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PREGÓ DE LA FIRA DE NOVEMBRE 2010 
Manel Milà Vidal 

 
 
 
 
Benvolgut alcalde, regidors i regidores, altres autoritats i vilanovins i vilanovines, 
molt bona nit, 
 
Estic molt content i, una mica espantat, de poder estar avui aquí amb tots vostès 
pregonant la Fira. Content perquè tinc l’oportunitat de fer-los participar de les meves 
idees i neguits i espantat per la dificultat que sé que te una persona com jo, poc 
avesada a parlar en públic. Però amb la seva benvolença deixin-m’ho intentar. 
Segurament el meu parlament serà poc ortodox, però tinguin la certesa que serà 
sincer. No els regalaré les oïdes cantant les excel·lències de la vila i la fira. Miraré 
de reflexionar sobre el moment i la necessitat que tenim de transcendir-lo. 
 
Permetin-me començar doncs, com he dit, d’una forma poc ortodoxa: No sóc 
Vilanoví. Sóc de Ribes i per tant en termes geogràfics, podríem dir que sóc un cosí 
comarcal. Tot i no ser de la vila, la meva relació amb Vilanova ve de molt lluny. 
Recordo que de ben petit acompanyava el meu pare a portar brisa, es a dir, les 
restes de fermentació del raïm, a la fassina que hi havia davant de Cal Tapet, el que 
avui és el celler de Can Pujol. Mentalment, encara puc recordar l’olor dels vapors 
destil·lats barrejats amb la fortor que desprenia l’escorxador, ben proper a la fassina.  
 
Mes tard, ja d’adolescent, em va fer sentir important incorporar-me a cinquè de 
batxillerat a l’Institut. En aquell temps no calia identificar de quin institut es tractava 
ja que només n’hi havia un en tota la comarca. També recordo que, inquiet com era i 
amb la inconsciència de l’edat, anava a Cal Gabardós a comprar productes químics 
per elaborar pólvora, replicant les fórmules que trobava remenant llibres vells.  
 
Recordo perfectament com el dependent, de qui en tinc la imatge ben gravada però  
no en recordo el nom, vestit amb una bata marró clar i ranquejant una mica, 
travessava la plaça dels Cotxes i entrava en un magatzem soterrani situat, 
precisament, sota les oficines de la Policia Nacional, on avui hi ha una sidreria, per 
sortir poc després amb una paperina de paper d’estrassa plena de nitrat potàssic 
que comprava per pocs cèntims (de pesseta, esclar). La meva perplexitat era gran 
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quan pensava que un incendi en aquell magatzem seria interpretat com un greu 
atemptat a les forces d’ordre públic que vivien sobre. 
 
Recordo els viatges de Ribes a Vilanova amb autobús o autoestop, i les caminades 
per arribar a l’institut enmig de camps, quan l’avinguda Francesc Macià era tan sols 
una línia en un plànol municipal. Les vagues, els concerts folk del Surroca o el banjo 
del Ton Dalmau, les excel·lents classes de matemàtiques d’una tot just llicenciada 
Montserrat Martí i les de física del meu admirat veí Joan Alsina, i, sobretot, les 
ganes de gresca. 
 
I finalment, ja de gran, la ciutat em va donar l’oportunitat de desenvolupar-me 
professionalment treballant en una de les empreses més grans i antigues de 
Catalunya, el Pirelli. La meva trajectòria en aquesta empresa ha estat, en dues 
etapes, llarga. Tan llarga que m’ha donat l’oportunitat de participar, junt amb molts 
vilanovins, en la seva transformació, que, de retruc, va permetre la transformació 
d’una de les zones més centrals de la vila. 
 
Però no es preocupin. No m’estendré en la nostàlgia. I ja que no sóc historiador, 
tampoc en la història. No em sentiran parlar avui de la història de la fira, ni glossaré 
l’important passat industrial o cultural de Vilanova. La ciutat ja disposa d’insignes 
estudiosos com en Francesc Xavier Puig Rovira, el company Albert Tubau o l’amic 
Xavier Orriols que, amb militància, moltes vegades poc reconeguda, en construeixen 
el relat.  
 
Tampoc els comentaré les diverses crisis que la ciutat ha passat, ni les 
transformacions sofertes, ni faré lloança dels prohoms que han anat fent possible el 
creixement de la ciutat, ni dels seus moviments sindicals o cooperativistes, ni del 
ferrocarril i el seu impacte, la indústria tèxtil o metal·lúrgica, ni la festa major o el 
carnaval. D’èpoques pretèrites només m’interessa que els quedi la idea que durant 
tota la història de la ciutat, amb períodes bons i dolents, sempre hi ha hagut la 
voluntat, les ganes d’avançar, de crear, de millorar i que els vilanovins han sabut 
aplicar la creativitat (a voltes anomenada rauxa) i els esforços necessaris per sortir-
se’n. 
 
Quan em varen proposar fer el pregó, abans de decidir sobre què versaria, vaig 
demanar de tenir els pregons dels anys anteriors. Era evident que no podia competir 
en coneixement de la ciutat amb els pregoners vilanovins; tampoc amb les anàlisis 
econòmiques fetes per professionals de l’estudi o bé per experts de la política. 
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Malgrat tot, dos dels pregons em varen xocar. Un va ser el que Francesc Escribano 
va pronunciar l’any 2001 glossant el caràcter llunàtic dels vilanovins i qualificant 
l’esperit de la ciutat com humà, integrador i associatiu. En vull remarcar una frase tot 
recordant que la pronunciava l’any 2001: “Hem deixat enrere l’èpica de la 
construcció i hem oblidat l’època de la lluita per la llibertat”. És a dir, posant-ho en 
context, ens hem oblidat del temps on tots estàvem mobilitzats per fer créixer la 
societat.  
 
Encara més em va sorprendre la lectura del pregó del 2003 del Professor Josep 
Oliver, Catedràtic d’Economia Aplicada de la Universitat Autònoma de Barcelona, 
escrit quan Espanya i de retruc Catalunya es vantava de tenir un dels creixements 
econòmics mes sòlids i grans d’Europa.  
 
 
Per començar el professor despertava l’auditori amb una frase provocadora. Deia: 
“De fet, si em permeten aquesta boutade, podríem afirmar que, com a país, ens ha 
anat massa bé”, i continuava “els problemes que albiro se’ns han de presentar, o 
són ja presents, en alguns sectors per (manca) de valor afegit i (molt baix 
creixement de la) productivitat”. Cap a meitat de la seva exposició ja afirmava: 
“l’actual boom, massa fonamentat en un creixement de l’endeutament de les llars, 
s’aturarà”. I continuava afirmant: “en el mig termini, no crec que es pugui esperar la 
mateixa aportació de la construcció a la generació d’ocupació. I el mateix es pot dir 
del comerç” . I per acabar donava algunes pautes que podien ajudar a sortir del futur 
atzucac millorant la competitivitat. Deia el professor Oliver: “En l’àmbit de la indústria 
i els serveis, cal emfasitzar el necessari viratge vers sectors de major valor afegit. Ni 
en el sector turístic, on el país ja no pot mantenir un creixement del sectors basat en 
la quantitat, ni en alguns subsectors industrials o en bona part dels serveis, cal 
pensar que podrem continuar mantenint les actuals posicions. La globalització és un 
procés imparable i implica un atac a la línia de flotació d’aquells sectors, o països, 
massa especialitzats en activitat poc productives i de baix valor afegit”. És a dir, ras i 
curt, ens deia que no especuléssim més i que busquéssim el valor afegit de les 
nostres activitats, tant industrials com de serveis, per preparar la nostra economia 
en un món global i molt competitiu. 
 
Fixin-se que el professor Oliver deia això el novembre del 2003, ara fa just set anys. 
I lamentablement per nosaltres, aquesta vegada, l’economista la va encertar. Des de 
finals del 2008 estem immersos en una profunda crisi econòmica de caire mundial, 



 
 

4 

però especialment virulenta en el països amb baixa competitivitat, entre els quals hi 
ha el nostre. I és que malgrat tenir personatges extraordinaris com el professor i 
malgrat els advertiments, hem de lamentar-nos que, en èpoques de bonança 
econòmica, ens hem tornat mandrosos, i no hem fet prou per activar els plans 
necessaris per ser forts quan l’hivern econòmic ha arribat.  
 
Farem també un greu error, molt comú avui en dia, si pensem que la culpa de la 
situació es només dels altres. En un sentit col·lectiu: del polítics, dels bancs,  dels 
empresaris, de les organitzacions sindicals, etc. No, rotundament no. Certament la 
responsabilitat del que ha passat és col·lectiva però també individual. Puc recordar 
el que succeïa fa tant sols un any i mig? Hipoteques que ens permetien comprar un 
pis amb la cirereta d’un cotxe, quotes que ens laminaven els ingressos per rendes 
del treball, més crèdits suportats per l’esperança d’una venda especulativa... I tot 
suportat amb la contínua revalorització dels béns immobles. Semblava que 
comprant i venent creàvem riquesa. És com si haguéssim inventat el perpetuum 
mobile, la màquina perfecta. I de cop ens despertem del somni. De cop ens hem 
adonat que la roda ha començat a parar-se, que la bombolla on vivíem ha esclatat. 
D’un dia a l’altre, col·lectivament, hem esdevingut més pobres, ens hem vist obligats 
a ajustar la nostra despesa, a no malgastar. Hem descobert que hi havia països que 
fabricaven millor i més barat. 
 
I amb perplexitat hem vist caure un rere l’altre els pilars de la nostra economia. Mai 
abans havíem viscut una situació com l’actual. L’economia havia passat algun petit 
refredat, però mai havia agafat una grip com l’actual. Només els nostres pares i avis 
havien viscut situacions semblants: feines precàries, salaris minsos, jornades 
llarguíssimes i moltes boques a casa per alimentar. Però, malgrat tot, en aquella 
situació van ser capaços de posar les bases del que ara som: amb una educació i 
una sanitat quasi universals, de qualitat, segurament insuficient, però equiparable a 
la majoria d’estats moderns del món. Unes infraestructures que ja voldrien els 
nostres predecessors, aquells que van cremar el seu patrimoni foradant les penyes 
del Garraf per fer-hi passar un tren. Malgrat els seus problemes econòmics varen 
saber trobar temps per combatre una dictadura, per donar generosament el seu 
temps, i a voltes per a quelcom de més important, per a la construcció d’una societat 
de la qual nosaltres som hereus.  
 
I aquelles vivències, aquella història, ens dóna una pista del que ara hem de fer. 
Recordem el que deia el Francesc Escribano, “Hem oblidat l’èpica dels nostres 
pares”. Si avui volem refer la situació hem de treure la pols dels vells manuals (que 
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els més joves pugin a les golfes o els demanin als seus pares o avis) on es varen 
escriure paraules com: lluita, generositat, associació, responsabilitat, 
companyerisme, alegria, austeritat, engrescament, il·lusió, il·lusió i més il·lusió... 
Inevitablement si volem sortir-nos-en, i creieu-me que podem sortir-nos-en, ens 
haurem d’apassionar per aquesta causa i fer-la nostra, individualment i 
col·lectivament. 
 
Sóc molt conscient que les meves paraules poden provocar desànim. No ho 
cregueu pas. Penso que és bo saber on som per afrontar el que hem de fer. No us 
penséssiu pas que hem de caure en el derrotisme. No en una ciutat que va ser 
capaç de sobreviure a una plaga (la fil·loxera), crear un banc, impulsar un tren i 
aixecar-se de diverses crisis industrials.  No en una ciutat que té un teixit associatiu 
molt important, que té una de les tradicions cooperativistes més grans de Catalunya, 
que ha donat un Francesc Macià,  un Víctor Balaguer, de qui encara en conserva 
l’obra i el llegat, o un Eduard Toldrà, que ha tingut una Escola d’Arts i Oficis derivada 
en Universitat Politècnica, que té un Col·legi d’Enginyers. No en una ciutat amb 
tradició cultural molt forta, que va ser capaç de mantenir un carnaval durant les 
èpoques fosques de la dictadura, que té diables, castellers i falcons, i el xató 
(perdoneu, amb permís de la resta de la comarca). Una ciutat llunàtica com deia el 
Francesc en el seu pregó, que és capaç d’ironitzar sobre ella mateixa, que genera 
actors reconeguts internacionalment com el Sergi López i el Toni Albà i que és 
capaç de fer-los tornar cada Nadal per fer els Pastorets. Una ciutat que té uns veïns 
que n’esperen el lideratge que dóna la capitalitat. No, una ciutat així no cau en el 
desànim. A cada caiguda s’ha alçat i ara tampoc no serà diferent. 
 
Deixin-me ara, imitant el ja citat professor Oliver, fer també una declaració 
provocativa, una “boutade”, una sortida de to. Com a pregoner vull proclamar que la 
crisi s’ha acabat. No hi ha crisi; senzillament, les coses són així, i aquest ha de ser 
el nostre punt de partida. Sé que es una afirmació poc creïble, però és l’única que 
ens situarà en la disposició mental adequada per avançar. Hem de visualitzar el que 
volem per poder-ho aconseguir. Si continuem deprimint-nos pensant que estem en 
crisi i esperem que vinguin temps millors, alcem una barrera mental que no ens 
deixarà emprendre les accions necessàries per sortir-ne.  
 
Convencem-nos que Vilanova i el Garraf és el millor territori per viure i per treballar. 
Que la rauxa que hem tingut la podem recuperar i podem engegar projectes creatius 
i innovadors. Que aquests projectes poden derivar en empreses mitjanes i petites 
amb base tecnològica. Uns centres universitaris i de recerca on l’aplicació del talent i 
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la formació per a la creació de nuclis d’innovació generadors d’empreses pot ser una 
realitat. Que tenim unes infraestructures bàsiques, incompletes segur, però 
suficients per tirar endavant. Que tenim unes perspectives culturals envejables. Que 
tenim un medi ambient privilegiat, certament maltractat, però envejat arreu. 
 
En definitiva creguem-nos que Vilanova pot liderar un Garraf on és possible tenir 
expectatives i projectes vitals i on és possible engegar projectes col·lectius. El pot 
liderar i ho ha de fer. 
 
I la Fira també té un rol important en aquest joc. És l’aparador. El reflex del nostre 
estat d’ànim col·lectiu i interior. En aquest 2010 segurament caurem en la temptació 
de lamentar-nos de temps pretèrits, quan tot rutllava millor. Doncs bé, presentem-hi 
combat. Recuperem els valors del passat que ens poden ser útils per al futur. No 
permetem que guanyi el desànim. Repetim-nos fins que ens ho creguem que la crisi 
ha mort. Engeguem projectes, tornem a l’èpica dels nostres pares. 
 
Moltes gràcies. 
 
 
 


