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01Jn de 1·nrrngon.a comar ues úin1ar1s. 26 de juny de 1990 

A l'esquerra, els vilatan.� del P1a de Santa Maria atudíren massi,•amcnt a cremar la fop,utra. A mà dreta, la colla de diablt.'S de l'Espluga amb l¡t c::.abra de Blancafort i Pabocador. 

À. JUANPERE/A. GUASCH 

P 
ràcticament la totalitat dels 
pobles de la Conca de Bar
berà i molts de J' Alt Camp 

encengueren, el passat dissabte al 
vespre, les seves fogueres amb la 
flama que anaren a buscar a Fo
rès i que provenia del Canigó. La 
ponada de tan imponant foc va 
ser organitzada per la Coordina
dora Antipla de Residus de J' Ah 
Camp i la Conca de Barberà. La 
festa es va organitzar per purifi
car •els malts esperits i enviar a 
l'inconegut el Pla de Residus:-. 

Cap a dos quans de deu del 
vespre. un centenar de persone-s 
(represeniants de les Coordina
dores i veïns de Forès) es van tro
bar davant les escoles d'aquest 
poble, al voltant d'una foguera, 
esperant rebre la flama procedenc 
del Canigó. Una vegada féu la 
seva arribada. el llum de Ics fla
mes il.luminà els rostres dels pre
sents i cada representant encenia 
el fanalet per ponar la flama fins 
al seu poble. 

Durant cl temps que va estar 
encesa la foguera, es van llegir 
dos manifests. El primer va ser 
el de Forès i començà amb un 
tros de vers de Jaume Sisa: •Si 
mireu les flames del foc de Sant 
Joan, li veureu les banyes, el bar
ret i els guants•. Afegia que, si 
bé el foc de Sant Joan havia sim
bolitzat fins ara la idenútat i la 
unió dels pobles de Catalunya, 
,ara s'estén pels pobles de Ja 
Conca de Barberà i J' Ah Camp 
en la seva lluita contra l'amenaça 
que representarien abocadors i 
incineradores a les nostres ter
res•. 

Per una altra pan, l.a Coordi
nadora redactà un altre manifest 
que es lleg/ als pobles, on es deia, 
entre altres pu, .. s. que .Ja Flama 
de la Llengua Catalana ponada 
directament del Canigó ens ager
manarà més si cal per seguir llui
tant contra aquests dracs i 
bruixots que es volen apoderar de 
.les nostres terres per omplir-les 
de fums i pudors fastigosos•, i es 
refem1à a voler •que els cels de 
les  nostres comarques donin 
constància amb el resplendor de 
la foguera de Forès de la nostra 
oposició a un Pla de Residus que 
no ens mereixem,. Acabà amb 
una esperança de canvi de plan
tejaments dels governants: «Es· 
perem que aquesta nit màgica 
transformi les ments dels que han 
pensat en nosaltres, comarques 
espaverades i que, onejant l'es
tendard de Ja solidaritat i el pro
grés industrial, volen imposar
nos le.� deixalles de la fera que no 
estem disposats a acceptar a cap 
preu�. 

SANT JOAN 

Forès escampà el foc que cremà el Pla 
de Residus a la Conca i l'Alt Camp 

Les revetlles arreu d'aquestes comarques tingueren molta participació. A cadascuna 
de les viles es llegí el nianifest de la Coordinadora Antipla de Residus. 

Altres índrets 

Entre els indrets on hi va ha
ver gresca cal esmentar la capital 
de Ja Conca, Montblanc. A la 
plaça Sant Francesc es va cremar 
un ninot que representavu Jordi 
Pujol, envoltat per molts •moli
nets de vent,. La revetlla va ser 
acompanyada amb coca i cava. 
tal com manen els costums. 

Al Pla de Santa Maria no va 
mancar tampoc Ja foguera. que 
il.luminava l'església romànica 
de Sant Ramon. Més d'un cente
nar de persones, al voltant del 
foc. van seguir la festa en Ja qual 
tampoc hi mancà la música, la 
coca i el bon veure. 

El foc a l'Espluga 

Es fa difícil descriure amb 
mots allò que dissabte passat va 
ocórrer a l'Espluga de Francolí 
durant la revetlla de Sant Joan. 
La tradició de celebrar-la al car
rer s'ha concentrat, des de fa uns 
anys, a Ja plaça de J' Església, 
que, com antany, torna a ser cl 
rovell de l'ou de la manifestació 
popular, de Ja mà i l'empenta 
dels joves. Altres espluguins s'ho 
munten de forma casolana i tota 
la població és un espetec constant 
que malda, encara que sigui in
voluntàriament, a evitar que els 
ciutadans puguin agafar la son 
fins ben entrada la maúnada. 
Com en altres anys, els col.labo
radors de l'Espluga FM Ràdio 
ponaren el gruix de la festa, aju
dats aquesta anyada per Ja Coor
dinadora Local Antipla de Resi
dus, els quals plantaren, a recer 
de l'Església Nova, el ninot sim
bòlic. 

L'Espluga de Francolí no es 
va qúedar_enrera quant a J'inven
tiva i s'enlairà un espectacular i 
peculiar abocador que va cremar 
tot just passada la mitjanit. L'en
cesa va anar a càrrec del diable 
major de la vila, en Francesc 
Cuadrat, ben assessorat per tota 
la colla de diables local que es 
presentava oficialment per a l'o
casió. A panir d'aquell momenc. 
amb els llums apagats, s'enrogí 
la plaça de l'Església amb els es-

verent i <l(posant la primera mer
da.• a la instal.lació que es pre
veu instal.lar a Forès. 

De fet. l'encesa de la foguera 
monumental fou el xiulet d'inici 
de la participació dels diables 
d'altres contrades, els d'Aliafulla 
i del Morell, que ja havien es
campat Ics seves carretilles po
ques hores abans a la concent.ra
ció de diables i dimonis feta a 
Lleida. 

Un núvol de fum 

La plaça de l'Església esplu
guina fou presa per les forces de 
l'avern abans esmentades. les 
quals, 101 i la seva jovenesa com 
enútat, demostraren que de la po• 
sadaa en e.�cena en saben d'allò 
més. Bis d'Altafulla introdueixen 
la pecuLiaritat d'aixecar un pilar 
de tres de tant en tant, moment 
en el qual els que fan de pinya i 
els tres diables castellers encenen 
a la vegada i produeixen una fi
gura plàsúca d'allò més espater
rant. Quant als del Morell, 
aquests no es queden enrera i 
amb l'anomenada encesa escam
paren per tota la plaça un deves

¡,¡ sall de foc i fum on cremaven
:¡ d'una vegada uns vuitanta pe-
5 tards. 
i La col.Jaboració conjunta de 
� le.� dues colles esmentades ompli 

,_ _______________________ ...., � la plaça d'un ndvol negre i deixà 
El diable major d'Altafulla preparant la Jugada dins l'edin<i de 

l'Hoopítal de l'Espluga. 

petecs de les colles de diables via plàsúcs, draps, cistells de ví
d'Altafülla i el Morell, els quals met i dos wàters que recollien la 
ajudaren nombrosos vilatans amb imaginada supuració de J 'invent. 
els seus coets panicuJars i els es- L'abocador lluïa els rètols se
bufecs de foc q"e llançava pels güents. A una banda s'hi llegia 
queixals Ja cabra de Blancafon, •D'abocador a Forès, Ja Conca
un animaló diabòlic que s'alià no en vol saber res• i, a l'altra, 
amb els diablesespluguins per tal •Abocador 'Molins', merda per
de donar més relleu a J'esde- fora merda per dins:,,. 
veniment. D'altra banda, la Coordinado-

Tot i això, els prolegòmens de ra local Antipla de Residus repar
la festa se centraren a contemplar tia uns fulls volants entre els as
l'abocador de residus fet per la sistents a Ja revetlla. L'esmentat 
Coordinadora l oca!. D'aquest pamflet ironitzava sobre el Pla de 
s'escorrien nombroses deixalles, Residus i l'abocador de Forès 
tant de dins del recipient com de amb les sigles de la majoria go
la pan més alta. plantada de ceps vernant a Catalunya i la figura 
a quadre i d'on sobreeixien uns del conseller de Govenació, Jo
fruits poc recomanables. Hi ha- sep Gomis, en una postura irre-

escorrialles de coets per tot ar
reu. Talment un camp de batalla. 
No hi ha dubte que de l'actuació 
en van prendre bona nota els no
vells diables espluguins, els 
quals, juntament amb els dimonis 
de Montblanc, prengueren el re
lleu i voltaren pels carrers del po
ble fins Ja Font Baixa on, a més 
de degustar Ja xocolata del bar 
Les Disset Fonts, feren petar la 
traca final. 

A ressaltar, també, els redo
bles constants de.Is timbals i bom
bos que identifiquen les colles de 
diables, aix.f com les peculiars 
danses dels dimonis més impor
tants, ja sigui aquest el diable ma
jor o la diablessa. Aquesta, ni 
que sigui un home la majoria de 
les vegades, es diferencia de la 
resta per les seves faldilles, gai
rebé a ran dels turmells. 
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