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El fet de la Festa Major es infinitament repetit a tots els indrets

de la nostra terra. Per molts de canvis que hi hagiti modernament

aquests canvis han estat molts i forqa profunds, la Festa Majur

sembla una commemoraci6 qae truca a1 cor de 1a gent de manera mes

viva i vehement que no pas d'altres manifest��ions festives. Te tan-

ta tradici6 com La mateixa gent que s
' ra perpetuat en un indret al

llarg de molts anys, de molts segles •



Diria m�s quan es crea un ciutat nova, no passa gaire temps que �

no es trob:ii un pretext per aplegar festivament els habitanrts i re-

petir any rere any aquella reuni6,que sol tenir caracteristiques

explosivament alegres.

Alegria es el cornu' dennminador de la Festa 1.V1ajor : bon humor, senti t

del lleure, eapacitat de meravella i de sorpresa: per a aixo, �s

I

elar, cal que hi hagi tambe aportaei6 forana, no pas nom�s la pura

celebraci6 endiumenjada. dels indigenes.

I aquella. aportaci6 forana la produeixen els visitants i els en-

tretenidors; d'entre els primers son indispensables els parents,

aquells cosins,oncles,tal vegada germans allunyats per la tasea i

la vida,que retornen uns dies a la pleta,o que la visiten per unes

hores. D'entre els segone, la gent de les firetes,els venedors am-

bulants, els artistes del circ 0 de 18. companyia de teatre,els grups

musicals •
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I no us pens�ssiu que tot aixQ s6n nom�s,o especialment,obvietats

perque ara afegire que la Festa Major te tanta forga que obliga fins

i tot al reviscolament de pobles aparentment morts. Es cert : vaig

visitar fa uns anys un poble, situat dins administraci6 aragonesa,un

dels anomenats pobles de la Franja , que no tenia cap habitant: dues

esgl�sies ,una d'elles monumental, es mantenien en peu,i algunes ca-
>

ses,visiblernent ben mantingudes,conservaven per al poble un aire no

del tot difunt.Ara b�po ha havia habitants, havien emigrat tots,nin

gu no hiitl�di1�,Norn / tres families s 'havien conjurat, des de Barcelona
- � _-

ides dels altres centres on vivien i treballaven, a anar una vegada

l'any al seu poble ,i aquell dia que s'hi reunien era el dia de l'an-

tiga Festa Major.I hi anaven -confio que encara ho fan per cele-

brar La Festa Major, iJCOY\\I�-Yt��tJJ hi feien els �pats,i el ball,i fins
- �

.



I de la familia cal parlar ara, d'aquesta c�l.lula social amb va-

s'hi emportaven un mossen.

Per tant, -i em pensaria que aquest exemple no deu ser l'Unic �duI-

ble;-la Festa Majo'r te la virtut de fer ressuscitar per un dia una

poblaci6, de dur-hi habitants, que formen una familia.

lor propia. Perqu� si be no hi ha Festa Major on'no hi ha un indret/
tampoc no val un indret sense cohesi6 dels seus habitants, i els pri-

mers d"entre ells, els components de les families.

'Fixem-nos en La familia : avui amb La facilitat de comunicacions)

no se sol pr'odud r' un allunyament gaire marca t entre membres de les

families: hi ha el telefon � el cotxe. P A
.

<6- erv tradicionalmant,els pa-

;
<



.� ����;, --eL' infants, una personalitat que adma ravems I' oncle
�""'-""-.."..�� ....

"

rents que ens visitaven per la Festa Major constitu!en una nove tat

com els mateixos fira.ires. Aquella f!�k_1a
que nome s v�iem per la Festa Ma jor, el cosf 0 La cosina que tenien J

de vegades tan gran

que havia estat a America de jovenet; la cunyada jove i ja vidua •••

La Festa Major ha estat, en el rep�s de les figures rn�s tip���

o seleccionades per l'escriptor, tema literari. Ni cal dir que alguns

dels perfils tenien molt a veure amb una tradici6 alhora imposada i

compartida ,i em refereixo a tot al10 que semblava indispensable, que

constituia la suma d'ingredien, s del plat: no es podia fer una bona

escudella sense pilota 0 sense ossos de vedella , com tampoc no fiu ha

via Fest� Major sense gran o fLc t , predicador b�rY-oc"'" ·.,process6 i
....,.,

:;........ �

envelat. Hem de pensar que {!s precisament a Catalunya on alguna d'a-

questes coses ran t.Lngut un arrelament me s v.i.u , La Festa fdajor catala-



na ba estat Unica ,i enlloc mes no se'n diu

El mot ttmajortj me s encara en ca.na.La que en les llengUes
.14. �,

estan relacionades, te una forga especial. S6n paraul�s majors,

diem quan volem referir-nos a una sentencia important ; els nostres

",I

majbrs s6m. els avantpassats, i el carrer Major i la Festa Major ,son

aixi dites per indicar-ne la singularitat i import�ncia, com tambe

o/��� / 4 �I-�;"�
ho es,i sobretot ho fou,la Missa major. De les encarregades del re-

giment d i
una confraria se'n deien majorales,i La component "ma jo r-"

apareix a majordona i ma�rdom. Fero de tots aquests compostos tal

vegada la Festa Major sera la mes vehementment subratllada en signi-

ficat i significant,perque enlloc mes,com deia abans, no rep aquest

nom : les festes del poble, les fires i festes a honor de ••• s6n deno-

minacion"S que reben a d'altres indrets. Entre nosaltres no, s6n fes-

ta major,gran,solemne, en que ,si cnnvenia, cal tirar la casa per

la {inestra 0 ficar l'o11a gran dintre la xica.



Aquest tipisme s'encadena en seqU�ncies, de tal / manera que

�c

Ben cert que una festa tan assenyalada ha format unes referencies�
I

tbpiques,entranyables, sense les quaIs ens faria 1 efecte que no �s

tota completa com caldria,ni nosaltres en gaudim com convindria. Em

refereixo al tipisme de la Festa Major, que tant de bo no perdi mai

de1. tot, encara que hi hagi, comprensiblement, canvis.

a cada dia de la Festa correspo��uns actes,i a cada hora unes deter-

minades celebracions,esglaonades de forma consabuda i anticipadament

viscuda.I aixb cada any, repetidament,amb la forGa de les coses u-

rals i implacables.



�� » '

grup La Trinca va fer ;,/'� Pests Major,popularit,?a en disc i cassette:

Molts recordareu la famosa composici6 canmada descriptiva que el 11

aquell va ser el testament de la Festa Major: editada dins els anys

seixantes, en donar el tomb cap a la decada dels setantes, a caval1

de 18. descomposici6 del regim anterior i de l'explosi6 de canvis en

les formes que es va produir,va desaparelUxer bona part del perfum,

de I' ar-oma es ipecific de La Festa Major : sense entrar a jut jar res,

es evident que hi va haver un corrent anti-manifestacions religioses,

i se supri�ren processons, i el descredit dels sermons i oficis solem-

nes es materialit a. Entre aquelles dues d�caa.es ,igualment, la mobi-

litat de 1a poblaci6 esdevingue frenetica,i l'autombbil convida molts

precLsament a anar-se'n de la poblaci6 p�r la festa major: aixb ha



'}
a.flil.iJ/J�

passat molt en ciutats grans. Fullejava no fa molt unesfrevistes
il.lustrades on es parlava encara de la Festa Major de B�rcelona •••

no de la de Sants 0 de Gracia, sin6 de les Festes d� la Merce,com
4V<I'-

Festa Major de la ciutat comtat • ES clar que Si;ru>lii hagu�s tr�n-

a
sit els carrers serien mes per la gent ,que si no hi hagues tants

,-�_E!!::/
de pispes aquella gent circularia sense presseslni prevencions, que

si no hi hagues hagut televisi6 la gent tindria mes capacitat de me-

ravella innocent. Com sigui;tot plegat, la Festa Major ha canviat

i 11uita per mantenir bona part del seu perfil definidor. Com si

diguessim la Festa Major se sap, ella I. �eixa, una arma possDble per

tornar a guanyar La convivsncaa .�

Aquest es un punt delicat,perque ens evoca una altra realitat, la

necessitat de consciencia col.lectiva en el gOig per retrobar des-



Una ciuCat es� un esser viu ,tan perfectament

pres l' empen ta per a la con,5 trucci6 de la ciutat del dema , Corive I.
explieitar un xic aquest punt:

igualo'a un esser
-

individual,que fins i tot podriem comparar-ne
�.'

els components humars i ve!nals ales c eLv Lu'Lea del cos :'':''',:''. Aquestes

cel.lules es reprodueixen ,de�reixen,emmalalteixen,com liD fan les

persones en una ciutat • A�a be,allo que caracteritza les cel.lules

d'un cos viu i els habitatts dtuna comunitat es que con-viuen, i

que no poden desmentir aquella realitat de vivencia col.lectiva

diaria. Per aixo hem de considerar el temps ,en la seva fluencia,

com un element basic de la ciutat: Una ciutat, un pcrble,una vila,

no importen nomes per la seva grandaria 0 situaci6 ( i aixo on

cau? que solem demanar ),sin6 per pels seus matins i els seus cap-



havien entrat del defora, i se rranaven a j6c.

vespres, les seves anyades, la respiracid de cada dia i la fortalesa

dels segles.

I si en el transcurs dels segles una. ciutat ha ecupa t un terri tori,

i s'ha transformat,i ha perdut elements fisics i n'ha guanyats d'al-

tres, aixb ha estat coneeqtienc ra del fet que els seus habitants han

.....se. .... 1J-
anat �e����', deixant els ossos i donant pas a noyes vides. I entre

\

tots han viscut repetitivament en mmuni�at. Anti�a�ent, ja ho sabeu,

en comunitat m�s tsncada,fins i tot fisicament,car la ciutat, tota

ella, tenia portes, i aquestes portes es tancaven tan bon punt els

I es reunien de dia,tamb�, si hi havia mercat �si arribaven produc-

tes de fora, tothom a La plaga; si es pr-o dutLen noticies que comunicar

-1� e.t.pr�)· I

Vl Latq ns f-i que.
diferen-cs els pregoners d aleshores, de tamborals



No podem deixar de pensar que estern en un pais mediterrani
r que

1

i trompeta,als d avui,grisos iamb un microfon al nas ). aemblava na-

IL
tural que reunir-se fos un fenomen tan palesament ciutada com el fet

que la gent es cases i formessin families • I una de les reunions

mes constants, mes consabudes, era la de la missa 0 de les manifesta

Ara be, tambe un cop 1lany,
cions re1igioses. ntorn dluna commemor,aci6 religiosa mes destaca-

da - un vot , un romiatge, la festa del Patr6 0 Patrona de 1a pobla-

ci6 - es munta una seguida d'actes festius, de vegades unint m�mmm

a 1a festivitat religiosa una altra festivitat, canviant-1a en el ca-

lendari, i que havia tingut aires de paganisme i xerinola en e1 seu

origen. Ja tenim do s componenf"s de La Festa que en direm major: dl una

banda 1a reuni6 de earacter re1igi6s,de l'altra 1a de caracter fes-

tiu en el sentit de joe, de gresca.

;? mes aqui que no en paYsos mes al nord, 1a Festa Major ,tot i la com-



Jo recordo ,-en poibLe s de pages , en cases de parents, haver vist
.;__

ponent de gresca i farandola, amb els carrers inondats de gent, els

balls i les concentracions -sardanes, castellerstcorreb�sties-
_ edA.lwt�

se celebrava� -,en familia. I per al dia central de la Festa,aixb

mobilitzava un petit ex�rcit de mans femenines per a preprarar el di-
,

nar. Un dinar que -encara en tinc record - era d'un gr�enSable,

dinars de Festa Major absolutament indescriptibles ,amb cam de ve-

dell,xai, gallina,pollastre,colomi,conill,porc i oca. Part d'aques-

tes carns feien el brou i part se servia rostida. Ara be, aquest ros-

tit venia despres de la rica sopa,a la qual encara va afegir-se,temps

a venir,els entreteniments mes variats. Com diu Josep PIa:

If A la una de la tarda, si haguessiu passat pels carrers de

la poblaci6 en calma, haurieu pogut sentir, provinent de les



Festa dels sentits. H� ha una tend�ncia a l'increment de 1es

eases,un alegre repiqueteig de forquilles i ganivets sobre e1s

plats de vianaa • Aquests soro11s meta1.1ics,encara els porto

penjats a l'o�da. Se sentia que la gent menjava • No era pas

gaire fi,perb en dies de festa tot passava. Per 1a festa major

feien 1a pau i s'a1qaven de tau1a abarrotats i encesos."

Una frase de PIa de lesfue acabo de copiar em serveix per a 1a

parafrasi : /se sentia que menjaven/. Exacte. 1a Festa Major es 1a

sabors, de les olors, de1s colors. Se sap que per mot ius de cL�ma../I"

� <"

__rr10dtrY1am�nt .moLt e e pob.Lac i.one que feien La Festa Major a L' hLve r-n
� _..;

- ,..

-�

��t)I�� calendari religi6s, I' han pae sada a 11 estiu. I es que La

Festa a1 carrer,la llum ,el vent, 1a ve�etaci6,les olors,tot es mes

intens si la festa es al bon temps. Jo mateix, en un preg6,igua1ment

de Festa M�jor,fa vuit anys,eh una a1tra pob1aci6, a1.1udia aquest
,

a.



IS-
fet :

�
�Les orelletes i els bunyols aut�lntics de cada poble donen el

h to de La Festa Major. 1iins i tot enyorariem La pols que puja

del calgat el dia que la Festa Najor fos tota celebrada damunt

del ciment. Perqu� no es Festa Major si no stidentifica sensi

tivament. Hi ha uns sorolls, unes olors,fins i tot uns tufsJ que

s6n �opis de la Festa Major ; h� ha l101i mal cremat i aprofi-

tat de la xurreria, hi ha una certa olor metal.lica dels mecanis-

mes de les firetes,e�tre escalfat pel fregadis i empegunta� de

greix,:i lmi ha una paaaada de caramel en I' aire de la tarda, i

una mescla de llamins freds i de llamirrs calents,i una miea de

flaire de rosa i un cert regust de fusta fatigadatt

Quan arriba la Festa Major sembla que hi hagi mes cries, criatures,



una abundor inexplicable. Fa l'efecte que els tenien ,en un conge-

en

It
VU�� tilr • Kls recintes' de� les firetes stomplen de nens II nenes

lador 0 en g�bies 11unyanes, i que els han aviats. Pero aixo �s no-

m�s un miratge,un efecte visual. En dies de Festa Major els in-

fants saben que la festa es fa per a el1s,i ocupen els carrers,cri-

den ,corren, trefitgen tOthOffi,US bufetegen amb els globus 0 us

enl1ardis�� de gelat. Son sords de+ tot, sords a la erida de pru-

d�neia del familiar i a la' reeomanaci6 del deseonegut. Tenen nom�s

una d�ria :m�s, me s , m�s Festa lVIa jor.

Sort en tenim. Car s6n els infants els qui ens mostren e1 eami.

Sempre �s aixi,i l'home �s deixeble de l'infant. Dones b�, ells ens

diuen co� cal gaudir de la Festa, com cal viure-la intensament, amb

un
tota

abandonament d'interessos a1tres.



'jors com les que vau viure quan �reu infants ,mai me s , Nb
,f

es que les

titat.

Poseu-vos 1a m� a1 cor, amies esp1ugu; ,i eonfesseu que Festes Ma-

d'ara siguin m�s aigua1ides,en tot cas ho son ben poe menys; �s que

us heu fet grans. La festa Major, per 1a capaeitat d'entusiasme que

desvet11a, sembla reservar una gran part del seu escenari meravel16s

als menuts,els quaIs no solament gaudeixen de les atraceions que han

estat pensades per a e11s,sin6 que entreveuen i espien e1 m6n dels

grans. La germana gran de la menuda es vestei�'una determinada ma-

I

nera, algu es rejoveneix a eada cantonada, potser un record de pa-

ssades i significatives festes: majors ens sotja, d'alguna en par-

ticular on passa 0 estigu� a punt de passar que1com important ••• i

els infants que ens envolten endevinen que aquestes eoses ens tras-

balsen ,i aixb els produeix una segona exeitaci6,misteriosa, com un



Ii passa a la Colometa de La Plaga del Diamant.' I

aire de -eempesta que se sobrepos�s ales seves impressions immediates

infantils. Algu d'entre nosaltees potser decidi el curs de la sava�Ivida en l' esfera sentimental i af'e c t.Lvaj dur-arvt una Festa major, com



nonia interna -no vu11 dir,ara a 1a butxaca, sin6 a1 reequi1ibri
tao::

profund - de les families i de les cases. No em prengueu per

"
De lam¢eixa manera que entre_la Natura1esa i la tradici6 religiosa

es va crear 1a Quaresma,o sigui l'abstinencia ,i el desfermament

posterior de 1a nit de Sant Joan, t3mbe 1a Festa Major es un can-

vi, una,
I

bugada,una renovaci6. I deu convenir,fins i tot a 1 eco-

-J

fa,ner .t

_,ara, perc em vo1eu dir si haur-Leu pintat e1 me.njador, oanvi.at

La cambra de bany 0 renovat La cuina i tVlve·(tl(§S�E"" La porta del carrer
-_- -'

i substituit l'enra �lat de ]a terrassa,si nn s'hagues acostat,

aquel1 any,la Festa Ma�r ?

I el que representa de vestits, de represa de buf i de 11uentor,

de goig per deixar-se veure, es 0 no es tambe una (_�ovaci6 ?

Aixi, dones,la Festa Major opera igualment de catarsi, de rentada



r

i canvi de f'acana , Es benefic:llosa. Nfegim-hi la il.lusi6 de La

z.
nov�tat i del desconegLtt. I tenim un plat abellidor •

..

Ningu no pot sostenir que la Festa rlieyjor �una cosa que passa 11m

cam! aI' any ; es quelcom mol t m�s �n.ce..J ., es La batallada de la cam-

pana profunda eft la vida d'un pob.l e , La complexitat de La vida moder_

na ha fet que els preparatius de la Fest� Major siguin avui mes em-

bolicats, p'ts:er IDeS mecanitzats i tot. Res no lit fa. El sol anunci

de la Festa . ens obliga a obrir les finestres de la il.lusi6.

I que co enci el miracle, el miracle multiple, l'impensat, la rialla

compartida,i potser la �ompartida �gunia per la fugacitat dels mo-

ments feliyOs .La Festa Major, enaixb i en tot ,es una cbpia de la

vida.



Un�gne de bon empassar es d6na avui,en les celebraeions de la Fes-

ta Major; les poblacions ,si s6n sensibles i tenen un gruix accepta-r

ble d'habitants, tendeixen a vestir-la,la Festa, amb m�s aportacions

dels pr'opis habitants, des de l'exposici6 institucionRl,municipal,

a_els pro jectes d i.s senyat s , a I' ar-t e sam,a dels 0 les vilatanes 0 1 t
ex-

hibiei6 d ' altres habili tats L recursos dels propis habitants de La vi-

la.

Considero aixQ important,perqu� hi va haver uns anys que hom tendia

a una passivitat si m�s no perillo sa : que tot ens ho portessin de

. ,

fora, que els famosos "c:fcuitsl1 d espectacles ens servissin'" els plats,

tothora pendents de 1a moda del moment i de la eirculaci6 dels nnmeros

de m�s atractiu. I no : la Festa Major ha de tenir,primondialment,

l'aportaci6 dels mateixos habitants de la vila,o una part substanciosa



vitat. Asseure's_i esperar que tot sigui entreteniment �s re-

iei

dels plats que ofereixi han de ser cuinats dins mateix. I aquest fet

es �odueix cada vegada m�s. Les entretingudes atraeeions de fora,
�

benvingudes, perc que no acaparin la nostra atenei6 ; car un dels

perills que sotja la person8 de finals del segle XX es el de la passi-
=-

nuneiar a la ereativitat prOpia,i per tant,renunciar al risc.I sense

rise no hi ha cami.

Que l'escultor, el pintor, la brodadora locals no tenen un nom

internaeional,nu vol pas dir que no puguin contribuir i no contribueixn

a donar nom a la Festa Major. I si podia ser que tots els veins hi col.

laboressin amb les seves labilitats, alesbores tindriem una Festa Ma-

jor Butenticament representativa, unificadora , engreseadora.

Bon signe,tamb�, i cal que l'afegeixi al que aoabo de dir, �s que

l'entreteniment que vingui de fora,no vingui de massa enf'ora,i ja



Pero, deixeu-me dir encara una altr� cosa : una Festa Major es ,i

m'entendreu: vull dir que si l'atracci6 pot ser de les nostres comar-

ques, molt rn�s dignament ha de ser rebuda. Si pot ser del pais que con-

siderem nostre de debo, oida. No cal que un provincialisme, d'all0 IDeS

tronat ens faci badar boca davant les atraccions promogudes pel marke-

ting mes fred i despersonalitzador, tan ben accidnat que fins ens

lleva la faculbat de discernir on hi ha i on no hi ha qualitat.

no pas poc,una ocasi6 de repas de la marilla d'una col.1ectivitat enda-;
)

vant. Som veins dtuna ciutat,en e1 seu sentit etimologic, conjunt de

ciutadans, vilatans , gent que te 'el seu desti lligat a1 dels altres

con-vilatans,i a la projecci6 futura de la vila. Per aixo aquest es

el moment, arribada la Festa Major, no nomes de llanqar-nos al carrer

I'� __



-

al goig de La rialla,la llum,l' encon.cve amb les ami.s-ta t.s , sin6 tambe

z..t
de reflexi6 del cami fet comunitariament i del que falta fer.

Qu� no ens agrada de l'Espluga ? Tothom hi tindria coses a dir. I

no �s aquest el moment de carregar les mancances als equips de govern

m1.tnicipals, prou sotraguejats els darrers mesos i fins els darrers

anys. Woldria insinuar, en canvi, que seria convenient que es manifes-

tes una pressi6 popular per aquelles qUestions que ,decididament, re-

c1amE� una soluci6,un encaminament • Tal vegada,per condici6 personal,
,

"
....

,

.�

qui ara us parla esta en mesura a?-equada i posici6 ep(cel.lent per

trobar punts concrets que encara estan per solucionar, alguns de tan

evidents que la seva prbpia mgnitud s' ba emparat del panorama i el

domina fins al punt de no deixar-nos veure alguns dels detalls que

el tipifiquen. Al.lt.tdeixo a l'aspecte general de la vila, als Seus

accessos, al riu, ales seves vores, a Itordenaci6 definitiva de



�� � cbe(;U4L�J
qUestions urbanistiquesV-a una eficiencia politica amb prou nervi

per, com diuen r-

-

��_;," un simiL tauri, agafar el toro per les ba-

nyes. El fantasma de 1laigua,per exemple, un fantasma que alimentem

entre tots, que deixem dormir i que tot d'una es desperta i ens ate-

moreix indegudament. S6n qUestions sobre les quaIs cal que la ciuta- �

dania elabori tant reelamacions com propostes i, sobretot,aporti

suport ales accions municipals positives. Tal com esta el panorama

politic a moltes poblacions, els regents del comu agrairien de cor

l' aportac::fi.6 de critica constructiva
_ _ ",fora de l' obstruccionJs-

me que sembla be.ver-se posat de moda, esperem que passatgera, en el

si de les confrontacions entre partits politics. El que be dit es

opini6 personal, considero que prou positiva en la seva formulaci6

perque no l'ha.gi d'amagar en un preg6 de Festa Major.



per al seu futur robust i obert al pvogr�s espiritual, t� el dret
"

�reg6 que arriba a la fi. Es l'hora de palesar obertament una �
reconeixenga personal profunda : considero un privilegi extrem el

fet de trobar-me aqui de pregoner. La meva designaci6 �s un gest
./

Q,_��r:.�s _

.

, del Consistori que no pog.r_@-;-��f' amb paraules, per
([ "--' r-.�

�

molt enceses que les busqu�s al diccionari. Es una mostra de confian-

9a i d'acolliment que ha de pagar-se,i espero poder fer-ho, amb

tot l'amor i la dedicaci6 que l'Espluga no nom�s mereix, sin6 Que

de reelamar,'de tots els seus vilatans.


