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Un preg6 pot ser moltes coses : des d'una breu al.locuci6 amb
/

bons desigs per a tothom, ' -i tal vegada el m�S bon preg6 rara
aquest,sense lite�aturas- fins a una lli90 magistral, passant per

les frases de compromis.
El pregoner tamb� es presenta ,si en f�iem la tipologiatamb una

gran viarietat: els darrers anys del regim politic anterior,quan

es van comengar a difondre els pregons amb motiu de festivitats,

se solia "contractar" personatges molt solemnes, academics de la

llengua imperial, doctors eminents, eanonges magistrals 0 governa

dors civils d'altres provincies. Tambe escriptors,per� calia que

fossin ben conservadors i afectes.

Despres,s'ha obert el ventall i avui dia l�grhcia del plante

jament d'una festa amb preg6 6s que el pregoner pot ser qualsevol.

Ales tripus primitives -0 dites primitives '- les arengues cerimo-
'" �

nials son sortejades, i a qui Ii toea toea. Imagineu -vos que feSra

de gran llibertat i de possibilitats de joc que quelsevol vei

de la gran tribu balaguerina pogu6s de pronunciar
el preg6. B6 as fa per Carnaval ! Per que no en les Festes del

Sant Crist, la gran festa de la ciutat dels comtes ? Tanmateix,
la tradici6 estableix que sigui algu de fora,o mig de fora,com
un servidor, algu que ha conegut be la ciutat i que la sovinteja
en el tracts. I, sobretot, en el meu�C�1 que l'estima�
El pregoner pot enfocar el seu parlament de forma solemne,i retb

rica, parlant d' anti"ues armadures i gestes hero iques, monuments

i pergamins. ,at infondre-li un eorrent humoristic, ir'bnic i

lleuger, allo que avui set 1:]. diu "light". Pot,tamb6,escollir un

tema que no faci exacta referencia a la ciutat,pero que sigui cul

turalMe�t interessant,com qui fa una confer�ncia. Tot �s possible,

perb a mi em sembla que aquestes possibili tats no e
'
han obert enca

ra prou,i que conve que un any sigui una parella que diguin el pre

g6, de forma alternativa i complementlria,i un altre any un palla

sso,i despr�s un nen,i un altre any el preg6 sigui cantat,amb

acompanyament d'or-qJstra de cambra ••• Variem, variem, diversifi
quem,que la vida es rica en pessibilitats.



b t t d b 1 i f d (!. .

com un su s ra e a aguer sme , enomen que no eu s'er uaa,c i exclu-

En el meu ca.s, les diverses �

temtitiques em van assaltar tumultuosament

quan el vostre alcalde va telefonar-me demanant-se que fes el preg6.El

primer que vaig'dir-li �s que em permet�s de fer-l(!) curt. I curt ser�,

tot i que haig de confessar no so lament que sobre Balaguer as poden dir

moltes ,moltissimes coses; jo mateix,en parlar de la ciutat,no

acabe. I �s que la ciutat,en el meu cas i en el de la meva familia, ens

va capt�a-r�, sorprendre i absorbir alhora quan vam venir a viure-hi. I les

trifulques que ha passat, les benaurances que l'han alegrada i les cala-
,

. -'

t, Ii .s�.J
mitats que hi harl;'I" <:�:].��1ens han toeat de prop tothora. emf, a m�s a m�s)
com n�o podia. � c:Le ���'''' les mil fae�cfes�, dites i rumors que so-

�--

bre aquest cas 0 aquell altre s'han cuinat .,...e18 dotze me-sos, de'-l',�rlY:/
de". ]!'um.a punta a l'altra de ciutat. I aixi s'na format dins nostre

siu d'aquesta ciutat,perb que qui s'hi sent vinculat palesa i testimo

nia inexonablement : pensem en el preg6 de fa ben poes anys, degut a

La ploma del gran deseonegut Joan-:B�l>_otrs.t_a _

' Xuriguera, les me tLvacLcns

del qual faig meves en gran mesura.



viava moetres de ganxet,� i <i? aqueL'La e'xper:i:'�ncia·,.-. recorde ba-
....- �""'�

No's ls primera ni ls darrera vegada, espere, que parle

publicament a Balaguer. T{)rna.. U(l "record d' infantesa,boir{s
;.� , d' una visi ta al Sant Crist ,a.companyant La I&a mare, a i06

v nguts de Lleida a visiter una Monje amb qui la mare intercan-

sicament les reixes gruixudes de la clausura que separaven visi

tants d'enclaustrades; 0 alguna escapade. al earrer d'Avall, a

casa uns parents de parents, perpetuats despr�s en le. familia

Sala, de la farmAeia. ••• Des d'squells records, als qualS7i'��';:._.
�adolesQ.�t·1

-

;_·�... m�'afegiria fent d'acompanyant i petit ajudant

del meu enele veterinari de Bellpuig,un altre Sala, a l'Al.at�,

en alguna fira. Les imatges infantile s'esborren i queden,aixb

si,els crits �ialles,vociferacions dels ramblers,i les elors,o

a's exactament ,les pudors de la firs, 1s gran firs ••• un Bala

guer que encara va d,ibuixar Olla Pinell,i que tot just 81 fou

a temps d'escarnir ben�volament el nostre Leta,en els seus tipus

humans , tan rotunds. Nomes els de la nostra generaci6 podem

evocar tantes coses avui foses en ls. ventada dels anys: algun

avantatge ens han de donar els anys les d�cades transcorregu

des en beseanvi dels fatigats ossos.

M'agr�den les eiutate petites :Balaguer ,per ales mesures

europees,4s una ciutat petits, i vosaltres i jw ls trebarem ple

na d'ees�ncies. Potser lea ciutats petites palesen el fenbmen

de l'esseneialitat;en aquest sentit de perfum i gust concentrate

d'una Maners m4s nuclear i sblida,precisament per la manca de

dispersi6 ,per aquell greny de cosa compacta,no difuminada,que

conserven,i que les ciutats m4s grans han perdut inexorablement

i ja mai no pedran recuperar: en una ciutat gran es inevitable

que hi hagi barrie molt i molt aparatats, separats dels altres,

dels quaIs no tenen quasi eamentj en una ciutat de la aida de

La nostra, aixb no 4a pessible,perqu.� les familiesl._..de dalt a

Santa Maria, que semblen lluny, no he eatsn gens ',ni les del

cami de Gerb, la Mee ,$ via Men�rguens. L'bDrta, com passa 8mb

•



en venir a residir per tres anys a Balaguer : � 1& meva familia

Lleida, fa un aplegament absolutament amas,sat i dens arab la e Lu

tat : quasi com 8i la gent que viu defora del ease urb� enyores,
per un fil invisible de la sang, els temps qU�n,molts cops

apressadamen� i entraven pels portals de la vida, abans no els tan

quessin quan la tarda queia varmella damunt el Maseans�,i passaven

sota la mirada de pedra,tendra per�9 del sant Miquel del pont, per
Olil ao calia que paguessin els de C'ervera.

Us dire .�s : a Balaguar, que's ciutat sim�trica de Lleida en

disposici6 fisiaa -cases a banda i banda del riu, ponts,un gran edi

fici religi6s al damuat, serra que la tanca pel nord, plana estesa

pel sud i llevant;la vida entre els dos sectors que el riu separa

68 .4s unida i unitAria que no Ii Lleida • Es aquesta caraeteristiea

de ciutat compacta que volia destacar,primer que res, de Balaguer.
Em direu : tens present la plaQa. I per qu� no ? En aquesta va

loraci6 primera que feia, de eiutat entesa com quelcem abastable

conceptualment en cohesi6, hi juga un paper importantissim la pla

ga del Mercadal. Pcr>tser.,li hem dedicat massa literatura i tete 5i

hagu's viscut dins el case veIl, aquesta sobrevaloracio de la pla

g8 que ara em mire un xic criticament no s'hauria produIt.Dic pot

ser,i he aventuro : vull dir que potser hauriem ���s que La plaga
era el centre del m6n, cem semblen admetre -h� ele d'aquesta ban

da dret� del riu, sense,perb,menystenir que visquin a la plaQa de

Sant Salvador, al oarrer Major 0 al del rin: perb la plaga �s la

plaga. Ara,je no vaig viure mai a la dreta del riu,ie s ios hami

tatges que vaig ocupar,sempre foren ran del carrer de l'Urgell.
I des d'alli la realitat del Balaguer que slestenia molt rapidament
en direcci6 a La Rapita, i que he hauria fet molt m�s ai no hi h�

gu�s hagut 1a via del tren, era una realitat que s'imposava, igual
ment que l'engruiximent del barri de cap-pont rere els franciscans.

Nosaltres si que yam ,oder gaudir de la sort de con�ixer un Balaguer

total, tetalitat que jo incrementava particularment per la meva d�-

ria de con�ixer i apamar eamins ,partides de l'horta, i suburbis.
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I .f-� '! /�J
Aquest eoneixement/�(I'L� .c 3ItaLc.A• .u..)" d'un Balaguer total,i D.O cir-

eumscrit al nueli historio,no llevava pas l'admirat culte al que sig
nifi cava el Mercadal, .

'

; La plS.9a que ho te tot, i que ,per pee que

h�im llegit de Ie. Historia de Balaguer, se'ns�pareix inevitablement
: del�magnificada tant com diversifieada :no 6s nomes el mercey, que he co-

negut en les seves a's brillants �pf)ques :es tambe la sardana, Is CUY

sa ciclista, l'esgambi de la mainada ,i aquell inevitable lloc de con-

flu�neia eiutadans. ,de cita, i aquell angle -. meravellos que forma

I'

amb el carrer del Miracle, des dlon la pla9a guanya tota la perspecti
va.l 6s eneara. Sant ISidre, i el concert de rock, i 113. solida gita.ne
ria i el CGmen9ament i el final de tot,des de Ie. torrida migdiada del

juliol,fins a Is g'lida boira de no pecs Sant Cristes.

Mare de Deu de les Segues,
Sant Cristo de Balaguer

No en demanaven poques deFoses, Ie. gent del pla,antigament,invoeant

aqaestes dues devocions;i no sempre coase esperades sino de vegades
ben poe previsibles,encara que a.vui ens semblin for9:ll logiques i

adients a la naturalesa bumana;
si voleu que em fiqui monja
deixeu-me casar�J'rimer !

Permeteu-me que us digui que Balaguer,eneara aTUi, i fa mes ie tren

ta aaye que vaig deixar de viure-hi,continua essent no pas la ciutat

consabuda,bon tres meva i retrobada, sin6m�/un pelegrinatge. Us di

r' ara una part de la meva historia personal que semble una contalla.
i

Som a1 1939,a finals d., estill,j amb UDS amics -'5�rzh:. adolese�ncia-
J

hem decidit ,qu� anirem a Balaguer ,al Sent Crist, a peu. Mena de

pelegrinaci6 que ens he de portar de Lleida fins 81 cim del Via-Cru_
cis. Algl1 d'entre nosaltres he. aprovat un curs que temia no treure,

i es veu que ,entre alguna que a.ltra trapisonda, havia de�ebO resat

81 Sant Crist. Amb aquestes ceses no val a fer-hi broma, i no en
__ � __

4 profunda
faig • Les devocions son 9 empre questil'l personal <" ,i aquell

,company de curs ta prom�s que si aprovava, aniria ,i vindria

de Balaguer a peu. La ineon.sei�ncia nostra el fa acompanyar-lo. Tenim
I

bona cams. i La panxa , I,. any 1939,no e:
�=-=

pesava gens, ni per i'edat

n1 pel que d'aliment podia ficar-s'hi.



Ning4 de nesaltres no ha ealculat b' la dist�ncia, vull dir

que no ba consultat alg4 ent�s que ens fes avinent que vint-i

nou quil�metres SOll molts quilometree : cal dir que ni vam pensar

en Ie. ruta de Cerbins -Men�rguens,PGteer un

emprendre La earretera de Vilanova '

se dir res a casa les families respectives,nom's que an�vem a1

camp ,a fer una excursio
"

A T�rmens ,prop de l'estaci6, hi havia un control de la Gu�rdia

Civil;que ens va aturar. I que no va entendre les nostres raons.

Fou neeessari que ens identifiqu6ssim :sortosamentF� aquells temps,

un dela colla era fill dlun militar executat els primers di�� �e

la revolta,i all� salvk, despr's d'une telefonade. de comprovaci6,
..

aquella situaci6. I eneara avui em meravello com yam PQder arribar

a Balaguer, m ja per qUesti6 de eont��" .. �

sino per fatiga • Hi yam

arribar, .. vam di:mar dalt , damunt els end�;r@cs del Castell FGrmcSsJ
i.a,primers hora d�a tarda tornhvem a Lleida, tambe a peu.Mea ben

dit, arrossegant pat�tieament els' peua. ..-r"'
.,_ ,L�'� • __

Sembla que Balaguer sigui per a mi sinenim d'infanteria,

perqu� ,el 1946 vaig arribar-hi, portent soldats amb deat! a la Vall
I r

d' Aran, i aq u:r a aeabava el transport rodat. Vam anar durant deu
� ,

dies de Balaguer a. 19. Vall d'A/ran a Piu ! Travessant l)erVl
r explanada

Terradet,s aIDunt ne J.eJ..ua

del ferrocarril eneara no inaugurat, > pel tUnal tot just mig desea-
, C::/�.ddAAvat. Encara recorda e1 goig que feia, aquall mar� un �e vent

gelat, la si1ueta de Santa Maria i el Sant Crist vistas des d'una

estaoi6 qU'e ne havd.a interposat entre

de eases d'avui.

ella. i Ie. eiut�t l'enfila

Qui m'havia de dir aleshores, l'any 1946, que poe m's de deu anys m�s

tard hauria d'arribar a a viure-hi, i treballar-hi,fent-hi de professor

d'aquell primer Institut Laboral? Ni remotament podia pensar-ho.Pero
,?1t.(Tlf�. I � f t

em fou una �poeaJ proI-i tosa :� de eap J!lanera no_ s apr-en m es que en

classes, ningu no ensenya. � _. en la mateixa mesura que els avis sin6

els javes. I aquell seria el temps d'introduir-me en una Ciutat,i fer

Ia meva,eom he procurat de fer sempre en totes les ciutats onm'ha to

cat de viure-hi. Una ciutat 'S sempre un ensviu,i nomes es pot conviure



de debb si �s estimamt.A m's, fou a Balaguer om vaig escriure alguns

dels meus textos que ja poden considerar-se sblids i madurs en la meva

llarga carrera d'escriptor. I aix� as tambe un £�t dlamar.

,
_ treballar-hi

Aquell- Balaguer inesperadament retrobat durant tres anys de
_

,

-

I
en ela finals cinquantes, fou altre cop'el dels impactes de llum i

les decolor,acioJls emboirades. I tambe , sempre la silueta de les dues
-

meles del santuari i de Santa Maria al .eu davant, des del costat

esquerre del riu. Perb tambe, per primer cop, amistats: donar-me a

cOBeixer, entrar de .iea en miea a les cases, obrir la nostra a la

rialla dels nous coneguts, enllagar dels uns ale altres, de vegades
saltant per Barcelona, en estranyee triangulacions. I posar arrels

amb La quieta seguretat de 1 '·a.rbre qu.e :1-11 �!iil� _'9.p-r�n. a sere

Les amistats i eoneixences fetes a ,l;$alaguer foren -aviat solides,
�

. . .qU� de� ,i r

peer -1' ineX'o'�ble rods. de la fortun.a- .a.renaa amtr .." a. 1 Edat

Mitjana bate,g;m . l'a.b':slJrd dest! - algunes ja han sObrevl:scut a

Is. mort. Trista supervivencia, gravida "perb ,de gloria.
=-



Perqu�, a parer meu, i parlo amb absoluta franquesa i potser abTup

ta.ent, la funci6 d'un Balaguer tan incontestablement eapdavanter

en aquesta zona, sense poblacions qu.e Ii puguin disputar ni un pessic

de les eeves v rtualitats,serh la de dirigir i potenciar aquesta am-

pla terra plana del Maseans� i t.mb� la que srest'n a llest i nerd,

L
.

t t 'f·
men

.

,
�s am1S ass a er com el bon V1, com la roca. al fons de l'avene

�

,

cristal.1it en i es fan fortes. Ben Qert que trenta anys i eseaig
. z,

son molts anys i :les arme-�' 'de11temps 'f duX-es· : tanmateix els vincles
,

eren prou tenagGs per assegurar aquella altra perviv�ncia que no s'ex-

pli ea ni per La
..

earn ni per la veu.

Vista en ele moments actuals , 18 Balaguer de finals del segle XX

e.ntic
_ant, tant de l'estereot1p que tal vegada els propie bala@ue-

rins no s'adonin prou b6 del rise d'aquietament perl.longat.Bala8uer

est� comencanf a sofrir les conse 9 U�neies d I
un mon que regredeix eco

nomicament mentra augmenta extraordin�riament el dinamisme,un dina

misma que fa cr�ixer i fa dissoldra , que craa avui per enderrocar de

m�,que aglutina
�

i �xata. 8lhora,marejadGr per a les ..2''''_�onsci�ncies
de tipus conservador, engrescador per als renovadors ;/J tanmateix

totbera peril16s.Per� els temps son aqueats: el camp no ningu no 1i

augura cap creixement 8mb les estructures actuals, i el camp �s qui

modria els mercats eomareals • I ningu no pot negar la imp0rt�ncia

que els mercats van tenir en l'eeonomia an�iga. Us parla un enamorat

de la coler i la vida _" dels mercats,pero tamb' un esc�ptic sobre

la seva viabiliiat �utura, avui que a) hi ha molta menys gent jove

dedicada a l'agricultura b) les compres poden fer-se mo necessaria

membel dia de mereat ,sin6 qualsevol dia ales grans unitats eomer

cials de la ruta e) el mereat setmanal ,a cap poblaci6, no tanca

grana operaeions • Per altra banda, 'S ben sabut que els canvis de

costums es precipiten. La creaciO d'industries tal -vegada ha contri

buXt a un cert creixement de Balaguer� i una continuada acci6 en

aquest sentit podria eontribuir a fixar en part un segment de la po-

blaoi6 humana de la N'oguera •

' -

.:""--. _

)



amb embranzida i ganes. Je veig un Balaguer colonitzador. Us heu demanat

mai quantes hect�rees hi ha de terra des del Segre d'aqui a1 Segre de

Oliana? d'Ivars de Noguera a Moat-rebei ? 0 d. Montgai a la Baronia de

Rialb ?

Quan die colonitzador no vull pas menystenir la tasca que en aquest

sentit puguim fe� altres'vileStperb ben cert que la inieiativa l'ha de

menar Balaguer. I exp1ico, a continuaci6 que jo sempre he vist l'ampla

Noguera com una terra on hi oaben eiutats, on podria haver-hi un dels

pols d'assentament de poblaci6. Hi ha microclimes,a redbs de les serres

que esg�aonen la'comarca, Ager, St .Mamet, Montsec,absolutament eonvida

dors i fiables. Hi he -0 f�cilment se'n tindria l'aport- aigua. Sempre

mlhe demanat per qu� la distribucio del poblament ,tan caoticament con

centrat eRcara al nostre pais ,no s'ha dut a terme,o iniciat, abans del

que slha fete Qu� espera, el Vall�s, per rebut jar d'una vegada que es

continuI amb el seu total encadenament i conversi6 en un suburbi indus

trial? Que vingui n cap aqui,no ja les imdnstrielS nomes, sin6 el pobla

mant que pren les decisions. Equilibrem el pais, que avui per avui te
�

un pes malaltissament deeantat cap a la maerocef�lia. Tindrem�1
.:espera't efx 'transversal ; ja fa. molts anys -a prop_sit ho die - que

un eminent gebgraf franc�s se sorprenia que a Catalunya hi haguessin

m6s eomunicacions verticals que ao horitzontals, sobretot a Ponent,on

r�diculament,hem de fe"iragonses i anar molt al sud per arribar a la
"

costa. Bs d'imaginar que ,amb l'eix transversal, es produira un cart

moviment de deseongesti6 en direcei6 a penent, tant de forg8 industrial

com de peblament : aquest poblament que em manoa. Les comarques occi

dentals aetualment van - en' det'!sitatdem0grafi_�a de i vint-i-quatre a menys
, ,

de deu habit�nts per km 2. Aixi ben poques coses poden fer-se a banda

subsistir vivint quasi a la auneta •

Per tant,conv' colonitzar,i crear una din�ica atractiva,eomengant

per als mateixos habitants de ls. comarca, que tot i haver frenat un xic,

continua assent comarea 'migraeio i no de fixaci6. De�em de pensar en

el Mascang� regat del canal: part important,ben cert, de la comarca ;
de m's al nord

pensem en tot el seca garriguenc que sembla un immens vedat de caga i

del qual nom6s es van aprofitar,gr�cies ale cabals d ',aigua, liil llarg

del segle, les empreses d.� energia el�ctrica.



Aquesta 'S la dinamiea que preveig neeessariR,indispensable ,per a

BaLaguez- ; per a fer aixb, expandir-se i cap-itanejar el creixement d' una

nova Noguera, cal que el propi Balaguer s'expandeixi i creixi en den

sitat,en densitat de propbsits. Balaguer,ningu no em desmentira , t�

co m un dels seus atractius Is. centripetici tat, aquell girar-se endins
""

i fer de la vida de cada dia un aparador interior. Es una de les po-

blacions que he conegut que m's girada endins apareix ; i aixb Ii cou

fereix una consist�neia innegable. No apareix dispersa,ni dispersada,

i com que alhora as un centre d'atracci6 perenne pel seu mercat,pet
i

trenat de vida comereial) per ser un punt de refer�nc�a i porta de la

muntanya tant com balco a la plana, sembla enriquir-se tothora amb

aquella condici6 nuclear.

Tahmateix, la persistencia de la nuelearitat, el balaguerinisme;

comports. un rise. En el dinamisme de la. vida moderna una. ciutat esdeve

tant mes riea d I ella mateixa co m mes interv(- en La vida general, tant

en el marc social, com economic com cultural. La dimensio completa d'

r
una eiutat es dona. pel joe i pel foe : el joe de les forces econb-

miqueti i e1 foc ereuat del cO.t'\servadorisme est�tie i de Is progressia.

innovadora,i aixb vessant-se enfora,donant-se a con��xer. Intervenint/

en una paraula.

No insinuo,amb aixb,una simple critiea, ni tan sols una ombra de cri

tica 0 de reny.Ni podria ni en tinc credeneials: die nom�s allo que

diversos observadors mlhan fet arribar en corroboracio casual del que

jo mateix constato. Potser per aixo/fonamentalment, jo parlava a1 co

mengament d'un aou Balaguer eolonitzador , en 12 m�s alta i noble

accepcio del.�ot. Una ciutat que de debo sigui capital, que aqui � en

aquesta Noguera empobrida i plena de possibilitats,pot esdevenir-ho

amb tot el pes de la responsabilitat i la gl4ria d'un deure aoeeptat.

La historia cal assumir-la,pero no fer-ne un mirall de vanitats 0

una refer�neia umbil.lical i prou. La nostra,la vostra historia,'s

densa i respectable,i mal se�ei fariem a la seva possible lli96,si

no en feiem alhora una traAuq�et per assaltar el future Ja mlesta

be la venerable figura del Dissortat,i els oases dels altres que jeien
a ._"._ les Avellanes. Com mlest� b' l'a1tre Jaume,el rei

mes alt de tots,i el Pere,el m�s baixet d'estatura i el _



ressb podrien tanir. com son als festius. Rec6rrer les aebncies

balagueri m's profund en polities. : i ja m'estan b' els vostres re

presentants a les Bases de Manresa ,i els de dretes i d1esquerres,

i les dinasties de families que van fer el Balaguer. del segle XX:

pera hem de mirar endavant sense destruir ni un gra de la pedra del
-,

passat.

I 'S eulturalment, encara, que Balaguer pot projectar-se m's exem

plarment. I quan die culturalment v�ll dir en tots els camps de la

cultura,des de les lletres a llestudi, des de l'agengament urba fins

a la gastronomia. Yersonalment, mentre vaig viure entre vosaltres,

____ ·w ', .. i, vaig poder donar mostres d' aquest interlls perqull Bal@guer

se servis de tot al1&.' que amb limitaciOlllS i mod�stia jo pogues apor

tar-hi en l'erdre cultural. La mai desmentida catalani._.,tat de Ba1a<tu.er
;.

va ajudar-m'hi,perqu� si no hagues trobat una base de net i cIaI' pa":,,,':

trietisme ja no m' hi haur'La trobat a gust.

Catalanitat que ma i, no he trobat desmentida ,dones, a j?.aLa��;
arrels ben e1ares,bones de eonservar i de daf'enaar-, Jo v'oldria,pero,

que setm permet�s de dir que en ocasio d'une Festa Major,' 1a eata1a

nitat de base hauria de sortir al carre I' de forma manifesta,i asser

present � totes les manifestacions de ilas f'estivitats. Ignoro si ,fo
r-a del progr-ama oficial pUblic< tala premsa,hi ha al"'res activitats

que demostrin la eatalanitat de Balaguer ; 91 proerama festiuJipel

cap baix, no ho fa. I aquest es greuge que he m�nifestat en. cartes

a la premsa ,en converses;i en d'altres oregons, a poblacions diver

ses. El criteri que les comissions de festas segueixen en moltes de

les nostres poblaeion�no �s pas e1 mes adequat per insistir sobre

allb ue de genuf tenim : 6i La diversi6 ens &'1 de venir en llengua
forana -almenys en una tan aelaparEtdora majoria .... jo cree que anirem

m�lament : no cal pas fer .ocampanya nacionali tzadora, com as diu

ara, perb (.a.l nacionalitzar a cada moment. Som un poble oue, lamen

tablement;mentre per un8 banda m��te 113. seva personalitat profunda,

�e�( mil i una ooortunitats de mcnifestar-la en als actes ue m�s

i ale representants de les cadenes de varie·tats as contribuir

llanqar earn a 1a ferae �'es ectacle eal Que tingui tamb� una funci6

educadora,en el nostre cps, reeducadora.

I aquesta necessitat la � B�laguer i 1 ��e�areelon�, Olot i La

S�nia. No estenc pas un dit qcusndor particulnritzant: em queixo
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�ue unR. i altra veg d<=> cAiem en 18. comoditat i 13 despersonalitz&-

016.

Per alt1"a banda, als esforgos oulturals que surtin de dins e1 clos
,

de la nostra societat ciutadana. cal que s estenguin i faci ,con�ixer.

La cultura catalana, que risca de tenir Rom�s un gran aparador a

Barcelona, es modreix de tothomii aqQestes aportacions de fora del PIa

de 113. Boqueria no s6n avaluades niposades en relleu a la. ciut-at Cap i

Casal, que engoleix i fagocita tot allo que de positiu se Ii aporta.
\

Contra-restem aquesta atraccio amb pols culturals fora de Barcelona,

i no us pensessiu que tot aixo que demano es fruit d'wa cert separa

tisme anti-ba1"celoni , al contrari, dins de ponent m'he hagut de sen

tir algun penjament per la meva estreta vinculaci6 amb Barcelona,en

institucions de que formo part i en marcs referencials a que em veig

obligat a rec6r1"er. No : e1 que vull dir,i he repetit sempre a Lleida

igualment,es que si nosaltres no potenciem amb for9a allb que fem,

i ho portem fins i tot a Barcelona a so de tabals,pagant-nos,si cORvenia

l' es pad, publi,Citari, no esperem que aquella gent) enfeinada amb el

tragi de eada dia i sobresaturada de competitivitat interior ,s'ocupin

de mosaltres. Clar i net. I aquesta apreciaci6 sobre Barcelona vall

en menor eseala,per Lleida respecte de Balaguer i per Balaguer respec-

te de la Naguera. Aqui slhan fet al llarg dels darrers trenta anys,

per posar una. xifra, coses molt importants,que no han tingut ressb

fora. I amb �l' � eco de dins Do ens podem acontentar, com no ens po

dem aeontentar amb 12 ratlla de sol que va de la muralla de dalt a

ls muralla de dessota e�Miracle.



Aixi, dones, quan hagin passat les Festes del Sant Crist,podrem pensar

en tot el que he dit avui, i oblidar-ho si tant ens plau,Q aprofitar-ho ,

e rumiar que tot ha estat un feix de paraules bones perque se les endug:ui
"

el sere 0 es fonguin en la bOira,com s'hi han fos les figures deLBala-
guer que encara he pogut coneixer,d'un Balaguer que tot just 6s d'ahir

i �ue ja. sembla,per La llestesa i volatilitzacio dels nostres moments,

coss d'un passat m6s llunya. Aixb /aquestes figures que ahir

tot just salud�vem pel Mercadal,que havien estat puntals culturals del

Balaguer de sempre , i esmento no DS
.,

oLne,__noms que els enclouen tots en

AA�_·." }"
una abz-acada , Armenter, Bar6s, Carrob' , Puja_das, jYlt7rlMA./�\XO indica, re.blo,

com 6s urgent de posar fil a l'agulla, 0 ,m's ben di'ide no deixar ni
I

un sol dis d.enfilar-la.

Despr6s de les Festes,he dit,podrem replantejar-nos aquests temes i

veure no tant qu� fa]..a 'bi,utat per mi eo m que faig ;P per JJ.a��iJita:t. Ara
-s-,

"-

� .�
.

�

com ara Balaguer i els seus fills i els visitants, han de fondre's

en el ritual de la tradicio f�en l'alegria de Ie. eelebracie, ran de

les aigUes, que tots volem

Per molts anY's.

tranquil.les , del nostre Segre.


