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RAS I CURT

Una festa major 
tenyida de lila? 

MARIONA FARRÉ
mariona.farre@somgarrigues.cat

urant la festa major de les Bor-
ges s’han introduït novetats 
respecte a altres anys en ma-

tèria de gènere i violències masclistes, 
com ara la lectura d’un manifest durant 
la popular trobada de gegants, grallers 
i correfocs, o bé a l’espai de les penyes. 
Es tractaria d’una pràctica institucional 
habitual en un context en què el feminis-
me és a l’ordre del dia. De fet, el concepte 
de rentat lila fa referència a aquests pro-
cessos que s’esdevenen en institucions 
públiques i privades, les quals es reves-
teixen d’un discurs de compromís amb 
la igualtat. Es tracta d’un rentat de cara 
o s’està produint un canvi significatiu a 
nivell polític local? 
Des del meu parer, és una esbandida que 
no ha aconseguit llevar ni la més mínima 
lleganya. Fixem-nos en el dissabte a la 
tarda, moment de màxima efervescència 
de les festes populars en què la plaça ata-
peïda resta expectant del pregó de festa 
major amb la mirada dirigida al “balcó de 
les autoritats”: després d’un discurs del 
pregoner d’enguany no exempt d’acudits 
masclistes es procedeix a la lectura del 
manifest contra les agressions masclistes 
fent referència a les diverses manifestaci-
ons d’aquesta i posant l’accent en els con-
textos d’oci. Sense entrar en el contingut, 
un discurs d’aquest tipus queda descon-
textualitzat i pot generar efectes no desit-
jats fruit de la manca de treball previ en la 
matèria. Un acte simbòlic així es desvir-
tua quan manquen polítiques públiques 
d’igualtat fonamentades en la realitat del 
territori. Si bé el reconeixement públic de 
l’existència de desigualtats de gènere és 
necessari, també ho són les polítiques de 
redistribució i representació.

TRIBUNA JOVE

L’allargada 
ombra de l’estiu 

JORDI CAPDEVILA
jordi.capdevila@somgarrigues.cat

ot el bo s’acaba aviat i l’es-
tiu està arribant a la seva fi 
d’una forma vertiginosa. El 

pas dels dies és molt més accelerat 
del que ho hauria de ser i en un obrir 
i tancar d’ulls ja estem davant de la 
dura cara de la realitat. La rutina for-
ma part de la nostra vida, però per 
poder portar de la millor manera la 
tornada a la normalitat cal mostrar 
una actitud optimista, per molt que 
costi i difícil que sembli, ja que si no 
tot és farà més costa amunt. 
Quan arriba, el desitges com una joia 
brillant, allargada i valuosa, quan hi 
ets, el gaudeixes d’una forma molt 
intensa i emocionant, però quan aca-
ba tens una sensació de tristesa, de 
decepció, t’ho estaves passant tan bé 
que sap greu que s’acabi tant aviat, 
sense avisar, com aquell estel fugaç 
que et passa per davant una nit es-
trellada. 
Sant Joan l’enceta i les últimes festes 
majors de setembre el rematen. En-
tre mig, moltes nits a la fresca, acti-
vitats de tota mena, vacances, excur-
sions, gelats, nits de festa, dies amb 
família i amb amics, dies de piscina 
i de platja, dies que passen volant, el 
millor de l’any. 
És angoixant, costa i es fa feixuga la 
tornada a la feina, a l’institut o a la 
universitat, tens la sensació que tot 
torna a començar més ràpid del et 
pensaves, d’un dia per l’altre, sense 
esperar-ho i havent d’assumir-ho a 
contracor. Però no en queda una al-
tra que encara-ho amb un somriure 
a la cara i sortir de casa amb el con-
venciment que demà pot ser un gran 
dia. 
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 Francesc Macià i la vaga de la Canadenca
MARC MACIÀ  marc.macia@somgarrigues.cat

o creo, Sres. Diputados, que lo poco que he manifesta-
do de la huelga de La Canadiense servirá para demostrar 
que no ha habido coacción, ni absolutamente nada que 

justificase las violencias, las arbitrariedades, las injusticias y las 
condenas que se dictaron contra esos obreros.” Aquestes paraules 
de l’aleshores diputat Francesc Macià pronunciades el 10 d’agost 
de 2019 al Congrés dels Diputats de Madrid complien cent anys 
el mes passat.
Francesc Macià, nascut a Vilanova i la Geltrú però de pares 
borgencs, havia iniciat la seva carrera política, i abandonat 
la militar, arran dels fets del Cu-Cut! quan una guarnició 
de militars assaltà la seu de la publicació humorísti-
ca. Macià abandonava la seva llarga trajectòria com a 
enginyer militar perseguint la consecució dels seus 
ideals polítics que en aquell moment eren d’un 
catalanisme que volia regenerar la vida política 
espanyola. Tanmateix, i ben ràpidament, Macià 
s’adonà de la impossibilitat de canvi dins del rè-

gim d’Alfons XIII i s’anà radicalitzant políticament fins al punt que 
el 1917 va arribar a oferir armes i organitzar un aixecament popu-
lar a les comarques de Lleida al secretari general de la CNT, Simó 
Piera, que aquell any dugué a terme una vaga general influenciada 
pel que estava passant a Rússia i Europa.
Malgrat un cert allunyament, Macià tornà a posar-se al costat 
dels sindicalistes durant la vaga de La Canadenca de 1919 i va fer 
de portaveu de diversos obrers al Congrés dels Diputats, en un 

moment en què la repressió contra el moviment obrer estava 
desfermada i sense control pels carrers de Barcelona. La 

vaga, que evidentment enguany també compleix el seu 
centenari, se saldà amb centenars d’obrers detinguts en 
una Barcelona a les fosques, ocupada militarment per 
l’exèrcit espanyol i assetjada per la força d’ordre burgesa 

del sometent. I, tanmateix, la victòria obrera fou incon-
testable i s’aconseguí promulgar el decret sobre la jor-

nada de vuit hores per als obrers industrials, del qual 
encara avui som hereus.
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El nostre paisatge 
CENTRE D’ESTUDIS DE LES GARRIGUES ce.es.garrigues@hotmail.com

uan pensem en el paisatge de les Garrigues ens venen al 
cap camps d’oliveres, cabanes de volta i murs de pedra 
seca. Després de cinc anys estudiant les plantes emprades 

pels garriguencs i garriguenques, m’adono que ara en el meu pai-
satge de les Garrigues també hi ha el coscoll, el romer, el te de roca, 
la sajolida, el timó o la botja, entre d’altres, però no hi 
són les plantes únicament com a tal, sinó també tots els 
usos que la gent de la nostra comarca els ha donat al 
llarg dels anys. 
Fins a un total de quatre-centes vint plantes formen 
part d’aquest inventari etnobotànic garriguenc, algunes 
de les quals especialment interessants ja que són ex-
clusives de regions àrides o semiàrides i no havien es-
tat citades encara en l’àmbit català. Plantes medicinals 
per fer baixar la pressió, per als constipats o per 
al xarampió, però també alimentàries per men-
jar en forma d’amanida o per posar al tupí, així 
com també aquelles usades per fer escombres, 
forques i altres estris necessaris per treballar la 

terra, en són només un exemple.
Potser molts de vosaltres pensareu que això són coses d’abans i que 
ara no serveixen per a res, que no ens cal recollir tota aquesta infor-
mació si podem anar a la farmàcia o al supermercat. Segurament 
teniu part de raó, però per un moment penseu com d’útils que van 

arribar a ser totes aquestes plantes anys endarrere per als 
garriguencs i quan sortiu a caminar i observeu les plan-
tes que teniu al voltant les veureu amb uns altres ulls i us 
despertaran un cert interès. Aquest saber associat a les 
plantes és un tresor que també forma part del nostre pai-
satge, de la nostra identitat. És per això que és important 
conservar-lo igual com ho fem amb la resta de patrimoni.
Per la meua part, només em queda donar les gràcies a 
tots els que m’heu obert la porta de casa vostra i m’heu 

ensenyat a entendre com eren i com són les Garrigues 
i la seva gent a través de les plantes, gràcies per tanta 
saviesa, humilitat i senzillesa. 

Airy Gras Mas
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