PREGÓ
Proclamació de Perpinyà Capital de la Sardana 2019

Dissabte 16 de març de 2019

Senyor Batlle de Perpinyà i President de la Comunitat de Municipis, senyora delegada
de Cultura, senyores i senyors Presidents i membres de les entitats sardanistes de
Catalunya, autoritats.
Fer-se càrrec del pregó d’obertura dels actes posant la Ciutat de Perpinyà al capdavant
del moviment sardanista català és per a mi un honor immerescut.
No soc capaç, i tant se’n falta, parlar davant de totes les autoritats del món sardanista
amb prou ciència i coneixement per intentar explicar la realitat actual del fet sardanista,
la seua amplitud a la societat catalana del segle XXI, i el seu caràcter fonamentalment
estructurant del manteniment i de la vivacitat de la cultura d’aquest país.
Més enllà de la vitalitat i creativitat d’aquest moviment, m’ha semblat oportú, tenint en
compte els moments històrics que tots estem passant, les incerteses, els dubtes, però
també les esperances aixecades, posar de manifest una evidència per un observador
d’aquest acte espiritual que és ballar la sardana: és un acte de ciutadania, és un acte de
democràcia.
Gran part de les maneres de ballar són expressions de sentiments individuals: seducció,
gràcia, elegància, agilitat, la majoria amb l’objectiu de posar al davant les qualitats
personals del ballador.
La rotllana sardanista és un acte col·lectiu, com ho és la democràcia. Hi entra qui vol,
dona o home, jove o vell, àgil o no, perquè l’objectiu no és el resultat individual, sinó la
capacitat col·lectiva de reeixir conjuntament per fer que tots tinguin el plaer de viure un
moment al mateix pas.
L’única condició és que tots els que vulguin entrar a la rotllana acceptin seguir el mateix
ritme, la mateixa música, el mateix pas.

Cap dret, mirada llarga, mans alçades i ajuntades, passos fets al mateix temps amb l’únic
objectiu de realitzar tots lligats el moment col·lectiu més unit, com a expressió de la
voluntat de viure conjuntament, pacíficament, amb igualtat entre tots.
A la rotllana, tots els balladors són iguals, qui salta més alt, qui sap més els ritmes, però
tots, conjuntament, procuren portar l’expressió col·lectiva al millor possible.
Igual com a la democràcia, s’escull algú amb més experiència que mana la rotllana, però
amb una autoritat acceptada per tots, i amb l’objectiu de fer que tots vagin al mateix
pas, saltin al mateix moment, i acabin al mateix punt.
A la rotllana hi entra qui vol, i si no en sap prou, els que són al costat l’ajudaran mentre
accepti les lleis pròpies del ball; com a societat democràtica hi pot viure qui vol tot
respectant les regles fonamentals.
La sardana no representa cap societat bloquejada, sinó un moviment perpetu, una
recerca, sempre col·lectiva, per a arribar a una millor organització social on hi càpiga
tothom.
Es poden multiplicar les rotllanes, totes seran coordinades per la mateix música, la
mateixa cobla, el mateix ritme.
La sardana com a moviment artístic simbolitza la necessitat d’ajuntar-se per permetre
l’expressió comuna d’un poble, d’una cultura, d’una manera d’ésser i de viure.
La cultura catalana ha sobreviscut a través del temps, dels conflictes, de les repressions
i, sempre, la sardana n’ha sigut el símbol més clar.
Haver escollit la Fidelíssima Vila de Perpinyà en aquest any 2019, portador de tantes
incerteses i tantes esperances, és un honor per a tots nosaltres aquí, en aquest territori
que anomenem Catalunya Nord.
A les lluites per la democràcia, com aquelles per al manteniment de la nostra cultura hi
volem tenir la nostra part. I la sardana n’ha de ser una de les eines principals.
Visca la sardana universal
Visca la ciutat de Perpinyà
Visca la cultura catalana
Visca Catalunya!
Pere Becque
Òmnium Cultural de Catalunya Nord

