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E d i t o r i a l

Festa major d’estiu, primer concurs de carrers engalanats; els veïns, amb 
il·lusió, aboquen les seves energies i les seves hores de lleure a la tasca 
de presentar la millor cara del nostre poble a tots aquells que hi vivim i als 
qui ens visiten. Uns reciclen materials i ens són exemple, en temps de 
crisi, que fer les coses ben fetes no sempre ha de costar diners; d’altres 
recorren a l’elaboració manual de les garlandes i els motius decoratius, i 
descobreixen que en cada persona hi pot haver habilitats amagades que 
poden veure la llum així que troben un incentiu; finalment hi ha qui treu al 
carrer aquells objectes, plantes, roba, etc. que ha anat cuidant i guardant 
a casa durant generacions per exhibir-los amb tot l’orgull amb motiu de la 
nostra festa. Diferents objectius i procediments però la mateixa il·lusió: 
participar de la festa.

Al sopar popular de divendres, un altre èxit de participació i una nova 
demostració que, a nivell de voluntariat, el nostre jovent no té rival. Amb 
tot, abans d’acabar la festa, alguns dels veïns ja tornen a casa per vigilar 
els carrers engalanats i prevenir un possible vandalisme de «joves d’altres 
pobles que no respecten res»..., diuen.

L’endemà ja hi ha els primers desperfectes i encara no hem passat la «nit 
jove»; es preveu, doncs, una altra nit molt llarga. I arriba diumenge. A l’hora 
de passar comptes es comprova que ha fet més mal la pluja que no pas 
una altra cosa, malgrat que els veïns registren també algunes bretolades 
no atribuïbles al temps. 

Balanç de tot plegat: no hi ha hagut desperfectes greus atribuïbles a la mà 
humana, però sí que hi ha hagut «joves» –i no pas tots de fora de Verges– que 
s’han dedicat a fer malbé allò que a alguns els havia costat temps i esforços 
de construir, i el pitjor és que només ho van fer per divertir-se.

Heus aquí la perversió de la festa: divertir-se destruint, fent miques no 
solament els objectes, sinó també les il·lusions dels altres. 

Indignem-nos també davant aquests fets! Fem-los veure entre tots, amb 
els nostres comentaris dia a dia, amb la nostra tossuderia de no claudicar 
i amb la nostra ràbia, també, que aquesta manera de divertir-se no porta 
enlloc i que aquestes actituds només poden causar un perjudici per a tots 
(incloent-hi els brètols): que la bona gent es cansi de fer voluntariat i es 
quedi a casa, i que les festes acabin semblant un enterrament de tercera 
per la falta d’alegria i cooperació.

Sort, però, que encara queda suficient bona gent per a tirar endavant les 
il·lusions col·lectives!




