
PREGÓ DE LES FESTES DE SANT PERE 

17 de juny de 2022. 

A càrrec de Guillem Mercader i Trejo, periodista. 



Benvolguda alcaldessa de la ciutat. Benvolgut Patró Major de la Confraria. Diputat, 

regidora de Cultura, regidors i regidores, membres del Capítol de la Confraria i de la 

Comissió de Festes,  veïns i veïnes de la Platja i de tota Vilanova i la Geltrú, amics i 

amigues. Estic molt content de ser avui aquí, envoltat de moltes cares conegudes i vull 

agrair en primer lloc als organitzadors de les Festes de Sant Pere que pensessin en mi 

per fer aquest pregó. Per a mi és un honor i una alegria.  Honor i alegria perquè jo soc de 

Mar i, per tant, no hi pot haver res millor que et convidin a ser profeta a casa teva. Per 

tant, moltes gràcies.


La paraula pregó vol dir crida. Per tant, el pregoner d’una festa és aquell personatge que 

fa una crida, que convida, que incita i que esperona a participar en una festa. El que 

passa és que tots vosaltres, gairebé tots els que esteu aquí, formeu part directa de les 

Festes de Sant Pere, com a actors principals o com a espectadors, i convidar-vos a una 

cosa que estimeu i que us sentiu vostra serà una mica complicat per a mi. Per això he 

decidit fer una cosa una mica diferent. He escrit una carta a un amic que viu lluny, a qui fa 

molt de temps que no veig, i a qui convido a visitar-nos i a conèixe’ns aquests dies de 

festa. Espero que em perdoneu aquesta llicència podríem dir literària. 


La meva ‘Carta a un amic’, doncs, diu així: 


“Benvolgut. Fa temps que no parlem, i tinc moltes coses per explicar-te. La primera és 

que m’han demanat que faci el pregó de les Festes de Sant Pere del Barri de Mar. Sí, 

com ho sents. El primer que he fet en saber-ho és mirar a veure qui havia fet el pregó 

altres anys, i una mica més i m’agafa un cobriment: l’exalcaldessa Neus Lloveras; el 

cuiner i gastrònom Xavier Mestres; el periodista i escriptor Xavier Garcia Pujades; la 

poetessa Teresa Costa-Gramunt; el gran gran Leslie dels Sírex; el savi Rafel Mestres, 

director de l’Arxiu Comarcal; l’incansable historiador Albert Tubau; el genial escriptor i 

enigmista Màrius Serra… paro, paro, perquè m’estic posant malalt. Vols dir que saben el 



que fan, aquesta gent, en demanar-m’ho a mi? Jo, que sóc un simple periodista local 

sense massa fama! A veure si me’n surto.


Un cop m’he recuperat dels fogots inicials i s’ha apoderat de mi una suor freda, t’he de 

dir que a la majoria de les persones que he citat no només les conec, sinó que les he 

entrevistat. I a algunes més d’una i de dues vegades. És el que té haver treballat més de 

30 anys en un diari local. Noi, la galeria de pregoners de les Festes de Sant Pere és 

realment meva, forma part de la meva vida. I això m’ha tranquil·litzat, relativament, 

perquè sé que no estaré a la seva alçada. 


Amic, tu saps que jo soc més d’escriure que de parlar, i segurament em posaré una 

miqueta nerviós quan estigui davant de tota aquella gent de la via per avall i de la via per 

amunt que vindran ni més ni menys que a escoltar-me. Per això he decidit escriure’t 

aquesta carta. Escriure per a mi és un mecanisme de defensa, com els pops quan deixen 

anar la tinta; és una manera de netejar la ment, d’ordenar els pensaments, és una eina 

fantàstica per a la higiene mental. Serveix per desfogar-te, per alliberar les teves 

emocions, bones o dolentes. 


A més, escriure cartes, com aquesta, encara que després potser no les enviïs, és una 

manera de comunicar-te més reflexiva, bastant més profunda i agradable que no aquesta 

mena d’esclavitud del WhatsApp i de les xarxes socials, on has de parlar amb frases 

curtes i buscar sentències genials i lapidàries… Cal dir alguna cosa, ràpidament. I si pot 

ser que sigui enginyosa. Ho sento, que vols que et digui. Jo per a això no serveixo. Per 

això de tant en tant, company, agafo paper i llapis, o em poso davant el teclat, i escric. 

Tothom pot escriure, no cal ser un lletraferit per fer-ho. 


Aprofitant que m’han demanat de fer el pregó de Sant Pere, he pensat que et vull 

convidar a venir uns dies al Barri de Mar. A casa et podem deixar l’habitació que tenim 



lliure i així t’imbuiràs en aquest sentiment de pertinença al barri de Mar. No t’espantis si 

alguna matinada et despertes sentint colles de nois i noies rambla Pirelli amunt cridant 

com esperitats, llançant llaunes i ampolles, empaitant-se i dient-se de tot menys guapo.  

Tranquil, ja t’acostumaràs. Són els signes dels nostres temps, què hi farem?. El nostre 

barri, com és lògic i normal, ha canviat molt des que érem petits. Vull acompanyar-te en 

un petit recorregut, una petita crònica, per aquests canvis transcorreguts en l’últim mig 

segle. I ho faré amb algunes imatges que tinc a la memòria. Pensa, com deia el meu 

company periodista Francesc-Marc Álvaro, que “no podem separar la memòria del 

trauma i de l’emoció”. Per tant, la memòria és traïdora. Recordem allò que volem i ho 

convertim en la nostra veritat. Però vaja, intentaré ser al màxim d’objectiu possible, com 

diuen que hem de ser els periodistes.


La primera imatge que et vull explicar és de l’estiu de 1971. Un nen que no arriba als tres 

anys camina, descalç i en pijama, per Ribes Roges, en direcció a Sant Gervasi. El passeig 

que avui coneixem no existeix com a tal. Una filera de roques malgirbada separa la platja 

i la riba del mar de la calçada. Les grans extensions de sorra que avui tenim a les platges 

d’Adarró i de la República tampoc no hi eren encara. Ni, evidentment, l’espigó de la 

Pasifae. Hi havia més fondal en aquella mar que arribava gairebé al passeig. El nen, sol i 

sota un sol de justícia, crida l’atenció d’un veí que circula en cotxe, concretament amb un 

Dyane 6 de color marró. On vas? Amb els meus pares. On són? A Sant Gervasi. Gràcies 

al civisme d’aquell home, finalment es decobreix que el nen s’ha escapat de casa, que 

s’ha desorientat, que els pares evidentment no són a Sant Gervasi, i que mig barri de Mar 

l’està buscant desesperadament. L’home retorna l’infant sa i estalvi amb la seva família, 

després d’un interrogatori a unes nenes davant de Cal Trasses, nenes que curiosament 

van resultar ser les seves cosines. 


D’aquella imatge vull que retinguis els canvis que ha experimentat la zona de Ribes 

Roges, que segurament és la franja del barri de Mar on hi ha hagut més inversions 



públiques, en aquests 50 anys de què parlem (si no comptem el port, és clar). El parc de 

Ribes Roges, la urbanització del Passeig, els espigons, la vaca, algunes d’elles obres 

discutides i altres nyaps considerables, han fet canviar la fesomia i fins i tot la morfologia 

natural d’aquest tram del nostre litoral. En general, cap a millor, encara que amb moltes 

mancances.


Company, la data, l’estiu de 1971, fa més de 50 anys, també és important en la nostra 

història, per una altra cosa més enllà d’aquell nen que, com ja hauràs endevinat, era jo 

mateix. Mentre caminava buscant els meus pares, el nostre país era immers en una etapa 

d’efervescència política i social. Es fundava l’Assemblea de Catalunya, se celebrava la 

primera edició de les multitudinàries Sis Hores de Cançó de Canet de Mar, es 

començaven a respirar petites esperances de canvi i de llibertat, encara que el règim es 

resistia a obrir-se i encara s’hi resistiria uns quants any més. Mentre jo caminava per 

Ribes Roges i el país despertava, a Vilanova s’organitzava la primera edició del que es va 

batejar com a Setmana del Mar. 


Aquell conjunt d’actes amb presència destacada de l’Armada espanyola incloïa també les 

Festes de Sant Pere, que havien estat desplaçades després de la Guerra per la Verge del 

Carme, però que ja s’havien recuperat abans de la dita Setmana del Mar. Per als qui per 

edat no ens en podem recordar, val la pena que visitem l’exposició "Del mateix ranxo. 

Mostra d'un Sant Pere del temps de la foscor”, a La Sala. Està oberta fins al 3 de juliol, 

l’anirem a veure quan vinguis. Menjar del mateix ranxo, de la mateixa gibrella, és una 

expressió molt ben trobada, que descriu a la perfecció el tarannà dels pescadors. Si 

menges del meu ranxo, ets dels meus. En aquella època, tothom era del mateix ranxo, 

perquè bàsicament el ranxo era bastant escàs. Si vens, amic, menjarem de la mateixa 

gibrella. I direm allò de: En nom de Déu, anem-hi!




Sempre he desconfiat de la gent que no dubta, de la gent que se sent absolutament 

segura de tot. Jo dubto molt, tu ja ho saps. Crec en la necessitat de posar-ho tot en 

qüestió, perquè això ens ajuda a  prendre les millors decisions i a avançar.  Dubto, i t’ho 

plantejo així, obertament, sobre com hem de valorar tota la feina d’organització de la 

festa a partir dels anys 70, i arribo a la conclusió que va tenir l’encert de crear actes com 

el Concurs d’All Cremat, que ara compleix 50 anys, i de promocionar-ne altres com la 

processó de Sant Pere. Hem d’aprofitar, i crec que s’ha fet, tot allò positiu d’aquella 

època. 


Recordo fa uns anys la polèmica sorgida quan l’Ajuntament va lliurar la Medalla de la 

Ciutat a una personalitat que va ser regidor de l’Ajuntament dels anys 60, però que tenia i 

té nombrosos mèrits, acadèmics i de tot tipus, per ser reconegut. El fet d’haver format 

part d’aquella època invalida tota la seva obra? Jo crec  que no, evidentment, que tothom 

qui ha treballat per l’interès comú mereix ser ben recordat. Amb les seves virtuts i els 

seus defectes, és clar. Prefereixo que siguem benèvols i tolerants que no venjatius o 

intransigents i ens ho carreguem tot. És la meva opinió, no sé tu què en penses.


Però igual que recordem les coses positives, tampoc hem d’oblidar algunes barbaritats 

que es van fer, i en aquest sentit, no sé si recordes que a una plaça de Ribes Roges, 

aquella gent que organitzava la Setmana del Mar van tenir la brillant idea de col·locar-hi 

un curiós monument: el canó d’un submarí alemany que va acabar a l’Armada espanyola, 

i fer-hi una solemne inauguració, batejant l’espai com a Plaza de los Héroes de la 

Armada. T’imagines, company? Una eina per a la guerra presidint una plaça pública, on 

juguen els nens, on la gent es troba per gaudir de la fresca, al cor del barri. I s’hi va estar 

molts anys, el canó, allà, per vergonya nostra. No va ser fins a principis dels 90 quan 

l’Ajuntament va tenir el bon senderi de retirar-lo. No sé si recordes tampoc que al Diari de 

Vilanova, el mitjà on jo treballava, vam saludar aquella decisió amb un titular de portada 

explícit: Adéu al canó!!, amb signes d’admiració, que diuen que no s’han de posar als 



titulars, però vaja… Va ser una petita revenja de la Redacció davant d’aquella ignomínia 

que va durar tant de temps i que avui en dia ens semblaria impensable.


Noi. Saltem als anys 80. El canvi és radical, la ciutat es comença a transformar amb 

l’arribada dels ajuntaments democràtics. Tot estava per fer i calia fer-ho tot. Urbanisme, 

infraestructures, via pública, cultura, esports… En aquella època, amic meu, va caldre 

bastir del no res tota una estructura política i administrativa. Comencen a arribar les 

inversions. Però al barri de Mar durant aquests més de 40 anys de democràcia municipal, 

t’ho he de reconèixer, les transformacions i els equipaments han trigat a arribar, i alguns, 

com una biblioteca i un centre cívic o cultural d’una mida raonable, no han arribat mai. És 

clar que s’han fet coses; el CAP de Baix a Mar, l’Institut de Secundària, s’ha cobert el 

torrent de la Pastera, fins i tot s’ha urbanitzat una gegantina plaça del Port, i s’ha arreglat 

la platja de Far, entre altres… Però t’has aturat a pensar alguna vegada per què en 

aquestes quatre dècades no hem tingut prou capacitat per reformar el Passeig Marítim? 

Com és que la ciutat de Vilanova i la Geltrú no ha tingut cura de posar guapa aquesta joia 

que tenim aquí davant, d’eliminar l’aparcament de cotxes que envaeix el passeig i buscar 

alternatives. Aquí, amb aquesta gran amplada, tenim espai per a tot: per a les terrasses, 

per a la gent que va a peu i en bicicleta, per a zona verda… I fins i tot tenim un projecte 

fet, de ja fa anys. No podem esperar més, el barri de Mar i tota la ciutat ho necessita. I els 

diners que costa, que sabem que són molts, s’han de trobar. Si ho han pogut fer a la 

Ràpita o a Cambrils, també ho hem de poder fer nosaltres, no trobes? Com que 

segurament tindré l’alcaldessa al meu costat, deixa’m aclarir-te, amic, que aquesta 

mancança no la podem atribuir a un govern concret, sinó a quatre dècades 

d’ajuntaments.    


Amic, aquells anys vuitanta i noranta en què la ciutat es modernitzava, les festes de Sant 

Pere continuaven, i molts actes eren organitzats directament pel Pòsit. Era encara una 

festa en què teníem castell de focs i revetlla, coses que més tard va ser impossible de 



mantenir. Però no t’espantis, això no fa restar interès a la nostra festa, ja ho veuràs. 

D’aquella època hi ha moltes coses a destacar, però una de les imatges més refrescants 

va ser, ja entrats els 90, la visita de vaixells científics que començaven a substituir els de 

l’Armada. Vilanova i la Geltrú va optar, en aquells temps, per acollir els estudis de 

Ciències del Mar, però finalment no els vam aconseguir. I el somni de la Facultat de 

Nàutica, proposta que va sorgir després, també va quedar en això, en un somni. 

Sortosament, tenim dos grans projectes de recerca universitària de la UPC al nostre port: 

L’OBSEA, l’observatori submarí que ens aporta múltiples dades en temps real sobre el 

medi marí, i que em consta que els pescadors fan servir per informar-se abans 

d’embarcar-se. I el LAB, el Laboratori d’Aplicacions Bioacústiques, que estudia els 

efectes de la degradació acústica del medi marí. Si Vilanova és al mapa dels projectes de 

recerca marins internacionals, es gràcies a aquests dos equipaments. Per això els hem 

de cuidar. 


Company, les primeres dècades del segle XXI són també de grans canvis a Vilanova i al 

barri de Mar. La principal transformació és el trasllat de la fàbrica Pirelli, que va deixar 

pas, després d’anys d’estancament per la crisi del totxo, a una gran àrea residencial 

encara avui en construcció, que ocupa el centre del barri de Mar, una extensió de més de 

10 hectàrees. Aquest creixement ens ha deixat espais públics com la plaça de la 

Mediterrània i el parc de l‘1 d’Octubre o de Baixamar, però tampoc s’ha convertit en la 

nova centralitat de Vilanova que ens van vendre al principi. Falten equipaments públics 

que ara com ara no se’ns han anunciat. Ja veus, noi, la història es va repetint. I el Barri de 

Mar, lamentablement, sembla que no rep allò que es mereixeria. Però no defallim, 

possiblement algun dia ho aconseguirem. 


Durant el que portem del segle XXI, les nostres Festes de Sant Pere també han canviat. 

Han canviat les persones, que inevitablement se’n van per llei de vida, i en venen d’altres,  

i jo crec que també han canviat de concepció. Hem anat evolucionant cap a una festa 

cada cop més allunyada de l’artifici, de l’espectacularitat, i ens hem convertit (ja veus que 



parlo en primera persona, perquè és també la meva festa) en una celebració popular i 

cultural (qüestió molt important, bàsica, per contribuir a la cohesió social i per lluitar 

contra les intoleràncies que, amic meu, ens tornen a amenaçar de manera perillosa. 


Fa poc vaig veure un vídeo d’una senyora, en un míting d’un partit polític que no em dona 

la gana d’anomenar, que cridava molt, amb una veu i una expressió que feia recordar un 

senyor amb un bigotet que també cridava i gesticulava molt allà pels anys 30 a 

Alemanya. Aquesta mena de gent no dubten, ho tenen tot molt clar. Tenen claríssim, per 

exemple, qui té dret a existir i qui no. I l’última vegada que ho van portar a la pràctica ja 

sabem el que va passar a la nostra Europa. Això pot tornar a passar, encara que ara ho 

veiem com una cosa més o menys llunyana. 


Vols que et confessi una cosa? Jo, entre els pescadors, em sento més segur que en cap 

altre lloc. A vegades criden, reneguen, són gent dura (i no són tòpics). Però en el moment 

que cal, actuen contundentment. O sigui, que ja poden anar venint els fatxes, si volen. 

Seriosament, tant de bo no haguem d’arribar a aquests extrems, i depèn una mica de 

nosaltres. Podem estar emprenyats amb la política, no entendre per què no se’ns defensa 

prou i sempre sortim perjudicats els mateixos, però tinguem clar que al feixisme se li ha 

de parar els peus. No és cap solució, sinó tot el contrari.


I trec el tema aquí, benvolgut, perquè les Festes de Sant Pere són també una manera de 

lluitar contra la intolerància. Contra la gesticulació i els discursos fàcils d’aquests que 

esmentava abans, nosaltres hi hem de posar el debat, la cultura, la música, la diversitat, 

el respecte a tothom, sigui com sigui, vingui d’on vingui, gran o jove, amb una preferència 

sexual o una altra. … Incloure en el programa d’actes de la festa d’aquest 2022 actes 

com el concert solidari Música Contra el Racisme, a benefici de les persones en risc 

d’exclusió social, o l’exposició “Vides lliures de Violències”, o el Cercle de Percussió en 



favor d’Open Arms, em sembla un pas endavant molt interessant de les Festes de Sant 

Pere en la línia que et deia abans. Contra la intolerància, cultura. 


Després del míting que t’estic cascant, ja vaig acabant la carta, company, però deixa’m 

encara t’expliqui una cosa més, del mon de la pesca: els pescadors no són els 

responsables de l’extinció de les espècies de peix. T’ho dic perquè si fas cas a segons 

qui sembla que tots els mals de la mar vinguin de la pesca. I no és cert. L’emergència 

climàtica no l’han provocat els pescadors artesanals. L’acidificació del mar no és culpa 

de les 55 barques de pesca que queden a Vilanova. La disminució de l’oxigen al mar, 

tampoc. Ni la presència de microplàstics. Però sembla que actuar de manera contundent 

contra la contaminació i totes aquestes xacres és molt dificil. Sembla molt més fàcil 

criminalitzar els pescadors i atribuir-ho tot a la sobrepesca. Des d’aquí, amic, podem fer 

alguna cosa per ajudar-los, i us demano que tots ho fem: comprar i consumir el nostre 

peix, en primer lloc; i també donar suport als pescadors en les seves reivindicacions i 

pressionar els nostres representants perquè també ho facin, allà on es prenen les 

decisions.  Ems juguem que d’aquí a uns anys, deu, quinze, vint, no hi hagi pescadors 

locals, perquè estiguin ja avorrits de tanta burocràcia i persecució. Hem d’aconseguir 

comunitats locals fortes i compromeses per fer front a tots els reptes, energètics, 

climàtics i econòmics, que cada cop ens oprimeixen més. I això, si no ho fem nosaltres, 

ningú ho farà.


Benvolgut amic, malgrat les incerteses, gaudim de la festa. Et convido. Vine aviat, perquè 

ja fa dies que això està en marxa, tot i que ara comenci oficialment. Tens moltes coses 

per triar i remenar. La música, per exemple, sempre present, amb diversos concerts i 

activitats, i un recital estelar, el dels Sírex, que tornen a actuar per Sant Pere després de 

molts anys. Però tampoc faltaran les havaneres, i altres estils de música. Les activitats 

esportives, els llaguts, les bitlles, el submarinisme, la vela.. Les familiars i infantils, els 



contes, les gimcanes… El teatre… Les accions gastronòmiques, com el Mar de Tapes del 

Mercat de Mar… Hi ha molta cosa i potser no podrem estar a tot arreu. 


De tots els actes de les Festes de Sant Pere, però, crec que no t’hauries de perdre 

aquells que ens enllacen directament amb la tradició marinera de Baix a Mar. La subhasta 

a l’antiga, amb la cantarella característica del subhastador, cantant gènero i preu a la 

baixa, que és més que una curiositat, és història viva de la nostra Platja; la demostració 

del rossegall, l’antic art de platja que es practicava antigament des d’en terra, des d’on 

s’estirava la xarxa, una altra antigalla que no s’hauria de perdre; el Concurs d’All Cremat, 

que no descobrirem ara perquè té 50 anys d’història i crec que després en parlarem; i, 

naturalment, la processó de Sant Pere, que enguany té la novetat de la banda Mestre 

Montserrat, que acompanyarà la imatge del sant. Una processó en tres episodis; la 

baixada, la processó marítima i la tornada a l’església. Segur que trobarem algú que ens 

vulgui embarcar.


Amic, fa temps que no ens veiem i, de fet, no sé si podràs venir aquests dies, perquè la 

veritat és que ningú ha tornat encara d’allà on tu ets. Tampoc sé si hauré sabut 

engrescar-te prou, però t’asseguro, bé, tu ja ho saps, ja ho sabeu, que les nostres festes 

són emocionants per molts motius: perquè ens recorden tot allò que hem viscut, perquè 

són iguals però al mateix temps diferents cada any, i perquè ens porten a la memòria 

totes aquelles persones amb qui hem compartit moments i estones de vida.  Algunes, 

com tu, que fa temps que no veiem físicament, però que ens acompanyen sempre. 

Deixem de banda els neguits i gaudim, doncs, de la nostra festa. Visca les Festes de Sant 

Pere!


Gràcies.



