18. vida -i qui sap si un desti amagat i lligador - em van fer, a La

llarga, fixar-me a treb�f±£�a�frt¥� vosaltres. Com voleu que tot el

que faei 0 digui qui ara us parla, no vagi destin2.t a aceentuar encara

mes llafefte que els anys han fet ereixer per la ciutat i per la gent
t'I

que hi :l iriu� Reblem aquesta exposiei6, que volc1ria lliure de sentimen-

talisme,pero no de sentiment, dient que s6n centenars i eentenars els

estudiants que han tingut traete amb mi,algLms eels quaLs digigeixen

ja el rumb de la nau de les Borges. Lligats,doncs, la eiutat i jo,
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amb vinclAs fortissims,com 18. saba a l'arbre �

,
�blts COP$ les ciutats que estimem ens fan 1 efecte, si ens les mirem

amb ulls critics, quasi amb ulls forasters, de poc dinamiques. Si mes

no, de poc dinamiques per als moments que vivim i per als moments que

v.i.ndr-an , que ja s
' acosten. Cal ben entendre aquest qua.Lti f'Lcat Lu , "poc"

que not semblar minvatiu. I es que som en uns temps que cal a) inicia

tiva i b) aixb que,en paraula grafica,-que no m'agrada m8.ssa perb que

uso per la brevetat i l'impacte - se'n diu agressivitat. Generalment,
ales .pob.la cions comarcals, una Festa Major s

' assembla molt a la Je
l'any passat,i si be hi ha �lg1)na novetat(que el public accePta� quan

en fa repas,passada la festa, troba que els fets materials i espiri
tuals de la Festa en la majoria dels casos han esi:d!-t fets rebuts, no

direm pleguts del cel,perb sf atorgats. Com si, tot pleg t, fos pro

ducte d'una lenta acomodaci�.a solucions que no han sortit del labo

ratori mental local. Per tant, rerassalllt el que es fa a pobmacions

comarcals del tipus de les Borges, hi trobe� a faltar ?hi hem trobat

a faltar fins avui,iniciatives comuna tar-Le s , ebu'll i.c i.o , nr'o j ect e s •••

i no es tracta de :projectes institucionals,�aturalment, sin6 projectes
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dels ve "ins, de les associacions ••• que comparativament ben po cue s

n'hi ha. La prova la tenim en constatar que les agrupacions,quan hi

�Jn, fan i han fet LEla feina salida •

No �s el cas de Les Borges, ben cert, que enguany fa l'efecte i

no podem jut jar m�s que pel programa - que s'ha desenganxat del mime

tisme, la repetici6 i la pobresa. I es que,enguany,-torno a dir que

els resul<.l:l.ats es veuran, iPmmm, de moment,el mapa de les festes es prou

engrescador - Les Borges fa una Festa disparada cap al dinamisme, la

realitzaci6 i la integraci6. I aixo ha est�t possible no solament

perque hi l:h.a uns coordinadors, una comissi6 de Festes, vnes persones

que diri�eixen, sin6 perque quan h� calgut ,els grups existents a la

-POb�ci6, han dit que si, que col.laboraven. Si una -poblaci6 es un

conjunt de veIns, cal que, per damunt de les associacions parcials que

tingui, tingui tamb� aquesta altra ,unica, bullidora i efectiva asso

ciaci6.
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jo ara no SS de cap de le�exis-,
tents,o dels srups que ja fan�e�com, sin6 del conjunt de la poblaci6,

JPIlllD.'1 aquesta agrupaci6 ideal de veIns arnb cons c i.bnoLa de protagonis

tes. Els qua.I.s no eoLamerrt fan be . al1taael Consistori i de les

Institucions aquells serveis a que tenen dret,i amb la qu�litat exi

gible, sin6 que han de portar propostes i, en foroa casos, realitzar�

-les. El cas de l'Ermita de Sent Salvador n'es un de prou eloqUent.

A comencamerrt s de segle, a Tarrega, els po c s veIns que portaven dm-

tirs d'aigua a la m�mtanya

rretes,per tal de

que les nostre se

plantat, eren tit-

llats de bojos per la resta de la poblaci6, aquells que no �tyA�
..

perc si no rnouen altra cosa, almenys sf que belluguen la llengua. Be,

a'aquells bojos il.lusos,somiatruites d'aleshores,n'ha resultat el
. /

magnific parc de Sant Eloi d'avui • Volia dir, i espero que se m1haura

interpretant rectament, que el que cal es posar-s'hi,i no esperar sem

pre que ens ho fRcin tot. I si els veIns poden fer realitzacions ells

sols,tambe els ajuntaments poden fer coses seLlse e�perar que,�e mes

-;:"�'W'l_a;_.ra,c'01:_ �§l �
amunt els ho donin fet : '. �-



· _r-e-;-: r'e sul, t�t
� -",",,-.�

cvan unides.

comarca, ara. La nostr'" comarca es en regre

ssi6, tots ho sabem: es una de les zones d e'L pais amb me s enveLliment
t:i ific

de la poblaci6: tarunateix, seria que les Borges Blanques, passes

al Qavant en exemples de vitalitzaci6. Que de

les Garrigues. Dic aixb perque repetidament, an ocasions similars a

..f2.4'L
�

k � -

aqut;ia,.tconcre_tament La Festa 1Hajor de Lleida de 1981 i la del Cir-

culo Catalan de Madrid enguany mateix he demanat pera�t
que resoo1gui amb fets a la capitalitat de la meitat quasi de Catalu

nya que presideix. Igualment,per a les Borges ens cal reclamar unes

actituds de servei i exemple que siguin mirall p.::r a tots els altres

nuclis de poblaci'o garriguencs: i es p�r aixb tambe que conve imperio-
'-'"

sament que Les Borges sigui un mmm�m]!1 formiguer d'i.niciatives,aJ'-"""'.,___,._

qu� casa dels altres, casa seva mateix. Ja se n'adonaran, els

pobles de la comarca,de com es de viva la seva capital,'en tot cas

�cL"'_"--""'...-+Jar-e 1 c
-

Dan no .

.

)

COrrE?;·� e.i ri sc d' adorl�ir-se. oParticipan. � en que ?

En donar exemple, en passar al davant,i en prom�ure iniclatives de



It

car�cter general. En definitiva, -i aixb que dir� ara �s incontro

vertible - Les Borges Blanques disposa del planter de jovent mes

dens de totes les Garrigues : i no solament en disposa perque t�

ella sol la poblaci6 total de la comarca, sin6

perque aplega, per ra6 dels centres d\ studi i de treball, una bona

part del jovent d1altres poblacions. Es per aixb que t� els ressorts,

les mol 'es que poden aisparar una acci6, particularment una acci6

cultural ,efectiva.

La Fes ta rt1ajor podrLa ser un espill de les reali tzacions cul tu-
I _t.

rals fetes durarrt 1 any, dels pro j ectes, de les ac cc.ons en curs 7 Ja

fos en exposicions, ja en cloendes de cicles 0 manifescacions sem-

blants.

No m1oblido del caracter festiu de la cele�raci6 que avui,d1una

manera tan poc h�bil,co�tribueix? a en?etar. Per aixb torno als aspec

tes ludics i expansius,que s6n ,tambe, cultura, que s6n,tamh�,molt

positius.



(festius P
La cultura s'ha manifest Lt en els pobles a :eraves dels costums r

vi tals ,individuals i col·.,tectius. U.ia de les r'o rine s mo s directes que

els po�les tenien de demostrar-se que eren formats de moltes families

i que treLallaven tots en una mateixa supervivenc La , era reunir-se

al final de les collites de gr'

cional,ho ha estat fin

e3 el primer aliment tradi

seg�e XX - i aquesta reuni6

festiva -que es repetia despres amb la collita de la vinya ,la ve�ema

dona,origen ales Festes Majors. No se1n deien fes1,es Majors: fou des

pres, que aquest nom s'imp_anta, quan eL Cristianisme bucca w1.ir-s'li i
"vestir" de rite i moralitat prop' aquella festivitat anterior.I

fou aleshores que es bu.s ca un Sant, una Santa ,u... ia advocaci6 de la

Verge, per a honorar-los�al mateix temps que la celebr ci6 de la co

llita reeixida perdia import�ncia.

S""nt Agusti�a§�nJt°��1.Ume, S'lnt Lgna s i , S':int Ramori , La Verge dels A:'1-

la del Carm� .

ge.Ls , Sant .L�oren9 1 les Verges rihmruiJimfrro)milim d' Agost i d e ueternbre con-

figuren aquest ca.lenari rediut de les fes�es del bon temps: el compli

ment de la data era,qbans, sagrat , pero avui un altre calend�ri m�na,

el calendari laboral -i, en alguns casos, el calendari escolar i tot-



setembre han de ser, per forQa, movibles els infants ja han co-

de manera que aquelles dec.les festes esmentades que cauen dins el

treball i oficines han repres el

ritme despres de les vacances, i llavors cal apI'ofitar un cap de set-

mana , si nots .... Mol tes Festes IHajors a c eLebr-a r La

Mare de Deu de Setembre -el 8 - han estat nassades al cary de setmana

anterior 0 posterior. Si renassem una oora tan rica en suggeriments

i noticies com el Calend8.ri JiiLkloric d'U:cgell, de Valeri Serra i Bol

du,editat el 1914� hi tro�em �tes aut ntiq��ebraci6 de
.

les Festes Majors. Diria, encara, q;te fins i tot en temps de vacances,

qui no fa vacances es el pages: per tant,es comenqa a veure com els

nostres pooles trasll�den an pIe Juliol 0 en pIe Agost la festa,si

aquesta s' e s cau entre setmana, t ambe a V..J."l diu.menge,per no fer anar de

corcoll la seg�da i batuda 0 la fruita. Tot aixo s6n fenomens cultu

rals, perque incicleixen en els costums: no perdem mai de vista que

cultura es tota manifestaci'o de la manera de viure dels homes.

Si be abans hem al.ludit la tradicionalitat de la Festa ��jor,
1

cal esmentar com un fenomen modern de canvi,la inclusi6 d elements

inexistents abans: "per e xemp.l.e , La sofisticaci6 de La maquinar-La de



les firetes 0 "atraccions " -de tan atractives que eren al comenqB '1
ment eLc va quedar aqueix nom • Jo he vis t maquina r-La ,a Itali8., en

qUesti6 de firetes, que sem0lava arrencada d'un magatzem del Penta

gon. I fins.{) t o t entre nosal tres : les grans h i.dr-au.Ltuue s , els efec

tes de llum, els canvis de movi.ment , aconsegui ts en e� gz-aris comple

xos com Disneylandtila amb ordinadors,tot,tot,indtrodueix una nova dimen

si6. Qu� lluny queden els cavallets primitius -en un poble �e mun

tanya,els anys cinquanta en vaig veure moguts per la forQa d_'un home,

l'u.nic �s d'un home que arrossegava cavalls,en comptes de ser a

l'inreves •••

Tambe el circ ha introdult novetats, per be que els circs que ens

visiten tenen greus dificultats de superviv�ncia: perb ,per exemple,
I

el micrbfon ha entrat en el circ, i hi ha entrat l,.elecnbnica, i

La complexi tat e
'

alguna maquinar-La ••• sempre, par-o , pr-e s i d ib tot uer

l'habilitat i la serenor dels homes i les dones que desafien el pe

rill. Tot a ixo , uerb, es pe
±-� 'f/1ls continuem sentint infants. Per

aaxo cal conv i.dur- avui que tothom pulL ales atraccions, i no ens

1'01 •

quedem mirant com hi roden els menuts. Si la Festa aJor no ha de



del diUlJitenge pa s aat, a le ...o onze,

., com qui pa.r'La entre amics, que La Festa Major
.. . .. 'ifigm��\;, mantenir aa nect e s ��

tin�u8s tambe la manlfestac16 rellglosa , �, pero al-

menys com a testimoni de la poblaci6. Es em aquest camp on els canvis

han estat mes profunds: fins �cert punt bo sera que les persones de

sentiments clevots i fe segura acudin al temple: no hi trobaran -i

potser es kF- tanta forma com abans, ( hi manca.ra el serm6 del pre

dicador fam6s,tronador i efectista ),pero no deixa de ser un acte

comunit�ri molt arrelat. Dels predicadors se n'ha dit i redit de tots

colors :pero tots coneixeu el magnific disc de la Trinca on el serm6

val pas mi la meitat

I

de la Festa Major te tota la �icardia i la gracia que , des de 1 al-

tra banda,els seglars hi veien.

Ara veurem, en aquesta Festa Major d;enc;uany quines novetats hi
1

ha malauradament uria de les novetats que ata9uen 1 essenci8. de La

Festa Illajor es r ' absnntisme. Per sort, +amb e , Les Bo r-g e s es enC!1.r:=l. una

poblaci6 que atreu, mes que no &is�ersa, �e congrega mes que no dis-
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ssional que ve avui aquf i d ema a La t.arda ha c actuar a

�ft11tlUn fProfe-
tres-cents

des d tuna ver-i.aab'I.e i frui t o sa comuni6 amb els v i.Lanta s ,

qu.i.Lorne t r-e s .e disUmci'-l, no ens poc ..£�IP:.up_i.ca}> Som nosaltres mat eLxo s

els qui traiem tot el suc de les coses que aqui paden fer-se.

Ja se senten les flaires ilea musiques i la cridoria de la Festa

l\lajor: ens entra per La finestra, quasi per llarrel del cabell, La

xerinola i el cansament,el dring de les ri�lles i el dring de les

copes. Quin esverament dels moixons al Terrall, en veure que per

ba ix els fan 180 c omne t enc i.a ! Una ciutat mi.g-.pa.r-t r dn , ner-o , per La

carretera,�lRemeitat Je les real�t�acions a fer a l'altre costat,

com si cliguessim, com diem a Ll.e ida , a 1 tal tra banda del r i.u , Almenys

unes hores , els dies de La Festa rVajor, haur i,a de poder desviar-se

ti 1
0 � ·t d t �. t 'b' b les 1" ·8nQ.

e �ranSl ro.a: sera aVl8. POSSl �e, am a rea l�zaCl

previstes en carreteres

Sigui com sigui, estem ales portes de llesclat festiu. No ens

hi pensem mes: anem-hi, anem-hi tots, i obliclem-nos dels detalls

que ens enutjaven fa nomes unes hores/per entrar de ple en aquesta



�i

grega. De vegades ens demanem si una part del jovent que, en certes
'

poblacions,fuig de la Festa Major i se'n va en al,gw1 indret de fora,

no ho fan perqu� la Festa M jor no els d6na la satisfacci6 que ells

voldrien trobar-hi ; cal un difici1 equilibri entre novetat i conser

vadorisme. Tal vegada -apunto - la soluci6 seria que els pobles i 1es

viles tornessin a celebrar ells tbts sols, la Festa Major, vull dir

amb les minimes aporta(.ions de fora : per aixb seria estJiunulant de

veure com els grups locals -grup� de tota mena d'�niciatives, des dels

musicals fins als excursionistesr benefics, academics,esportius -

es muntessin part del programa d'una manera entera. Tots sabem que els

grups locals col.laboren al or'o zr-ama : volem d i.r , ra que La major

part del programa d'actes pogues sortir d 'esforcos locals,i si creieu
. ,.

tan dificil.

que aixb es deman-:r massa, ens 11.0 rumiem per a un altre any, rue tal

vegacla lLnS mesos de reflexi6 ens portaran a la conclusi6 que no es

Al cap i a 1a fi, durant se�les/les Festes Majors han est4t cosa

de la gent de la poblaci6: es ara rue els circuits ofereixen un� pro

ductes que ni han estat pensats per a La poblaci6 ni poden <er actuats



brillant navegaci6, ales esteses, de festa i bullan�a :

cal que ,de tant en t2nt, �orgeixi la reflexi6: qu� podem fer i

podem fer-ho per millorar el nostre entorn, la nostr� gent, els nos

tres joves, nosaltres mateixos, fins i tot des de la Festa Major?
Aquest �s el re�te : noblesa, frontalitat, decisi6, tant per

gaudir i compartir com per retrob,r-nos ama nosaltres mateixos i exi-

gir-nos.

Des de la: rialla, des de la bonhomia, des del mos i el trago,

des de 180 il.lusi6 i des de 18. generosa� ben compartida

viv�ncia, diguem-nos els un s als al tres

Molt Bona Festa major! Molt bona Festa dels cors


