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Programar, un pre:g6 de Festa Major es avu i, dia quelcom corrent, per

tal com el costum slha generalit�at,i es rara la poblaci6 ,per poca

que sigui 1a seva textura social, que no erioar-r-eguf a un xerraire
.

mitjanament 0 molt conegut, que els dfugui uns mots dlobertura de la

Festa gran. Algunes ciutats que cap.i, ta.legr::n busquen per a aquest

menester figures de La poLf-t f ca , la vida a ca denri.ca 0 artistica, que

els f'a c Ln lluir davant el m6n ; al rn e s c omunamerrt , pe r-o ,
es a un fill

de la pob'l,r.. ci�, 0 algu que hi e st igu:', vLncu-.a t que L'i e s fet 1 I
encar-r-e c ,

a b�nd8, els
Aquest es el meu cas, mer-a ts person,:,.l�1 que el benvolgut Bat Ll.e

i regidors hegin pogut trobar en 18. m8V� �istoria acad�mica 0 literh-

�

ria : vu� dir 4mb aixQ que em considero cridat,i honorat pel fet de

ser-ho, a d ir el pre'g6, gr�,cies al fet d' ll9.Ver pa s sat entre vosa L tres,

borgencs, 120 me i ta t de 18. meva vida ('ocent. I a i xo ma r-cr.: bona p::3.rt

dele enC8ra

a 1e s cLa s s e s "oriT:er d 81 (;entre IJ.�, ure ,'\ CC Ot.2 t , al. S,el!HJT'e r eco; cL, t

c oLv Legi, �J,IO,·tI""' c'C"niTo'Y"'� ('0. Mon4'cr.,.,',-rr,+ (1"'''' r'� '" '''' 11 IV'lc'T' l' t.u t r'll(.'"
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voler que dugue s el meu nom • Vole; me s l"'ons per-que des d' una abso

luta posici6 de servei i r-econed.xemorrt , acc e-pt e s tan bon punt el se-

nyor Batlle me' n parla, la comanda ? N\) Sf� que haur-La pogut al.legar

per no fer-ho :no dien.tel preg6 hauria fet el ric1ieol mes mesqui.Per

que
que ,nomes fos �er agraYment a les Bor-ge s ,

em tocava de pujar a l' e st r-a'-

.

'.�

da. De cor ho dic.

En la vid� de tota persona hi ha les marques que hi han deixat les
I

successives residencies que ha tingut. 'Jo:... vt() � T f'ac IL trobar persones
--

que no s'han mogut mai del lloe d'origen,(juE no han canviat de resid�n

cia. A mi i a la meva familia mes irnmediata� els corrents i contra-

co r-r-errt s de La vida ensvan dur a rf:ddir _CL set 110es Cliferents,i no

es que per +ar-anna sigui un rodamon, sin6 \..:I.le ma i, no he tingut mandra

de canviar d'habitatge 0 de 110c si e�a per a millorar 0 si hi estava

obligat per eircumstancies particulars. Dic aixo perque les Borges

ha estat un 110e de trebal1 tan proper :::�, la meva r-e s i dbncLa durant

vint anys que_quasi es confonien l'un l],�e i l'altre. I no era poca



la gent de fora que creien que exactament jo residia a Les Borges.

Al cap i a La fi,la vida de La ciuta'� Lr-r-adi a ales pobl!Cions vetnes

pel fet mercada i per la forga d'atracci6 i l'existencia de serveis

de forma aclaparadora.

Nascut a Lleid� ciutat, fortament ,lligat a Sant l\'Iarti de MaIda

e-.9-la infanctesa, havent residit llargs anys a Barcelona ,a Sant Feliu
",

'

de Guixols,l'esmentat Sant marti, Balaguer,i PUiggros, trio finalment

terres de tirat tarragoni molt acostades a les Borges, de forma que mai
.

. .

,

. �b2.';('ok"
no me n he de sentir lluny ,i molt menys -.:.

..

�. .• La simpatia que tot-
.

bora he trobat a les Borges m'acompanya amb Ie naturalitrll.t d'un �sser

volgut i en $ompanyia del qual visqu�s.

f""""\ Que haig de dir de La Festa Major? Que hom en sent La necessi tat

una vegada l'any or En un m6n de tants de canYis, de tants de neguits

i on s'enderroquen i esfumen tantes tradicions,te algun sentit avui man

tenir La Fe sba Major de s ernpr-e ? Ben c er+ que s I , per-o afegim immediata

ment que, -8, la vista ho tenim - forts caDvis s'hi estan introduint.

A finals dels anys seixanta el grup musical La Trinc2. va treure

un fam6s disc amb el titol de Festa �i8.jor • AlIi s
' hi f e i.a 81 r-s trat

satiric i alhora af'e c tuo s d' una Pesta M:l jeT c Las.si ca , tradiciol1(?.l, amb

tots ele topics: gegants, nans,autoritats, ofici,ba1larugues, sardanes,

envelats, mBJmmrmm.nuruh dinar monsrr-uo s , cansament.,'cop de vent final •••

No era per-que s I que 18. Trinc"} va f8:� aqu e L'l disc en a c ueLl s moments.

1 blo.. hav i.a el peri;ll que es perdessin :.<eS tradicmons, de les qua.l.e ens

c9me�9�vem a riure : calia ,si, veure-les amb el punt de comicitat que
.A-

es mereixien perb tamb�, com <leia abans ,amb aquell afecte amb que ens mi-

rem pos.�s molt no s t r-ea q ue hem heretat. Encar'a que no ho s emb'Le s j
: el

disc ens introdu5:a en �a mOdft de les retroaccions, aquest tomar a posar

en primer pIa el cuplet, l'��vanera,e1s mobles modernistes i els anys
,.

de La primera trentena del segle. I a1 rp.ateix temps el disc ens retorna-

va a una catalanitat de primer pIa, senzilla i viscuda. Una Festa Major,

di ta '. aixi, nome s pot ser a Catalunya : a d�altres indrets se' n diu un

,

i

nom dife'rent .• Festa Gran, Festes i Fires, etc ••• La Festa Major par'La

catal�.

Amb la vinguda del joc democratic, una de les primeres preocupacions

del cos social i politiC fou revitalitzar l'activitat ciutadana,estimu-



un .: simple grup de car-r-ers sorgib,�·., de 1 I espessa, enorme ciuta t4

..

lant , patrocinant 0 subvencionant les activitats ve!nals. Desor�s
1

d'umanys que l'autoritat local havia arribat a ser una mera excr�en
cia 0 rebrot de la provincial i central, convenia divers:L'fic8.r les ac

::

cions, que els gestors de la vida local s'apropessin als veYns i, unB

me s d
I entre ells) c Ol.laboressin a fer tot el' ac t e s , manifestacions de

creaci6 llihre :. entre elles La recuperaci6 n'� tota tradici 6' festiva ,

fora d'uniformismes, precisament buscant allo �ue singularitzava cada

vila 0 p'obJ.e re'specte dels al tres : ivan tornar a tenir senti t tantes

accions locals � havd en quedat,. un bon +r-o s ensorrades en I' uniformisme

dels malaventurats quaranta anys: coques, arrossos,desfilades, tomatades,
...

exposicions,aplecs,i mil coses m�s r�ctiperarend'autentic sentit : la

� nostra novel.la universal, La Pla9a del Diamant,comenqa amb la Festa

NIa j:>r de Gr'�cia,una de .les de m�s contingut de tots els barris de Bar

celona, potser per-que 'Gracia es encara una vila "en ella mateixa, i no

tamb� ,pots�r, l'autora, situada en ljexilj., veia Eln la Festa,Major

del seu barri,allunyat.aleshares,simbols d'a�tenticitat,senyals d'iden-
, .

tificaci6.

No podem negar que d'algunes poblacions en·tenim records vinculats

ales Festes Majors que hi vam viure, i no cal q�e sigui per vi:vencies

intenses,sin6 per una amalgama de color, ·l'_um,sorolls,musica d , sobre

tot,olors -diria quasi olors fortes - que cnract8rit�en les festes ma-

jors.

La .Festa M�:::jor es una conc ent r-ao i o , 1�1 c orrt.r-ar-i ,j,'unr?, f i r'a , Que e s

dispersa, amb molta exhibici6 parcial, La Fes-fj2_ m:8.jor e s com un calder

;

on hi fessin cap tots els ingredients del j0C i de l' alegri� en un

e s pa L reduYt: tot i que avui es t enceLx a c cuoar espais grans, hi ha

al'guns daLs actes de La Festa Major que demanen La pLa.ea central del

o vors
poble,al peu l' A juntament, com ales mateixes Bbrges, a Valls, a

,..-

Vic, a Lleida, a l,7;ilafranca, a tants i arrt s de LLo c s , Es el record dels
"

temps que tots els ve!ns cabien a La pl.aca ,� on es corivo cava

tothom ja fos per a coses futils ja per a coses importants. I les ma

teixes firetes tenen mss encis si estan l'una al costat de l'altra,en-

farfegartt un espai : aixi havia vist jo les firetes a la meva Lleida



tes en teniem,ja hi ha qui avui dia ens 1es restringeix i supri- I

1/'
nadiua, ales esplendents, empolsegades i fren�tinues Festes Ma

jors de fa mig seEle, tot el I)ass'ei�, de Boters 0 18. R;lmbla,ch

fl'tlC m�D ��ro' ia lle��lcnq�� r)1'�111"1 � 1-
- _.'_-', - t::,;::) LJ � _._

t,;
c ,- .._\ {W'_'_""

. ,_-.1..1.' .• , J......-
c C.L' ........ nova 8vin�ufa de Bilionde�

o cupats per una muni6 de firetes, d e e de 11 es »e c ba cutar- €).ra

gira fins a lE:S me s hum i.Ls oa rad e t e s 1 de p im' P':'.iTI oum . 'l'ot , p e r-o ,

II

atapeYt,de forma que de vegades tenies un pe'll a l'espai d'una

casets i }la1tre a1 de 1a contigua : tal com diuen que passava

amb els errveLat s , que mes divertits er-en com m.e s gent hi ha

via,mes suor i mes trepitjades : alg� pot endevinar l'entis que

te un :i"ntercanvi de mirades,ab�lOlutamen't intimes, quan es pro

dueix enmig de La gentada ? Els dos interessats,despres',celebra-

ran euferies aquell instant,en qu�,emmig del sarau,la

i les emperrt e s j ee van dir tantes eoses mua.ament.

Hem par1at de eoneen�rac-i6 : 1a :Pesta Major, tradieionalment,

muni6

ha coneentrat tambe 1a familia: aquest costv�,que s'havia prae-
�'" ,��

ticament perdu�, rev�u ayui.dia,i, aI:ijlenys per una diada, els
"

_-
- - �.

parents i alg1:m amie prexim s6n ,entorn de 1a tau1a, en el dinar

\ de Festa Major. Un dinar qu.e cada eomarca fa a la seva manera,

perc que mante moltes esseneies del temps d'abans i, sobretot,

del eonjunt de 1a nostra societat. Sego:.J.s Josep PIa un pais po-
,

bre i catclic,com fou t�adicionalme�t �l nostre ( no us cregue-

ssi.u pas aixe que diuen que Catalunya es un pais ric: es un pais

que prastieament nomes te l'acumu1aci6 del treball de Is seus ha-

" ,

1ic, doncs,hi abunden les festes i festetes. En tot cas, si mo1-

OSBOS ), en Q� pais pobre i cato-

!bitants,que hi han deixat e1s

meix.
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Un dels aspectes que ha minvat en co).or, que s'ha destenyit, es

el corresponent a la,'ruSi6 del poble 8.1rLb el cerimonial religi6s •

Avui d i.a trobem a faltar�hi Iittirgia, tot el verimQ.ni�l que acom-
, Sf es PQd�en_/ .

panyava La Pe sba des de l' angle parroquial. ( r:_e_trob�r,� els e l.e= j

Sincerament crec que no h.i ha masaa fef:1tes : en tot cas s6n prbpies

d I
un poble treballador, i acumu.Lade a al�'llar� dels segles : de pri- .

�

mer van ser festes que en deien: pa�ane's,al sol, aL canvt d,� e�'taci�n:s",
.. J'" "

a La colli ta : encara la festa de Sant .Joan, per una co!:ncidbncia, 8' .es-

cau en un moment important per al'm6n·;'agricola.· Despres cada poble'>�a>
tenir un patr6';"o va votar una: 'Fe8ta>0 ;donun'emorA' un fet· histb�i'c':,:'�(i"e :r":'

mica en mica as van anar sumant festes locals. Quan els pa!sos es van

prganitzar en Estats moderns,es van crear festes estatals ,de signifi

cat politic,i internacionals • Perb aquestes darreres no interessen

en un preg6 de Festa Major,perque no tenen un' caraeter, la seva forga

rau en �l::; milions de personas que Le s c eLebren i en el seu 'eco 'dins

els mitjans de co'�uriicacions. Dd,a del Pare, dia de l' Arbre, dLa dels �

.k
. '" � �.�,. ;. ,P:: -:.......

Drets HUmans, Dia dels eI).smora.ts., Molt ..
sovint ran es�a.t presa �e La

-'

� ,1- • ',_ •

.... ��. ";': .�' ';:b'"
- ---'--;"�--='--'''":::'�'\

..

voracitat de La xarxa l-coIlliercial� :f.!c.f La',Festa Ma.jo�, -r.:en canvfj :\e8 el
�

••,/'-:':" .:�::\'--• .,....
....� ",'

1

';.

testimoni d'un.a cel.lula viva 'de la humanitat;:�.l C:�.'�'.. :';q., l'aturada a: I� ,-

u

vo ra del,: cami, tal vegada vora Ell record d' algu que fa ben poc ens ha

deixat i que fou qui ens' ens'enya a vi?re la Festa�

. it

,'...

ments d'acompanyament, com les cangons de pandero de les

rales <1'el Roser!:
Amb l'armilla i 10 bast6

senyor alcalde de 1a vila

par!3ixeu governador

de les terras de la !ndia,

Amb l'armilla i 10 bast6/

- a�
......___----- --.�

iamb capa de rumEo i gala
I<-

Deu mo
' I eonservo moLts anys

,

en Festa tan senyalada.

majo



La Festa I'JIajor sense cerirnonia no e�3 Festa T',!Iajor. Creients 0 no

creients, hem de recon�ixer que quan hi h�via process6 12 cosa

que dava molt me s enlluentida : Eli era a mig mati 1 amb e1 sol ja

att -perqu� �s prou c1ar que pur1em de Pestes Ma�rs de bon temps-

1a barreja de llum i ombra pals .car-r-er-s engarlandats iamb doIIE.SSO
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J
als balcons,els geranis e s c l.a t.arrt s i les alf.abr�gues mullades

i es pon ja de s , __

-: pr'ou deixava els colors en el seu punt just,
des de la dalmatica dels capellans a la.gorra nova -de l'agutzil •

Si queien p�tals d� flors des d'una casa, tambe podia ser que

en caigm1s una ploma de gall 0 el borr6 ct'una ala de qualsevol

altrecvol��il. Teniem corrals ,j fixeu-vos com, avui que han des

aparegutj l' aviram no e� volem ni veur e vi u: el comprem plomat i

� en cestip�t: sortosarpent .torna a haver-hi una reflor-ida de 1 conreu

i cria del pollastre de pot a blava, aquell exemplar del Llobragat,

que trobavem tambe d.e Balaguer en amuli-C, de cresta desafiadora

i ull esverat, guerriller de pallert que us envestia sense mira

ments si us a c o s tiaveu ma s sa a una de les s e vesgallines. Enca r'a

que nomes fos per espectacle, valclria la pena que en les moder-

nes Festes Majors,hi hagues un corral de cas� de pag�s, �mb

el seu aviram de color torrat, algun anec -no oblidem l'anec ,que

hem deixat de cui.uar- i I' hem rel1eg::o_t ai s restau.r.<:Jnts�o I;ca.
I el summun t'o ra que 8. 18. pr-o c e s ao - i no m

'
ho pr engueu com W1.<:1.

irreverenciahi anes , 'entr� eLs esco Lane t s , caminant orgullosament,

un,pollastre gros,pit enfora,cresta tremoladissa,passa militar

i torera,com un testimoni me s de Le s Flestes MajoFs sblides que

nomes es donaven entre nosaltres.
,. j

La process6 �ntrava finalment al temple. Aquest moment quedava

me� solernn� i1fins recollit religiosament)si es produIa a la tarda,

'si era URa process6 de tarda -i ho die perque moltes pobaacions la

hL feien • En els eseassos raigs de sol que ,molt de gairell, fibla
}
ven les fa9anes 6 les cantonades, el pal, La , el sant patr6, l' encens

i fins el puny de 'la vara del batlle,llulen un instant, amb una glo

ria efimera_,mentre se sentia l'arrossegall .de peus,no sempre ben

aparellats en ritme per tal com la caminada i el calqat nou havien
l '

causat IDeS d'una coixera. Perb hi havia la felicitat de'la festa
..

merrt r-e comencav.P a sentir-se e1 goig dels Goigs,que eren can fat s
� -'f

per les veus de nas m�s _:t fin'es';'· del veJ:nat li les majorales del

Roser,dels Dolors 0 de Ie. Immaculada desaa-en els penons. Tot d'una

la .gent s'adonava que ja era a l'interior del temple i es posaven



decisives sobre les Festes Majors rurals, --vegeu els seus capi-

tots a tossir.

En algunes cases ,de les mes rustiques, tenien un banc sense respat
ller,llarg,que aquell dia aprofitaven per aeostar a la-··taula allar

gada, i resolien el problema de) ae Lent s pf�r a un costat de la. taulada.
Una mostra democratica q�asi medieval de propietat roritzontal. Si

en aquel� banc:, perb , a'l"hora de l' amarri da , el vostre vel era dels
.

,
que espolsaven les fulles d enciam aban� de menjar-se-les,havieu de

-

vigilar el vostre vestit nou. Tot,perb, se suportava en gracia a la
4 • •

•
I

gDacia de la �esta Major.
Festa Major que ha tingut entre nosaltres reflex literari. Ames

a mes de �a Merge Rodoreda i de Jos�p PIa, el qual ha eserit �agines

th1ls de Llagosta i Pollastre ,tenim una nevel.la de Ramon Folch i

Camarasa, ·Tota aguesta gent! em sembla que es. ti tulava, on els .prepa
ratius d'wla festa major classica permetien presentar"amb els seus

problemes i la repercusssi6 qpe aquests tenien mes eftlla de la per

soka,to'iE·els organitzadors. ,I'o mat e i.xc oue per ra6 dels eanvis de

residenci8 i per'haver fet llibres sobre eorrra.rques he coJ.ncidit amb

Pestes Majors de s i.gne i color molt d i.v e.r-s , vaig escriure una col.

lecci6 de relats amb e L titol de Festa Major."
I es que ens agaf'a de pl.e , 18. festa : als o u e vi u e n a. La pOblaci6
i a1s que hi van : d e s pr-e s es pro dr �:ta ,i E:�S t o rna a produir, l'inter

(\ canvi ,.�1 torna- jornals 0 el vice-versa : e.que l.La que .han esta t con

vidats a la festa conviden a llur torn,i els del seca van al regadiu, ..
�'

i els de marina a 1a plana 0 muntanya. Quan penses totes les Festes

Major� que has viscut, hi ha com una var-Lada melodia de sons i d '

olors,
que et porta des'de la salabror d'un vespre ran de mar,amb un envelat

de tira��efor<;ats per mor del garbi, fins a una humil festa major
en un poblet de Cerdanya,amb ,per tota musica, un home.orquestra bai

xat .de les a.ltures ,amb bombo,acordi6 i platets, que executava uns

valsets musette i uns pericons'de primera damunt l'insultant herba
i

del pra't: des de les Festes Majors (leI meu bar-r-L quan viva a Barcelona,
Gracia,amb l' Arrtonf.o Machin en persona, i els cambrers vociferant :

I' Una de musclos-! Martini on the rocks! Aigua fresca de la mina !
H



valors : quantes vegades tenim al costat gent i o.bres que molts ens

envejarien i les deixem de banda per c6rrer yers la novetat que ve de

fora !

Perque ••• l'alegria que ens omple quan la Festa va vestida amb els
,
,

I

I

I

i
I

I

!
I
i

I
I
I
I

a �es ofegoses, ble�dores, af'r-Lcarie s . Pe s t.e s MrC1J'ors d.e l co '''''8''''
'

1- � ,(.�_,> rrie urs pOD es

de l'Urgell,i la Segarra,i Les Garrigues. I si n'hi ha de pobles i
I

.

viles que fan Festa Major per Sant Jaume,per 1,' Assumpci6.,per sant

Pere! Com si s
I ho hagues sdn di t, La ma j o r-La c,e les nostres pobla

cions celebren la Fest� a l'estiu,despr�s del segar i el batre,com

d.
an..ti,qament

re a en ., J. un poc abans que, els raYms ma.IurLn i es prepari el

sementer.

Unes F�stes r�jors, aqueste� dels nostres plans,sense pietat,totes

elles un pur calder, .

totes elles foc pur : .i pe nsar que ,malgrat ai

xo,el plat fort de les celebraCionse era,a cada casa, el �nar ! Tres

'0 cinc plats) po s tre s , rostres suo ro so s, miracles terboles, _ ,entre

� riallades i singlots de tanta felicitate

Hi ha una necessitat de mantenir bona part d'aquella ingenu�tat

dels temps passats. No pas per nostalgia i culte a la memoria,nom�s;

�s perque cal comprendre que,si arribaren a cristal.lit,l:ar d'aquella

manepa era degut al fet que corresponien a u� forma de sentir col.

lectiva • I; sobretot, el que cal �s no dei:;ca:r-se mecani tzar excessi

vament. No entrar p'l.enamenb en' els anomena't,s "cd r-cui tsn, eneara que

adxo sig�i diffcil. Pero contraetar gent que no estigui massa vulgarit-

,

!

zada, buscar pel propi pais atraccions dignes,i combinar aixo amb

tot el que de modernitat hi hagi, f6ra 'una bona f6rmula. I,el que

�s digne de felici tac.i o i d ' esser assenyalai: amb pedra b'laricn es pre

cisament qualsevol esforQ que es faci per part de la poblacio, dels

seus grups, dels seus artistes,dels seus infqnts,per oferir dins la

Festa Ma jor atraccions, espectacles, exh.ib i c i one , realitZ.acions n8.8-

cudes dins el si de la pro pia gent de la vila.

-

I

LlaV:.ors es quan tothom es r-etro bar-a , q uan am.l dar-em les propies

nostres propis draps es superior i satisfactoriament contundent enfront

de l1atracci6 foran8:,per a la qual nom�s som espectadors. Quan s6n

els pr-opi.s habitants de la ciutat els qui amp len espais dins la



"'

pat,r�moni material • La suma de, les Festes positivament celebrades
f

E§s garantia de y��?-��tat�

.Festa, aquesta pren un sentit total. No haviem quedat que era un

aplegament ? Doncs, deixeu-m'ho dir aixi� aue cadascd hi digui la

seva.

Algd dir� que les Festes d'abans eren"millors. D'a1tres que res

no hi ha millor que 18. Pe at.a de l' a.ny �ue vee Entre anu e s t s dos ex

trems, nosalt�es hem de viure el present, gaudir amb all� que tenimp

que·ser� cada cop millor .si cada cop hi l'osem mE§s entusiasme a llhora

"de pr-cgramaz-.....ho i 'engre'scar, al mteix temps els nostres conciutadans.

Des de l' exotica estrella vinguda jo no .sE§ a.lon fins a I' errt r-anyabLe

can6 del Salo,tot ha de ser uria sola COS5, � goig, alegria,entregent,

com janya.a ; Aqui guanya qui menys enganya ,

f\ La Festa Major E§s un esforg de tots: un fragment de la vida de

cadascd,posada al cost�t d� la res�iraci6 i la il.lusi6 dels altres.

No solament g6ig' i riaile�',� i mus Lques , que aaxo tambe n
' es· el

"

resul-
� '-� -�.; ",-, � -'.

tat, sin6 'que p�� damunt de"'tot La Festa Major es una manifestaci6
I .

;:"que ::�quel.�a ,g9mul].it�t;:que ,·la, c�.le?�a E§s_viva. I 1 endema del dia

"

' 'deli -go s t o rnem. a,:-::la .,feina, i� veiem <que ei sole encar-a- hi. es, .que els

"T·!iar.anrYiio:s'·ha.n·;esb�rrat'.(CF'entT.·'d'ig;rii'-ia Festa Major pr-epar-em el cami'
��

.

-,' ;. ...._;
. ,," t :.

_;'
" ..�: ;.

.
,.'[�' �"': .

..,

.":"
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-

per als qui ens han de si.lcce1.r talment ho far1.em procurant-los un
- .'

I La con.sco.enc La , tiambe La certesa, dcnc s., que La Festa ha d' esser

una 11i96 per als mes joves, ja que els en donara una idea que

ha. de durar-los anys, pot$er tota la vida. Aprendre que despres
t

de l, treball ve el descaris, pe ro que despr'8s del descans torna el

treball. Ja ho diu la corranda-cang6 del nostre folklore :

..

BaL'Leu , 'fadriv�ts, 1l3.11E:1l
.

que dema no bal1areu )

l'un agafara l'aixadaJ

l'al tre aga f'ar-a ].' arreu.

,


