PREGÓ FESTA MAJOR SANTA COLOMA DE FARNERS, 2006

Gràcies, gràcies pels vostres aplaudiments, però com menys aplaudiu, més aviat
començarem a sopar.
Ja ho veieu, l’alcalde ja es prepara per les properes eleccions. Jo no, o sigui que us
diré veritats.
Primer de tot un record molt especial per aquesta plaça que m’ha bressolat durant
molts anys. Primer estudiant a l’Acadèmia, situada darrera vostre en l’edifici avui
sortosament recuperat de can Panxo. Després a l’altra acadèmia, quasi Universitat,
que hi havia per nosaltres a la plaça: els Quatre Cantons, la bodega Solà, on passàrem
els millors anys de la nostra adolescència. Quan tancaren els Quatre Cantons, tots els
joves anàrem al bar Sport. I ara, amb el Sanmartí renovat i can Panxo a punt d’obrir,
la plaça recuperarà el seu aire festiu, de tertúlia, d’oci. Menys bancs i més bars. Tots
hi sortirem guanyant.
I de tot això en parlem avui, per la Festa Major. Recordar només que hem tingut tres
dates de Festa Major: fins a mitjans del segle XVIII, la celebràvem el 31 de desembre
diada de Santa Coloma. Feia molta fred. Després, quan la festa esdevé també una
ocasió d’intercanvi comercial, es passà al 20 d’agost, i l’any 1835 al 24 setembre,
diada de la mort del Sant, no de la festa que és el 25. O sigui fa 171 anys que la
celebrem el 24 de setembre, menys dos anys dels anomenats Festa Major de les
Pomes.
I en parlem avui, en unes dates històriques, en aquests dies que celebrem els cent anys
de la concessió del títol de Ciutat per part de l’avi de l’actual borbó. Vull recordar-vos
que quan el rei concedí el títol, el regidor republicà Frigola va proposar que si tenir el
títol de ciutat volia dir pagar més impostos, no el volien. Però no, no implicava pagar
més i amb el títol ens hem quedat.
Tanmateix, fins i tot ara costa creure que som una ciutat i jo sempre he fet servir la
paraula i concepte poble. Ciutat: certament abans el títol el donava el rei; ja en els
anys seixanta, els geògrafs definien ciutat com a aglomeració de més de 10000
habitants. O sigui que avui, any 2006, ja complim les dues condicions: som més de
10000 i tenim el títol del rei. Malauradament però avui dia no val ni l’una ni l’altra;
només podem considerar un poble com a ciutat si té Mediamarkt, Zara o Mcdonalds,
ja no dic Ikea, o sigui que quedem-nos amb ser un poble, un bon poble, abans que ens

vinguin totes aquestes multinacionals a despersonalitzar-nos i alinear-nos una mica
més.

Com era Santa Coloma fa cent anys?
L’any 1906 el nucli urbà de Santa Coloma tenia 3480 habitants, el veïnat de Vall en
tenia 269, el de Vallors 268, Castanyet tenia 338 habitants i Sant Pere Cercada en
tenia 79. En total: 4154 habitants, tres vegades menys que ara.
I només quatre apunts per veure el dia a dia de la Santa Coloma del 1906, més que res
perquè veieu que no tot abans o ara era o és millor o pitjor. Les mateixes il·lusions i
els mateixos dubtes i problemes encara que la carcassa sembli diferent.
L’any 1906, l’ajuntament exigia a l’Estat que subhastés l’últim tram de la carretera a
Girona: ara, després de moltes més exigències d’anys, la tornen a fer nova.
Ara ens queixem que pinten grafits a les façanes; el 1906 arrancaren tots els arbres del
passeig de la Nòria, acabats de plantar i penjaven els gats per la cua a les portes de les
cases a qui volien fer la bretolada.
L’any 1906 s’ordenà els nens que no cridessin excessivament quan anaven en grups
pels carrers: feien massa fressa; ara, els néts i besnéts d’aquells nens harmonitzen els
carrers amb la fressa de les seves motos.
Ara ballar sardanes és un signe d’oci i d’afermament nacional. Abans era cosa de
quatre pobres. Fixeu-vos, l’any 1906 la majoria dels colomencs eren del Círcol o de
l’Ateneu; només els més pobres no eren de cap entitat. El setembre va haver-hi una
forta picabaralla entre els regidors per tal de decidir si havien de subvencionar una
ballada de sardanes per la Festa Major. Mentre uns al·legaven que les orquestres
llogades per les entitats ja cobrien les necessitats de la majoria del poble, altres
defensaven que donar una petita subvenció a un grup de colomencs que volien ballar
sardanes al carrer, ja que no tenien diners per entrar als envelats, no era cap problema.
Es va decidir donar la subvenció després de la intervenció de l’alcalde Josep Fàbregas
que va al·legar que “ El tocarse sardanas en la noche de los referidos días de la
Fiesta Mayor es una innovación reciente muy a propósito para que puedan disfrutar
las clases humildes de esta población que no disponen de una cuota metálica para
pasar la noche en una sala o entoldado” O sigui, fa cent anys, les sardanes eren pels
pobres.

I amb aquest tarannà anava passant l’any 1906, l’any en què a Barcelona naixia el
Mundo Deportivo, el Reial Automòbil Club de Catalunya (RACC), s’inaugurava la
facultat de Medicina, el funicular de Vallvidrera i el teatre Poliorama.
I en el món? El 1906 hi hagué el famós terratrèmol de San Francisco, naixeren
personatges destinats a la fama, com la cantant Josephine Baker, el polític soviètic
Leónidas Brezhnev, el mil·lionari Aristòtil Onassis, o el director de cine Roberto
Rossellini.

Els últims cent anys el poble, -perdó la ciutat-, ha crescut. A nivell de territori, l’any
1974 se li agregà el municipi de Sant Miquel de Cladells, doblant així el seu terme
municipal. A nivell d’habitants, Santa Coloma té 12.000 colomencs-es. I si fa cent
anys tots eren del poble i rodalies, els d’ara són de tot arreu: de Múrcia, Andalusia,
Extremadura, les Castelles, Galícia, Marroc, Ghana, Senegal, Equador, Romania...... I
si abans vivien quasi tots en el nucli urbà, ara s’escampen en horitzontal en les
anomenades urbanitzacions
Si fa cent anys la majoria de colomencs es dedicava al sector primari, ara es dedica
majoritàriament al sector secundari i al terciari. Poca gent queda treballant els camps i
boscos, tot i haver-n’hi. I els serveis de què disposen els colomencs-es del 2006
mostren que els últims cent anys, malgrat les ensopegades, avenços, i retrocessos,
hem millorat. Els quintos del 1906 tenien una alçada mitjana de 1,65 m i els del 2006
(que per sort ja no són quintos, però que potser convindria que ho fossin uns mesos
per treure’ls-hi la pols de l’esquena) estan en el 1,75 m. L’esperança de vida era de 60
anys i ara és de 80. Els colomencs del 2006 tenen piscina, polisportius, pistes de
tennis, teatre, discoteca, biblioteca, auditori. Encara que es queixin, tenen uns serveis
mèdics inimaginables fa cent anys i una mitjana de 23 alumnes per classe (75 alumnes
per professor el 1906). El 34% d’analfabets del 1906 és un misèrrim 1% el 2006. Els
carrers estan asfaltats, les places tenen gronxadors pels infants, l’electricitat arriba a
totes les llars, la calefacció de qualsevol tipus també, només obrim una aixeta i raja
aigua si els paletes no han rebentat la canonada en una de les tantes obres que es fan.
El poble de Santa Coloma de Farners, ai, perdó, la ciutat, és doncs, molt diferent de
fa cent anys. Ni millor ni pitjor, senzillament, diferent. Alguns trobaran a faltar una
pau bucòlica, uns menjars amb més sabors, uns sorolls menys estridents, un aire
menys contaminat, un vi més natural...... Fals. El que troben a faltar és la seva
joventut, els seus records ja esvaïts, un món imaginari que tots ens fem a mesura que

anem creixent i deixem enrera més coses que no pas ens queden davant. Per pur
instint de supervivència, del passat només recordem les coses bones. Qui canvia avui
dia el soroll dels cotxes per haver d’anar a peu a Sils? Qui vol carregar-se el cossi
amb els llençols i anar a rentar a la riera? Qui aspira a encendre una espelma cada
vespre fred d’hivern i escalfar-se amb quatre panotxes de blat-de-moro? Toquem de
peus a terra; malgrat els inconvenients d’una vida més ràpida, d’una ciutat on ja costa
conéixer-nos tots, la Santa Coloma del 2006 ens abraça i bressola amb el mateix amor
que ho feia els nostres avis i besavis. Però de manera diferent. I més còmoda.

Fins aquí quatre dades dels cent anys de ciutat. M’agradaria acabar amb una reflexió
que he elaborat a partir d’una frase de propaganda de l’orquestra La Principal de
Santa Coloma, escrita l’any 1946, en plena postguerra i que ens ha de servir de
referència. Deia el paper:
Propòsits de l’orquestra? Aspiracions? Poques, ben poques, però bones. El que
nosaltres volem és feina i fer-la amb dignitat i consciència, condicions indispensables
per a poder fer-la ben feta”

Dignitat i consciència. La feina ha de ser digna i feta en condicions dignes i amb un
sou digne. Qui té, qui mana, l’amo, ha de ser generós. I el treballador ha de fer la
feina a consciència, amb generositat. Amb aquesta doble entesa, els colomencs anirem
bé.
Hem de ser generosos: com a pares, com a empresaris, com a polítics, com a
treballadors, hem d’aprendre a donar. Un spoden donar temps, altres diners, altres
coneixements, altres companyia, altres esperança. Tots podem donar quelcom. Si
donem, serem més tolerants. Entendrem millor els altres, tinguin l’edat que tinguin,
vinguin d’on vinguin i pensin el que pensin.
Amb generositat i tolerància trobarem l’equilibri que ens ha de fer anar endavant, tots
junts, no només uns quants. Perquè si només avancen uns quants, la història ens
mostra sempre una societat de tensions, lluites, guerres, destrosses, inseguretat. Tots
junts; no juguem a tensar els fils, no juguem a ocupar els extrems i deixar el mig buit,
perquè es trencarà. Generosos i tolerants els colomencs i colomenques avançarem,
com ho hem fet sempre, i avançarem plegats. Hem de deixar pel camí tot els que ens
faci nosa per anar endavant: llençarem pels marges els egoismes els aires de

superioritat, les pors i recels als colors, olors i sabors diferents. Aixecarem el cul dels
nostres sofàs i ens apuntarem a qualsevol associació de les tantes que hi ha al poble,
participarem per divertir-nos, aprendre, compartir, en definitiva, per millorar. Serem
actius i no ens limitarem a criticar-ho tot i a queixar-nos de tot. Els cent anys que han
passat no ens han de deixar només millores materials. Hem de ser colomencs del segle
XXI: més alts, més sans, més nets, més rics, però també més generosos, més tolerants,
més solidaris, més oberts, més actius, més receptius. O sigui més persones, més
humans, en definitiva, més colomencs perquè, si volem, podem ser molt ben parits
els de sota el Rocar. Bona Festa Major i Visca Santa Coloma. 22 setembre 2006

