Ens havi en dit que no.
Que no podia ser per a nosaltres alIó de les festes populars, que era perillós perque ens propassavem molt prompte i hi havia el risc que es produiren
e!óvalots i, a més a Inés, ¿per a qué?, el nostre poble no era propici per a la
festa, erem gent seriosa i devota, i no anava amb nosaltres tot alIó de I'enrenou
i del movimunt al carrer. De mode que ens les disfrassaren de frac i de pintetes
i ens van amanir uns aprimorat5 programes plens d'inauguracions
feria, i de places port3tils

prefabricades

i de competicions

tots podiem anar per mirar, i de deliciosos

del real de la

molt ordenadetes on

paradors amb alfombres

i aromes

camforats on alguns podien anar per ser mlrats. Tenien que donar-nos fins les
festes ben lIigadetes perque no en sabiem fer-Ies nosaltres.
I va resultar ser que sí.
Va resultar ser que un día decidírem fer la guerra pel nostre compte I reo
cuperar alIó que era de veritat la nostra {Iorma de divertir-nos.

I varen sorgir un

parell de penyes, I al poc vínt més, i després, ara mate ix, al menys cent. Colles
de gent sana disposta a divertir-se

amb generositat

i boná fe, disposta a ter

la festa estenent la m8 amb cordia.itat, sense que els prejudicís i les vergonyes
que algú, que no devia coneixer-nos massa bé, ens havia inventat.
De loode que I~s autoritets competents tingueren que donar-se pressa per
a ficar-se al capdavant i acceptar la realitat del carrer I donar al poble alIó que
era del poble, alIó que sempre havia estat del poble.
Ciar que encara no tenim tot el que voliem. Ens cal encara un poc de rodatge, un tant d'organització

i altre tant de def~nir .el que anem a fer amb esta

riquesa que ens ha tornat a les mans. Una riquesa que no és material, sinó la
de la vo.untat d'una gent que ha treballat
ara vol divertir-se

unida, lliurement

unida, que &'ha esfo~t

unida I que

i en pau.

I per ¡) unir-se a elia apareix en aquests moments CADAFAl.
C'bertes a tots que no náixen per a enfrontarse
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contra ningú, sinó per a donar

un sentit de cultura i de tradició a les festes que tots vole",

per a ajudar-nos

a trobar les vertaderes i termes arrels que omplin de fruits positius el pervin,dre d'aquest poble.
Hem triat per a presentar-nos
festlvitats,

un nom que simboHtza I'eix tauri de les

el cadafal on es concentra I'estor~ I la i1.1usió deis membres de les

penyes, i que és al mate ix temps I'entaulat de I'espectacle popular on la. música
sona, on els comediants actúen, on el ritme de la dansa es converteix en rite i a
on puja la caricatura de la disfressa, la ingenuitat
del trofeu mereixcudament

deis xiquets l la satisfacció

guanyat.

SabeIn que no ho he In fet tan bé com esperaveu. ?eró tot alIó que no
haureu trobat en aquesta primera eixida al carrer ho anirem incorporant amb la
vostra col.laboració en les edicions succesives. Perque som bona gent l creem
en I'alegr¡a que une ix, en la ti'adició que no s'estanca en el passat, sJnó que
fonamenta cl futur i f!n la veritat d'un poble que treballa amb tesó i seny quan
cal i sap riure's pacificament en la llibertat de la propia festa.

