
 

 

LA DIADA DE SANT JORDI PER DAVANT DE TOT, ARA  I SEMPRE  

 

Hem fet créixer la Diada de Sant Jordi durant els darrers 30 anys. Molt durs els 

primers, molt millors els darrers i, sempre, tradicionalment, a la Plaça de la Creu. 

És evident que la Plaça s’ha quedat petita -entitats i partits polítics han volgut 

aprofitar, legítimament, la festa- i s’hauria d’esponjar, però heu vist que a 

Barcelona hagin tret mai la Fira del llibre de la Rambla tot i que no hi cap ni una 

agulla? O que la Fira de Santa Llúcia s’hagi tret de la Catedral? La tradició és molt 

important, quan un lloc funciona no el toquis, obre’l, però deixa’l on és.  

Vaja, això és el que penso i sento, i ho dic humilment, i no per proximitat a la meva 

botiga sinó per d’altres raons. Per exemple, la proximitat a l’estació de tren. I el 

mateix diria si fos a un altre lloc on s’hagués començat i on ens hi haguéssim deixat 

la pell durant molts anys i ara cregués que funciona bé; el mateix, exactament el 

mateix. Perquè, torno a dir, jo sóc del parer que no cal fer experiments amb allò 

que funciona. Dit això, doncs, pot ser que arreli, pot ser que sí, i potser 

m’equivoco. Però també pot ser que trigui a tornar a arrelar com va passar els 

primers anys… és una incògnita.  

 

En qualsevol cas, dit això, ara parlaré de mi: mai, mai per Sant Jordi he pogut 

posar una parada davant de casa com han fet els 2 signants d’una carta que diu de 

tot menys la veritat. Teníem, primer una benzinera, i ara una zona de càrrega i 

descàrrega. I quan per una decisió que encara no sé de qui, perquè, ni com – em 

podria estendre però no ho faré perquè puc pensar el què sigui o fer intuïcions de 

tota mena però no en tinc ni idea, i jo no parlo quan no ho sé del cert- es decideix 

que anirem al la Plaça del Palau i que queda lliure la Plaça de la Creu, vaig pensar, 

com a mínim per fi podré fer com tothom i posar una segona parada a prop de 

casa. Serà una parada de llibres de tota mena, és clar. Com la que d’altres han fet 

cada any. Estimo molt la fira del llibre en català, a la que sempre seré present 

perquè vull que continuï, malgrat tot, perquè em sento catalana i tinc un gran 

respecte per la gent de Normalització Lingüística que la promou. Per això, en data 

21/3/15 vaig sol·licitar a l’Ajuntament poder posar una parada de llibres a la Plaça 

de la Creu, que quedava buida. Jo i punt. Més endavant, d’altres comerços que 

també es volen guanyar la vida, com tenen l’obligació de fer, i que mai havien 

pogut posar-se a la Plaça de la Creu perquè no hi cabien amb tantes entitats i 

partits, van decidir fer-nos companyia i així ho vam sol·licitar a l’Ajuntament, en 

una instància conjunta en data de 31/3/15. És normal, és un dia festiu, les 

persones surten al carrer i volten i, com que quan el sol surt, surt per tothom, 

també tenen dret a provar-ho. 

 

No estem fent cap fira alternativa, hi ha 4 o 5 parades i no 25, no hi ha publicitat, 

ni pancartes, ni res lúdic, simplement surtim al carrer. 

 

Cal aclarir també que en aquest procés, en cap cas i per res, hi ha estat implicada 

la Unió de Botiguers, ni hi ha fet cap MENA de despesa- només faltaria!-. Vull que 

quedi molt clar, molt, perquè en tots els anys que porto implicada en la Unió de 

Botiguers sempre hem estat molt, però molt curosos en aquests temes. I qui digui 

o insinuï el contrari, altre cop, s’equivoca, i molt.  

 

Si la prova al pati del Palau no va bé i es decideix tornar a la Plaça de la Creu, 

doncs hi tornem tots, quin problema hi ha? 

 

Per últim, vull dir que desconec els motius de la polèmica que ha iniciat la 

competència. Me’ls imagino però no els puc provar. Pot ser són polítics? Pot ser són 

només comercials? Pura competència? A mi em sembla molt poc honorable que uns 

comerços es posin amb un altre sense saber ni contrastar,jo no m’he posat mai 

amb ells  i clarament injust- molt, però molt injust- tot plegat. 

                               

 

                          Mª Teresa Arola Berenguer. 

                               Llibreria Arola 



                            

 

 

 

 

 


