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DISCURS DE L’ALCALDESSA A L’ACTE INSTITUCIONAL DEL 
TRICENTENARI 

 
13 de juny de 2014, a les 20 h. Teatre Principal  

de Vilanova i la Geltrú 
 

 
 
Benvolguts i benvolgudes, 
 
Avui commemorem el Tricentenari dels fets de 1714, tres-cents anys de lluita i 
de camí per recuperar les nostres llibertats, per ser el que volem ser i per fer 
ressorgir, reivindicar i construir la nostra identitat nacional.  
 
Ara fa tres-cents anys les tropes borbòniques ens van arrabassar, amb sang i 
dolor, tot el que érem; van destruir les nostres institucions, la nostra cultura, la 
nostra llengua, la nostra forma de ser com a poble; però també varen voler 
destruir-nos com a persones, van voler canviar els nostres sentiments i el nostre 
arrelament a una terra, a un país, a una llengua, a una cultura.  
 
Ho van intentar el 1714, ho han seguit intentant posteriorment, i ho seguiran 
intentant... Però la fortalesa de la identitat catalana, la nostra capacitat de 
resistència, de lluita pacífica, d’integració de la diversitat per continuar creixent 
com a nació, ens permet avui ser així, com som, i dir ben fort que no ens podran 
eliminar mai.  
 
Continuarem fent el nostre camí cap a la construcció nacional, des de la nostra 
llibertat com a país i com a ciutadans. 
 
Avui estem fent un acte solemne que vol ser un espai de coneixement de la 
nostra història i del nostre passat com a país, un acte amb elements d’anàlisi, a 
partir de textos literaris i peces musicals.  
 
És un acte institucional, obert i plural, on prendran part persones de la nostra 
ciutat representatives de la cultura, les arts, el pensament... amb la ferma 
voluntat d’aportar reflexió crítica per poder decidir el nostre futur amb llibertat, 
per poder dir què volem ser, sense imposicions vingudes de fora. 
Avui no fem un acte des de la nostàlgia, per repassar episodis sagnants, ni per 
recordar com la tirania ens ha portat a èpoques fosques, tenebroses, de volgut 
enfonsament moral i polític per anul·lar-nos...  
 
Som aquí per fer anàlisi posant la mirada endavant, per conèixer el nostre 
passat, però també per imaginar el futur, per debatre’l col·lectivament.  
 
Perquè el país que volem ha d’incloure tothom, i tots i totes ens hi hem de sentir 
representats.  
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Aquest és el gran valor del Tricentenari: no tindria sentit promoure un programa 
d’actes commemoratius únicament des de les institucions, com ara l’Ajuntament. 
Si la commemoració del Tricentenari ha de ser un bon pretext per debatre sobre 
el país, els ciutadans i les ciutadanes n’han de ser els protagonistes.   
 
Vull agrair en nom propi, en nom de la institució que represento i en nom de la 
ciutat de Vilanova i la Geltrú, l’esforç de totes les persones i entitats que formen 
part de la comissió del Tricentenari. Els agraïm la implicació, l’entusiasme i la 
bona feina que estan fent.  
 
La comissió és un òrgan viu, obert a incorporar més col·lectius i més iniciatives 
en el programa d’actes. Per tant, us animo a tots i a totes a prendre-hi part, a 
participar en una anàlisi integradora i crítica del que ha estat, és i serà el nostre 
país. 
 
Finalment, vull agrair a les persones que intervenen en aquest acte la seva 
participació desinteressada. A la conductora de l’acte, l’Anna Poch, als lectors i 
lectores dels textos, als músics i a tots els tècnics que l’han fet possible. A tots i 
totes, moltes gràcies.  
 
Som aquí per reivindicar i fer possible el nostre futur, per mostrar el que som, 
per reivindicar els valors de la democràcia. Som aquí per dir que som lliures i 
només nosaltres decidirem el nostre futur. 
 
 
Moltes gràcies, visca Catalunya!! 
 
 
 
Neus Lloveras i Massana 


