PREGÓ DE FESTA MAJOR

Bon dia, veïnes i veïns del barri.
Un any més, la festa major ja torna a ser aquí. Després de dotze mesos de feina, de projectes,
il·lusions i segurament també alguns disgustos i somnis estroncats, és temps de celebració.
La festa major del barri és l’ocasió per compartir amb els nostres veïns, un temps d’esbarjo, d’alegria
i de festa que ens doni forces i ens carregui les piles, per començar un nou any que segur serà ple de
nous reptes, que requeriran de tota la nostra energia.
El barri del Indians s’ha caracteritzat, per ser un barri lluitador, amb ganes de créixer i progressar, de
crear lligams, xarxa i comunitat entre els seus habitants, aconseguint any rere any, superar reptes i
projectar-ne de nous, sense aturar-se mai, amb noves aspiracions i somnis per fer d’aquest barri
nostre, el millor del món. Perquè volem per a les nostres famílies, un barri viu, actiu on puguem
créixer i realitzar-nos en tots els àmbits de la nostra vida.
I aquesta ambició i somniar en gran, han fet del barri dels Indians un barri dinàmic que aspira a tot i
lluita sense parar pel seu futur millor.
Aquest any crec que hem de celebrar, i molt!, que tinguem el flamant Centre Cultural Can Clariana,
una nova oportunitat pel barri i un referent associatiu pel territori. És tot un orgull disposar d’un espai
que pugui acollir mostres artístiques, serveis culturals i activitats de creació en diversos àmbits de la
cultura popular i contemporània. En definitiva, una plataforma per la formació, creació i difusió del
fet artístic-cultural del barri. Per fi un lloc on tinguin espai el teatre, la música, la dansa, la literatura
i la poesia, el cinema, l’audiovisual i el multimèdia. Sens dubte podem alegrar-nos de disposar
finalment d’un espai d’aquestes característiques! Ara toca gaudir-ne i treure’n el màxim rendiment.
Aquest és un exemple més de la força dels veïns i de les seves associacions, que no s’aturen en la
lluita per créixer i millorar.
Deixeu-me dir-vos que és un gran plaer ser el pregoner de la festa major del barri del Indians, en
aquest any tan significatiu per la Cocteleria Torre Rosa, l’any del nostre 30è aniversari. No estic
segur que siguem mereixedors d’aquest honor, però si us puc dir, que vam acceptar l’encàrrec amb
molta satisfacció i també sabent la responsabilitat que comporta.
Hem crescut amb el barri i amb tots els seus veïns: els més joves, ens hi hauran vist sempre, i els més
grans recordaran l’originària Villa Jazmines, la torre d’estiueig que va dissenyar l’arquitecte Ferran
Tarragó, en uns terrenys que pertanyien a la masia de Can Berdura, per encàrrec de José Racionero,
l’any 1920. Racionero hi va viure fins als anys 50, que va deixar de ser residència per passar a acollir
l’Acadèmia Pràctica de Comercio i després el parvulari i les classes dels cursos de primària de l’escola
privada “Els Pins”- Acadèmia Fertom, fins a mitjans dels 80. Tot això abans que la nostra família hi
instal·lés el negoci.
Va ser una troballa meravellosa, i ens sentim molt orgullosos d’haver apostat per un barri amb encant
com aquest, amb un teixit associatiu i de veïns tan ric i actiu. Gràcies al treball de totes les
associacions, entitats i comerciants, hem fet gran el nostre barri, del qual podem estar molt
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orgullosos: hem crescut, hem progressat i millorat amb el treball de tots nosaltres i també per
l’estima que tots tenim pel barri dels Indians.

Essent músic, no m’he pogut estar de buscar quin és el patrimoni musical del barri, i per sorpresa
meva he descobert que s’han fet dues sardanes dedicades al barri.
La primera, curiosament, és de l’any 1987, el mateix any que vam començar la nostra aventura a la
Torre Rosa. La Sardana dels Indians, que és l’himne del barri, amb lletra escrita per Juan Guirao, un
veí del barri, i la música del mestre sardanista Tomàs Gil i Membrado. Fa referència als Indians que
retornaren al barri després de fer les amèriques i als quals sembla que devem el nom del nostre
barri.
Cito un fragment:
“Tots plegats feren rotllana
molt contents d’haver tornat.
D’ençà tan amics i aliens
els digueren: Els Indians.
Heus ací el nostre homenatge
als qui van saber tornar
i fundar, amb seny i joia
l’antic barri dels indians.”
L’any 2011 dos altres mestres, varen fer-ne una altra, de sardana, titulada “El meu barri”. La música
la va escriure Francesc d’Assís Pagès i la lletra Julià Miquel. Aquesta retrata el nostre barri i el seu
teixit associatiu.
Mireu que bonic com diu:
“El meu barri té una església
oberta a tot el veïnat,
i un cloquer sense campanes
alt signe d’identitat
Tres o quatre escoles i casals
per la gent gran,
té comerços i agrupacions
de tots colors,
tenim dos teatres, ping-pong i petanca,
llocs per anar a cantar, llocs per ballar,
els escacs, l’esplai i el cau.”
Em fa especialment feliç aquesta descoberta perquè em recorda el meu pare, que va ser un molt
bon dansaire de sardanes, formant part de les colles sardanistes “Roserar”, “Lliris Blaus”, “Cors
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catalans” i “D’ací i d’allà”.
Som al final de l’estiu, i el millor final de festa, és la celebració de la festa major: un temps de gresca
fraternal, amb tots els veïns i amics, per celebrar que seguim aquí, amb ganes, amb alegria de viure,
de compartir la música, el ball, el joc i l’activitat comunitària. I d’aquests dies de festa i convivència
al carrer, en sortirem renovats i amb moltes ganes de començar una nova etapa, un nou curs amb
tota l’energia per portar a terme els nostres projectes i treballar per aconseguir cadascú de nosaltres,
les seves fites i noves il·lusions.
Que aquests dies de festa es converteixin en bàlsam per tots aquells que estigueu passant dificultats
i us doni forces per tirar endavant i a tots els veïns ens serveixi per reforçar els vincles i fer del nostre
barri un espai més solidari encara i compromès.
I per acabar voldria agrair a totes les entitats que fan possible aquesta festa major i a tota la gent
que treballa tot l’any per a que puguem gaudir d’aquesta magnífica festa.
Gràcies a tothom per participar-hi i fer-la gran!
Només em manca dir:
Que comenci la festa!
Visca la festa major!

Cocteleria Torre Rosa, dissabte 16 de setembre de 2017 a les 11:30 h.
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