Pregó Festa Major 2014/1

PREGÓ DE LA FESTA MAJOR DE LA MARE DE DÉU DE LA
RIERA 2014
Alcalde, regidors i regidores, companys de l’Associació de
Gent Gran, amics i amigues, nens i nenes, molt bona
tarda a tothom.
La riquesa associativa del nostre poble és molt gran i
aquest és un fet que cal destacar perquè dóna vida i força
al poble. Cal reconèixer la dedicació que fan les persones
que estan al davant de totes les entitats, i en el nostre cas
concret la tenacitat i la constància en totes les activitats
que organitzem.
Per tot això fa uns mesos, l’Associació de Gent Gran de les
Borges del Camp va rebre amb emoció l’encàrrec de fer el
pregó de la nostra Festa Major en honor de la Mare de
Déu de la Riera. No cal dir que fer una crida a la Festa és
un gran orgull però també una gran responsabilitat. Fer el
pregó genera molta il·lusió i alhora un cert neguit d’idees
i també de sentiments, que es barregen i que mica en
mica van prenen forma fins a esdevenir el Pregó que us
oferim avui.
Les persones que formem part de l’Associació tenim molt
presents records de les festes majors de la nostra
infantesa i de la nostra joventut.
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Festes majors amb un gran pes de la tradició, de la
devoció religiosa; dels jocs tradicionals; dels grans balls;
de les estrenes d’elegants vestits; dels àpats familiars; de
la gresca concentrada en pocs dies abans no tornéssim a
les obligacions de cada dia.
Tots plegats, homes i dones de totes les edats, famílies
senceres, infants i joves, gaudíem d’una festa major
vibrant i d’un programa d’actes molt concret i repetitiu,
amb poc marge per a la variació i per a la innovació,
aquesta paraula que està tan de moda i que moltes
vegades no sabem ben bé què vol dir.
D’entre tots els actes de les nostres festes majors tenia
un paper predominant la Sardana. Es feien ballades des
del dia que sortien els Diables fins al final de la festa. Es
programaven fins i tot en sessió de matí i tarda!! Aquests
moments eren, a més, especialment intensos perquè
durant molts anys van ser els pocs moments d’afirmació
nacional que es van poder fer en públic.
Per la Dictadura, la sardana era un ball regional típic
d’Espanya com podia ser la jota Aragonesa. Però en
aquells moments de repressió, per als catalans la Sardana
representava l’expressió pública de la nostra cultura
pròpia, de la nostra identitat diferenciada. Ballàvem
sardanes i dèiem que érem catalans i que ho volíem
continuar sent, i d’aquesta manera ens reivindicàvem
com a poble. Tenim exemples de sardanes, com la Santa
Espina, que han esdevingut veritables símbols de lluita
nacional d’aquest país.
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Penso, i crec que és un sentiment compartit per molta
gent de la meva generació, que la Sardana mereix un lloc
més destacat, especialment en les festes majors dels
pobles de Catalunya. Perquè la Festa Major també forma
part de la nostra identitat com a catalans, i si no la
defensem nosaltres, no la defensarà ningú.
I la defensa de la Sardana i de la singularitat de la Festa
Major és cosa de tots. És cosa de l’Ajuntament i de la
comissió de festes que programa els actes, però també és
cosa de tots nosaltres. La Festa Major és més festa i té
més força si tots participem de tots els actes,
independentment si s’adrecen a un públic més infantil o a
un públic més jove o adult.
La gent gran del poble som un públic que hem de ser
especialment actiu durant la Festa. Tot i que els més joves
tenen més energia i estan més al dia de les novetats i de
les modes, no vol dir que només els més joves puguin
gaudir de molts dels actes de la Festa Major.
Hem de ser receptius i oberts a les noves propostes, i
hem de ser pacients i d’esperit jove per passar-ho bé amb
les nostres famílies en els diferents actes. Nosaltres
també tenim il·lusió per la nostra Festa i molts dels actes
que s’hi fan els hem viscut de sempre.
Un dels homenatges més macos que ens fan és l’encesa
de la Tronada a càrrec de l’home i de la dona més grans
del poble. Aquesta tradició demostra la consideració i el
respecte que hi ha al nostre poble vers la gent gran.
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I és també una manera de recordar l’aportació i la
contribució que hem fet perquè el nostre poble sigui el
que és avui: un poble dinàmic i amb molts serveis.
Moltes persones que avui són aquí van fer amb les seves
mans el camp de futbol o el poliesportiu, per exemple.
També van impulsar la colla gegantera o la de diables, o
l’Associació de Dones o de la Gent Gran. Avui potser no
tenim la mateixa força física però hem treballat molt per
aquest poble. A més tenim encara il·lusió per organitzar
activitats i per participar en d’altres que s’organitzen,
totes amb l’objectiu de mantenir la cohesió del poble i
l’activitat de les entitats.
Aquesta ànsia de participació ve d’una actitud de
compromís i de valors profunds apresos des de la
infantesa. A més d’aquest pòsit, som gent activa i tenim
experiència vital.
Potser els més joves pensaran que el món d’avui és molt
diferent al nostre quan érem joves. Ara tot és molt
canviant i molt incert. Ara hi ha una relaxació dels
costums i unes llibertats molt positives, però que de
vegades donen la sensació que vivim en un món caòtic,
on tot s’hi val.
S’ha de deixar pas als joves, és cert. Però sobre com
afrontar les incerteses i els canvis podem aportar la
nostra visió i la nostra experiència perquè, ni que sigui per
edat, hem viscut situacions de tota mena, de les quals
podem extreure aprenentatges que avui també es poden
aplicar.
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Això no vol dir que tinguem solucions per tot, ni que la
nostra paraula hagi de ser l’única i la vertadera.
Simplement vull reivindicar el paper de la gent gran a la
nostra societat, una societat que no ha de pensar en el
nostre benestar des d’un de vista només assistencial, de
salut, de serveis socials. El nostre benestar també depèn
de la nostra capacitat d’opinar i de participar en la nostra
família, en el nostre poble i en el nostre país.
La participació ens dignifica, ens manté actius, ens
permet fer sentit la nostra veu. Per això, si les forces i la
salut ens ho permeten, no tenim excusa. Hem de
participar, hem de col·laborar i hem d’ajudar durant tot
l’any al nostre poble.
Aquest és el tarannà de la nostra Associació, una
associació de les més nombroses del poble, que compleix
una funció social i lúdica, però també d’oci i cultural. La
nostra Associació, a més de gent gran, accepta també que
altres persones més joves puguin ser sòcies com a
voluntaris i voluntàries que ajuden en determinades
activitats.
Per tant, des del nostre lloc com a entitat, sempre que
sigui possible, tenim el compromís d’ajudar l’Ajuntament
perquè treballa pel conjunt del poble. En un moments
complicats com aquests hem de fer pinya perquè és molt
fàcil criticar les administracions i els polítics i culpar-los,
amb raó o sense, de tots els mals, els propis i els dels
altres.
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Creiem que és just reconèixer la bona feina quan és així, i
fer crítica quan fa falta, però constructiva, ja que les
persones que estan avui al davant de l’Ajuntament,
començant pel nostre alcalde, el Quim, han demostrat la
seva estima pel poble i capacitat per a fer bona feina.
L’Associació també té interès a col·laborar amb les altres
entitats del poble en tots aquells projectes i activitats que
són per al conjunt del poble, i per defensar la identitat de
les Borges del Camp i la nostra catalanitat.
Aquesta identitat es configura a partir de diversos
elements, però en el cas del nostre poble destaca
especialment la Festa Major. En el cas de les Borges,
l’element més tradicional és l’Arribada. És l’element festiu
que ens dóna més identitat. Per això creiem que els
elements més arrelats en la Festa Major els hem de donar
un valor més ampli i més fort i això, en gran part, es fa
amb una participació molt gran per part de tots els
borgencs i borgenques.
Els moments històrics que vivim exigeixen que enfortim el
nostre vincle amb tots els signes d’identitat que ens
caracteritzen com a catalans, i els elements més
tradicionals de les festes majors també formen part
d’aquests signes d’identitat.
Per tot això que he anat comentat, en nom de la Junta de
l’Associació de Gent Gran, i en nom de tots els socis i
sòcies, us fem una crida a participar en la nostra Festa
Major, especialment en els actes que la distingeixen, com
un nou compromís amb el nostre poble i amb el futur
nacional del nostre país.
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Veniu! Gaudiu de la Festa Major i dels actes que la
identifiquen i la diferencien!!
Molt bona Festa Major a tothom!!
Visca les Borges i Visca Catalunya!!
Júlia Ciurana Figueras
Presidenta de l’Associació de Gent Gran de les Borges del
Camp
31 d’agost de 2014

