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Neus Lloveras i Massana

Alcaldessa de Vilanova i la Geltrú

La Festa Major és ben plena de balls i de danses, de gegants i quimeres que espanten els nens i fan 

riure els grans que s’ho miren. La Festa Major, que ara s’atura a dins de la plaça, ens omple la bossa 

dels dies que ens falten. La Festa Major, del drac, és el cor encisat que els grallers fan ballar. 

Mare de Déu de les Neus,

Vós sou la deixa de generacions i generacions de forasters, vilanovins i foravilers que han teixit el fil 

de la nostra ciutat i l’han feta com és, fila que filaràs..., una vila oberta al mar que a la primavera fa 

olor de caramel i ginesta; pel Corpus, de menta; a la Festa Major, d’alfàbrega; i d’espígol per Santa 

Maria, a la Geltrú.

Vós, filla dels masovers de la sínia, alegria i pau dels vinyets i vinaters, sou la patrona d’aquestes viles 

que s’emocionen amb els records del pagès que encara mira el cel i s’inquieta, i prega perquè una 

pedregada no li malmeti la collita, i sou el cor del mariner que, mar endins, a vós s’encomana i us 

demana ja ser a la feliç matinada d’una altra tornada a port.

Com són de plens, els carrers i les places de la vila! Si espantats vam poder dir adéu a la pedra de 

gel i a la tempesta encrespada, per la vostra intercessió, doneu-nos, ara, consol, i feu possible que el 

llamp, després de segles vençut, torni l’aire que bufa i l’ardor al nostre poble.

Us demanem que deixeu voleiar els estels que coronen la senyera, alceu-los drets en el vent i 

que, cremant l’ordre establert per uns altres, a la plaça de les Neus, celebrem l’any que ve que  

s’haurà acabat per sempre més aquesta cremor als ulls. De daltabaix el campanar, tots els batecs 

d’esperança deixarem caure per a vós, i el seu perfum n’encendrà la tarda.

Estrenyem-nos les mans, vilatans i renovem, doncs, el vot. I diem somrients, per les rambles de la 

vila, el que ja és hora de dir: que la fressa de l’aigua que brolla porta l’endreça, corre i fa via, i ve de 

molt lluny.

Us demanem que ens torneu les coses primeres,  que ens despulleu de tota malenconia i que vetlleu i 

aplaneu el camí de Catalunya cap  a la seva llibertat. Feu-la igual entre les nacions i que la nostra terra 

no sigui mai cap motiu d’exclusió, d’indiferència..., i sí d’afanys i confiança. Que el nou país que volem, 

obri les portes a la pau, la justícia social i la solidaritat entre els pobles i que retorni l’agermanament 

i els lligams, ara partits en trossos, entre tots els territoris de parla i cultura catalanes.

Vilanovines i vilanovins, de l’Aragai fins al Tacó, de la Geltrú, del Barri de Mar o de la Collada...

Visca la Festa Major!

Visca Catalunya lliure!

LA VINYA I EL TEMPS 

Vilanova és mar i també muntanya, el verd sobre el blau mariner. El sol, la pluja i la vinya ens regalen 

el raïm, vida que esclata en cada gotim daurat pel sol de la tarda. No cal mirar el calendari si tens la 

vinya a tocar. Ens ho diuen la rosada i el perfum, les parres i els ceps: tot va com ha d’anar, la verema 

és a punt! 

L’oreig del capvespre acarona les ones i refresca la calor del dia. L’oreig, però, esdevé llevantada que 

ennegreix el cel, aigua, calamarsa i pedra que despulla les vinyes de raïms i fulles, i la pagesia queda 

nua d’il·lusions i d’esperances. La feina de tot l’any a la bassa. Un any i un altre.

EL VOT 

Vilanova viu de la vinya i els vilanovins demanen protecció de la Mare de Déu de les Neus, tal com 

cantem en els goigs: “fugint de camins negats, / amb les vinyes despullades, / perquè siguin dissipa-

des / les ànsies dels anys passats.” 

Aquell any l’arc de Sant Martí va somriure en el cel i el verd era més lluent i el groc més fi. Vilanova 

agraïda “sa patrona us proclamà / i amb raïms us enjoià.” 

AVUI 

Renovem aquell vot fent festa i Festa Major, amb balls, música, gegants, bestiari i alegria, com diu un 

antic versot dels diables: “El drac traient foc pels queixals / els diables tirant piules/ han alleugerit 

més mals / que no pas moltes manxiules”. 

Aquí ens tens, Verge Blanca de les Neus, fills d’una societat diferent de la del segle XVIII, però també 

necessitats de la vostra ajuda i protecció, per tal de salvar no solament la vinya i la masia, sinó la 

terra sencera, aquesta terra que és la casa de tots. La nostra Mare terra que un pocs han intentat 

dominar egoistament, sense comptar amb tota la resta de la humanitat. Ensenyeu-nos a cuidar, a 

protegir, aguarir i a vigilar, per tal de guardar la terra per a nosaltres i per a les generacions futures, 

i  a abandonar així l’espiral d’autodestrucció. 

Verge de les Neus, ajudeu-nos a creure que l’ésser humà té encara la capacitat d’intervenir en una 

crisi no només ambiental, sinó també social. I que puguem cantar: “Lloat sigueu, Senyor, per la mare 

terra, l’aigua, el foc, els ocells, els estels...” a qui Sant Francesc anomenà germans. 

CLOENDA 

I que per molts anys, els vostres fills i filles, vilanovins de naixença o d’adopció, amb diversitat de 

creences, llengües i colors, us renovem el vot com a patrona de Vilanova i us cantem els goigs: Pre-

serva el nostre ideal, / Mare de Déu de les Neus. 

Mn. Pere Milà i Vidal

Rector de Sant Antoni Abat


