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FEstA MAJOR e
les BORGES BLANQUES

EI mirall trist

Les Garrigues estan darrerament de rnoda: d'una banda, accions delictives - de
les quais els seus pobles han estat vfctimes, recordem-ho, no pas actors; de I'altra,
les queixes constants sobre desfdia institucional acompanyades de peticions de
millores en tots els ordres, cornencant per les infraestructures. Algunes d'aquestes
infraestructures, les vials, per exemple, eternament promeses pels d'un color i pels
d'un altre, i portades a terme amb una parsimcnia similar a la dels regadius.

Eis mitjans de cornunicacio generalistes, sobretot els que tenen origen al Ilevat del

territori, posen sempre de relleu els aspectes negatius, 0 enfosquits per desgracies:
no parlen mai dels aspectes positius, de la vitalitat sorprenent que aquestes terres

palesen, de la capacitat d'organitzacio del seu teixit social. No interpelen els seus

habitants, no entren ales seves cases, no s'adonen de les realitzacions individuals
o veinals que han posat dempeus, ni de les entitats, modestes en el seu abast,
perc denses en significat. Algun gran rnitja s'ha fixat mai, de tots els pobles
garriguencs, en aquell orteo, aquella associacio de dones, aquella cooperativa que
sobresurt, aquell cau de joves que defensa la natura i maida perque no es desequilibri
el paisatge, aquell grup de mestres que ha fomentat la convivencia i l'educacio en

la sensibiliat, aquells mitjans impresos que molts de pobles tenen, el butlletf

mensual, 0 trimestral, a banda les revistes borgenques?

I es que ja se sap que una notfcia de catastrote 0 de malesa, una mala notfcia, es
una bona notfcia, tal com diu I'aforisme periodfstic. EI cas es vendre premsa i

aconseguir difusio radiada 0 de pantalla.

Perc nosaltres hem de ser fide Is a la Ifnia honesta, arrelada, i positiva. Tant en el
dia a dia, com en casos de joia col-lectiva, per exemple el d'una Festa Major. Felic
per a tots, de cor.

Josep Vallverdu
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equip de rnusrca, i no se

quantes coses rnes, s'han
acabat les contalles i s'han
acabat les reunions, d'aquesta
manera, que potser ens sembla
millor per rnes Iliure, ens anem

fent rnes individualistes i poe
a poe jo penso que perdem el
sentit de comunitat que era

plural i enriquidor.

I com es traslladaven d'un Iloc
a un altre els avantpassats?,
doncs a peu, a cavall, amb carro

Festa Major de 1947 0 amb diligencia. Per anar al

tros, a peu 0 a cavall, per anar
a collir olives, amb carro iamb provisions per una setmana perque anar i tornar
cada dia era una gran perdua detemps. Anar de les Borges a Barcelona devia costar
dies i com que no acostumaven a fer-he els pobres, qui ho feia, abans de sortir
anava a cal notari a fer testament.

Us heu fixat quina vida rnes diferent i quina Ilista de coses tenim que abans no

tenfen?: aigua corrent a les cases, calefacci6, aire condicionat, nevera, cuina de

gas 0 electrica, microones, rentadora, rentavaixelles, assecadora, televisi6, radio,
ordinador, cotxe, moto; bicicleta, teleton i mobil, i suposo que encara em deixo
rnes coses.

Com ja sabeu aquest any els Amics del Terrall juntament amb l'Ajuntament, han

homenatjat l'Alcalde Josep Arrufat i Gine i tot el Consistori que va acordar convertir

I'antiga bassa de recollida de I'aigua de la pluja, en el passeig del Terrall que tant
ens enorgulleix i pel qual passegem tots els diumenges de I'any, i tot I'estiu, perc
d'una manera especial per la Festa Major, i aquest ritual del passeig ja fa rnes de
100 anys que es repeteix. Es formidable, no us sembla?

Veritablement era necessari aquest homenatge, que tambe hem de fer nostre, se'l
van ben mereixer, i els ho hem d'agrair continuant les passejades, tenint cura de
les plantes i de tot el mobil iari, fent el concurs de Paelles, les Sardanes per la
Festa Major, concerts i tot el que pugui donar vida al Terrall i alegria als nostres
cors.

Bona Festa Major 2006!

Roser Ripolh�s


