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UN PASSAT PROPER 

Entenc l'escrit que m'ha donat el Miquel. És a dir, no he fet mai 
aquestes tasques, pero sé de que esta parlant perque aquesta epoca és 
també la meva. Ell se situa en un passat que ens és proper perque 
pertany als nostres records d'infantesa, pero al mateix temps el veig tan 
llunya a nosaltres com els cotxes de cavalls o les fiJadores. Sóc cons
cient que, quan el llegim, entrem en el terreny de la Historia. 

Fins a nosaltres la manera de viure i d'aprendre era la mateixa que 
havia estat sempre: els pares ensenyaven als fills el que els seus grans 
els havien explicat i així s'anava fent un mestratge, no tan sois d'oficis, 
sinó de costums, festes i comportaments morals. Nosaltres ens vam 
rebel.lar contra aquest ordre de coses. Pero, amb tot, hem viscut com 
ells molts esdeveniments, ens hem senyat quan passava el Viatic, hem 
resat la Missa en llatí, pujat a una tartrana i despertat amb el soroll de 
les rodes deis carros quan sortien a l'estiu de bon matí. És a dir, som 
part d'una generació pont entre un mode de vida d'estructura pagesa i 
els temps actuals. 

Per aixo, el Miquel no ha trobat aquestes descripcions entre els lli
gams d'un arxiu, ni ha hagut de furgar enlloc més que en la seva 
memoria. Ens parla d'ell mateix als 14 anys, del seu pare, de la seva 
mare, de la seva germana, deis companys de feina, i no deis vesavis o 
de llocs llunyans a nosaltres. 1 en la seva descripció, hi podem endevi
nar la melangia no tan sois del record d'aquestes persones estimadas, 
sinó també deis sentiments d'orgull de pertanyer a la pagesia. 

Aquest sentiment és el que tots podem respirar en la festa del barri 
de Sant Magí. Fredament mirat, és una fotesa guarnir uns quants ani
mals, que a més s'han d'anar a manllevar perque ja no en tenim, i ter
los carregar amb aigua que podríem transportar tranquil.lament amb una 
furgoneta. La Festa no és aixo. És voler reviure, malgrat l'ambient de la 
societat consumista en que estem ficats, els valors d'un passat proper 
i per a molts enyorat, en el qual el temps es media per uns altres valors 
i l'ensenyament de pares a fills es feia amb l'afany d'aprendre de la 
saviesa deis grans. 

Per aixo, encara que no es necessitin, es guarden els argadells i els 
guarniments d'abans, i quan guien les passes deis animals pels carrers 
de la nostra ciutat es poden veure, en l'expressió de les cares, l'altivesa 
deis que comparteixen el saber d'unes tradicions apreses deis avantpas
sats conjuntament amb la consciencia de ser l'únic barri que conserva 
les arrels deis seus orígens. 

Maria Teresa Salat 
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