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SISTEMES DE VALORS

Als volums, necessariament redurts, que les Comissions de festes editen
amb motiu de les Festes Majors, solen apareixer col.laboracions diverses,
rarament llegides per la gent festera i que, amb el temps, van derivar cap a

textos de circumstancies, de lloanca de la vila 0 ciutat en qiiestio. Ningu no

hi te res a dir i al capdavall un text facil de passar i benevol ajuda a l'ambient
de celebraci6. Pero hi ha molt mes a dir.
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Certament, he sostingut de sempre que la Festa Major ha de servir, tambe,
per establir una reflexi6 entorn del cos social, de la convivencia, de l'etica
de les relacions i de la necessaria coherencia veinal. I aquesta reflexi6 ens

pot conduir a fer cada any una FestaMajor mes autenrica, generosa amb els

qui ens visiten i exigent per als de dins, rica en novetats i prodiga en llicons.

La frivolitat en que moltes, rnoltissimes Festes Majors han caigut arreu del

pais te la principal debilitat no pas en la frivolitat, que en un percentatge
petit conve fins i tot que hi sigui: rau en l'exdusiu color frivol en que cauen

molts programes. Algunes d'aquestes idees ja vaig exposar-les ja al meu

Preg6 de la Festa Major de 1988. Mantinc que en un mon com el que
vivim en el qualla manca de sensibilitat s'esten com taca d'oli i afecta a

cam ins mentalitats ben joves, en contrast amb la generositat i creativitat
d'altres, cal que reaccionem amb visio positiva i capacitat d'accio. El

capgirament de valors abans solides, i no necessariarnent tradicionals a la
manera restrictiva, entengui's be, es preocupant. Des de la familia, passant
per l'escola, sembla com si els esforcos per fer reflexionar, per predisposar a
capteniments respectuosos amb els altres iamb el medi envoltant, no

arribessin a bon port. Per m-olest que sigui parlar-ne, hem de parlar-ne fins
en la Festa Major!
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