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Va néixer a Mataró el 28 d’agost de 1952. Es llicencià en Història de l’Art per la 
Universitat de Barcelona i ha desenvolupat la seva tasca professional tant en l’àmbit del 
sector públic com del privat. 

Va ser gestor cultural en el primer ajuntament democràtic de Mataró i de l’Olimpíada 
Cultural 1983-1992. La implicació i la relació amb la seva ciutat han estat constants 
al llarg de la seva vida, fet que el porta a ser cofundador i col·laborador de les revistes 
El Maresme i Mataró Escrit i de les publicacions Mataró, suau i aspre (1982), El manyà 
encès (1985), Mataró, una ciutat (1986), Mataró sota teulada (1994) i Mataró verd i blau 
(2006).

També és autor de la novel·la Taques al marge (1993) i ha transcrit els tres volums de 
memòries del president Jordi Pujol a partir de la seva exposició oral (Memòries I: història 
d’una convicció 1930-1980, 2007; Memòries II: temps de construir: 1980-1993, 2009 i 
Memòries III: de la bonança a un repte nou, 2013). L’any 2014 publicà les memòries El 
nét del pirata i el 2015 el recull d’articles Enamorats d’Audrey Hepburn. 

A partir de 1987 col·labora a El Punt Diari i el 1995 esdevingué director editorial 
d’El Punt del Maresme fins al 2001, que és nomenat director de l’edició de Catalunya. 
Actualment escriu un article diari a El Punt Avui. Participa també en tertúlies a RAC1, 
Catalunya Ràdio, TV3, 8TV i TVE.

És un escriptor brillant i incisiu que, des de les seves vivències, ens dóna sempre una 
mirada particular. La seva obra l’ha fet mereixedor de diferents premis com el Premi 
Manuel Bonmatí de periodisme, convocat pel Rotary Club de Girona per l’article 
La fi del “Girona rai”, l’any 2010; el Premi Ploma d’Or de la Facultat de Periodisme 
de la Universitat Autònoma de Barcelona, l’any 2012; el premi a la seva trajectòria 
editorial de l’Associació de Publicacions Periòdiques en Català (APPEC), l’any 2013, i 
el d’Òmnium Cultural de Mataró, el 2014.



Il·lustríssima Senyora Alcaldessa, regidores i regidors, pabordes i 
pabordesses, amigues i amics,

Un dia, fa molt temps, em va trucar en Bienve Moya, un dels 
amics que tinc a Vilanova i la Geltrú, per anunciar-me que l’alcaldes-
sa o la regidora de Cultura es posaria en contacte amb mi per propo-
sar-me pronunciar el convit de Festa Major que en aquest moment 
acabo d’iniciar. Em va semblar molt bé que un ajuntament, abans 
d’exposar-se a rebre un no, disposés d’un explorador que fes el tan-
teig. Vaig pensar: “tracto amb gent seriosa”. Li vaig dir a en Bienve 
que sí. La presa de contacte municipal va tenir lloc, vaig reiterar el sí 
i aquí em tenen saludant l’alcaldessa i totes les autoritats, a vostès que 
m’han vingut a escoltar i els amics que tinc a Vilanova i la Geltrú.

Vaig dir que sí perquè quan et fan aquestes ofertes que són un 
honor i una mostra de confiança no es pot dir que no, però d’entrada 
em vaig preguntar què havia vist l’Ajuntament en la meva persona 
per oferir-me una actuació de tant compromís. 

Vaig pensar en la meva relació personal amb Vilanova i la Gel-
trú, i el balanç va resultar més aviat pobre. Hi he vingut a pronun-
ciar dues o tres conferències; hi he presentat i signat un llibre; hi he 
fet alguna reunió quan maquinàvem la Xarxa de Teatres Públics; hi 
he consumit algun plat memorable; m’he passejat per la Rambla; 
m’he tret el barret davant Francesc Macià; he penetrat a les entranyes 
del teatre municipal; he assistit a una reunió a la Masia Cabanyes... 
Aquests Cabanyes estaven emparentats amb els Cabanyes de Mataró 
i d’Argentona, on posseïen una gran masia fortificada encara exis-
tent. A Mataró tenim un teatre que es diu Sala Cabanyes. Fa cent 
anys que s’hi representen Els Pastorets, i deu el nom a un Cabanyes 
que ens uneix amb Vilanova i la Geltrú.



Mataró té també un greuge històric amb Vilanova. La Pirelli 
havia de ser nostra i al final va ser vostra. Els avis van estar anys de-
plorant que Mataró s’ho deixés perdre sempre tot. També teniu en 
custòdia la reproducció del tren que va fer el recorregut de Barcelona 
a Mataró, el primer de la Península.

Ens hem situat a Mataró, que és d’on vinc, i ha sortit Barcelona, 
que és la ciutat que ens separa. Barcelona ens és una barrera. Els del 
nord no baixem gairebé mai al sud o ho fem comptades vegades. 
Ara, el fenomen casteller, les xatonades i els calçots han corregit una 
mica la tendència, però la gravitació dels de Mataró i els del Maresme 
quan sortim de casa es troba al nord. Totes les ciutats de Barcelona 
en amunt ens són familiars. De Barcelona en avall, no tant o, per al-
guns, no gens. Coses de l’equilibri territorial inestable del país. Però 
Barcelona també ens uneix perquè ens convoca. Molts dels altres 
amics que tinc de Vilanova, com el gran Francesc-Marc Álvaro, els 
he fet i me’ls trobo a Barcelona.

Barcelona m’evoca Vilanova i la Geltrú. Ara semblarà que ho 
dic per fer-m’ho venir bé i perquè lligui, però és que lliga i és del tot 
cert, com els que em coneixen poden corroborar. El nomenclàtor 
de l’Eixample de Barcelona em té fascinat: la Gran Via de les Corts 
Catalanes seguida, anant cap amunt, del carrer de la Diputació i 
el del Consell de Cent. El carrer d’Aragó, seguit, també en sentit 
ascendent, per València, Mallorca, Sardenya, Provença... En un sec-
tor, les grans institucions polítiques catalanes. En l’altre, els dominis 
que havien fet gran Catalunya, gràcies als seus reis. Després, Balmes, 
Muntaner..., escriptors. Casanova, Villarroel, Pau Claris..., polítics 
heroics. Roger de Llúria, Roger de Flor..., aventurers que van parti-
cipar en el fet que Catalunya fos gran. Tota aquesta intel·ligència en 
el bateig de carrers s’ha d’agrair a Víctor Balaguer, un home vincu-



lat a Vilanova que només per això ja admiro. Víctor Balaguer té en 
aquesta ciutat un museu i una biblioteca que duen el seu nom. Haig 
de confessar davant de vostès que no els he visitat mai. Suposo que 
ara pensaran que no soc digne del lloc que en aquest moment ocupo, 
però ja ha quedat explicat que Barcelona ens separa geogràficament i 
no venim a Vilanova tantes vegades com caldria. 

El nostre equivalent de Balaguer és Carles Padrós. En agraïment 
que els mataronins el votessin a Corts sense ser de la ciutat, després 
de fer-se pregar molt, va fer construir un desviament d’aigües que 
va posar fi a les inundacions de Mataró quan plovia. Després es va 
establir a la capital d’Espanya on va fundar el Real Madrid. 

Però soc aquí amb motiu de la Festa Major. A Mataró acabem 
de deixar enrere la nostra, que té nom propi, Les Santes. Catalunya 
pot tenir territorialment l’equilibri penós de què ara els parlava però, 
en canvi, té molt ben equilibrat el calendari festiu. La meva àvia, per 
resumir l’any i per indicar com és de fungible la vida deia: “Nadal, 
Fira, Santes, Nadal”, enumerant per ordre les grans festes de Mataró. 
Però n’hi havia d’altres en mig: Reis, Sant Josep, Pasqua, l’altra Pas-
qua, Corpus, Sant Joan, Sant Pere, Sant Simó, Tots Sants... Acabem 
una festa i ja n’esperem una altra. Això pot semblar molt normal però 
no ho és. Per raons que no venen al cas tinc una certa relació amb 
l’Argentina. Els argentins no celebren res. No tenen cap festa amb 
cara i ulls i socialitzadora. Només Nadal, de grossa, i encara no els fa 
gaire il·lusió perquè els cau a l’estiu, i com que volen imitar la ico-
nografia i la gastronomia del nord, es troben menjant torrons vestits 
de Pare Noel, amb el resultat que avorreixen els torrons i l’abric de 
pell i només pensen a anar a la platja, que és un lloc fatal per celebrar 
el Nadal. El seu any és monòton, sempre igual, tristoi. No és una 
observació meva. Ho reconeixen ells mateixos. Quan venen aquí i 



s’hi estan una temporadeta es meravellen d’un cicle festiu tan ben 
col·locat, tan celebrat i tan esperat per tothom. Cada dia és festa, diu 
en Bienve. No arribem a tant, però s’hi acosta. 

Aquest equilibri influeix per força en un altre, que és el mental. 
Aquesta Festa que esteu a punt de celebrar i que es repeteix cada 
any, però que no és cada any ben bé igual perquè, per començar, i 
d’entrada, cada pregoner és diferent, és, com totes les festes majors 
ben muntades, una gran generadora d’energies. Els empresaris hauri-
en de subvencionar les festes, no els ajuntaments, perquè els serveix 
treballadors amb bons ànims. Ja sé que després d’aquesta Festa molts 
començareu les vacances d’estiu, però fins i tot les vacances milloren 
i són una altra cosa després dels dies actius d’una festa gran.

Abans, en l’enumeració de les festes de Mataró, he mencionat 
Sant Simó. Vostès no saben què és Sant Simó. És que vostès tampoc 
ens visiten gaire. Sant Simó és el nom d’una ermita enclavada davant 
mateix del mar. S’hi venera el patró dels mariners de Mataró. Cada 
any, el dia del sant, s’hi fa un pelegrinatge. No és dia festiu, però, 
com Sant Jordi amb els llibres i la rosa, la gent troba un moment 
per acostar-s’hi i adquirir el sabre, un tortell en forma d’espasa. Sant 
Simó és el 28 d’octubre. Aquest mateix dia de l’any 1848, el tren de 
Barcelona a Mataró va fer el viatge inaugural, amb la màquina i els 
vagons que són reproduïts en el vostre museu ferroviari. Si l’ermita 
de Sant Simó és a llevant de la ciutat, a ponent, i també arran de 
mar, tenim el Tecnocampus, gran impulsor econòmic de Mataró en 
aquests moments, juntament amb una escola universitària de presti-
gi. En un lloc del Tecnocampus hi ha una mena de corba coberta de 
ciment que arrenca de la via del tren. Aquesta corba indica el recor-
regut que farà el tren anomenat orbital que, penetrant cap a l’interior 
i passant per Granollers, Sabadell, Terrassa, etcètera, ha de venir a 



parar a Vilanova i la Geltrú. De moment és un projecte, però la cor-
ba inicial ja la tenim traçada. Els impulsors ja veuen que no pot ser 
que Mataró i Vilanova visquin separades. Quan la línia estigui feta, 
el nou tren s’unirà amb el del 1848. A veure si, superant Barcelona 
per dalt, ens veiem els uns i els altres, els de Mataró i els de Vilanova 
i la Geltrú, més sovint.

Bona Festa Major, i un record per a la Mare de Déu de les 
Neus, que ens fa més confortables els dies tòrrids.

Manuel Cuyàs 
4 d’agost de 2017



Edita: Ajuntament de Vilanova i la Geltrú
Boix portada d’Enric C. Ricart
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PREGONERS CONVITS A LA FESTA

1985 Josep Piera
1986 Mª Mercè Marçal
1987 Gabriel Janer Manila
1988 Pere Verdaguer
1989 Josep Mª Carandell
1990 Ignasi Riera
1991 José Agustín Goytisolo
1992 Antoni Marí
1993 Oriol Pi de Cabanyes
1994 Isabel-Clara Simó
1995 Josep Albanell
1996 Màrius Serra
1997 Biel Mesquida
1998 Josep-Vicent Marquès
1999 Olga Xirinacs
2000  M. Pau Janer
2001  Jordi Llavina
2002  Antoni Puigverd
2003  Antoni Dalmau
2004  Joan Daniel Bezsonoff
2005  Magda Bandera
2006  Francesc Pascual Greoles
2007  Rafael Argullol Murgadas
2008  Miquel Desclot
2009 Ramon Solsona
2010 Teresa Franquesa i Codinach
2011 Teresa Costa-Gramunt
2012 Montserrat Guibernau i Berdun
2013 Francesc-Marc Álvaro
2014 Patrícia Gabancho
2015 Mercè Foradada Morillo
2016 Maria Rosa Nogué i Almirall


