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El pregó de la Festa Major
QuEin, en nom de l'Area de Cultura de rAjiinlament, la Marta Alliíl el va trucar per proposar-li que fes el
pregó, la idea el va engrescar de seguida. Van passar algiins inesra i, finalment, cap a Íes nou del vespre del dia 20
de maig rEnric, envoltat per una expnsició de programes festius, va procedir a la lectura del pregó a la sala
d'exposicions de l'ArxIu Municipal. Dissortadament pocs mesos mes tard l'Enric ens va abandonar i cotn a petit
testament ens va deixar aquell munt de reflexions recollides en el pregó i que transcrivim en aquest article. Un
pregó dedlcat al poblé de Llagostera en general i a l'Esteve Fa en particular, de qui va dír «!i dec molt»,

Cartell d'Enñc Marqués
per a ¡a Pcsta Major
ík Uaf^ostíiTa (¡9S0).

"L'encarrcc del pregó per teléfon. Pensava poderferun pregó mes po^tic, mes abstráete i personal, és a dir,
subjectiu. Essent novament aquí, al poblé, després d'uiia ahséncia de tres aiiys, per problenies perstmals,
ensopego amb tot tipus d'informació, de noticies: el pas del temps. Una evidencia.
H¡ ha novetats, coses positives, d'altres no tant, Retrobo el taranná, el caikter, resignar, fatalista del poblé
de Llagostera.
Anys endarrera quan Joan Ventura estava plenament incorporal a la vida del poblé i portava la
corresponsalía de Pimt Diari várem titular conjuntament, eil ¡ jo, la presentaciíj deis articles de la Festa Major
(em pensó que el 80}, El títol era: «Un poblé a la deriva». Era el comen^iment de la transido, Quasi quime
anys després potser m'lie fet mes comprensiu, menys exigent envers Llagostera, M'hc fet vell. Sohretot tinc mes
dades, conec mes la seva historia, me l'han fet conéixer. D'enijá Tabandó, o p^rdua, de la industria surem, el
poblé económicament coixeja. La iihtrrima veína, la Costa Brava, remeia, parcialment, els ptoblemes
económicsde Llagostera, IGirona, amb l'exili voluntaríde moltsjoves-capsde brot, en crees de generado.
Llagostera és un poblé amb peques perspectives -tal com van les coses-.de progrés laboral, d'oferta, Hi ha
cnm una mena d'acceptació d'aquest fet.
Un nou tipus de personalitat que s'ha anat establint, consolidant. La
importanc immigració andalusa deis anys cinquanta esta adaptada -fora la
incomprensible resistencia que fan molts davant la nostra parla-. Una segona
immigració magribina, africana, mes recent, víu de les escorrialles.
Llaga^tera és encara molt ella, past o neo-feudal; els seus aimps i kiscos son
meravellosos. Les botigues ben fornides, les fleques de primera qualitat. Hi ha mes
reslaurants, Una identitat nova s'ha anat definint. Hi ba un bon perccntatge de
classes passives -amb un casal nou en perspectiva. Una economía limitada, pero
• suficient. Sempte hi ha exccpcions -d'un cantó i d'un altre. Ha guanyat en
equiparaents municipaLs sí:KÍo-culn.imls, escoles, l'Hospital Municipal Josep
Baulida ha passat -qualitativament- a dir-se Residencia Geriatrica, ei poliesportiu
ha ciescüt, hi ha dispensar! municipal, museu etnológic, un arxiii amb cara i ulls, el
nuiseu del dolmen (per qu¿ dolmen, dic jo, si davant bi ha un monbir; Je debtV). La
biblioteca Julia Cutillc, et centenari Casino que va fent (finalment s'ha contmctat
una empresa especial itiada pet eliminar els térmits que quasi ja han devorar la
biblioteca, que era una pe^a clau del caríicter corporativista d'abans de la guerra, i
que ha estat substituTt per aparells relovisius de la nostra era tecnológica).
Els escrits que fa l'nlcalde, senyor Casas, no son triomfalistes, tcnent aixft de
bo. dcmanen mes participado en els afers municipals que és ciar, son de
tothom. Signe del temps; el pressupost ba augmentat: sis-cents vint-i-cinc
milions, proporcionalment, igual que un ajuntament tan car i endeutat com el
de Girona capital.
En tres anys el poblé s'ha modcmitiat; és net, el paic de la Ton-e és
sensacional, s'han fet nous carrers, ampies i arbrats. Sembla que no es far.^ el
projectat aeroport de Pancdes; si aixo fóra aixf, és una notfcia gratament
ecológica; per sucar-hi pa).
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La plaga de Catalunya, pendent d'urbnització, ha estac
foríosameiit polémica».(...) «Enderrocat I'encant de can
Romcu, de can Planta, Tany 70, comcnccn els problemes en
aqiiest espai ffegantesc, perdedor, difícil.
S'ha fet lina plaga postniodema, impopular, adaptada al
cotxe, aquest enginy meravellós, estéticament mortul -en el
doble sentit de la páranla- en els centres de les ciutats i en cls
pohles. El cotxe i la TV, la televisió, dues prótesis físiques i
mentáis, en Talienada utilització, gens alliberadora, que se'n íii
en l'actualitat. La plaga de Llagostera és com la desgraciada
plaga de la Constitució de Girona. D'on surt aquesta
grandiloqiiencia í Es necessariaí On és la gent que dissenyava
les places d'ahans, les rambles, tan acollidores, populars i
humanes, ñmcionals i d'estar per casa? A propbsit; on és la
Cordelia de l'escultor Llimona?
Bé quan vaig deixar temporalment Llagostera, hi havia un
fet cLilturiil modcst per5 ai^radable; la reedició de Coses de Llflffostcm de Rafael Mas i Ripoll, en la cooniinació de
ia qiial hi havia el metge-pintor Peiiis Pasqual i lajuntament. Seiublava ciar -i desitjable- que era l'inici d'una
serie de publicacions sobre totes les «cnscs^» de Llagostcra. Una col-lecció que podia ser anual. Prehistoria i
historia, medi amhient, vida sociiil, biograíies de personatges encara piK estiidiats,
El Biiúletide IksosteTa doixíi d'apareíxer: és un fet un xic incomprensible, amb el bon rodatge que portava
i amb Li bona plantilla local que hauíia d'estar a Paltura per fer una publicado Kaltemativaií. Paral-lelamcnt,
l'encert de les Cróníai, que surten de l'arxiu, és total; en la seva sobria
formiilació.
Hi ha algiines urgéncies, o mancances importants. Si Llagostera val
estar a l'altura de! que s'esta fcnt en niolts d'altres municipis de
proporcions i mí:rits semblants. Llagostcra continua cssent un interrogant
per a mi- Com és possible no posar al día, no recuperar els fonamentals
signes d'identitat d'un poblé tan desigual, en el seu ritme historie pero amb
sobrada solera geográfica, política i intel-lectual.
Política; la seva vida associativa i sindica!. Inlel-tectuai: un grapat de
professionals feren pnssiblc el seu progressisme, el teixit de la seva vida
social collectiva. Coixí encara prescnt, en certa manera.
Si repasso el nom del carrers, encara em ttolxi en un desert, o en un
endogamic recel, giisiu i mcsquí, de convilatants que son poc generosos en honorar els seus filis mes desiacats.
Dos mestrcs (deis d'abans): el nom de Juliíi Cutillé esta associat a la biblioteca de la Cas<i de les Vídiies,
inaugurada en el 82; Abelard Fítbregas no exiíteix. El músic josep Aguiló s'ha merescut un caner; d'Anconi
Vares, el cineasta, només se'n parla en unes diades de cinema amaieur que em sembla que no han tingiit
continuaciü. Emili Vi la, indiscutible pintor i caitellista cosmopolha, continua essent aquest museu-fundació
privada i conüisa. Josep Gelabcrt, el polifiícetíc capellü cientffic i pintor, esta mig oblidat a Llagostera, on visque
una trcntena d'anys.

Enric Mar¡ju¿5,
/jregoner de la
Festa Majar
de Llofiosicra,
amhj. Vilü,
N. Cmaí
i L.Nocll
(i 994).

Enric MüTíjues va /ociíitar lina cbpia del
(íTígó a Estcve Pa. En k transcripció del
disciirs s'Juí ccmtrostat l'cnregísiramcnt
mliigte del prcg^i fet ¡KT Llagostero Jíadío
i {'ementada cúpia en podsr d'Esieve
Ffl, Liíí dues fonts son jíTüctícíimeni
idenííqucs. Per dirmir les c.ícas.ses
íii/craicies (al^m nom, ¡ilgun adjeaiu,
una jrasc tallada) he donai prioriuii a
l'enregislrainent racíio/ónic i la
cofieréncía en el seniít de ¡a frase.

Pere Mayol, un pintor neo-imprcssionista de primera fila, es va esvaint en la seva inoblidable
monomia i exemplar modestia. Un altro oblidat i de talla; August Vidal, potser la figura mes «universalque Llagostera ha donat mai; ensenyant, home conscqüent en les scves conviccions ideologiques, exiliat a
la Unit'i Soviética, traductor i estudios de la gran literatura russa de retorn a Catalunya, mort
prematurament el 76, ais 67 anys.
Bé, aquí ni'aturo. Oim ja he dit abans no serveixo per fer un pregó de festa; de Festa Major. Aquesta festa
-la de Llagasfera, maig o junyí-, a la qual venia des de Girona, quan tenia vint anys. Tinc una pintura de les
banaques, tal com s'instablaven, tal com s'installcn avui encara, al passeig, amb gent que es passeja, amb una
parclla amorrada.
Llavors, la lium d'aquí, els sembrats que comencen a groguejar, ja em robaren el cor i els colors. Pensó amb
l'August Vidal; entenc com mai que es fes enviar ginesta florida de Llagostera quan em tan Ihiny de casa.
A Llagostera bi ha ganes i parament per divertir-s'hi, Sempre hi ha bagut aquí una lúdica tradició, que ve
del mi'in deis tapers i encam que, tamentahlement, pmcticament, ja no se'n facin, de taps, jo iis desitjo a tots una
molt bona Festa Major. ^Trempar i riure» com ncabava les seves caries Tandalús-catala Pablo Picasso, en la seva
joventut. Trempar i riure, mentre es pugui.
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