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És cert que tenim plantej ats problemes greus i que ens
afeixuguen grans preocupacions. Pero no seria just ni raonable
que deixéssim de Considerar les circumstancies que ens són
favorable:::;,algunes d'elles fins i tot a free del miracle. En
aquest aspecte, es pot constatar a tot el nostre país una
revitalització de les comarques. Són elles -penso- les qui ens
assenyalen el camí, perque són l'anima del nostre poble.

Cerdanyola
recobrament d'una

del Valles juga un paper important en el
identitat que, en alguns moments, semblava en

creixement
per grups

demografic
entusiastes,

ens
s'hagi
poden

pogut
un encert i una eficacia que servir

d'exemple.

Són ben conegudes les diatribes
formulades contra els certamens literaris.

que
Jo

sovint han estat
ho hecree -i a í x í

expresat en diverses ocasions- que han significat una contribució
molt considerable a la feina de retrobar-nos a nosaltres
mateixos. Estic conven9ut que, dins aquesta línia, els Jocs
Florals han ajudat a despertar o a consolidar vocacions. Han
estat un factor que cal teni'r en compte a l'hora d'emetre judicis
sobre una realitat palpable: avui comptem amb un moviment
integrat per escriptors joves, nois i noies de tota la nostra
area limguística, que donen sortida a la seva vocació amb un molt
esti~ble nivell de qualitat. Les obres premiades en els primers
Jocs Florals de Cerdanyola del Valles em donarien la raó si
posavem lesme.ves opinions a debato

Voldria acabar reproduint i compartint-la totalment, una
frase del senyor alcalde de Cerdanyola, Celestino Sánchez, sobre
els Jocs Florals: "Participant-hi contribuirem, plegats, a deixar
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l'herencia d'una llengua més v í va , més r-í ca , roés capa<r i més de

tots. Aquest és el nostre repte."

Per la seva j ustesa, aquestes paraules resumeixen tot el
que jo ero proposava de dir.

Pere Calders


