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Saluda

Domingo Tomàs i Audí,
regidor de Festes de Tortosa
Fa dies que, per la ciutat, se senten preguntes entre la gent i en totes les franges d’edat i col·lectius entorn de les festes, concretament a la Cinta. Els interessos i les preocupacions són diversos en funció de la implicació o la participació de cadascú a les
festes de la Cinta d’enguany. Uns perquè és el primer cop que participen en una penya, els altres perquè ja fa anys i és una experiència molt valorada i una nova oportunitat de fer un bon paper en el circuit de festes.
Les noies i les xiquetes, pubilles i pubilletes: que si les fotos, el mocador o les faldetes, l’espardenya per al vestit de pagesa
o la genialitat del vestit blanc, on les mares, pares, iaies i iaios els brillen els ulls i els cau alguna llagrimeta en veure que la papallona està preparada per volar.
Les carrosses del cós iris: “en tindrem tres o anirem en quatre?”, pregunta una de les més petites que esperen la passejada
amb les carrosses com una de les coses més grans que fins ara hauran viscut.
La gent de la tercera edat, que ja fa dies ha deixat la seua festa pràcticament enllestida per commemorar un any més la devoció cintera amb una jornada sencera compartint taula per dinar.
El gegant i la geganta, Rufo i Rubí, contents del 60è aniversari, també s’han fet preguntes, nerviosos, per la trobada convit
amb les colles foranes per a la celebració, presumits després de passar per perruqueria, maquillatge i tintoreria per guarnir-se.
La Banda Municipal de Música, en la seua condició de portadora de la bandera de la ciutat, també fa dies que es pregunta
coses: com preparar les activitats per festes, potser convidar alguna banda de fora, una crida a exmúsics de la banda per participar en una cercavila al tradicional ban cavalcada i un final de festes homenatge amb els Quicos i Carmen París.
Diables i castellers, preocupats per l’organització del correfoc i la diada castellera de la Cinta, noves aportacions a la nit de
foc i estrena castellera de la manera més gran amb la participació de colles de renom i gamma extra en el món casteller.
L’equip tècnic de l’Ajuntament i els col·laboradors de la comissió de festes: que si els mocadors per a les penyes han arribat,
que si les taules i les cadires per al ball segueixen el plànol marcat, que si els xòfers per a les carrosses els tenim tots, que si cal
moure cadires del teatre auditori al parc o del pavelló firal a la plaça de l’ajuntament... I jo mateix, com a regidor responsable de
les festes: que si he fet totes les gestions necessàries per poder iniciar la festa major, que si he tractat amb les companyes i companys regidors tot allò que depèn dels seus departaments, que si he parlat amb l’alcalde d’aquells detalls i d’aquells moments
que cal tractar i preparar extraordinàriament, alhora que trobar el moment per agrair la confiança de tothom i, especialment, la
de Ferran Bel, l’alcalde, el qual m’ha confiat la responsabilitat organitzativa que més il·lusió em fa i que, en tots aquests anys,
m’ha fet sentir segur de mi mateix sabent que ell està plenament identificat en la història cintera de ciutat.
Els preparatius en general van i venen per tota la ciutat: la Reial Arxiconfraria i cort d’honor, i les entitats culturals -participants
en molts actes de la festa major-, les quals són exemple de constància i tradició; les associacions esportives amb activitats programades per marcar l’inici de temporada i la petició a la Cinta d’èxits i encerts; entitats veïnals preocupades perquè tot estiga a
punt en aquells actes on estan representades per les seues pubilles o per l’ordre de l’ofrena on, any rere any, participen.
Indiferentment del programa, vinga qui vinga, toque qui toque, la nostra festa major és això. Dit d’una altra manera: sense tot
això no tindríem festa major.
Fem una reflexió valoració conjunta i remenem entre les diferents implicacions per tal d’entendre en conjunt que representa
la Cinta per a la majoria de tortosines i tortosins. Aquesta visió global entorn de la figura principal, que és la Mare de Déu de la
Cinta, ens ha de permetre seguir fent les festes a la manera de sempre, amb l’ull posat en tot allò que li podem afegir per fer-la
una festa fresca, moderna, referent, participada, apreciada, valorada, sentida i estimada com ho han fet des de sempre les nostres famílies.
Tortosines, tortosins, per tot això... nostra Cinta sobre tot!. Molt bona festa major!
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