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"De tard o de lluny, Corpus al Juny"
La saviesa popular ha fallat una vegada més. Però, malgrat tot,
la nostra Festa Major; encara que lluny em permeteu que la
consideri un xic meva? torna puntual el diumenge abans del
dijous de Corpus, que ja no ho és. Què s’ha fet d’aquella altra
dita popular que deia «Tres jueves hay en el año que relucen
más que el sol: Jueves Santo, Corpus Cristi y el día de la
ascensión»; tot s’ha fos en un girant d’ulls confirmant una vegada més l’efímer que és tot, sí, sí ho has llegit bé: tot. Però bé, és
de la festa que vull parlar. De la festa popular que es vivia i que,
també, ha fet la fi d’en becaina.
Es va anar traslladant de lloc perquè cada any venien més
barraques, més festa; més firaires, més festa; perquè els cotxes
no podien passar, menys festa; i així es va anar apartant del
centre del poble, menys festa; fins a portar-la al polígon industrial, menys festa pels vius, més festa pels avantpassats (no s’ha
perdut per a tothom). A això cal afegir-hi la vida que donaven els
balls, els concerts i els balls que es fèien al Centro a l’envelat
que s’havia muntat entre la plaça de la Coma i l’edifici de la
societat, i la vida que donava l’ambient en els cafès. I amb això
no vull dir que ara no es facin actes públics, segur que se’n fan
molts més, però la popularitat que donava a la festa l’anar i venir
constant des del camp de futbol al passeig, carrer de les
Barraquetes i plaça de la Coma «feia Festa Major». Saludaves
als cassanencs que venien aquells dies a passar-los amb la
família i a qui no havies vist, potser, de la festa de l’any anterior.
Tornar la fira al centre del poble donaria de nou aquell aire
popular a la festa i a les activitats que s’hi desenvolupen. Facilitaria a tothom, altra vegada, participar de la mateixa: al polígon
hi ha molta gent que ni s’hi acosta. Sóc conscient que també hi
havia veïns que se sentien molestos pel soroll i el garbuix
d’aquells dies, però penso que el viure al centre del poble, per a
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molts, també té altres avantatges. I els cotxes? Per quatre dies,
segrestats on ara es munten les parades: al polígon.
Ah! i com que es desenvoluparia altra vegada amb més o
menys igualtat de plantejament logístic que la del poble veí, ens
permetria constatar una vegada més que la de Llagostera, comparada a la nostra, és una festa «pagesa». O no ho deien així els
nostres avis, pares i també nosaltres? Per això també s’ho val.
Pel maig, o pel juny, al centre del poble o a la perifèria, benvinguda sigui la Festa Major.
–Tinc el convenciment que si els polítics fossin conscients,
volguessin veure, que el que publiquen els estaments oficials
s’ho llegeix un ridícul mínim de gent no es gastarien ni un euro
més en aquestes publicacions-propaganda que surten de tant
en tant. Ara ha tocat el torn a «La Coma», que per cert el títol
desconcerta, ja que de fons hi ha la fotografia de Can Nadal. Per
altra banda cada equip de govern té la seva publicació: la que
feia l’equip anterior no li serveix. I per tant es viu una altra paradoxa: no és la publicació de l’Ajuntament, és la del partit o partits
que governen el poble explicant el que han fet: no seria més
profitós i honest explicar el que no han fet? Penso que aquest
tipus de publicació és «propaganda electoral» pagada directament pel contribuent. Una altra cosa eren «Els Plecs», «Mirall»...
–Ho deia Vicens Vives: «... Els industrials catalans –i espanyols– han considerat sempre, i consideren encara, que l’important per obtenir beneficis és estirar sobre els salaris».
La democràcia per fer què? (plana 53) Josep Pallach.
Amic lector: Tu també ho creus així? Tens alguna experiència
personal que avali aquesata tesi? Per què no ens en dius la
teva?
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