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reentar-vos el pregoner de les nostres Festes de Maig es

cosa‘rriscada quan es tracta d'una persona, com en

IF

Josep Anton Duran Lleida, prou coneguda arreu del

ais per la seva activitat política. Lleidatà, si no de nai-

xement sí d'adopció, va realitzar els seus estudis univer-

sitaris a Lleida i, posteriorment, fou professor de dret

civil de l'Estudi General. Aquí va iniciar-se la seva voca-

ció política i va començar la seva activitat pública a

l'Ajuntament de Lleida, en la primera Corporació elegi-

da democràticament l'any 1979, de la qual va ser tinent

d'alcalde d'Urbanisme, en un govern de coalició que tan

positiu va resultar per a endegar el nou període de Ih-

bertats municipals i que, cal recorda-ho, fou decisiu en

l'aplicació del Pla General Municipal, que ha estat

vigent fins a l'aprovació, el passat ales d'abril, del nou.

Durant el temps que yam treballar plegats a posar les

bases d'una nova Lleida, més oberta, més gran i amb

millor qualitat de vida, tots els nostres conciutadans van

poder apreciar com es possible la col . laboració entre

maneres de pensar diferents si l'objectiu comú es el

benestar i el progrés de la ciutat. Certament les cir-

cumstàncies eren extraordinàries. Sortíem d'una llarga

dictadura i gairebé tot era per fer en l'àmbit municipal.

Però no eren extraordinàries, ni ho haurien de ser avui,

les voluntats compartides d'aplegar esforços en el diàleg,

la tolerancia i l'actitud positiva de fer ciutat i de fer ciu-

tadania. Josep Anton Duran Lleida en fou un capda-

vanter i es per això que perdura.
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Pregó

(Llegit el 8 de maig de 1997

al Saló de Sessions

del Palau de la Paeria)

Després va ser cridat a responsabilitats més altes, però

no més importants que les que va desenvolupar com a

regidor d'aquest Ajuntament, en una carrera meteórica

que l'ha portat a la presidència del Comité de Govern

d'Unió Democràtica de Catalunya i a la vicepresidència

de la Internacional Democratacristiana. La seva presèn-

cia en el parlament espanyol i en el parlament d'Europa

han estat determinants en la nostra plena integració a la

Unió Europea. En Josep Anton és un home profunda-

ment europeista amb el qual hem tingut la satisfacció de

compartir aquest acte d'homenatge en el Dia d'Europa

que hem celebrat fa uns instants. Esperem poder com-

partir en el futur les tasques de construcció de la Unió

Europea.

És, doncs, amb aquest sentiment d'amistat per la seva

persona, de reconeixement de la tasca realitzada a la

Paeria i de la seva vàlua com a home públic, conciliador

i tolerant, que el rebem com a pregoner de les Festes de

Maig. Ell té la paraula.

Antoni Siurana i Zaragoza,

alcalde de Lleida.
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lustrissim Sr. Paer en Cap, paers, delegat territorial
e la Generalitat, dignissimes autoritats i representa-

,
ions, pubilles de les festes, amigues i amics, senyo-
s i senyors:

Vostès saben i és costum que, en pregons d'aquesta
mena, el pregoner comenci fent esment de totes i
cadascuna de les virtuts que adornen la població en la
qual es troba. Avui seria, per tant, el cas de Lleida.
Això sol ser molt habitual i propi dels pregoners
forasters. Explicant-ho als veins, s'ho expliquen a ells
mateixos tot plegat, acaba provocant una justificada
sensació d'ensabonada.

No és aquest el cas del pregoner que avui els parla i
que té el privilegi i l'honor d'adreçar-se a tots vostès.
La vida té moltes vides. I a cadascuna d'aquestes
vides li escau un començament. Lleida ha estat per a
mi el començament de les millors coses que m'han
pogut passar. Lleida per a mi sempre ha estat un gre-
sol d'aprenentatge.

En aquesta ciutat vaig anar descobrint el món de les
coses que no sabia, el món de les sensacions i el món
de l'esperit. A la residència de Sant Antoni dels Pares
Franciscans vaig experimentar l'emoció de les coses
fetes en comb i la necessitat de la col.laboració
mútua. A l'Estudi General, a la nostra Universitat, vaig
reblar la formació acadèmica, una de les crosses per
al meu temporal pas per la vida. No són aquestes les
úniques causes que em fan sentir exclusivament Ilei-
datà, perto ja n'hi hauria prou per considerar que la
meva vida està indissolublement Iligada a aquestes
pedres, a aquest riu, a la boira gelada de l'hivern i a
les olors de l'horta quan arriba l'estiu.
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Vostès saben prou bé que Lleida va ser també el bres-
sol de les meves primeres accions polítiques. Tal i
com l'amic Jaume Magre i tants altres aquí presents
ens podrien explicar, ens trobàvem tots plegats en un
temps frontissa. S'acabava un món privat de Ilibertats
públiques, deixàvem la Ilarga foscor i teníem al davant
una Europa, amb tot el que significa de progrés mate-
rial i espiritual, que ens obria els braços, però no sabí-
em ben bé com arribar-hi. Lleida va ser, per a aquest
pregoner que els parla, la talaia que em va permetre
veure-hi més enllà, pouar en el pensament dels autors
d'una Europa que havia aconseguit rescabalar-se
amb èxit de la plana més negra de la seva história que
va ser l'ascensió i el triomf del feixisme i el rastre
sangonós de la Segona Guerra Mundial.

Les meves primeres accions polítiques van desembo-
car en l'altíssim honor de merèixer la confiança dels
meus conciutadans per representar-los en les coses
de la ciutat. En el primer ajuntament democràtic, per
damunt de les banderes i dels partits, hi havia un tret
que ens agermanava els uns i els altres: tots érem
aprenents. Tots havíem arribat a un poder democràtic
que la ciutadania anhelava, i no podíem defraudar-los.
Ara, quan ja han passat divuit anys, la nostra
democràcia municipal ha arribat a la majoria d'edat i
crec que aquells aprenents d'aleshores, fossin del
partit que fossin, han esdevingut eficaços gestors
dels interessos del comú. Permeteu-me ara que obri
un parèntesi. I que ho faci per felicitar molt sincera-
ment, de tot cor, les persones i entitats guardonades
en aquest acte. I que ho faci molt especialment en l'a-
mic Jaume Magre i Servet. A tots ells, convertits en
veritables models per a la resta de ciutadans, les més
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efusives gràcies pels seus esforços, i als qui ja no hi
són, el nostre agraïment i el nostre record.

Quan ara recordo el meu pas com a tinent d'alcalde
d'aquesta Paeria, haig de confessar-me que moltes de
les coses que avui sé les vaig començar a veure preci-
sament aquí i que, en política, no hi ha mai gènere
menor. Entre el regidor que treu hores a la son per ser-
vir el seu municipi i el president d'una nació que va
amb l'agenda plena, hi ha un fil conductor que és el
que vertebra i consolida els impulsos de la nostra
societat. Costa molt prestigiar la política i costa molt
poc desprestigiar-la. Però l'acció política mai no desa-
pareixerà mentre estigui encomanada a ciutadans
inquiets, honestos i prudents com la immensa majoria
de càrrecs electes que han tirat endavant les nostres
comunitats al Ilarg d'aquests anys.

Aquest preàmbul em serveix, doncs, d'allò que els
diplomàtics en dirien "cartes credencials". Vull dir amb
això que no cal que entre els presents anem esmerçant
aquesta estona lloant les exceliències de la ciutat o la
bellesa del seu paisatge presidit per la majestuositat
de la Seu Vella. Perot, sí que m'agradaria introduir la
idea que la bellesa —aquest concepte tan relacionat
amb l'art i amb la poesia— també pot arrelar en les rela-
cions polítiques. Avui, més enllà de les meves paraules
maldestres, s'està produint aquí un fet de bellesa polí-
tica. El Paer en Cap és, per mor de la voluntat popular,
un adversari politic. I aquest adversari politic ha cregut
que en l'amor a la ciutat i als valors democràtics no hi
ha adversitat, sinó complicitat. Aix?) és prestigiar la
política: fer-la servir de Hoc d'encontre i no pas de pre-
text per a ruptures cegues.
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Tampoc no es el moment d'aprofitar un pregó per opi-
nar sobre les obres públiques que planen sobre la ciu-
tat i sobre la comarca, ni sobre aquelles que ja estan
en ple funcionament. Diguem, simplement, que Lleida,
com tants altres pobles i ciutats de Catalunya, ha anat
millorant d'ençà que els ciutadans exerceixen el dret
a escollir els seus representants. La qualitat de vida
no depèn únicament del benestar material o social,
però no hi ha dubte que hi ajuda. I és evident que
aquell ancestral desig que l'espècie humana ha de
deixar als seus fills un món millor, en el cas del petit
món de Lleida ha estat aconseguit.

El nostre poeta Josep Estadella i Amó, en el seu llibre
Fites, escrit l'any 1951, en un afany d'acreditar la seva
nissaga Ileidatana, deia:

"Sóc Ileidatà per mèrits de naixença
i d'espontani i lliure assentiment:
amo ma terra fervosament,
i on ella fina, el meu enyor comença."

No cal que us digui que encara que el meu segon cog-
nom és Lleida, no sóc Ileidata per mèrits de naixença.
El meu bressol va ser el terrer de la Franja, el poble
d'Alcampell o Campell, segons el topònim original i
ara reivindicat, "aiguabarreig de Ilengües i cultures,
les terres frontereres de Ponent". Terres catalanes en
llengua i cultura, que són, per damunt de tot, per
damunt d'absurdes decisions polítiques, una forma
de sentir i de fer.

No puc, doncs, acreditar la meva nissaga Ileidatana,
però sí que us puc dir de tot cor que sóc i seré lleidatà
per espontaneïtat i Inure assentiment i que, com
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Estadella i Arnó, amo aquesta terra fervorosament.
Per això, jo, que no puc ser en aquesta ciutat tant de
temps com voldria, entenc perfectament els versos de
Marius Torres quan expressen l'enyor que es pot sen-
tir per Lleida quan no s'hi és.

"Sé d'una ciutat, molt Iluny daqui, dolça i secreta,
on els anys d'alegria són breus com una nit;
on el sol és feliç, el vent és un poeta,
i la boira és fidel com el meu esperit."

Crec, doncs, que ha estat aquesta fervorosa estima a
la ciutat allò que em va fer acceptar l'honrosa invita-
ció formulada pel Paer en Cap. Per això sóc avui aquí,
en aquest entranyable saló de plens de la nostra
Paeria, la casa de la ciutat, que té tants i tan bons
records per a mi. Com tots sabeu, i ja he recordat,
vaig tenir l'honor de pertànyer al primer Ajuntament
democratic d'aquesta ciutat, en un temps en què, com
ja he dit, políticament tot estava per fer i en el qual,
més que per ciència i experiència, actuàvem per
impulsos del cor i guiats per la il•lusió i la bona volun-
tat. També avui dia qualsevol activitat política es fa
amb el cor i amb la ildusió, però llavors tots érem com
infants aprenent a fer les primeres passes en un món
insegur i ple d'esperances ciutadanes, i allò tenia un
efecte magic que ens permetia superar qualsevol
entrebanc a força d'entusiasme. L'amic Jaume Magre,
a qui tan justament avui tenim ocasió de retre home-
natge, ho podria explicar molt millor que no pas jo,
com també ho podrien fer Alfons Porta, Magda
Ballester, el nostre actual paer o els malaurats Albert
Vives, Maria Rúbies, Francesc Solana, Ramos, i altres
paers d'aquella primera hora.
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Certament, per a mi, en aquesta casa, tot són records.
Fins i tot no deixa de ser anecdòtic que aquell mateix
politic novell que va gosar ser membre de la primera
Comissió de Festes d'aquell primer Ajuntament
democràtic l'any 1979, sigui avui aquí mateix no ja per
organitzar-les, sinó per fer-ne el pregó.

I haver acceptat aquest honor també comporta algun
risc, quan tots recordem encara les paraules que des
d'aquest mateix Hoc ens han adreçat les més diverses
personalitats de les lletres, la política, l'art i la ciència.
Lleidatans com Joan Oró, Josep Lladonosa, Joan
Baptista Xuriguera, Josep Vallverdú, Joan Domènech,
Paco Viladric, Josepa Raimundi, Alfons Porta,
Montserrat Betriu, o personalitats com el mateix
Josep Tarradellas, Narcís Serra, Jordi Solé Tura i el
mateix president Jordi Pujol, entre d'altres.

No sé si les meves paraules estaran a l'altura de tots
aquells que m'han precedit en el Pregó de Festes,
segur que no serà així, però sí que us puc garantir la
sinceritat, l'amor i l'entusiasme per aquesta Lleida
vostra i meva.

Els nostres historiadors assenyalen que el 9 de maig
de 1627, al so de les timbales que feien sonar els sig-
nífers i heralds de la ciutat, els paers van sortir d'a-
questa casa, de la Paeria, vestint gramalla roja —la
mateixa que Ilueixen els paers representats en aquest
magnífic retaule gòtic de la Verge dels Paers que
tenim al fons d'aquesta Sala de Plens, realitzat pel
pintor Jaume Ferrer 11 l'any 1455—, i que acompanyats
pels prohoms de la ciutat i amb una munió de Ileida-
tans van pujar a la Seu Vella per fer jurament i vot de
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celebrar la festa del benaurat i invicte màrtir sant
Anastasi.

Joan Maragall diu que quan un poble pren per patró
un heroi, és a dir, un màrtir, és que vol reviure cons-
tantment la seva heroïcitat i seguir el seu exemple
adequant-lo a allò que els temps demanen.

Quina fou l'heroïcitat de sant Anastasi?

Segons uns antics goigs,

"La ciutat de Lleida se honra
en haver tingut tal fill
quedant amb la vostra sombra
lliure sense cap perill."

En primer Hoc, la seva nissaga Ileidatana, haver nas-
cut segons la tradició en la nostra ciutat i haver estat
fidel a la seva terra, a la seva gent, als seus companys
i a la seva fe cristiana. La tradició ens diu que va morir
sota la persecució endegada contra els cristians per
l'emperador Dioclecià, que el va fer empresonar i des-
prés martiritzar conjuntament amb altres setanta com-
panys de milícia, i va ser decapitat 1'11 de maig de
l'any 305 a la platja de la ciutat de Betulo, avui
Badalona, ciutat que comparteix amb Lleida aquest
patrocini.

"El martiri us daren
entre molts altres companys;
així la testa us llevaren,
estenguint vostres afanys."
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A poc a poc, la festa de I'll de maig, en memòria i
homenatge d'aquest Ileidata anomenat Anastasi, ha
anat esdevenint la gran festa de la ciutat, la nostra
Festa Major, que vol dir la festa de tots i la més gran
de l'any.

Afortunadament, ja no vivim en temps en qua calgui
l'heroïcitat de sant Anastasi per sacsejar les cons-
ciències de la gent. Però, tal vegada, una de les feines
polítiques encara més necessaries avui dia és preci-
sament el foment del civisme.

Ja fa temps que els politics ens hem acostumat a ava-
luar el resultat de la nostra gestic') amb més xifres que
no pas paraules. És important que els comptes qua-
drin i que els diners de tots estiguin ben administrats.
Però el pregoner que els parla voldria aprofitar la seva
paciència per remoure una mica les altres matèries
primeres que configuren una comunitat i que, habi-
tualment, queden fora dels discursos.

Mirin: és cert que parlar d'un poble o d'una ciutat es
pot fer amb una enumeració elogiosa dels seus monu-
ments, dels seus indrets interessants o de l'harmonia
dels seus carrers. Però les ciutats i els pobles són la
gent. I ens fa la sensació que la gent és només el con-
junt de beneficiaris de tot allò que es fa. Ho són, és
veritat. La gent, els ciutadans, són els clients dels
administradors. Però això no vol dir que no tinguin la
responsabilitat d'aprofundir en allò que l'administra

-ció no vol tocar ni ha de fer-ho.

Tots som d'algun Hoc. I aquest Hoc del qual formem
part pot ser vist des de dins i des de fora. Quan veiem

el nostre Hoc, la nostra tribu, des de dins acostumem
a ser molt exigents i sempre trobem que podríem
millorar. Quan expliquem el nostre petit món als de
fora, aleshores no hi ha món millor. Però quan són els
altres, els de fora, els que ens jutgen, aleshores el seu
judici ens pot fer mal o, tant de bo, ens pot afalagar.

És llavors quan apareix el tòpic. Gracies al tòpic, que
no és altra cosa que una simplificació desinformada,
considerem que els alemanys són caps quadrats, que
els americans no saben menjar, que els bascos són
rudes i que els escocesos són gasius. El topic apareix
quan la Ilavor d'un petit defecte col.lectiu fructifica en
el camp de la ignorancia que els pobles tenen els uns
dels altres.

Combatre el tòpic es pot fer amb cartells oficials de
l'estil d'aquells rètols turístics que fa molts anys ens
recordaven que "Espanya era diferent". I tant que ho
era! Però el tòpic ha de ser també un estímul per treu-
re l'esperit col•lectiu i fer-ne alguna cosa més que
Iluir-lo davant el mirall en dies assenyalats.

El tòpic també pot ser positiu. Prop de Valls hi ha un
poble anomenat Alcover, famós per la bellesa de les
seves dones. A l'altre extrem, la noble població de
Lepe, a la Ilunyana provincia de Huelva, ha estat vícti-
ma del tòpic i ens ha donat una imatge dels seus ciu-
tadans prou dissortada.

Quins són els tòpics que parlen avui sobre Lleida i
qua podem fer per estendre la idea certíssima que
Lleida és un microcosmos constructiu que no desa-
profita cap de les energies de la seva gent? Enguany
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celebrem els vuit segles d'aquesta institució, la
Paeria, que ens acull. Enguany hem celebrat l'efemè-
ride dels set segles de la primera universitat de
Catalunya. El saber i la curiositat intel . lectual que
deriven d'aquesta veterania en el món de la cultura i
el pensament ens han de menar també a pensar qui
som i què és allò que podríem deixar de ser en el
futur. I no deixa de ser curiós que aquest doble ani-
versari plurisecular de la Paeria i de la Universitat hagi
coincidit amb la majoria d'edat del nostre sistema
democratic. Aquesta doble escala del temps, la de
cada ésser huma i la de la terra, ens demostra que,
encara que no ho puguem percebre, alit, que els ciu-
tadans fern amb el nostre esforç, allò per què Iluitem
dia a dia, adquireix amb el temps una importancia
cabdal i conforma l'esperit de la nostra ciutat i del
nostre país.

Per això hem de ser conscients que quan ens mirem
al mirall cada mall sempre veiem allò que hi ha, però
no parem esment en allò que també hi hauria d'haver.
Avui els parlaré d'una virtut menuda, però que impri-
meix caracter allà on es troba i que resulta essencial
per al bon humor col.lectiu. Es un virtut que està més
enlià de l'acció política i que resisteix tots els tempo-
rals que, per desgracia, amenacen la seguretat de la
gent.

Quins són els elements que fan que una comunitat se
senti 136 amb ella mateixa i amb les altres? De totes
les virtuts col.lectives que es troben en el bo i millor
de cadascun de nosaltres, potser la més fàcil de prac-
ticar no és altra que la urbanitat. No és frequent parlar
d'urbanitat i cal dir que, certament, als ciutadans de

Lleida, no els cal. Però a vegades convé recordar
aquelles coses que, de tan òbvies, corren el risc d'a-
nar-se perdent. Vivim en temps despistats on raffia-
ment involuntari que patien les poblacions ara fa cent
anys pot decantar-se cap a l'aïllament voluntari que
ens ofereixen els mitjans de comunicació i de trans-
port.

La urbanitat significa obertura i tacte, cordialitat i soli-
daritat, ganes que els altres visquin. No hi ha comuni-
tat possible sense urbanitat. La proximitat pot portar
a malentesos que ens fan la vida Inds dura, que res-
susciten els sentiments atàvics de la desconfiança i
que acaben corsecant la vida social. Quan això passa,
el poble més ben acabat comença a esberlar-se. En
altres paraules: contra la manca d'urbanitat, l'urba-
nisme no val.

Em diran vostès que la urbanitat no és cap virtut par-
ticularment gloriosa. Ser educat no comporta herois-
me, patriotisme ni altres paraules majors. Al capda-
vall, la urbanitat és només una aparença. Però es,
també al capdavall, el primer que intentem que apren-
guin els nostres fills en aquesta dificilíssima tasca
d'educar. El nen petit no té moral. En realitat no en pot
tenir i trigarà temps a tenir-ne. En canvi, el que sí que
descobreix ben aviat és allò que està prohibit. "No
facis això, que és Ileig". A vegades anem més enlià iIi
diem: "No facis això, que és perillós". Amb la segona
advertência hem intentat de protegir-lo d'ell mateix.
Però la primera ens protegeix a tots.

Quan el nen arribi a certa edat començarà a plantejar-
se si aquelles advertències significaven una frontera
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entre el 136 i el mal. Però, d'entrada, n'hi ha prou amb
aquestes regles que van fonamentades a consolidar
Ia convivència. Primer són les bones maneres.
Després vindran les bones accions. Dir "si us plau" o
"perdó" o "gràcies" és una manera d'anar interiorit-
zant el respecte per l'altre. No és gran cosa, pert) pot-
ser són aquestes coses petites les que ens permeten
anar essent cada dia una mica millors.

No vegin en aquest recordatori un interès fàcilment
caricaturitzable. No ens interessa una urbanitat força-
da i carrinclona que reduiria Lleida a una mala cópia
dels salons de Versalles. La urbanitat és l'assumpció
del fet que viure plegats no és el mateix que viure
aïllats, que és més fácil creure que farà un bon dia
quan diem "bon dia" al dia. La urbanitat és l'equilibri
que ens permet alegrar-nos dels èxits del veí i que ens
fa lamentar sincerament les seves tristeses. Això
també fa tòpic i fa imatge; això dignifica la bellesa
dels pobles i aporta a l'harmonia de les pedres la
bellesa de la intel.ligència.

Si hi ha res pitjor que un maleducat és un adult mal-
vat. Són paraules del filòsof francès André Comte-
Sponville. I realment això és així. Aquesta és l'expli-
cació d'aquesta insistència en les beceroles de la
convivència que és la urbanitat. Ja hem dit abans que
corrien temps despistats. Tenim més, però tot és
menys segur. La violència, que abans experimentà-
vem sempre com una cosa llunyana, a vegades es
manifesta ben a prop. Pels carrers veiem noves cares,
noves persones que vesteixen i actuen de maneres
noves i que, en la por ancestral de les comunitats peti-
tes, poden ser vistes com a elements d'intranquil.litat.
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Precisament per això cal enfortir la nostra urbanitat,
aquesta virtut només aparent, perquè de la urbanitat
es deriva la virtut profunda, sólida, difícil però impres-
cindible que és la tolerància.

I què és la tolerància? Voltaire deia que no és altra
cosa que el màxim atribut de la humanitat. Estem tots
carregats de febleses i d'errors. Perdonar-nos recí-
procament les nostres ximpleries és la primera Ilei de
la natura. Aprendre a tolerar-nos és admetre que
altres podrien ser intolerants amb les nostres faltes.
Apendre a tolerar-nos és posar-nos en el Hoc de l'al-
tre i pensar que en cadascun de nosaltres no hi ha
únicament un veí de Lleida. En cadascun de nosal-
tres, com a subjectes actius de l'espècie humana,
també hi ha vestigis de l'esclau que va construir les
pirámides d'Egipte, del soldat que va conquerir
Amèrica i de l'indi que va haver de veure com el con-
querien. Dintre de cadascun de nosaltres hi ha el
record latent de l'exiliat republicà que va haver d'anar
a l'exili, del jueu que va morir als camps de concen-
tració, del negre apallissat a Sud-bfrica, de la dona
adúltera lapidada a l'Iran, dels nens morts al setge de
Sarajevo o dels mateixos soldats que van llevar el cap
a sant Anastasi i als seus setanta companys per ordre
de Dioclecià.

Tots els horrors del planeta, des de la guerra fins a la
misèria, han fet que el món fos una permanent terra
de pas de gent que ha buscat un món millor.
Catalunya no ha estat aliena a aquest procés. Els
catalans hem marxat o ens hem quedat, hem demanat
que ens acollissin i ara veiem gent que ens demana
que els acollim. Es en aquests petits gestos on es
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forja la grandesa dels pobles. Allà on el respecte és
un sentiment més poderós que la suspicàcia, allà on
l'afecte brolla més espontàniament que la descon-
fiança, és allà on s'ha fet extensiva aquella urbanitat
de club parlàvem.

La tolerància, amb tot, és una paraula d'urgência. Si
fóssim més lúdics, més generosos, no hauríem de
tolerar res. N'hi hauria prou respectant els altres com
ens agradaria que ens respectessin. Tolerar no es evi-
dentment un ideal. No és un màxim, sinó un mínim. La
tolerància és una solució passadora mentre esperem
el millor, és a dir, que mentre esperem que els homes
es puguin estimar, o simplement conèixer-se o com-
prendre's, hem de sentir-nos satisfets que comencem
per suportar-nos. Com a petita virtut, la tolerància té
en la vida col•lectiva el mateix paper que té la urbani-
tat en la vida interpersonal: no es més que un
començament, però n'és un. I ara, precisament ara, és
quan els temps ens estan demanant que aquestes vir-
tuts creixin, que les duguem al gimnàs de la voluntat
i les entrenem per afrontar, si calgués, els demagogs,
els insolidaris i els enemics de la raó.

Els prego que em disculpin per haver-los entretingut
parlant d'una cosa que, n'estic segur, molts de vostès
tenen arrelada al fons de la seva moral. Al capdavall
forma part de la Ilei natural de les coses i es una con-
seqüència de la confiança que, afortunadament, s'ha
anat generant en aquest país nostre.

Per això celebrem festes com la que ara començarà. I
una festa no és altra cosa que la capacitat de trobar-
nos amb ganes de trobar-nos, de cedir-nos el pas i el

seient, de donar-nos la mà i de rebre-la, que el fill
entengui les raons del pare i el pare les del fill, que els
privilegis es quedin a casa i que els carrers acullin la
sobirana igualtat de tots aquells als qui ens enorgu-
Ileix el privilegi de ser senzillament un entre molts, veí
entre veins, company entre companys, ciutadà de
Lleida entre ciutadans del món.

Ara les meves paraules han de deixar pas al castell de
focs, als gegants, a la música, al ball, al teatre, a la
cultura, a l'esport, als titelles, a les comparses... La
Festa Major truca a la porta de la plaça de la Paeria.
Donem-li la benvinguda.

Bona Festa Major a tothom.

Josep Anton Duran i Lleida,
president del Comitè de Govern

d'Unió Democràtica de Catalunya
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