
Festa Major, 4 d’agost de 2016 
Vilanova i la Geltrú

Maria Rosa Nogué i Almirall

Convit a la Festa



Maria Rosa 
NOGUÉ i ALMIRALL

Escriptora i professora vilanovina.

Sóc de la collita del 65. Sempre m’ha agradat escriure, llegir, fer música, ensenyar, aprendre... Quan te-
nia 8 o 9 anys, la meva mare, mestra i tutora, apuntà a la pissarra de l’Escola Montserrat què seríem de 
grans. Jo vaig dir: “mestra i escriptora”. Corrien els anys 70. Durant l’EGB vaig començar a participar, 
amb èxit, en els concursos literaris de la Setmana del Mar. Més tard, en els 80, vaig reeixir en els de Sant 
Jordi de l’Institut Manuel de Cabanyes. Del 1983 al 1988, vaig estudiar Filologia Catalana a la Univer-
sitat de Barcelona, i tot seguit vaig fer els cursos de doctorat, dirigits per Joaquim Molas. Als 18 anys 
vaig començar a impartir cursos de català per a adults, i el 1991vaig entrar al Centre de Normalització 
Lingüística. L’any 1992 em vaig treure el títol de professora de Piano. El 1993 vaig guanyar les oposici-
ons de professora de Llengua i Literatura Catalanes. El meu primer destí va ser l’Institut Joaquim Mir 
de Vilanova i el segon, el Cabanyes. Havia aconseguit ser professora. Però, i l’escriptora? L’any 1991 
l’Ajuntament vilanoví va publicar el meu primer conte, El regal, amb il·lustracions de Glòria Fort. 
L’any 1999 vaig escriure la narració de la cantata “El follet valent” (Catalunya Cultura), composta per 
Núria Juanet, sobre idea original i cançons de Clara Ripoll. L’any 2000 vaig guanyar el Certamen de 
Novel·la Breu del Diari de Vilanova i la Geltrú, i vaig iniciar-hi una col·laboració, que encara segueix, 
amb la columna “Les hores i els dies”. L’any 2006 vaig entrar de professora a l’Escola d’Escriptura de 
l’Ateneu Barcelonès, amb el Curs d’Iniciació a la Narrativa. El 2009 vaig publicar la novel·la juvenil La 
noia del descapotable (Ed.62, Estrella Polar), ambientada a l’Institut Joan Benaprès de Sitges, i el 2010 
una novel·la per a adults, La casa dels cants (Ed. Barcanova), al voltant del món de l’Orfeó Català i del 
Palau de la Música. El 2015 vaig escriure El secret d’en Bec Llarg, il·lustrat per Sebastià Serra (El Cep i la 
Nansa Edicions), amb motiu del 50è aniversari del Col·legi Sant Bonaventura. Des del curs 2014-15 
m’encarrego del Club de Lectura La Crisàlide, de la Biblioteca Joan Oliva. Tinc pendent una novel-
la que passi a Vilanova i la Geltrú! Potser l’avinentesa d’escriure aquest pregó em donarà l’empenta 
necessària... I, mentrestant, a seguir escrivint, llegint, tocant, ensenyant, aprenent, estimant i vivint. 



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

Quina il·lusió que em fa ser aquí, ara, amb vostès, amb vosaltres, intentant de traduir 
en paraules el sentiment d’aquesta festa intraduïble: la Festa Major de Vilanova i la Geltrú. 

Quan vaig rebre la proposta de fer el pregó d’enguany, el Convit a la Festa, ja fa alguns 
mesos, em vaig posar nerviosa, se’m va accelerar el pols i se’m van enrogir les galtes. L’emoció i 
la il·lusió van de bracet: l’emoció per la singularitat i la solemnitat del moment, d’aquest pre-
cís moment, la il·lusió per poder formar part d’aquesta Festa de la manera que més m’agrada, 
dient, escrivint, compartint. Després de penjar el telèfon, vaig córrer a dir-ho als de casa: als 
meus pares, al meu home, el Francisco, i als meus fills, el Francesc i el Jordi, aquí presents. 
Estàvem a punt de dinar plegats, com acostumem a fer. Se’n van alegrar molt, em van felicitar 
i van seguir parlant de les seves coses. Però jo ja tenia la idea del pregó clavada al cap, i allí 
va seguir molt temps, molts dies, moltes hores. Em sembla que no se n’anirà mai més! Vaig 
seguir fent, és clar, la meva rutina: les classes a l’Escola d’Escriptura de l’Ateneu Barcelonès, 
les sessions del Club de Lectura de la Biblioteca Joan Oliva, els articles al Diari de Vilanova, 
les estones acompanyant els fills amunt i avall de l’Escola de Música Mestre Montserrat, les 
estones escrivint una novel·la que em permet viatjar des de Vilanova, la meva ciutat de veritat, 
fins a Venècia, la meva ciutat somniada. En tot el que feia, en tot el que pensava, de tant en 
tant, un cuquet d’escalfor i d’emoció m’estrenyia el cor: “faràs el Convit a la Festa, faràs el 
pregó d’enguany”. 

I llavors, tot d’una, vaig sentir la veu llunyana de Kavafis, el poeta d’Ítaca, que m’advertia 
amb severitat, des d’uns versos inoblidables: “Uns altres mars, no els trobaràs, ni cap altre 
terrer. Amb tu va la ciutat. Dels seus carrers, mai no et mouràs”. Ja hi tornàvem a ser! Aquest 
poema, “La ciutat”, del mateix autor tan famós entre nosaltres pel “Viatge a Ítaca”, m’ha 
perseguit des que el vaig llegir per primera vegada. Me’l va fer conèixer, als setze anys, en Joan 
Terol, antic paborde de la Festa Major, poeta i amic, que fou professor meu de literatura del 
Cabanyes. Permetin-me que jo, que després també vaig ser professora d’institut (diu que qui 
ho té del néixer, mai no ho deixa), els faci tornar a la classe de literatura per parlar-los d’aquest 
poema meravellós i terrible, que tota la vida m’he esforçat per contradir. (Prometo que no hi 
haurà examen). 

Titulat “La ciutat”, es refereix a Alexandria però també podria parlar de Vilanova i la 
Geltrú o de qualsevol altra ciutat on a un li sembli que la seva vida ha quedat atrapada. Co-
mença parlant d’algú que vol deixar la seva ciutat, on no se sent bé. Llegeixo la traducció de 
Joan Ferraté:

“Has dit: “A una altra terra, un altre mar me n’aniré. Bé hi deu haver una ciutat millor que 
aquesta. Cada esforç que faig és una condemna confirmada, i el meu cor -com un mort- és enter-
rat”. El poeta replica: “Uns altres mars, no els trobaràs, ni cap altre terrer. Amb tu va la ciutat. 
Dels seus carrers, mai no et mouràs. I en els mateixos barris et faràs vell, tindràs els cabells blancs 



sota els mateixos trespols. Sempre és a aquesta ciutat que arribaràs”. I acaba amb unes paraules 
severes, lapidàries, com veuran: “Vana requesta és la que fas –no hi ha vaixell per a tu, no hi 
ha camí. Tal com has devastat la teva vida aquí, en aquest raconet, a tot arreu l’has fet malbé”. 

Sí que hi ha altres ciutats, vaig pensar, en llegir-lo. Encara ho penso. I tant que hi ha altres 
mars i altres destins. Ningú hauria de permetre que la seva vida es devastés en un raconet. En 
aquells moments, amb setze anys, per a mi el “raconet” era Vilanova i la Geltrú, una ciutat 
petita, en contrast amb la veïna Barcelona i, és clar, amb la immensitat del món. “Bé que hi 
deu haver una ciutat millor que aquesta”. Hi és. Certament, el món és tan gran i extens... 
Amb disset anys vaig viatjar a Venècia, un enamorament sobtat. Una ciutat excepcional, sense 
cotxes, bellíssima, amb el mar present per tot arreu. Vaig anar al Carnaval de Venècia amb la 
meva amiga artista, la Marta Roig, i vam viure una profunda decepció. Feia un fred terrible, 
pocs actes eren participatius, tot passava per admirar les disfresses dels altres mentre, al ball de 
màscares de la plaça Sant Marc, l’aigua gelada ens anava xopant els peus. On eren els envelats? 
On eren els amics? Ens vam enyorar, i tant. Tot i així, hi vaig tornar, més endavant, amb la 
meva germana Núria. Encara feia més fred, nevava, érem dues vilanovines perdudes entre 
volves blanques a la plaça de Sant Marc. De totes maneres, jo voldria haver viscut a Venècia. 
Excepte a l’hivern, amb aquell fred... Hi he anat sovint, estic subscrita, pel Facebook, en un 
diari digital de Venècia que es diu “Venezia Today” i que té un aire amb el Diari de Vilanova i 
la Geltrú. Un altre voldria viure a Washington o a Nova York, a París o a Londres. D’altres en 
un poblet del Priorat o de la Cerdanya. Jo vaig viure vuit anys a Barcelona, quan vaig conèixer 
el meu home. Llavors vaig haver de donar la raó a Kavafis: “Amb tu va la ciutat”. Vivíem al 
barri del Congrés, a mitja hora del mar, amb metro. Passejant pel passeig Maragall, pensava 
en el meu barri de mar, en les llumetes de les barques de pesca que veia des del balcó, de nit, 
en el veí pescador que pescava el lluç de palangre o el seitonet, i sovint ens n’oferia un plat. 
Anava amb metro amunt i avall, com mig Barcelona. Quin tip de metro! Per Sant Antoni 
pensava en els Tres Tombs; per Carnaval, en la Comparsa; a finals de juny, en la processó 
marítima de Sant Pere i a l’agost, en la cercavila de la Festa Major i en el Vot del Poble. Renoi, 
sempre pensava en Vilanova! Hi pensava més que quan hi vivia, llavors que tant desitjava 
viure a Barcelona, en part per poder deixar d’anar amb tren amunt i avall (no havia calculat 
que l’hauria de substituir pel metro), i també per estar a prop dels cinemes, dels teatres, del 
passeig de Gràcia, del Palau de la Música, de la Universitat. 

Els anys van passar i, quan vam voler tenir fills, vam decidir tornar a Vilanova perquè 
ells també poguessin gaudir de tot el que tenim aquí. Vam tornar a casa, a prop dels pares, a 
prop dels amics, a prop del mar, del passeig amb palmeres, de la Rambla amb els plataners. 
Adéu, metro! I llavors va passar una cosa: una amiga metgessa que treballa i viu a Madrid amb 
la seva família, la Mercè Salvador, una vilanovina de cor que sempre comença les vacances 
venint a la seva ciutat natal, ens va encomanar el seu entusiasme militant per la Festa Major 
i vam començar a gaudir del programa complet d’aquesta festa acolorida, olorosa, calorosa i 
sorollosa, per què no dir-ho? Però també participativa, ordenada, emotiva, alegre, divertida 



i bonica. La millor del món? El món és tan ample i divers... Altre cop tornen els mots de 
Kavafis, que sens dubte tenen quelcom de profètic, però que podem adaptar amb fidelitat al 
nostre sentiment: “Amb tu va la Festa Major”. Siguis on siguis, aquests dies d’agost, la Festa 
Major de Vilanova i la Geltrú anirà amb tu. Podem marxar del lloc físic, podem posar distàn-
cia espacial i fins i tot intel·lectual, però no podem posar fronteres al record, a l’emoció que 
ens assetja, ho vulguem o no. El 4 d’agost de 2016 s’està gravant en el cor de tots nosaltres 
i ens acompanyarà tota la vida el record d’aquesta Festa Major. Potser sí, la millor del món, 
sens dubte la millor del nostre món.

Atenció, no senten un brogit llunyà, un fragor de morterets, un eco estrident de música 
de gralla? Atenció, s’atansen, ja són aquí. Els diables i les mulasses, la llum del foc que venç la 
foscor de la nit, l’explosió de la pólvora, l’alegria de les matinades, els colors dels balls de bas-
tons, del ball de gitanes, del ball de cintes, de les cotonines, de la moixiganga, dels entremesos, 
dels gegants, dels dracs, de la carpa i el porró, dels falcons, dels bordegassos que tenyeixen de 
groc la plaça de la Vila. S’acosten, ja ho crec que s’acosten: ja són aquí. Hauré d’afanyar-me. 

Cal que, abans de convidar a la Festa, els parli encara una mica més de Vilanova i la Gel-
trú. D’una banda, no hi ha dubte, és la nostra ciutat, la ciutat de la qual no podem escapar, 
el nostre lloc en el món, el nostre lloc en la mar. Com va dir Francesc-Marc Álvaro en el seu 
Convit a la Festa, hi ha una relació d’amor-odi dels vilanovins i vilanovines amb Vilanova i la 
Geltrú, amb la nostra ciutat. No se’ns pot acusar pas de cofoisme, som força crítics amb nosal-
tres mateixos. Estem acostumats a haver de sortir de Vilanova, per estudiar, per treballar. Què 
els puc dir que ja no sàpiguen? Els desplaçaments amb tren són una educació en l’estoicisme, 
anar amb cotxe per les costes, tres quartes parts del mateix, i si optem per l’autopista tenim 
el dubtós honor de pagar el peatge més car de Catalunya. Aquests desplaçaments forçosos, 
molts cops constants, ens ensenyen a veure Vilanova des de la distància, ens en donen la mida 
i ens en mostren les mancances, però també operen per contrast. El cel blau de Vilanova 
versus la pol·lució de la gran urbs; el silenci (sí, el silenci de fons) en lloc de la remor constant 
del trànsit; la proximitat dels veïns, amics i coneguts, en lloc de la indiferència gairebé hostil 
que es respira a la capital... I el mar, també tan pròxim, tan a l’abast de la mà. Els vilanovins 
som crítics, sí, però no se’ns pot tocar el voraviu amb la crítica forània o gratuïta: aleshores 
ens surt el vilanovisme latent.

 Els llocs ens configuren, i d’alguna manera, com diu el poema de Kavafis, tendim a cul-
par els llocs de les nostres pròpies mancances, dubtes, pors, mesquineses i petiteses. Pensem 
que potser canviant de lloc ens canviarem a nosaltres, o somniem a canviar “el lloc”, a fer “una 
altra” Vilanova, sense recordar que som nosaltres els qui canviem, arribem i marxem, mentre 
que els llocs, impassibles, resten i ens sobreviuen, els llocs guarden la nostra memòria. Alguns 
voldrien canviar-ho tot, canviar-ho massa fins a fer-ho irrecognoscible; d’altres no voldrien 
tocar res, mai, sense adonar-se que el temps farà la seva funció inexorable i que, el que no 
toquem nosaltres, acabarà igualment romput o transformat, per molt que ho estimem. I ho 
estimem. 



¿Com no estimar els llocs on hem nascut o hem viscut des de molt petits, com és el meu 
cas, els carrers i els passeigs on hem passat la infantesa, on hem anat al col·legi, a la platja, on 
hem après a anar amb bicicleta? ¿Com oblidar llocs com el passeig del Carme dels anys 70, 
quan només hi havia un bar, el de l’hotel Solvi, i els veïns ens donaven mobles i andròmines 
per fer fogueres de Sant Joan al terrer del davant, on els germans Nogué jugàvem amb els 
germans Minella, amb els germans Balaguer, amb els germans Milà, amb els nens i nenes 
del barri? ¿Com oblidar els portals de la Geltrú, els escenaris dels primers petons, els primers 
grups literaris, el Taller 15? Ja són per sempre a dintre nostre, aquests moments, i també 
aquests llocs d’on després potser hem marxat, com volia fer el protagonista del poema de 
Kavafis, però on també hem tornat: aquests llocs que són carrers, places, passeigs, i també 
edificis, botigues, restaurants, bars, terrasses, parcs, palmeres, barques, nits estelades, inacaba-
bles tardes grises de diumenge de Rambla, abans amb cinema, ara sense, aquests llocs que tots 
plegats formen una ciutat i aquesta ciutat és la nostra. 

“Bé que hi deu ser, una ciutat millor que aquesta”. Potser sí, és clar, però no pas avui, no 
pas aquí, no pas ara, no pas per a vostès ni tampoc per a mi. Perquè ara sí, no ho senten? Ja 
s’acosta, ja ve, ja és aquí, entre nosaltres. Ens convida. Els convido en nom seu. Celebrem la 
Festa Major en el dia de la mare de Déu de les Neus, la verge blanca, la destinatària última del 
Vot del Poble, un dels actes més emotius de tants com n’hem celebrat i en celebrem aquests 
dies. Potser per això, també, un acte creuat de xiulets i d’aplaudiments, perquè sens dubte 
som un poble més passional i arrauxat del que estem inclinats a reconèixer, i d’alguna manera 
hem heretat la ingenuïtat i la malícia a parts iguals d’aquells pagesos de les sínies, d’aquelles 
masoveres del tros que demanaven protecció a la Verge contra les pedregades que els arruï-
naven les collites, hereus també d’aquells pescadors a qui les dones veien marxar cap al mar 
un dia rere un altre, sense cap garantia de retorn, i que fins i tot alguna vegada, com en la 
paorosa tempesta de l’Any dels Negats, veien lluitar amb desesperació entre les ones que se’ls 
enduien, per sempre, l’alè.

Ara, en un món aparentment més segur, la majoria de nosaltres seguim sotmesos a la 
tirania dels alts estaments, dels “mercats”, dels “rescats”, en diuen, que es mantenen tan freds 
i distants com sempre, malgrat unes formes més equitatives i obertes. Molts tenim la sensació 
que el fruit de la nostra feina, del nostre esforç continuat per viure d’acord amb un model 
honest i just, i traspassar-lo als fills i filles, no és prou recompensat. Costa, d’exalçar l’honra-
desa i la dignitat en un món on molts dels qui reben honors i admiració es revelen, a la llarga, 
cínics personatges capaços d’estafar-nos i d’enganyar-nos sense cap mirament! Així, tenim 
la sensació que el fràgil teixit de les il·lusions i de les esperances va per un costat i la realitat 
financera, política i administrativa va per un altre. Tenim la sensació que els nostres dics de 
seguretat s’estan fent cada cop més fràgils, i per això necessitem poder confiar en els nostres 
representants, en les nostres institucions, almenys en les més pròximes.

I necessitem també viure aquest gran cant col·lectiu que és la Festa Major, ben guiada pels 
pabordes i pabordesses: viure uns bells dies plens d’emocions, que seguirem com un ritual 



clàssic, des dels primers actes de presentació fins a les cercaviles completes, el correfoc amb 
el sostre de foc, els concerts nocturns, els balls, les representacions teatrals. I, a l’entremig, el 
foc dels diables, que anticipa la gran explosió del castell de focs, que potser veurem asseguts 
al Trajo de Garbí, amb els peus descalços sobre l’aigua. Sentirem a la pell que estem al pic de 
l’estiu i que Vilanova i la Geltrú s’obre com una flor exòtica per atrapar-nos al seu dedins, i 
que la Festa Major està inscrita per sempre a la volta del cel, feta d’estrelles, com ens proposa el 
programa d’enguany. Seran uns dies per sentir-nos agermanats, acompanyats i respectats; per 
cantar, ballar i riure; per retrobar-nos amb els records, amb els amics, amb nosaltres mateixos 
i per oblidar-nos dels problemes i submergir-nos en el món de l’imaginari. Que l’únic foc que 
ens cremi sigui el de les espurnes dels diables, que l’única preocupació sigui arribar a temps 
a la botifarrada popular o aconseguir un bon lloc des d’on veure els concerts, el correfocs o 
les cercaviles. 

Que els bons moments d’aquesta Festa Major ens donin força per a tots els altres dies de 
l’any, aquells en què el batec festiu de la ciutat s’endormisca fins a la Festa Major d’Hivern, 
amb els Tres Tombs, que un cop també vaig tenir el plaer de presentar des d’aquest mateix 
lloc, gràcies a en Joan Sivill i a en Jaume Mercader. Havent fet el doblet, doncs, jo que sóc tan 
poc esportiva, penso que ja no tornaré a tenir l’honor i el goig de fer un pregó des d’aquesta 
Sala de Plens. No me n’oblidaré mai. Des d’aquí vull agrair la seva confiança a la Teresa Llo-
rens, regidora de Cultura, tercera tinenta d’Alcaldia, a en Joan Martorell, regidor d’Educació, 
i a tot el Consistori presidit per l’alcaldessa Neus Lloveras i en Juan Luis Ruiz, primer tinent 
d’Alcaldia. M’heu fet molt feliç. M’heu fet esforçar a traduir en paraules el sentiment dels 
vilanovins i vilanovines, tot i essent ben conscient que molta gent s’ho mereixeria més que jo. 
Un agraïment ben fort per a tots aquests homes i dones, plens d’il·lusió i convicció, que han 
treballat de valent per arribar fins aquí i que fan possible la Festa, des dels pabordes actuals i 
els seus predecessors fins a aquells joves de la Transició que es van proposar de renovar la Festa 
Major per fer-la de debò popular, participativa i oberta, vestida de blanc, el color de la pau.

Una Festa on hi ha suor i hi ha calor, hi ha olor d’alfàbrega, hi ha memòria dels que no hi 
són i molts desitjos dels que tirem endavant també en nom seu, portadors del seu record i la 
seva il·lusió. I ara sí, ha arribat l’hora, cal deixar la reflexió i obrir-nos a la llum del matí, a l’ale-
gria de la Festa. Amics, amigues, agafem-nos les mans, oblidem els problemes i les diferències, 
gaudim de la vida que passa rabent com la llum pels finestrals i convidem-nos mútuament a 
celebrar una gran Festa Major, la nostra. 

Vilanovins, vilanovines, que comenci la festa! 
Visca la Festa Major de Vilanova i la Geltrú!

Maria Rosa Nogué i Almirall



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


