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ESTIMATS LECTORS

Enguany s’ha complert el 25è aniversari de la “instauració” de
la festa major popular, una filosofia i un programa que van
obrir un camí pel que encara se circula avui en dia. Moltes de
les activitats que es van iniciar aleshores configuren, avui en-

cara, la base de l’actual festa. El primer Ajuntament democràtic va
donar un nou esperit a la manera d’entendre la cultura i la festa. El mes
de setembre de 1980, es començà a veure els primers fruits d’aquesta
nova manera de fer amb la inauguració del Museu Municipal, la posada
en marxa de l’Escola Municipal de Música, (que aquest curs celebrarà
el 25è aniversari), i la celebració, per primera vegada, d’una festa major
popular i participativa.

Aquell any es va programar la primera cantada d’havaneres a Agramunt,
un gènere musical gairebé desconegut; es van instaurar els tres
espectacles infantils de la tarda; es van organitzar les populars cercaviles
amb la incorporació del cuc, al cel sigui; concurs de pintura de murals;
Marina Rossell va protagonitzar un recital de la Cançó; orquestres de
renom van oferir concerts de música clàssica al Casal; es va inaugurar
el flamant Museu Municipal amb una exposició sobre el Patrimoni
Arquitectònic de la Ribera del Sió; moltes entitats de la Vila van organitzar
activitats; es van portar esports diferents com una demostració de
waterpolo, de gimnàstica rítmica, d’aeromodelisme, entre altres.

El nou Ajuntament va recuperar l’envelat amb un èxit de públic
impressionant. Durant una bona colla d’anys va ser el centre festama-
joraire per excel·lència i també escenari de concerts com el multitudinari
de Lluís Llach, Tomeu Penya, Elèctrica Darma, Salseta del Poble Sec i
molts altres. En aquella època, encara tothom trobava natural i tenia
assumit haver de pagar una entrada per a participar en segons quins
espectacles o activitats. Per l’Ajuntament, la festa major de 1980 va
representar un superàvit de més de 225 mil pessetes, tot pagat.

Això avui és impensable. Ara tots els actes, absolutament tots, són
gratuïts. El cost que representa per a les nostres arques és una incògnita
donada la tradicional opacitat informativa de Ca la Vila. Si a la
programació festamajoraire hi sumem els concerts de l’estiu i els de la
propera Fira del Torró, el pressupost per la festa i la gatzara deu pujar
un Potosí.

Com que aquesta tendència a la gratuïtat deu ser, ara per ara, inevita-
ble, el que cal fer és reclamar un tracte d’igualtat. Per quins set sous
haurem de pagar per veure una obra de teatre?, per exemple. Reclamem
una programació teatral amb entrada gratuïta per a tothom; uns recitals
de cançó amb entrada franca; projeccions de cine-fòrum finançades
íntegrament per l’Ajuntament; concerts de música, (que no sigui de
jazz que ja n’hem tingut tot l’estiu), també a càrrec de la casa gran,
entre altres activitats festivo-culturals que també mereixen un tracte
d’igualtat.

Ben afectuosament,
Bernat Jofre
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