TRAGÓ DE NOGUERA: NO A L’OBLIT
A l’any 1962 el poble de Tragó de Noguera va viure l’èxode definitiu
de la seva gent motivat per la pujada de les aigües del riu Noguera
Ribagorçana a causa de la construcció de la presa de Santa Anna.
L’associació “Amics de Tragó de Noguera” treballa perquè no caiguin
en l’oblit els records, les arrels i el dret de poder visitar i recordar el
lloc on vam néixer nosaltres i els nostres avantpassats.
Amb aquesta exposició de fotografies vull convidar a recordar als
veïns de Tragó el dia en què van haver d’afrontar l’abandonament
forçós del seu poble, el lloc on van néixer, desprenent-se de les seves
cases, de les seves terres i de les seves pròpies arrels, suportant un
dur sacrifici imposat pel bé d’altres pobles, per allò que en aquells
anys van anomenar “progrés”.
Unim-nos a ells recordant la seva vida quotidiana, cuidant amb amor
i respecte l’herència que van rebre dels seus pares, per poder-la
transmetre de generació en generació, com venia succeint des dels
temps més perduts en la memòria.
Apropem-nos a aquesta gran angoixa que van viure, contemplant com
el riu Noguera Ribagorçana, que tant havien estimat, ofega ara sota
les seves aigües el poble de Tragó per la decisió estatal de construir la
presa de Santa Anna, tot inundant milers d’anys d’esforços, il.lusions
i esperances; i oferint, a canvi, un futur d’incertesa farcit de foscor,
tenebres i por.
Als seus descendents ens queda el deure de treballar i aportar el poc
o molt que sapiguem per continuar recordant amb respecte el lloc
que un dia se’ns va voler esborrar de la memòria. Perquè els esforços
dels nostres pares, avis i avantpassats obtinguin el reconeixement que
mereixen. I perquè les futures generacions puguin seguir sentint-se
orgulloses de les seves arrels.
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