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ESTIMATS LECTORS

Acabem de viure el que possiblement sigui l’acte o conjunt
d’actes que més gent ha arreplegat mai a Agramunt. Des
dels primers anys, la Fira del Torró ha estat l’esdeveniment
que més visitants ha atret. En cada edició se supera en

nombre i, a hores d’ara, no podem ni imaginar-nos on pot ser el
sostre si el ritme de creixement continua com fins ara.

La nostra fira s’ha anat fent a poc a poc. Fins ara mai no s’ha estirat
més el braç que la màniga i el resultat ha estat bo, podríem dir
excel·lent. A hores d’ara la complexitat organitzadora i el seu
pressupost deuen començar a ser molt elevats, especialment si tenim
en compte les limitacions pròpies d’un municipi com el nostre de
poc més de cinc mil habitants i sense ser capital comarcal.

Això fa absolutament necessari ser molt curosos i imaginatius a
l’hora de tirar endavant el certamen, que és el màxim exponent de
representació agramuntina de cara en fora. Una de les coses que
s’hauria de tenir més clar és que la fira no és una festa. La fira és un
certamen essencialment comercial, encara que pot tenir un apartat
festiu. També caldria clarificar, d’una vegada per totes, quins són
els seus principals objectius; com aprofitar al màxim la presència
de tants milers de persones i el seu ressò mediàtic. Invertir tants
diners perquè els torronaires comencin el Nadal abans d’hora i bars
i restaurants omplin a vessar, està bé, però no n’hi ha prou.

Perquè la Fira ha esdevingut la principal imatge que donem
d’Agramunt, sempre ha estat ben tractada pel conjunt dels
agramuntins, tant a nivell polític com social. Cal que això continuï
i es millori. La Fira ha de ser, és, de tots i els que tenen la
responsabilitat d’organitzar-la més directament així ho han
d’entendre i, per tant, han de posar-hi els mitjans necessaris per
facilitar la col·laboració com més àmplia millor.

El llistó cada vegada és més alt i per arribar-hi la pinya ha de ser
més gran, valenta, unida i forta.

Afectuosament,

Bernat Jofre

Agramunt, octubre de 2004

P. D. La nostra revista ha estat guardonada amb el títol de Torronaire
d’Honor, una distinció que arriba a tots qui hi col·laborem i que, per
descomptat, agraïm sincerament.




