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Enguany Vilafranca ha vis-
cut una festa major encara 
molt diferent de l’habitual 
Però, malgrat tot, ha fet fes-
ta major.
I no ha estat simbòlica, com 
l’any passat –en què es va 
haver de suspendre per la 
Covid-19–, sinó que s’han 
fet activitats gairebé de 
tota mena, sempre respec-
tant les mesures a les quals 
la pandèmia ens ha habitu-
at: asseguts i amb distància, 
mascareta i aforaments li-
mitats.
Així doncs, des del 3d8 re-
cuperem, en bona part, 
l’anecdotari tradicional de 
la festa. No és tan llarg com 
els de l’època prepandèmia, 
però, si més no, fem un breu 
repàs a alguns detalls de la 
més típica que a molta gent 
li deuen haver passat desa-
percebuts. 
A més, adjuntem algunes fo-
tografies curioses dels nos-
tres fotògrafs col·laboradors 
com també de la Fatxenda, 

empresa que gestiona la co-
municació de la festa. Co-
mencem!

Un pregó amb molta 
paraula

Vilafranca va recuperar el 
dia 28 al vespre, després de 
dos anys, el pregó de festa 
major, que van recitar la pa-
rella de poetes Anna Gual i 
Jaume C. Pons Alorda.
I ho van fer des d’un escena-
ri diferent de l’habitual: no 
el van pronunciar des del 
Palau Baltà sinó, des d’un 
empostissat ple de flors i lli-
bres que estava situat entre 
Vinseum i la basílica de San-
ta Maria, amb cadires per a 
les 500 persones que havien 
aconseguit entrada.
Va ser un pregó amb molta 
paraula... i mai més ben dit! 
Gairebé una hora i mitja de 
durada, amb poesia, molta 
poesia... i música!
I és que durant el recital es 
va oferir una versió especial 
dels Goigs a Sant Fèlix amb 
gralla a càrrec d’Ivó Jordà, 
i també es va estrenar una 
cançó dedicada a la festa 
major a càrrec d’Anaïs Vila 
i Pantaleó.

La pregonera i el pregoner 
van parlar de personatges 
il·lustres vilafranquins, van 
felicitar els administradors 
–a qui van fer posar un bir-
ret amb Cum Laude de festa 

major–, van criticar l’alcalde 
–a qui van anomenar xèrif– 
i van fer una reivindicació 
feminista enumerant les 
poquíssimes dones prego-
neres que havia tingut la 

festa. Tot plegat, un llarg 
però bon recital que va pro-
vocar un gran aplaudiment 
del públic mentre la plaça 
s’omplia de confeti. I bona 
festa major!

Imatges i anècdotes
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Després de dos anys, l’àngel del Ball de Diables va tornar a portar el foc sagrat als administradors per 
encendre la tronada del dia 29, que dona inici a la festa major | FÈLIX MIRÓ

Els administradors i ad-
ministradores de la festa 
major van encendre les 
tronades aèries des d’un 
terrat | FÈLIX MIRÓ
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Bestiari festamajorenc 
desubicat!

Aquest any només hi ha ha-
gut una processó al carrer i, 
a més, limitada a la rambla 
de la Girada i amb afora-
ment restringit per evi-
tar aglomeracions per la 
pandèmia de la Covid-19. 
A les cercaviles inverses 
s’han pogut veure els balls 
folklòrics en escoles de 
la vila, i això ha obligat a 
traslladar el bestiari festiu 
als diferents indrets i de 
manera mai vista en ple-
na festa major. Seria el cas 
d’aquesta imatge de l’Àli-
ga, transportada còmoda-
ment a l’interior d’un re-
molc de camió.

Codi QR que convidava a anar al carreró de Santa Maria
L’any passat, malauradament, Vilafranca va ser notícia arreu 
de l’Estat per l’excessiva concentració de públic el 29 d’agost al 
migdia al carrer de Santa Maria durant la que hauria estat la pri-
mera cercavila de la finalment coneguda com a ‘No Festa Major 
2020’, en plena pandèmia de coronavirus. Aquest any, el 28, 
algú va enganxar un codi QR en una de les papereres del carreró. 
Si l’obries al telèfon mòbil, et convocava precisament al lloc que 
l’any passat va ser un dels focus de les notícies festamajorenques. 
Al final, molt més tard, un grup d’exdiables hi va encendre coets.

El Ball de Diables fa un homenatge a Jordi Figueras, ‘Roma’
El Ball de Diables va recordar el dia 31 al migdia Jordi Figueras 
Roma en un dels seus versos dalt de l’empostissat de la festa 
major de Vilafranca. Figueras, mort fa poc més d’un any en un 
accident, havia estat membre del ball i era una persona molt 
coneguda a la vila. Els Diables van penjar una pancarta on es 
podia llegir “Roma, Amor”. 

Homenatge a Guillem Noya durant les matinades del 30
La colla dels Grallers del Campanar, amb alguns altres ele-
ments de reforç extern, va homenatjar l’artista i timbaler vi-
lafranquí Guillem Noya, mort al juny, durant les matinades 
del dia de Sant Fèlix. En arribar a casa seva, al barri de la Girada, 
van canviar el toc habitual de Matinades pel sempre emblemà-
tic Toc de Castell. Un bonic gest en record de Noya.

Caigudes de balladors que són motius de gifs a les xarxes
Durant les cercaviles inverses d’aquesta festa major, hi va 
haver diverses caigudes de balladors dels grups folklòrics de 
la festa vilafranquina que han estat motiu de mems o gifs a 
les xarxes socials i que, per tant, s’han viralitzat a costa dels 
seus protagonistes. D’una banda, parlem de la relliscada d’un 
membre del Ball de Bastoners i, de l’altra, de la caiguda d’un 
dels capgrossos. Finalment, també cal lamentar la caiguda 
des de l’empostissat d’un ballador de l’Àliga. 

Dissabte es va fer el 25è Sopar de ‘Sant Agus’
Pels volts de la festa major –abans i durant– se celebren dese-
nes de sopars de tota mena, sobretot d’exballadors, exadminis-
tradors i ex el que sigui. La fotografia adjunta mostra el grup 
d’amics que aquest any celebraven, com cada 28 d’agost des 
d’en fa 25, el Sopar de ‘Sant Agus’, en honor a sant Agustí. La 
colla disposa d’una imatge del sant, compta amb uns adminis-
tradors i fa un pregó anual, però la novetat especial d’enguany 
va ser un pregó i un espectacle encarregats a dues persones 
externes al grup: Carme Huguet i Toni Regueiro. Quin nivell!

Els balls i colles castelleres donen suport a Adrian Sas
La majoria de balls i colles castelleres han donat aquesta festa 
major suport a Adrian Sas, un vilafranquí condemnat a tres 
anys i mig de presó acusat d’haver colpejat la policia durant 
les protestes davant del Parlament en el primer aniversari de 
l’1-O a Barcelona. La plataforma ‘SAS Absolució’ va fer arribar 
cartells de suport a balls i colles, que es van fer fotos amb ells. 

Tronades a deshora
Com l’any passat, i per evitar l’aglomeració de gent en un sol 
espai, aquest any s’han programat 7 tronades aèries des de di-
versos punts elevats de la vila per donar inici a la festa major el 
29 d’agost, a les 12h. Però no només van sonar aquestes trona-
des oficials, atès que mitja hora abans ja es van poder sentir uns 
coets a deshora. I, sobretot, un particular de la Rambla va voler 
afegir-se a la festa amb uns coets que va encendre després de 
les tronades del migdia en punt. I no només ho va fer un cop, 
sinó en dues ocasions, l’última cap a les 12.05h. En fi...
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Sant Fèlix obre un  
compte a Twitter

L’alegria de Sant Fèlix per 
haver acabat la (no) pro-
cessó del dia 30 abans de la 
mitjanit, en un any preci-
sament sense aquesta em-
blemàtica processó i sen-
se l’Entrada, el va portar 
d’alguna manera a trobar 
temps a obrir un compte 
propi a la xarxa social Twit-
ter. Com es pot veure en la 
captura de pantalla adjun-
ta, Sant Fèlix atribueix la 
circumstància d’un horari 
força normal als efectes de 
la pandèmia, però avisa les 
vilafranquines: “Si torneu 
als horaris demencials, us 
espera l’apocalipsi”, diu.
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Capgrossos i administradors en una foto de família i, a la dreta, els Falcons a la processó | M.ROSA FERRÉ I 

CARLOTA LÓPEZ Després de dos anys, la festa major va recuperar el castell de focs del dia 29 | JOSE PAREDES

El Drac, una de les figures més esperades de la festa | M.ROSA FERRÉ

Pilars de Verds, Vella, Joves i Jove de Tarragona a la plaça Jaume I
Tot i no poder celebrar Sant Fèlix com sempre, les quatre colles convidades a la diada del 30 
d’agost van voler mantenir la tradició d’alçar un pilar a la plaça Jaume I, mirant cap al Monument 
als Castellers, abans de l’entrada a la plaça de la Vila. Malgrat tot, les circumstàncies van fer que 
les colles no fessin un pilar de 5, sinó diversos pilars de 4. 

Èxit del bateig casteller
El dia 28 a la tarda, els Castellers de Vilafranca van celebrar, com ja és tradició, el seu esperat 
bateig casteller, un acte de benvinguda a la canalla nascuda en l’últim any que vol formar part 
de la família verda. En aquesta ocasió es va fer el bateig a 23 nens i nenes, una de les xifres més 
altes dels últims anys. L’acte es va fer amb totes les mesures anti-Covid-19 establertes: públic 
assegut, reserva prèvia i mascareta. 
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Els administradors observant el castell de focs del dia 29  | LA FATXENDA
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Torna el Territori Espardenyer
Després de l’aturada per la pandèmia el 2020, enguany el mis-
teriós grup denominat ‘Territori Espardenyer’ ha tornat a pen-
jar espardenyes en alguns carrers de la vila, cosa que ha fet que 
sigui una mica més festa major!

Els Diables van fer un Ball de Foc simbòlic el dia 1 a la nit | FÈLIX MIRÓ

El pregonet de la festa major dels petits | LA FATXENDA

Sant Fèlix va sortir al carrer després de dos anys | FÈLIX MIRÓ

La canalla de la festa major petita dels Verds, agafant el relleu dels 
grans i fent pilars davant del monument dels castellers | JOSE PAREDES

Els Capgrossos saludant abans de pujar a l’empostissat | M.ROSA FERRÉ

Inusual aspecte de la plaça de la Vila un 31 d’agost al matí | M.ROSA FERRÉ

Vilafranca feia dos anys que no veia els balls de la festa major | LA FATXENDA

Els Gegants ‘dormen’ per primer cop a Santa Maria
Els Gegants de Vilafranca, Ferragut i Elisenda, van passar la nit 
prèvia a la diada de Sant Fèlix a l’interior de la basílica de San-
ta Maria, on van actuar en l’ofrena durant el tradicional ofici 
solemne de Sant Fèlix del 30 d’agost. El rector de la parròquia, 
mossèn Xavier Aymerich, va apuntar durant la celebració –pre-
sidida enguany pel mossèn vilafranquí Joan Ramon Bullit– que 
era el primer cop que es tenia constància d’aquest fet i que, per 
això, la notícia era digna d’aparèixer a l’Anecdotari del 3d8. Al 
setmanari en vam prendre nota, motiu pel qual aquestes línies 
deixen constància del fet per a l’hemeroteca. A la imatge, els 
Gegants durant la seva actuació a l’església.
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Al carrer Ferran, on es troba l’Ateneu X, s’hi ha vist durant tota la 
festa major aquesta pancarta contra la violència de gènere  | 3D8

Cantaires dels Goigs ‘emmascarats’
La pandèmia ha obligat a prendre precaucions de protecció per-
sonal també en uns dels actes emblemàtics de la festa major, 
com són els dies de la Novena a Sant Fèlix i el cant dels Goigs.  
Aquest any calia reservar entrada prèvia per accedir a la basí-
lica de Santa Maria per seguir la Novena en directe –que, per 
cert, es van esgotar en minuts–, però, a diferència d’ara fa un 
any, els i les cantaires dels Goigs eren presents al temple i no 
en una pantalla amb la projecció d’un enregistrament. Això sí, 
tots els membres del cor i els músics es van haver de distribuir 
respectant les distàncies i ocupaven, a més de l’altar, la part 
de davant de les escales d’accés. El més destacat també va ser 
veure els cantaires amb mascareta, la qual cosa, de ben segur, 
els dificultava el cant de lloança a Sant Fèlix.
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EL RETORN A LES PASSIONS
d’Anna Gual Vendrell
i Jaume C. Pons Alorda

(Gralla introductòria d’Ivó Jordà)
ANNA: Bon vespre!
JAUME: Molt bon vespre, molt bona gent.
ANNA: Quins nervis, no?
JAUME: Realment és molt fort ser aquí.
ANNA: I molt emocionant.
JAUME: No ho saps prou. 
ANNA: Va, 3, 2, 1... Som-hi! Autoritats. Admi-
nistradores i administradors. Família. Amigues 
i amics. Vilafranquins i vilafranquines. Jaume...
JAUME. Anna...
ANNA: Benvingudes sigueu.
JAUME: Benvinguts tots. Tant si esteu a la plaça 
com si ens veieu per la televisió o ens escolteu 
per la ràdio. 
ANNA: Hi ha qui diu que els anys a Vilafranca 
es compten de Festa Major en Festa Major i no 
hi podem estar més d’acord. També es poden 
comptar, malauradament, de no Festa Major a 
Festa Major. I és que ens ha costat molt arribar 
fins aquí. Hem estat esperant dos inacabables 
anys per tornar a unir-nos en aquesta Festa Ma-
jor que avui comença. Que comença just ara amb 
aquest pregó. Perquè un pregó és important. És 
l’inici de la festa, el bateig primigeni: les parau-
les que conviden a inaugurar la celebració. És un 
orgull per a nosaltres, que estimem la Paraula 
en majúscules i que hem convertit els mots en 
la nostra passió i la nostra forma de vida, poder 
inaugurar la Festa Major en un moment en 
què és més necessària que mai, i és que amb un 
pregó la paraula esdevé un elixir balsàmic, una 
espurna per a l’esperit, una forma de renovada 
esperança. Tant a en Jaume com a mi ens exalta 
la celebració de la vida i ens enamora poder-la 
compartir amb tanta gent que sabem que sent 
el mateix. 
Com vosaltres, ens hem fet nostra la Festa Ma-
jor durant una pila d’anys. El més extraordinari, 
però, és que la nostra història particular amb 
aquesta Festa Major, i la vostra, s’extrapola al-
hora a les vides dels nostres avantpassats, que la 
van viure i la van gaudir com ara ho fem nosal-
tres. Una dada com a exemple, del tot revelado-
ra: es té constància que el drac surt pels nostres 
carrers des de l’any 1600. Fent un càlcul ràpid, 
això vol dir que com a mínim setze generacions 
anteriors a la nostra han vist i gaudit el drac de 
Vilafranca com ho fem nosaltres ara.
JAUME: La veritat, aquest convit que se’ns ha 
fet esdevé encara més especial tenint en comp-
te que se’ns ha regalat fer el pregó com a parella. 
Com a duet vital i artístic. Cadascun de nosaltres 
té la seva carrera literària, el seu estil, la seva veu 
pròpia... Per aquest motiu, trobar espais compar-
tits com aquest on treballar colze a colze és un 
plaer, però també una gran responsabilitat. Mai 
podrem agrair prou l’oportunitat que se’ns ha 
brindat: poder fer un pregó poètic junts. Per a 
nosaltres és una fita molt especial. Volem agrair 
infinitament a les administradores i als adminis-
tradors haver confiat en nosaltres. 
ANNA: Amb aquesta decisió, han aconseguit 
fer un pregó paritari: un home i una dona dalt 
de l’escenari. Lamentablement no sempre ha 
estat així, ans el contrari. Us diré el nom de les 
pregoneres de Vilafranca del Penedès al llarg de 
la història. Serà fàcil, no m’allargaré, no patiu, 
només en som deu: Maria Dolors Serrano, Ma-
ria Aurèlia Capmany, Teresa Oliver, Carme Via, 
Maixa Kharchiladze, Àngels Guardiet, Maria 
Rosa Mestres,  Clara Cols, Jordina Biosca i jo ma-
teixa. En 57 anys, només 10 dones. Un trist 17%. 
Quant de camí ens queda per recórrer! Bé, de fet 
no cal anar tan lluny, sabíeu que a Vilafranca hi 
ha més d’un centenar de carrers que tenen noms 
de persones i només 15 d’aquests són de dones? 
En fi. De la mateixa manera que estem lluitant 
per construir una societat més igualitària, més 
justa i més feminista, és necessari que això es 
noti també a la Festa Major i als nostres carrers. 

JAUME: Si el pregó d’enguany és paritari, com 
hauria de ser-ho tota la societat, l’esforç d’orga-
nitzar la Festa Major de l’any passat, finalment 
canceŀlada, i la d’enguany, del tot atípica, és tità-
nic. Es pot afirmar, sense recances, que les admi-
nistradores i els administradors tenen el màster, 
el doctorat i el cum laude en Festes Majors. En-
horabona i gràcies per la feinada! Us llicenciem!
(Coŀlocació de les orles graduació a l’adminis-
tració. Anna i Jaume van a les cadires on seuen i 
tornen al faristol.)
ANNA: També volem agrair-los el fet que hagin 
proposat un duet de pregoners  que no són nas-
cuts els dos a Vilafranca. Portem 10 anys junts 
com a parella i bona part d’aquesta relació l’hem 
viscuda a Vilafranca, però un de nosaltres no va 
néixer aquí... No sé si sabeu qui dels dos va néi-
xer a Mallorca?
JAUME: (aixeca el braç). Jo mateix, com queda 
ben clar amb el meu accent de català insular. 
Vaig néixer a Mallorca, sí, però això de traves-
sar fronteres ja em ve d’abans de néixer, i és que 
mon pare és de Ciutadella. Per tant una cama a 
Mallorca, una cama a Menorca i ara el cos i el cor 
a Vilafranca del Penedès. El primer cop que vaig 
trepitjar aquesta terra ja va ser amb la cultura 
com a motivació: vaig anar d’un punt a l’altre 
del país per venir a veure un recital que va fer el 
poeta Enric Casasses durant una de les moltes, 
i enyorades, Quinzenes poètikes. El segon cop 
que vaig trepitjar Vilafranca del Penedès va ser 
quan vaig travessar el país per venir a la Festa 
Major, perquè l’Anna m’hi havia convidat. El ter-
cer cop ja va ser per a quedar-m’hi a viure. Aquí 
he trobat la millor companya vital possible, aquí 
he tingut descendència, i aquí he fet arrels. I no, 
no vaig néixer aquí però em sento de Vilafranca, 
on tinc la meva família, la que es tria.
ANNA: Hem triat voluntàriament quina vida 
viure i hem triat viure-la aquí. És essencial 
entendre que es pot parlar de Vilafranca -i de 
la seva Festa Major- sense haver nascut aquí o 
sense ser un Vilafranquí o una Vilafranquina 
de Tota la Vida. Perquè aquesta festa ens supe-
ra i ens sobreviurà, haguem nascut on haguem 
nascut. 
JAUME: I com a festa fonamental dels Països 
Catalans, és des de tots els Països Catalans que 
aquesta festa s’ha de defensar i exaltar. Perquè 
tenim una cultura, una llengua i una terra úni-
ques.
ANNA: I el Penedès és una terra excepcional. Jo, 
després de graduar-me, vaig decidir començar 

una aventura laboral, i vital, que em va portar, 
durant uns quants anys, al Marroc, a França i a 
Bèlgica. Pensava que no tornaria a viure al Pe-
nedès, però de cop i volta, aquest racó de món 
em va reenamorar com mai abans i vaig haver 
de tornar. El Penedès és un paisatge natural i 
humà que mostra la meravellosa hibridació 
de l’ésser amb el seu entorn. Ens fa il·lusió 
compartir amb vosaltres alguns versos d’ad-
mirats poetes d’aquí que parlen sobre aquest 
indret on tenim la sort de viure. Antoni Mas-
sanell i Esclassans va escriure “Com la del 
Penedès no hi ha contrada / tan feta a mida 
per a l’ull humà: / a cada cap d’entrada un 
arc romà / i als peus el blanc somriure de 
l’onada”. Per la seva banda, la poeta Anna 
Maria de Saavedra, en descriure el Penedès, 
en deia: “Té la llum i els records perduts de 
cada dia, / les comes empolsades, la sínia i 
la masia / i les muntanyes blaves retallant 
l’horitzó.”
JAUME: Eugeni d’Ors, enterrat a la tomba 
de Matilde del cementiri de la nostra vila, 
va escriure: “La saba del terrer de Vilafranca 
/ a la llum m’impeŀlia d’altres cels / i ara, en 
anar a florir l’última branca / tot d’un cop em 
floreixen / les arrels.” 
ANNA: Com heu pogut escoltar, poetes de 
tota casta i condició parlen d’aquesta terra, i 
des de fa molts segles que en parlen. El terri-
tori no és nostre, simplement és l’espai que 
ens acull, i hem d’estar a l’alçada d’aquest 
convit tan generós. Aquí tenim paisatges 
increïbles pintats amb les vinyes que són el 
nostre aliment físic però també espiritual. 
És per això que hem de crear, en un esforç 
comú, les millors condicions perquè la gent 
dedicada a la pagesia pugui continuar treba-
llant dignament i perquè aquest paisatge, 
el nostre paisatge que és el nostre ADN, no 
desaparegui.
JAUME: Jo que venc de Mallorca ja vos dic 
que convé cuidar l’entorn abans que sigui 
massa tard. Jo mateix he pogut comprovar 
com per culpa del turisme, de la corrupció 
i de les ànsies de l’enriquiment fàcil s’han 
destruït paisatges naturals preciosos. Jo he 
vist coses que vosaltres no creuríeu, com per 
exemple el Partit Popular carregant-se, du-
rant quaranta anys de mala gestió, la nostra 
terra, les nostres platges, les nostres mun-
tanyes i la nostra essència. Qui estima la 
terra no la destrueix. Perquè el futur és ara, 

i cada decisió que prenguem el construeix i 
el modifica. Com va dir el Capità Enciam: els 
petits canvis són poderosos. I és que no sé si 
ho sabeu però el Capità Enciam és un dels 
referents de la meva infantesa i la de molts 
mallorquins gràcies a TV3, quan encara a 
Mallorca i al País Valencià podíem mirar TV3 
sense restriccions. Ara sols podem mirar TV3 
Internacional. Com si Mallorca fos un país 
remot. Una manera més que han trobat per 
separar-nos. És a través d’una cultura unida 
com es crea una cultura impossible d’esbor-
rar.
ANNA: Tenim el convenciment que la Festa 
Major és cultura unidora i que aquesta Festa 
Major 2021 serà un gran esdeveniment, per 
tot el que se’ns ha negat arran de la pandè-
mia. Serà, és obvi, una Festa Major diferent. 
I cal tenir present, per aquest motiu, que 
encara estem en temps de pandèmia, que la 
Covid continua sent-hi, i que per això hau-
rem de fer festa amb moltes precaucions. Per 
tant cuideu-vos i cuidem-nos, tal com ha fet 
durant any i mig el conjunt d’éssers humans 
que ha batallat incansablement per nosal-
tres. De fet, ens agradaria retre homenatge 
a totes les persones que han treballat du-
rant els pitjors moments, per protegir-nos, 
per salvar-nos, per donar-nos alè en aquest 
malson que ha estat -i continua sent- la Co-
vid-19. En agradaria, per favor, que tota la 
gent que treballeu en hospitals, en CAPS o 
en residències, ja sigueu part dels equips de 
sanitaris, dels equips de neteja o feu qualse-
vol altra tasca implicada, us aixequeu.
(S’il·lumina tot el públic.)
JAUME: Va, aixequeu-vos. Sense por. No heu 
tingut por davant una de les pitjors pandè-
mies que ha viscut la raça humana, per tant 
no heu de tenir por ara. Això mateix, aixe-
queu-vos, això.
ANNA: Durant el primer confinament, tan 
dur, vam sortir a aplaudir-vos cada dia. Quan 
es va acabar aquell confinament els aplau-
diments van desaparèixer però vosaltres 
seguiu fent la vostra feina, silenciosament 
i incansable, amb tota la tenacitat i tendresa 
que mereix. Gràcies de veritat. 
JAUME: Un fort aplaudiment!
ANNA: Gràcies.
JAUME: Gràcies de veres. Ja podeu seure 
(però si voleu continuar drets, cap problema, 
eh!, que nosaltres seguirem amb el pregó).

///// FM Vilafranca | Pregó /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

El pregó de la festa major 
/////////////////////// ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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(Es tanca la llum del públic.)
ANNA: Gràcies al vostre esforç i a la vostra 
ferma dedicació tenim ara davant nostre la 
possibilitat de començar a imaginar futurs 
millors, més acollidors i més amables. Per-
què ens cal superar les adversitats amb in-
sistència i cal fer les coses bé. Perquè tenim 
a dins l’entusiasme dels que volem viure la 
Festa Major. Dels que tenim dret a viure-la 
amb passió.
JAUME: Perquè viure es fonamenta a partir 
de les passions.
ANNA: Com la nostra passió per escriure.
JAUME: Exacte, com la nostra passió per es-
criure.
ANNA: I és que, de fet, no sabem no sentir-la.
JAUME: Anna, crec que ara és el moment 
que ens llegeixis aquell poema teu que tant 
m’agrada sobre el fet d’escriure i sobre el fet 
de tenir passions.
ANNA: Vinga va, sí! Us demano que, en reci-
tar-lo, quan parli d’escriure, cadascú de vos-
altres ho adapti a la passió que tingueu: ja 
sigui caminar, nedar, pintar o cuidar plantes. 
JAUME: Endavant, Anna! 
ANNA:  

La pressió
sempre ha estat elevada

al nivell en el que em moc.

Perquè si no arrisco no visc
i si no visc no té sentit escriure

i com viure sense escriure?

Així que la pressió
sempre ha estat elevada

al nivell en el que em moc,
perquè vull escriure, i no hi ha escrit sincer

sense que el cap del que escriu
exploti.

I per això tot el que faig
és a pressió i porta problemes,

perquè els problemes
són moviment, són lluita, són motor.

I per això tot el que faig
és a pressió i porta problemes,

perquè els problemes són inspiració.

I el viure surant
que se’l quedi un altre, que jo vull

menjar terrossos de terra.

I la cuirassa transparent
que la vesteixi un altre, que jo vull

enganxar-me
els dits a cada porta,

que jo vull entrar a un tornado i donar voltes
i tirar-me a un riu cabalós

i que se m’emporti.

La probabilitat de quedar-m’hi
sempre ha estat elevada

al nivell en el que em moc,
perquè si vull escriure he de viure i no patir

per si se’m para el cor.

Que cada persona persegueixi les seves pas-
sions, que les potenciï, que les eixampli i les 
comparteixi. Precisament de passions parla 
la Festa Major de la nostra vila: de persones 
que han agafat els balls, els cants i els cos-
tums tradicionals i els injecta vida nova cada 
any. Sí, les passions són clau per a la vida, 
però no són suficients. A més a més de les 
passions es necessita una altra cosa: la capa-
citat de resistència. Perquè resistir, i més da-
vant de les adversitats, és una forma de vida. 
Jo ja he recitat un poema meu, Jaume, ara 
et toca a tu. Ens llegeixes aquell tan brutal 
sobre resistir?
JAUME: I tant! És un poema que m’estimo 
molt perquè és una filosofia de vida però 
també un clam contra l’adversitat. El vaig 
escriure després del xoc del referèndum de 
l’1 d’octubre, una jornada històrica en què 
vàrem demostrar com, unit, el poble català 
és capaç de grans proeses. Aquell dia, però, 
no va acabar bé per culpa de la violència i la 
persecució política i policial. I, malgrat tot, 
hem de resistir, com hem resistit a la pan-

dèmia, com hem de resistir cada dia amb les 
coses que estimem. Cal resistir i continuar el 
combat perquè l’essència de la Festa Major, i 
de la vida, mai no es perdin. 

Perquè serem més alts,
en aquests temps tan baixos.

Farem de resistir
un art. I artesania.

Resistir és el que ens cal.
No com una obediència,

sinó com una forma
de vida. Resistir.

Sí. Contra la injustícia,
que no tolerarem

perquè no és tolerable,
ni aquí ni enlloc ni en cap

altre àmbit de certesa.
Resistirem moltíssim,

tant, tant que espantarem.
I la por no tindrà
domini. Resistir.

Obeirem els mestres,
honorarem els clàssics,

beneirem els pares,
els avis, els besavis

i tots els que lluitaren
perquè ara resistim.

Resistiu, bones gents.
Batalleu, batalleu.

Com ells i com tants altres.
Vindran més temps obscurs,

però serem més clars.

JAUME: Perquè hem de resistir, i més encara 
quan la classe política del nostre país no fa 
cap altra cosa que decebre’ns. Quina fatalitat 
corroborar que els polítics, en un percentat-
ge elevadíssim, es mouen per interessos per-
sonals, electoralistes o de partit. Hem d’apel-
lar a una responsabilitat moral per tal que 
els polítics estiguin a l’alçada dels pobles que 
hi han confiat. I a tots nivells: tant de país 
com a nivell local. No podem permetre, per 
exemple, que una persona que ens represen-
ta digui que es farà la Festa Major sigui com 
sigui, en un moment en què la pandèmia, 
l’any passat, estava sense fre. És de xèrifs, i 
no de polítics, actuar així. 
Pel que fa al país en general, fa molt de 
temps que no es pensa en els problemes re-
als, fa molt de temps que no es pensa en fer 
un front comú. I ho hem vist clarament amb 
les conseqüències de l’1 d’octubre. El mandat 
del poble va ser un: fotre el camp abans que 
ens destrueixin del tot, però qui governa ha 
decidit que ara no toca seguir insistint, i les 
taules de negociació semblen més taules de 
postració. Ara estem disgregats. La indepen-

dència ha deixat de ser l’objectiu i pel camí 
ens hem centrat en els presos polítics, que ja 
han sortit però per una via pèssima com l’in-
dult, com si encara ens haguessin perdonat 
la vida. Vergonya, cavallers, vergonya, per-
què no era això. I tanmateix el poble, unit, 
ho té clar, ho tenim clar. I no defallirem.
ANNA: Així com el poble s’uneix orgullo-
sament per mantenir les tradicions, els 
costums, la llengua catalana i la cultura del 
nostre país, units continuarem, com a poble, 
i resistirem.
JAUME: Resistirem sempre.
ANNA: Però per desgràcia hi ha persones que no 
han pogut resistir més. Per desgràcia, la pandè-
mia ha fet que moltes vilafranquines i molt vi-
lafranquins ens hagin deixat durant aquest any 
i mig tan dur. I no només per culpa del virus, 
sinó també per culpa de les complicacions que 
han impedit tractaments i cures. Hem perdut 
gent estimada. És per això que volem dedicar 
un record molt especial a totes les persones que 
ens han deixat durant aquests mesos terribles. 
Si una Festa Major és un moment d’encontre 
col•lectiu, és també un període de l’any en què 
els que ja no hi són, s’han d’evocar amb més 
amor i més emoció que mai. Perquè potser ja 
no hi són físicament, però espiritualment ens 
acompanyen sempre i són, també, aquí, avui, 
amb nosaltres, a la plaça. 
Francesc Vizcaíno, Miquel Benito, Guillem 
Noya, Mònica Hill, Joan Bages Tomàs, Joan Sà-
bat, Miquel Àngel Garcia Barrachina i Xavier 
Garcia Barrachina, Lluís Santos, Josep Maria 
Mateu, Aureli Andrés Doroteo, Josep Badell i 
Badell, Francesc Salvà, Joan Alayo Rovira, Jordi 
Figueras Roma, Josep Sala Mañé, Lluís Hill, Jo-
sep Ricart i Maimir.
ANNA: I només en són alguns. 
JAUME: Les ànimes de les persones que ens han 
deixat ens acompanyen molt temps després, 
com àngels, o com els nostres sants particulars. 
ANNA: I parlant de sants… Sabíeu que no se’n 
sap gaire cosa, de la vida de Sant Fèlix? Però a la 
vegada, ho sabem tot: el seu nom significa Feliç. 
No necessitem saber-ne més. El nostre patró és 
un ésser que emana allò que anhelem: la feli-
citat d’existir, la felicitat de ser. Independent-
ment de si, de moment, no podem ajuntar-nos 
en multituds o no podem anar a fer pinya als 
castells. Perquè la felicitat transcendeix tot això 
i se centra en “ser”: en viure la Festa Major des 
del jo d’una manera singular, pròpia i, sobretot, 
bategant.
JAUME: El batec és el més important, és el rit-
me que acompanya la música del cor. I és aquest 
batec el que alimenta, cada dia, la nostra vida. 
Un batec que es prepara cada any per a la Fes-
ta Major amb les noves generacions. Na Lisa, 

la nostra filla, no recorda haver estat a la Festa 
Major perquè l’únic cop que hi va ser tenia no-
més mig any de vida. L’any següent vàrem haver 
de tancar-nos a les nostres cases. Això sí: vàrem 
mantenir la flama de la festa mirant vídeos de 
YouTube. Serà enguany, aquest 2021, que amb 
dos anys i mig viurà el que tots hem viscut en 
la infantesa: la fantasia viva i verídica de veure, 
davant seu, el drac, l’àliga, els gegants, els diables 
o els balls que dansen amb el so de les gralles en 
una cosmogonia que toca el caràcter ancestral 
del nostre llegat. 
ANNA: Jaume, Jaume, espera. Que la Lisa no po-
drà anar a veure tots els balls, que les entrades 
es van esgotar en 30 minuts i nosaltres ens vam 
quedar sense.
JAUME: Què putes que ens vàrem quedar sense 
entrades?
ANNA: El primer dia per reservar entrades no 
va anar bé, el servidor va caure així, en un pluf, 
perquè es va coŀlapsar la web. I jo em pregunto: 
no es podria haver previst que això passaria? A 
la segona convocatòria, uns dies després, em 
vaig tornar a connectar a la web a les 9 en punt 
del matí i tampoc, Error 504, el servidor havia 
tornat a caure. Al cap de deu minuts, després 
de provar-ho cent vegades, vaig desistir. Al cap 
d’una estona m’hi vaig tornar a connectar i pam! 
Totes les entrades dels actes tradicionals estaven 
exhaurides.
JAUME: I això, no s’hauria pogut arreglar do-
nant una entrada a cada vilafranquí per evitar 
que una persona vagi a veure-ho tot i molta gent 
es quedi sense veure res?
ANNA: O un sorteig entre tots els inscrits que 
volguessin anar a veure algun ball...
JAUME: O un sistema informàtic que limités 
la reserva d’entrades a un nombre màxim per 
persona...
ANNA: En fi, Jaume, tinc una bona notícia, i és 
que gràcies a una amiga molt generosa que ens 
ha cedit les seves entrades (gràcies Gemma), po-
drem anar a veure alguna cosa.
JAUME: Saps què farem, Anna? Dedicarem, a 
tots els que us heu quedat sense entrades, les 
melodies que ara sonaran. Va, les dediquem a 
tothom, també als que teniu entrades, i és que 
això que sonarà segur que ens fot la pell de ga-
llina. 
ANNA: Això sí, és obligatori que tanquem tots 
els ulls. No podem viatjar amb la ment si no te-
nim els ulls tancats. Tanqueu els ulls, val. Encara 
en veig algun d’obert. Que és de veritat! Va, con-
fieu en nosaltres. Tanqueu els ulls.
(Ivó Jordà toca amb la gralla diferents melodies 
de Festa Major encadenades.)
JAUME: Bé, ja ha quedat clar que no serà una 
Festa Major normal, i ha passat de ser la més típi-
ca a ser la més atípica. Però, per lemes, el que va 
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triar l’equip administrador l’any passat: IRREPE-
TIBLE. I no es va equivocar, no, perquè el 2020 
la Festa Major no es va poder repetir per culpa 
de les circumstàncies adverses. Malgrat tot, en-
guany tenim una mica més de marge. El fet clau 
aquí és que ensenyar la Festa Major a la nostra 
filla a través de YouTube no té res a veure amb 
viure-la a flor de pell. Perquè hi ha uns nervis a 
la panxa que no es poden digitalitzar. I és que els 
nervis a la panxa aquest any tornaran. No tan 
frenètics, però tornaran. O no els noteu, ja? De 
veres ens voleu fer creure que som els únics que 
ho notem, cagondei?
ANNA: La nostra ànima, tant la individual com 
la col•lectiva, ara el que vol és cantar, és ballar, 
és celebrar una Festa Major històrica, diferent 
però igual d’especial. Que sonin les gralles. Que 
s’encenguin els coets. Que repiquin les campa-
nes. Celebrem la nostra Festa Major, finalment!
JAUME: Anna, sembles sortida d’una pel·lícula 
èpica.
ANNA: Tu i les pel·lícules, Jaume...
JAUME: Doncs a mi em sembla que la Festa Ma-
jor de Vilafranca del Penedès és una de les més 
grans pel·lícules de la història, una superproduc-
ció que res té a envejar amb estrenes imperials 
de la gran pantalla.
ANNA: De vegades pequem pensant que és 
evident que la Festa Major de Vilafranca és 
un dels exemples més poderosos de la nostra 
cultura. Cal recordar que la nostra Festa Major 
està declarada, des del 2010, Festa Patrimonial 
d’Interès Nacional perquè manté intactes ele-
ments, estructura i model organitzatiu des de 
mitjans del segle XIX. Però després, en topar 
amb segons qui, resulta que no és tan clara 
aquesta evidència. Encara hi ha qui pensa que 
la cultura popular és una cultura inferior. Hi 
ha qui pensa que la paraula folklore serveix per 
insultar o denigrar. Hi ha qui pensa que les 
festes populars són una rèmora del passat, un 
obstacle cap al progrés, cap a la mal anomenada 
modernitat. Doncs senyors, senyores: no hi ha 
més modernitat que una proposta cultural com 
la Festa Major de la nostra vila, que s’ha sabut 
mantenir al llarg dels segles, no com iniciati-
ves culturals presumptament modernes que 
no aconsegueixen perviure més d’una dècada.
JAUME: La crisi econòmica del 2008 i la crisi 
pandèmica del 2020 ens han demostrat com de 
febles són segons quines estructures. Perdoneu 
que ara xerri com un avi, però algú ho havia de 
dir: abans les coses duraven més. Ara vivim en 
una era líquida, fràgil. I és per això que esten-
dards de l’ànima humana com totes i cadas-
cuna de les tradicions del país són columnes 
vertebrals que ens ajuden a aguantar contra 
l’embat d’aquesta societat líquida. Jo aquí avui 
i ara mateix em disposo a afirmar que una de 
les claus que ens ajuden a viure i a constituir 
la nostra personalitat, individual i social, és 
precisament la Festa Major de Vilafranca del 
Penedès: un far que ens guia en el pantà de la 
postmodernitat, un llegat.
ANNA: I aquesta cultura ancestral ha travessat 
dies, setmanes, mesos, anys, dècades, segles. 
Per tant la Festa Major ha estat una arma contra 
l’oblit però també una estructura d’Estat que ha 
ajudat a mantenir el teixit social. I sembla fàcil 
però no ho és. A vegades se’ns oblida que des del 
1714 la nostra cultura i la nostra llengua viuen 
una constant persecució. Portem més de tres-
cents anys insistint per aconseguir que el que 
ens defineix com a poble no desaparegui en la 
negra nit de la ignorància, en la mala fe, en el 
genocidi cultural. 
Durant i després de la barbàrie que va ser la 
Guerra Civil del 36 al 39, durant i després de la 
fosquíssima etapa de la dictadura, vam haver de 
resistir molt perquè coses fonamentals com la 
Festa Major no caiguessin en la prohibició, en 
l’oblit o en la burocràcia.
JAUME: Encara deuen quedar persones que 
recorden que en aquella època, quan els ajun-
taments estaven ocupats pels cacics i pels fran-
quistes del moment, la gent era llogada per fer 
els balls. Sí, llogada. O sigui: la gent cobrava per 
ballar. Sabíeu que el drac pesava tant ja alesho-
res, 115 quilos, que ningú el volia fer ballar, i per 
això obligaven als empresonats a portar el drac i 
fer-lo ballar per Festa Major sota l’amenaça “el 

Drac o la presó”? Com si la Festa Major fos una 
pel·lícula de Hollywood: Els dotze del patíbul. Ima-
gineu-vos-ho: els condemnats són cridats en el 
darrer moment, se’ls porta cap a una sala blin-
dada i allà han de triar: portar el drac o tornar 
cap a la garjola amb les rates. I és així com, en un 
gir de guió extraordinari, els engarjolats apro-
fiten la Festa Major per dur a terme una gran 
escapada a través dels carrers de la Vila mentre 
els mossos d’esquadra els persegueixen entre 
foc, fum, castellers, gernacions. Uaaauuu!
ANNA: Jaume, no et flipis.
JAUME: Perdona. M’estava emocionant. Com 
m’emociona, a la Festa Major, quan les gralles co-
mencen a tocar la melodia de la mítica sèrie l’Es-
curçó Negre. Un dels moments més apoteòsics 
cada any! De fet, la banda sonora dels engarjolats 
intentant escapar hauria de ser aquesta! Com 
en una pel·lícula de Hollywood. Però, parlant 
de Hollywood. Una pregunta. En una pel·lícula 
de Netflix, d’HBO o d’Amazon heu vist mai una 
Festa Major? A que no? Bé, sí, segur que una ve-
gada, com a mínim, sí. Recordeu aquell desastre? 
La pel·lícula Missió Impossible 2, de John Woo, 
amb en Tom Cruise. Hi ha una escena boníssima. 
Just al principi, en Tom arriba a un lloc inhòspit, 
una terra exòtica i estranya, una terra llunyana, 
raríssima, troglodítica, gairebé paleolítica. Bà-
sicament arriba al cul del món. És a dir: arriba a 
Espanya. I sabeu què li passa a Espanya? En Tom 
arriba en aquest lloc del tercer món, segons els 
de Hollywood, i veu com els aborígens fan una 
cosa al·lucinant: cremar sants. Cremar sants! Da-
vant Tom Cruise apareix un Anthony Hopkins 
estabornit, que no entén res i flipa i diu: Curio-
sa manera de adorar a los santos, ¡quemándolos! 
Sembla ser que un guionista passat de rosca va 
confondre la cosa i va barrejar dues celebracions 
típiques de la península Ibèrica: la Setmana San-
ta i les Falles. El tio va pensar que els natzarens 
vestits com els del Ku Klux Klan no eren sufici-
ents per crear terror i va pensar que què millor 
que els encaputxats arrosseguessin els sants cap 
al foc, cap a les flames, com ho fan a les falles, en 
una festa orgiàstica i dionisíaca. O sigui, és com 
si ara els guionistes de Missió Impossible 9 (sí, sí: 
ja van per la 9), ubiquessin la pel·li i a Vilafranca 
del Penedès durant la Festa Major i gravessin una 
escena en què els Diables de Vilafranca porten 
Sant Fèlix cap a les flames de l’infern mentre 
canten amb un fervor que ni Llucifer. Això, com 
a mínim, hauria de guanyar el Premi Most a la 
millor pel·lícula. I dic Premi Most per començar! 
Perquè després haurien de ploure Gaudís a punta 
pala, i Ossos d’Or i Òscars i de tot!
ANNA: Doncs ja veieu com en una pel·lícula de 
Hollywood confonen les Festes Majors, perquè 
no les entenen, no saben què son. I així acaben 
fent barreges rares com això d’incendiar sants. 
Habitualment no heu vist una Festa Major a cap 

plataforma audiovisual perquè per a ells el que 
fem és incomprensible. No entenen que faci se-
gles que mantinguem una tradició ancestral. No 
comprenen el nostre fervor per una cultura que 
es remunta a l’origen de la nostra essència com a 
poble. Desconeixen que vivim en un entorn que 
ha mantingut el seu passat. Perquè quan tu vas a 
Los Angeles et diuen que et mostraran una cosa 
impressionant. Et diuen: veurem la casa més an-
tiga de la ciutat. I va i després de travessar carrers 
sòrdids et porten davant d’una casa que ni fu ni 
fa i, amb orgull, amb aquell orgull ianqui que no-
més saben gastar els nord-americans, amb aquell 
orgull del “Yes, we can”, va i et diuen: “Aquesta 
casa és la més antiga de la ciutat, és del 1950!”. I 
tu no saps on posar-te, si riure o plorar.
JAUME: I clar, quan després els nord-americans 
vénen al Penedès descobreixen un territori ex-
cepcional. I criden: “This is La Toscana!”. Perquè 
en efecte vivim a La Toscana i no ho sabem. I 
quan arriben a Vilafranca i alcen la mirada per 
veure la façana de la Catedral de Santa Maria...
ANNA: Jaume, amor, és la Basílica de Santa Maria 
i no la Catedral de Santa Maria....
JAUME: Com que no és una Catedral, amb lo 
impressionant que és? 
(S’obren els llums de la Basílica.)
JAUME: Quan alcen la mirada per veure la façana 
de la Catedral de Santa Maria tenen ganes de plo-
rar davant la bellesa de l’antigor, davant d’unes 
pedres que no només són pedres sinó que són 
una cadena que ens lliga al nostre passat. Com 
aquesta Festa Major que ens lliga, espiritual-
ment, al que feien els nostres ancestres.
ANNA: Potser ens hem de creure una mica que 
vivim a La Toscana. Potser hem de deixar de te-
nir complex d’inferioritat i hem d’assumir que 
vivim en un dels millors paisatges del món. Pot-
ser hem de saber, i dir en veu alta, i escampar-ho 
arreu, que ens envolten meravelles com el nos-
tre patrimoni arquitectònic i cultural.
JAUME: Dit això i superat Hollywood... En la 
fosca nit del franquisme la Festa Major no era 
com ara. Era una cosa molt bàsica, feta amb gent 
llogada, o amb delinqüents obligats a portar 
aquell drac tan pesat. Però hi va haver un punt 
d’inflexió on la cosa va canviar. Un moment en 
què el poble es va fer seva la festa i la va projectar 
cap al futur. I es varen recuperar balls clàssics. I 
es va crear un moviment ciutadà que ara és un 
dels més elogiats del nostre país.
ANNA: De fet, el gran poeta valencià Vicent 
Andrés Estellés ja ho deia al seu mític poema, 
“Assumiràs la veu d’un poble”.
JAUME: Anna, crec que no n’hi ha prou, citant el 
títol. Crec que l’has de llegir sencer.
ANNA: Ho faig?
JAUME: Ho dubtes?
ANNA: Voleu que el llegeixi?
JAUME: Cridem Sí!!! Més fort!!!

ANNA: Som-hi. De Vicent Andrés Estellés.

 Assumiràs la veu d’un poble,  
i serà la veu del teu poble,  

i seràs, per a sempre, poble,  
i patiràs, i esperaràs,  

i aniràs sempre entre la pols,  
et seguirà una polseguera.  
I tindràs fam i tindràs set,  

no podràs escriure els poemes  
i callaràs tota la nit  

mentre dormen les teues gents,  
i tu sols estaràs despert,  

i tu estaràs despert per tots.  
No t’han parit per a dormir:  

et pariren per a vetlar  
en la llarga nit del teu poble.  

Tu seràs la paraula viva,  
la paraula viva i amarga.  

Ja no existiran les paraules,  
sinó l’home assumint la pena  
del seu poble, i és un silenci.  

Deixaràs de comptar les síl•labes,  
de fer-te el nus de la corbata:  

seràs un poble, caminant  
entre una amarga polseguera,  
vida amunt i nacions amunt,  

una enaltida condició.  
No tot serà, però, silenci.  
Car diràs la paraula justa,  

la diràs en el moment just.  
No diràs la teua paraula  

amb voluntat d’antologia,  
car la diràs honestament,  
iradament, sense pensar  

en ninguna posteritat,  
com no siga la del teu poble.  

Potser et maten o potser  
se’n riguen, potser et delaten;  

tot això són banalitats.  
Allò que val és la consciència  
de no ser res si no s’és poble.  
I tu, greument, has escollit.  

Després del teu silenci estricte,  
camines decididament. 

JAUME: Bravo!
ANNA: De la mateixa manera que ens hem de 
fer nostra la Festa Major, ens podem fer nostre 
aquest poema d’Estellés, i ens el podem fer nos-
tre perquè la poesia és una arma, una arma de 
passió, una arma que serveix per parlar de l’ex-
periència individual convertida en experiència 
universal. 
JAUME: I és que la Festa Major, una aventura 
molt complexa, es concreta a partir de l’esforç 
individual de totes les persones implicades que 
la fan possible. 
ANNA: Jaume, va, ens posem els mocadors?
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JAUME: Avanti!
(Anna i Jaume es posen els mocadors de la 
Festa Major als canells.)
ANNA: Enguany no tindrem cercavila tal com 
l’entenem, i la trobarem molt a faltar. Hem 
decidit que no volem renunciar-hi, així que 
farem una cercavila imaginària, amb parau-
les, perquè el poder de les paraules i de la 
imaginació és infinit. Ens ajudeu a crear una 
cercavila imaginària?
(S’il·lumina tot el públic.)
JAUME: Després d’anomenar cada grup inte-
grant de la Festa Major, direm tots junts un 
gran UE! D’acord? Farem una prova. El Drac: 
UE! Ui. Quina mandra. Com es nota que ne-
cessiteu una Festa Major. Vinga, amb més 
energia! El Drac: UE!!! Així, molt millor.
ANNA: Endavant amb la cercavila imaginària?
JAUME: Endavant!

El Drac: UE!
El Ball de diables: UE!

El Ball d’En Serrallonga: UE!
L’Àliga: UE!

Els Gegants: UE!
Els Nans: UE!

Els Capgrossos: UE!
Les Cotonines: UE!
Les Panderetes: UE!

Els Pastorets: UE!
Els Cercolets: UE!

El Ball Pla: UE!
Els Figuetaires: UE!
Els Bastoners: UE!
Els Panderos: UE!
Les Gitanes: UE!

Els Falcons de Vilafranca: UE!
Els Castellers de Vilafranca: UE!

Els Xicots de Vilafranca: UE!
La Colla Jove de Vilafranca: UE!

La Moixiganga: UE!
La Banda: UE!

Sant Fèlix: UE!
I no ens podem oblidar dels Malcasats: UE!

 
JAUME: Ens n’hem deixat algun?
ANNA: Espero que no, però Déu-n’hi-do! Ho 
heu fet molt bé!
(Es tanca la llum del públic.)
ANNA: Bé, ara que ja tenim la cercavila ima-
ginària, podem passar a coses més palpables, 
més terrenals, més carnals…
JAUME: I és que la Festa Major, a més de ser 
cultura, a més de ser un fonament històric 
indispensable... És una eina de cohesió social 
i una forma d’exaltació de l’amor. O sigui: un 
incrementador de la natalitat. O fins i tot, una 
orgia de cinc dies!
ANNA: Jaume, si us plau, no exageris.
JAUME: Però si no estic exagerant! Quantes 
persones coneixes que hagin intimat per la 
Festa Major?
ANNA: Doncs unes quantes! Sense anar més 
lluny, tenim una persona a la família que va 
conèixer el que és ara la seva parella en una 
Festa Major de Vilafranca.
JAUME: Ben cert! Aquesta persona, que ara es 
vol mantenir en l’anonimat, s’aixecava cada 
dia a les sis del matí per anar a treballar. I quan 
acabava la jornada se n’anava corrents a agafar 
el cotxe i cap a Vilafranca a tota llet per anar 
de Festa Major. I no dormia. I empalmava. I 
a les sis del matí un altre cop cap a la feina. I 
quan plegava, un altre cop amb la sisena po-
sada cap a Vilafranca. I així durant dies. Quin 
deliri!
ANNA: I tot per amor!
JAUME: Tot per amor, tot per la carn! “No hi 
havia a Vilafranca dos amants com nosaltres”, 
que va dir Vicent Andrés Estellés.
ANNA: El més divertit va ser quan els pares 
d’aquest festejador van assabentar-se que ve-
nia a la Festa Major de Vilafranca per veure 
una vilafranquina i, per tant, van descobrir 
per què havia fet tots aquells esforços, i el seu 
pare li va dir “Ja m’estranyava ja tanta devoció 
per Sant Fèlix!”.
JAUME: De fet, Anna, hem de dir que una de 
les primeres vegades que ens vàrem veure em 
vares portar a escoltar els Goigs a la Catedral 
de Santa Maria.

ANNA: La Basílica de Santa Maria…
JAUME: La Catedral de Santa Maria, plena de 
gom a gom...
ANNA:  Ben cert! I no va ser bonic?
JAUME: Va ser preciós. No ho oblidaré mai. En 
el nostre cas, ja ho va cantar l’insigne Tomeu 
Penya, nascut a Vilafranca, però no del Pene-
dès, sinó de Bonany: “Mallorquins i catalans! 
Catalans i mallorquins! Com més amics més 
endins, i així tots serem germans!”
(Sona la cançó “Mallorquins i Catalans” de To-
meu Penya (de 00:00 a 00:53, amb fade out al 
final, Anna i Jaume ballen durant mig minut 
enmig de l’escenari i tornen al faristol.)
ANNA: Recordo quan vam anar a l’Auditori de 
Vilafranca a veure el Tomeu Penya en concert. 
Ell sol, amb la guitarra, com si fos el nostre 
Bob Dylan.
JAUME: Perquè és el nostre Bob Dylan... I ara 
que diem això, ja estaria bé que els Diables de 
Vilafranca agafessin en Tomeu Penya com a 
Sant Patró, ell que va cantar “duc el dimoni 
dins jo”! Però bé, estava parlant no d’una cosa 
diabòlica sinó divina, o sigui, de quan em va-
res convidar als Goigs per primer cop. El que 
em va al·lucinar va ser que el sentiment de col-
lectivitat era enorme, més enllà de la religió 
de cadascú.
ANNA: El cant dels Gotjos és un dels actes 
més genuïns de la Festa Major. I és que un cor 
popular i uns músics es troben voluntària-
ment por tocar junts només aquests nou dies 
a l’any. Un moment en què es combina allò re-
ligiós amb allò pagà. Com va dir el vilafranquí 
Mossèn Trens: “La Festa Major de Vilafranca 
és diferent de les altres perquè encara és una 
Festa Major, una festa de tots, d’església i de 
carrer.” Els Gotjos són la millor prèvia per co-
mençar qualsevol festa.
JAUME: Com us dèiem, aquesta festa és un 
moment en què coneixes persones que des-
prés passaran a formar part de la teva vida. La 
Festa Major és un esdeveniment que ha creat 
moltes parelles, algunes temporals i d’altres 
amb més duració, i que ha ajudat a engendrar 
moltes criatures vilafranquines. Si heu nascut 
a finals de maig, comenceu a sospitar... 
ANNA: De fet, no només la gent de Vilafran-
ca construeix records d’aquests dies perquè 
aquesta festa és també la Festa Major de tota 
la comarca del Penedès. I és així com el meu 
pare, que va néixer a La Granada, recorda 
quan el seu avi Joan agafava tots els néts, els 
pujava dalt del carro d’anar a mercat i anaven 
des de La Granada fins a Vilafranca pel camí 
fondo de la plana per passar una tarda de Festa 
Major.
JAUME: Aquesta imatge podria sortir perfec-
tament en una pel·lícula de Fellini.
ANNA: Tota l’estona estàs amb les pel·lícules, 
Jaume!
JAUME: Ja saps com m’agrada el cine, Anna...
ANNA: Qui sí que semblava sortida d’una pel-
lícula és la meva àvia Rosa, que amb 80 anys 
es plantava, tota sola, perquè el meu avi no 
hi volia anar, al bell mig del Ball de Foc, amb 
80 anys!, entre la multitud apretada. Ja es 
veu que la Festa Major és una aventura molt 
especial que es pot viure a totes les edats: és 
per a tothom, gent gran i gent petita, gent de 
tot el territori de parla catalana i més enllà, 
gent que vulgui gaudir d’uns grans dies de 
celebracions. Dies de grans menjars, també, 
i de grans beures.
JAUME: Exacte. Perquè si la Festa Major és 
ideal per conèixer noves persones importants 
a la teva vida, també és l’excusa perfecta per 
retrobar les persones estimades, les amistats 
profundes, la família, i fins i tot amb qui no-
més et saludes. És així com la Festa Major és 
una oportunitat per als plaers festius però 
també gastronòmics i espirituosos. És així 
com recordem els dinars de Festa Major. 
ANNA: Els canelons, Jaume! Que mai no fal-
tin els canelons, si us plau!, i sobretot els ca-
nelons de ma mare.
JAUME: Quins canelons, Dolors, quins cane-
lons!
ANNA: Menjar canelons el dia de Festa Major 
és totalment obligatori. 
(S’il·lumina tot el públic.)

ANNA: Que aixequi la mà qui mengi canelons 
com a mínim un dels dies de la Festa Major. 
Que aixequi la mà, vinga, sense vergonya. 
Amunt! Amunt!
JAUME: Uau! Quanta gent…
ANNA: Ahà! Ja t’ho dic jo.
JAUME: Ja ho havies dit ja…
ANNA: I tant.
JAUME: Ja podeu baixar els braços, que tam-
poc no volem que us canseu. Canelons forever. 
(Es tanca la llum del públic.)
JAUME: Quanta passió! I parlant de passions…
ANNA: Parlant de passions… Tenim una pas-
sió molt forta, a banda de la passió per la lite-
ratura, que és la passió per la música. I és que 
els bons pregons sempre tenen una sorpresa, 
Jaume. 
JAUME: És així, Anna. I, a més a més, la Festa 
Major és un bon moment per portar convi-
dats...
ANNA: Doncs bé, segurament us pensàveu 
que potser enguany, com que ha estat un any 
molt raret, no hi hauria cap sorpresa ni tam-
poc convidats. Però sí, sí que tenim sorpresa 
i convidats perquè no hi ha pregó sense sor-
presa ni hi ha Festa Major sense convidats. 
Si de la Festa Major s’han fet poemes, s’han 
fet llibres, s’han fet reculls, s’han fet peces de 
teatre i s’han fet documentals, a partir d’avui 
hi haurà una cançó nova sobre la Festa Major 
de Vilafranca. I no una cançó qualsevol sinó 
una cançó molt especial, que s’estrena avui 
en primícia, de dos cantautors meravellosos.
JAUME: És un honor per a nosaltres presen-
tar-vos, en viu i en directe, i per a l’ocasió, 
Anaïs Vila i Pantaleó. Un fort aplaudiment!
(Entren Anaïs i Pantaleó.)
ANNA: Per fer més especial el moment, aga-
feu la bengala que heu trobat al vostre seient 
i els llumins i, quan comencin les primeres 
notes, ja les podeu encendre. Anaïs, Pantaleó, 
quan vulgueu.
 (Canten Anaïs i Pantaleó.)

Som aquí esperant sentir els carrers, 
 omplir els balcons.

Acariciem la vida amb llibertat de ser qui 
som.

Pels que hi són i pels que no, deixem  
brollar l’amor.

Celebrem-nos des del fons, que és Festa 
Major,

la festa de tothom.
Que el que es viu avui perdura

i el clam d’un poble antic també s’enyora.
Que l’ara és el futur si el volem viure,

el riure dels infants, l’essència dels més 
grans.

Som aquí volent-nos compartir sense recel,
l’alegria impregna cada gota d’airecel.

Que places i terrats facin de casa,
recomencem de nou la vida que ens mou.

La vida que ens mou.
Que el que es viu avui perdura

i el clam d’un poble antic també s’enyora.
Que l’ara és el futur si el volem viure,

el riure dels infants, l’essència dels més 
grans, el temps és a les mans.

La lalala…

ANNA: Uau. Pell de gallina! 
JAUME: Impressionant.
ANNA: Anaïs Vila i Pantaleó! “Cant per a Vi-
lafranca”. Moltes gràcies!
JAUME: Moltes gràcies. Després d’aquest 
èxtasi crec que és el millor moment per anar 
acabant el pregó. 
ANNA: És una bona idea. Esperem que aquest 
pregó hagi estat poètic i emotiu, però tam-
bé ple de festa i participació. Perquè sense la 
poesia i nosaltres, entesos com a conjunt de 
persones que bateguem, la Festa Major no té 
sentit. La màgia d’aquesta festa és difícil d’ex-
plicar. Hem volgut convertir aquest pregó en 
un clam que torna les coses essencials a l’àni-
ma humana. Un pregó centrat en la parau-
la. Esperem haver-ho aconseguit. Estimem 
persones, mirades, paisatges, gestos, llocs, 
moments... I com a súmmum de l’estimar en 
la seva màxima concreció, estimem la Festa 
Major de Vilafranca del Penedès. Perquè ho té 

tot, perquè conté tot el que ens fa bategar. La 
nit d’avui la portarem sempre amb nosaltres.
JAUME: I ara els agraïments, del tot indispen-
sables. Volem donar les gràcies a dues perso-
nes sense les quals aquest escenari no seria 
tan bonic ni estaria tan ben decorat: gràcies, 
Xavi Mañé i Ignasi Garcia, del magnífic In-
trépide Studio (Aplaudiments). Gràcies tam-
bé a Anaïs Vila, Pantaleó i al graller Ivó Jordà, 
per la bellíssima banda sonora d’aquest pregó 
(Aplaudiments). També volem donar les grà-
cies a les persones que han fet possible les 
condicions perquè aquest pregó hagi tingut 
lloc: els tècnics Alberto, Nando i Toni i també 
a tots els tècnics de l’Ajuntament (Aplaudi-
ments). També, indispensable, n’Enric Lluch, 
l’intèrpret de la llengua de signes (Aplaudi-
ments). I gràcies a totes les persones que ens 
heu portat llibres (Aplaudiments).
ANNA: No podem oblidar-nos de les nostres 
famílies ni de les nostres amistats més pro-
peres, per haver-nos aguantat tot aquest any 
i mig d’escriptura de pregó i per aguantar-nos 
sempre. Us estimem. Sense els vostres sugge-
riments aquest pregó no hauria estat el ma-
teix (Aplaudiments).
JAUME: I sens dubte, moltes gràcies també 
a les administradores i administradors, per 
confiar en nosaltres i per l’esforç titànic: 
Montse Andrade, Anna de Tena, Pere Nin, 
Núria Rovira i Pablo Sancho. Us ho heu cur-
rat molt (Aplaudiments). Finalment, gràcies 
a totes i a tots els que ens heu seguit durant 
aquesta hora que per a nosaltres ha estat ino-
blidable (Aplaudiments).
ANNA: Tot el que té un principi té un final, i 
què millor que acabar un pregó amb alegria? 
Veieu que teniu a les vostres cadires un so-
bret ple de confetti, oi? Doncs quan diguem 
1, 2, 3, tirarem el confetti cap al cel, i si ens 
cau al cap, millor que millor. Perquè nosal-
tres som la festa i ens mereixem ser celebrats 
i celebrades! 
JAUME: Però, Anna, 1, 2, 3? És molt clàssic, 
no!
ANNA: I llavors, com ho fem?
JAUME: Doncs quan diguem BONA FESTA 
MAJOR, llavors tirem el confetti!
ANNA: Fantàstic. Doncs diguem tots junts 
BONA FESTA MAJOR. Esteu a punt?
JAUME: Esteu a punt? Sí?
ANNA: Som-hi!
JAUME: Sobres oberts?
ANNA: Confetti a la mà?
JAUME: Tot preparat?
ANNA: Ara sí! 
JAUME I ANNA: BONA-FESTA-MAJOR!
Moltes, moltes, moltes gràcies (junts).
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VERS ENTRADES

Collons, com m’ha costat.
No sabeu el que he suat. 
I és que aconseguir un seient per aquesta plaça
ha estat un estrès que quasi em sobrepassa.

Em llevo el dia 13 al matí tot motivat
per aconseguir una entrada i veure els diables a l’empostissat
Però mitja hora abans de les 9 el web ja està col·lapsat
perquè tot Vilafranca està allà entaforat. 

Ara se m’obre la pàgina, però ara se’m torna a tancar,
ara em dona error per aquí i per allà.
He aconseguit obrir la cistella, però no em respon el ratolí,
i així tot el puto matí...

Passo dels actes tradicionals
i em disposo a comprar entrades pels espectacles musicals
el panorama no pot ser més desolador:
si la Banda de Cardona, de tots els grups n’és el millor.

Els Pets que són un clàssic,
els Manolos que venen del Juràssic,
la Suu i el seu “paparà-paparà”,
i els Amics de les Arts que de tan modernets fan vomitar.

Agafo 4 entrades pel concert de la nit
potser amb la revenda en trauré algun profit
i és que amb una festa tan retallada
la gent està desesperada.

Poso el nom, el DNI, el telèfon i el número de targeta,
només queden butaques al final de tot i a la dreta,
i quan finalment li dono a la confirmació
un cop més se m’ha penjat l’ordinador.

Al final la web caiguda fins a nou avís
trobar una entrada s’ha tornat “algo” malaltís
i el gran èxit per a una jornada rodona
és trobar un seient per veure un ball de 2a.

Hòsties per veure la “pirueta” dels Cercolets
o allò que no s’acaba mai dels Pastorets,
i una cosa que ningú pensava que podria passar:
gent barallant-se per veure els Figuetaires ballar.

Finalment ho he aconseguit
i tinc una entrada per veure el ball més avorrit:
després de tot aquest desgavell
veuré la Moixiganga com es foten els ous al clatell! 

Vers Covid

Un any sense versos, com ho trobava a faltar
Es veu que aquí a la Terra una pandèmia heu hagut de suportar
I nosaltres, Després de veure tot el que fèieu tancats,
A dedicar un vers gairebé que ens hi hem vist obligats.

I és que no paràveu de fer ximpleries sense parar
Enganxàveu qualsevol merda i vinga a practicar.
Les xarxes socials amb això van fer molt de mal,
Veure tants reptes inútils era un recital.

Fins i tot alguns bojos van buidar els supermercats,
Per poder xutar el paper de vàter i no per no deixar-se els culs 
cagats.
La farina i els llevats es van acabar de seguida,
Fer merdes per no avorrir-se era el mínim per salvar la vida.

Perquè encara que algú fes ioga fins i tot abans d’esmorzar,
Algun que altre es passava el dia veient Netflix al sofà.

I aquells que teníeu un ésser en plena pubertat tancat,
Us mereixeu el meu respecte amb tot el que heu aguantat.

Ja m’imagino com devia ser la situació,
El jove lluitant per fer-se “tik-toker” de professió
Sons pares al menjador volent-se fotre un tret
I el jove guanyant-se una hòstia per quedar distret.

Amb tant de temps de restriccions i de confinament
La nostra qualitat humana ha crescut enormement
La pandèmia ens ha fet millors persones
Més espirituals, més sensibles i més bones.

Al vespre sortíem tots a aplaudir als sanitaris
Els de la primera línia, aquells herois extraordinaris
Sé d’algú que es posava a la feina abans de sortir al balcó,
Per just acabar el “kiki” aplaudit com un campió.

Recordeu quan de metropolitana sud ens tractava el Procicat?
Segur que tot això era perquè no feien cas al nostre delegat.
Gràcies a Déu el toc de queda el van treure fa dues setmanes,
Perquè algun jutge ho va considerar com a restriccions inhumanes.
Ara ja podrem deixar de jugar a fet i amagar amb la local
I després del Ball de Foc poder muntar un bon sideral.

I no, no ens n’oblidem tampoc del que ara està passant,
Que al Figarot ara s’hi passen el dia vacunant.
Els castells per fi han quedat en un segon pla,
És una sort que aquest dia per fi hagi pogut arribar!

En fi, ja no ho aguanto més aquesta situació, 
Parlar de tot això em provoca certa irritació.

Acabem, seguim amb els versos i fem com si res,
Fem com si el virus no ens hagués sorprès
perquè allà a l’infern no hem parat de treballar,
I aquí dalt encara us en queden molts per enterrar.

Pregoners

Pregoners, us hem de felicitar, 
Enhorabona, el dia 28 ho vau brodar!

Us poso en situació ràpidament:
Segur que algun despistat no sap res del diabòlic esdeveniment.

Aquest parell, es van motivar
I un recital de poemes van voler sortejar

El que no sabien és que els diables en vam ser els guanyadors
I un somriure al rostre els hi va aparèixer a tots dos

Vam quedar a 2 quarts de 9 a una terrassa amb vistes excepcionals
I tots dos com la Sara Galí, van ser força puntuals.

Nosaltres esperàvem un recital de poesia;
Amb copeta de vi i gaudir de la balear ambrosia.
Però... cares d’incertesa van conquerir aquell moment
Ens van demanar ajuda i els vam socórrer immediatament.

I sí, quin èxit de pregó,
Ho heu dit tot i us mereixeu la nostra admiració,
Perquè dir-li Xèrif a l’alcalde davant del seu electorat
Segur que per nosaltres serà sempre recordat

Jaume, als països catalans hi falta més gent com tu
Però tranquil que aquesta lluita la defensarem com ningú.

I que l’Anna et flirtegés als goigs del nostre Sant
És “algo” que tots els vilafranquins tota la vida somiaran.
Us mereixeu que el mossèn Aymerich us prepari una suite;
I que a la cripta hi passeu una gran nit.

Però... si us plau, com podeu demanar que la plaça cridi “oé”?
Que no sabeu que molesta i treu punts de VTV?

Però per sort, sou uns alumnes exemplars
En obeir-nos heu mostrat uns dots espectaculars

Crítica feminista, reivindicació cultural
I una clatellada als poders fàctics d’aquí dalt

Un conte romàntic, una oda a la tradició
La cultura catalana al cor, i per sant Fèlix, devoció

No us vau deixar cap punt ni cap coma,
I a sobre vau anomenar el Roma
I és que amics, amb aquest pregó ens tindreu sempre al 
vostre costat
I al nostre ball, un lloc us heu guanyat! 

Admins

Som dissabte amb toc de queda i no sé què fer
M’he acabat el Netflix i l’HBO també
M’he cansat de les videotrucades amb les amigues
I al “satisfyer” ja no li queden piles.
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Em torno boja buscant un paper de “liar”
I de sobte trobo un videojoc per estrenar
Els Irrepetibles volum 2,
Organitza dues Festes Majors.

És un joc de passar pantalles
on amb 5 personatges he de guanyar batalles
L’equip que surt per defecte no em genera confiança,
però no puc canviar-lo així que veurem com avança.

Comença el joc i la primera pantalla està tirada
rebre aplaudiments i sortir a la tele, quina bajanada
Saps què? Pot ser que augmenti la dificultat
Hòstia! Què és això? Em sembla que m’he passat...

S’ha activat la covid sense voler
la feina que he fet fins ara no serveix de res
necessito un escut que em pugui protegir 
per això l’estampa he d’aconseguir.

Passant per una vall i travessant un riu
trobo en Canano el bohemi definitiu
ens ha pintat el sant decapitat
no sé si l’escut haurà funcionat. 

Millor que centri el meu esforç
A buscar algun altre reforç
potser dels M Studio puc aconseguir objectes
que m’ajudin a superar els nous reptes.

Només he aconseguit un setrill i un llibre de ciència
mare meva ja puc tenir paciència.
no sé com he pogut confiar en un trabucaire
estava clar que m’ho fotria tot enlaire. 

Amb escut i objectes ja puc avançar en el joc,
començo a preparar la festa a poc a poc,
organitzo concerts, processons i cercaviles
tot dins les mesures Covid actives.

Resulta que l’enemic número 1 és l’ajuntament 
activo a la Núria ràpidament,
va ser a les llistes de Junts x Vilafranca el 2019,
hauria de servir d’alguna cosa tenir un espia a sou.

Però ni un sol acte em deixen celebrar
i a sobre amb l’església acabo de topar
Segur que l’Andrade em fa superar aquest entrebanc
sé que és amiga d’aquell senyor de la creu que va de blanc.

Sí! Els actes religiosos s’han salvat
merda! He perdut el folklore de veritat...
M’escapo del mossèn abans que em faci fer la confirmació,
però ara em fan sortir a la tele per presentar un acte de la Festa Major. 

L’únic personatge que em podrà treure d’aquí
és la quota del segon partit del govern vilafranquí
el Sancho, un cinèfil del PSC
amb les pel·lícules que es munta tot anirà bé.

Hòstia! Però ho haurà de fer en català.
Per sortir d’aquí el poder del traductor hauré d’activar.
Nivell superat continuo el videojoc
el que ve ara sí que és una prova de foc.

Una tropa de zombis d’entitats locals
només de veure’ls ja m’agafen tots els mals,
castellers, la barraca, la coordinadora de grallers...
tots buscant protagonisme o bé calés.

No em poso nerviosa, tinc una jugada sublim,
activo el personatge del Pere Nin,
un militant catalanista i cavista entusiasta
la jugada no em surt bé i resulta que és un “plasta”.

Els de les entitats s’enfaden, veig que soc pell
fujo cames ajudeu-me abans que em roseguin el cervell. 
Ja només em queda l’enemic final 

el temible Procicat, el monstre més mortal.

En aquesta pantalla faré sortir a escena
la infermera del Madrid l’Anna de Tena,
ella ataca amb una pirueta de patinatge,
però el Procicat respon amb un confinament salvatge.

Per guanyar activo els 5 personatges de cop
El final del joc ja és més a prop!
Estic a punt per a la batalla definitiva
Els irrepetibles mantindran la festa viva!
Belzebut, va, deixa de jugar que estàs atrapat.
Que no veus que els personatges són de veritat?
Això no en té res de joc virtual,
es tracta del quintet d’administradors real.

Sí, sí, ells són els que han viscut aquesta aventura excepcional,
s’han passat el joc, i per això es mereixen un aplaudiment com cal.  

Eo, però no somrigueu tant que això encara no s’ha acabat, 
la següent edició del joc tot just ha començat.
Perquè, què…? Algú de la plaça vol ser administrador l’any que ve?
Si ningú s’anima, ho haurà de ser el Llucifer.
Jonathan, tu no pesat!
Que el Sant vau fer enfadar i “goita” que ens ha passat.

Ja ho veieu administradors, ningú vol ser al vostre lloc.
Tothom sap queixar-se però de col·laborar més aviat poc.
Ens vau dir, que patíeu per si després de versos la gent marxava 
a fer un vol .
No patiu, us prometem que tot quedarà ple com el museu de l’espa-
nyol.

Admins, ja veieu que no n’hi ha hagut per tant, 
ens hem portat bé tot i que els versos ens heu acabat reta-
llant...
en fi, gaudiu-los que és l’únic que enguany fareu,
i com diria l’alquimista, l’any que ve, no torneu!

ROMA

Diuen que tots els camins porten a Roma,
Però el que no saben és que tots els camins que van passar per tu, 
Roma,
Monitor, casteller, cercolet, Repetxó, saxofonista, mecànic, 
PD del trànsit, diable… sempre et foties a qualsevol “liada”,
sense esperar res a canvi i deixant-hi petjada.

Tothom et coneixia perquè no passaves gens desapercebut,
Gorra, ulleres de sol, copa de vi en mà i una classe que ni el Ferragut,
Amb mà esquerra, de la nostra estimada Moderna, feies de porter,
La gavardina negra i el teu bona nit d’un bon festival feien de pregoner.

Segur que algun jovenet per aquí, encara està una mica enfadat, 
perquè no el vas deixar entrar quan era menor d’edat.

Roma ara, t’imagino ben amunt, des d’allà dalt, segur que rient,
perquè des que has marxat tot és decadent, 
Ja ens veus, aquí fent versos per a mitja plaça,
actuant a escoles, i del ball de foc, ni traça. 

Ni castells, ni una trista empalmada, 
Si es que no es pot ni anar a fer una birra en aquesta diada.
Ni per aconseguir les claus de santa Maria, t’hauríem pogut molestar, 
i això que només t’ho demanàvem com excusa per pujar al campanar

Roma, ja saps que gràcies a tu mai ens faltarà de res,
Ho sap Vilafranca, la Seu i tot el Penedès,
Al Ball de diables i a tota la vila, sempre hi seràs present,
Roma, als nostres cors viuràs eternament.

BEUMALA

Ja feia dies que ho estava desitjant
Cada cop que ens veia ens l’estava demanant.
Sííí, parlem del Joan Beumala,
Aquell veí pesat de l’escala

Ell és el director de ràdio i TV Vilafranca que no fa massa va ser escollit.
I com a novetat el govern local el va triar a dit.
Imagino que com exalumne del Montagut ja deu estar acostumat
A entrar a tot arreu per contactes i acabar sent un “enxufat”.

Llicenciat en geografia i història, té un màster en periodisme esportiu.
I no es treu el “fachaleco” ni que estigui suant com un porc a l’estiu.
Quan feia els diàlegs amb l’alcalde ja se li va veure el “plumero”
Ell el que volia era acabar com el Romero.

Ara el xèrif ja té un altre gosset faldiller,
Perquè li rigui les gràcies i li llepi el cul a base de bé.
Joan! Sabem que t’apassionen els xous i en tenim un que ho petarà
Agafa’t fort que això està a punt de començar! 

Vinga va, ja el podeu pujar a l’empostissat…
Què? T’agrada el globus que amb la teva cara hem preparat?
Com que sempre vas per tot arreu amb una bona inflada
Cada cop que parlem de tu li farem una manxada.

Quan vas agafar el poder d’aquest mitjà de comunicació
Ja se’t van veure els teus dots de censurador.
Escombrant cap a casa en tot moment
Has aconseguit tenir el teu canal convergent

Amb tot de programes que per tu has creat,
Has fet que Beumala TV ja sigui una realitat!
Et felicito noi, perquè tot ho has pogut eclipsar
Així que va agafa la manxa i comença’l a inflar.

Ets el Josep Pedrerol del Penedès
Ja pots parlar de futbol, castells o política que sempre vas d’entès.
De consultar el “Forocoches” n’ets un fanàtic,
segur que tens més respostes que el tomàtic.

Fins i tot el teu carisma està a l’altura de la Pilar Rahola.
És que no sé pas quin dels dos em fot més bola.
Amb minuts de glòria ni ella et pot superar
Crec que això és un bon motiu perquè tornin a manxar.

La tertúlia de bar és la teva especialitat
I del “3 Rosas” tu n’ets el millor cunyat
A sobre t’enrotlles com una persiana
Gràcies a tu els camells no deuen passar gana.

No m’estranya que (a TV3) et coneguin com la metralleta
Al final acabaràs petant com va fer Carrero Blanco amb l’ETA.
(Boom, explota el globus)

Hòstia! Joan de tant que t’has inflat
Al final has petat!
Que no veus que amb aquest ego que vas passejant
Això era evident que acabaria passant. 

Que et quedi clar que els diables som els únics que  
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podem anar amb prepotència,
Ja que en el teu canal som els que tenim més audiència. 

VERS REPRESALIATS 

Es veu que el pal de pastorets és un símbol de repressió
Hi ha gent a qui li genera molta animadversió
Es veu que a un mosso li va fer una fissura
Però no patiu que la cultura és segura.
 
Quim torra i companyia des del balcó ens van animar
“Apreteu, apreteu”, ens deia, que el mandat s’ha de defensar
Però quan no miràvem ens enviaven a l’inspector Arasa
Que tenia fama de passar-se una mica massa.

És un mosso que li van obrir un procés judicial
Per un altre segur que hagués significat sentencia penal
Pot ser que els jutges li fossin afins
O que els pares del jutge fossin cosins???

El govern semblava que hi posava collons
ells ens enviaven a les manifestacions
Semblava que es volien posar del nostre costat
Qui hagués pogut malpensar de la Generalitat?

Fèieu veure que per nosaltres teníeu una gran preocupació
Però en els judicis contra independentistes us heu presentat 
com a acusació
una escena a què ens haurem d’acostumar
ja que encara en queden uns 3000 per jutjar
aquest cop és la Generalitat qui ens enganya
però per no perdre el costum, que no hi falti un PUTA ESPANYA

Al govern només li ha interessat el tema dels indults
I mantenir la resta de represaliats ocults
Així que nosaltres els hi portarem la contrària
I visibilitzarem una causa local i solidària.

Catalans deixem de confiar en la classe política que tenim
Si ho fem nosaltres sols segur que ens en sortim
Els hem de recordar que el poble té memòria
I qui fa aquestes coses és poc més que escòria
Així que alcem la veu i recordem-los que no hi ha ni oblit ni perdó
I que se senti per tota la vila el crit de SAS ABSOLUCIÓ.

Tsunami VTV

El 29 d’agost de l’any passat
de ben segur que serà per tothom recordat
i és que la nostra vila va obrir tots els telenotícies
tot el país va poder gaudir de les nostres delícies. 

Però el que no sap la gent...
És que l’impulsor va ser un gran alcalde convergent.
Sííí, companys, tot estava preparat,
fins i tot el Pellicer n’estava avisat.

Tot va començar amb un parell de trucades,
des del principi el Regull tenia clares les seves jugades.
El pla era seguir inflant l’ego fins que el Procicat digués que prou
Però per darrere anar organitzant tot l’enrenou...

La consigna era comunicar-se per una app ben discreta
i amb QR’s anar desxifrant cada acció secreta...
Tot havia de sortir a la perfecció
i per això va preparar mesures de contenció:

La primera va ser sortir tot el dia a Beumala TVé
explicant que la pandèmia no afecta cap VTVé
Coordinar-se amb l’intel·ligent policia local 
i convocant a tots els paradistes del mercat municipal 

També gestionant l’aparició dels exnans 
i fins i tot avisant anarquistes italians
només faltava convidar molts i molts nens
així, de passada, segur que apareixerien els mossens...

Van ser uns mesos de molta preparació.

Recordo trucades carregades de tensió.
Però la bola de neu ja s’havia fet gegant
i aquesta, ni el Carles Sabaté se l’hauria acabat esnifant.

(redobles)... i el dia 29 per fi va arribar
crec que aquell matí ni l’Alujes va esmorzar
però a les 12 h tot el poble va rebre la notificació*
i al carreró va ser un èxit de mobilitzacióóó!

Sííí, va ser una jugada mestra convergent
i la tronada va sortir com ell esperava evidentment
Catalunya ens mirava amb atenció
i els del barri marítim ploraven sense consolació
Ja només calia lamentar el fet ocorregut
i fer cara de molt sorprès i dolgut
Però la més típica s’havia pogut celebrar
i el Regull la medalla es va poder penjar

El Tsunami VTVé havia traçat un pla ben astut
i l’ego vilafranquí, la pandèmia havia vençut!

En resum, l’instigador principal del moviment
després, va ser el primer a culpabilitzar la gent.
Així que Mossos, no cal que seguiu buscant,
que l’organitzador, el teniu aquí davant!

LGTBI

Diuen que vivim en una societat inclusiva
però de vegades sembla que la dictadura  segueixi viva
Entenc que LGTBIQ+ és difícil de dir
Però no és motiu perquè ens puguin agredir.
I no us penseu que callarem mentre això passa
Perquè ens trobareu plantant cara a cada carrer i plaça
També pararem els peus al típic homòfob gracioset
Encara que el tinguis a casa perquè és ton tiet.

I aquells que reproduïu aquestes actituds tan deplorables
Ja podeu tenir por perquè som imparables!

Aaaaahh! Soc Diable i soc dolenta
i que hi hagi tants cromanyons em rebenta

Homenatge als caiguts

Aquest últim any no només ens ha deixat gent pel virus maleït
també hi ha hagut altres malalties i accidents que ens han colpit
La Mònica, el Paco, el Benito, el Guillem... i molta altra gent
que no poden ser avui a plaça malauradament

Gent de la vila compromesa amb mil entitats
de la cultura popular, sou els millors abanderats!
Gràcies per totes les vostres llavors,
Persones com vosaltres ens fèieu a totes millors...

aaaah soc diable i soc dolent
i la plaça us dedica aquest fort aplaudiment

Músics

1319, 1319.
3 anys i 233 dies sense defallir,
sota vent fred i pluja ells van persistir.

Els músics per la llibertat!
Amb el seu cant, tots els nostres cors ha tocat.

Un flabiol, un saxo i fins i tot una guitarra,
de vegades un maleït sac de gemecs fotent la tabarra.
I a sobre quatre jubilats cantant desafinats,
Com si amb la música no en tinguessin prou els tarats.

Puntualment, sens falta cada dia, 
ells celebraven la seva eucaristia.
Els presos del procés formaven el seu santoral,
com a pare nostre cantaven, el cant dels ocells de forma coral 

En comptes de dir amén, cridaven llibertat apassionadament,
En una avorrida homilia, que esgotaria fins i tot al més creient.
Per amenitzar la cosa, de tant en tant convidaven algun col·lectiu,
els ajudaven a llegir l’evangeli, i així tot era una mica més inclusiu:

De vegades hi veies un “punki” de l’ateneu,
que se li escapava un puta espanya per l’altaveu.
o quan la cosa acabava amb manifestació,
algun d’ells cremava un contenidor.

Altres dies desfilades de convergents amb “traje”, corbata i de 
somriure forçat,
fent-se la foto de rigor per demostrar la seva catalanitat. 
De tant en tant hi anava algun hippie pollós,
entre crits de llibertat li senties bordar el gos.

Per adornar la missa, portaven cartellets i banderetes,
només faltava una paradeta per vendre llaços grocs per les tietes, 

Parafernàlia processista en la seva màxima expressió,
Els Joan Bonanit de Vilafranca, quina aberració. 

Va, va, que tinc una pregunta per la gent de la plaça:
Quants de vosaltres vau canviar els vostres recorreguts,
evitant la plaça de la vila per por a quedar allà retinguts?

Per sort, amb els indults l’esperança va arribar,
i dels músics per la llibertat per fi ens vam poder alliberar.
Ara ja es pot passejar al vespre lliurement,
sense por que et segrestin davant l’Ajuntament.

Em té preocupat el buit que ha deixat això al David Miret,
segur que està ansiós buscant quelcom per omplir aquell “ratet”.

Com tots sabeu, veure els presos al carrer és motiu d’alegria
Però no hi ha joia més gran que no haver d’escoltar els músics cada dia.

Alcalde:

El Llucifer rep una trucada per telèfon

Digui? Com? Què? Que el Pere no l’agafa?
No clar, és que el tenim aquí gaudint dels versos a plaça.
Ah, què? Que ja fa dies que quan li truques et sona el contestador?
I que tu només volies explicar-li com s’havia de fer una Festa Major?

// emprenyar-se i tirar el telèfon o estrofa curta?

Mira Pere, ja fa dies que no paro de rebre aquestes trucades,
Tothom “fardant” de la festa que fan a altres contrades.
Si no haguessis sigut tan bocamoll no estaríem en aquesta situació,
Si fins i tot el pregoner et va haver de tocar el crostó.

L’any passat en una situació compromesa, als administradors vas posar,
Just al contrari del que havies de fer, els havies d’ajudar.
És que no es pot dir ni que tinguéssim festa major,
Si fins i tot a les Cabanyes ho van fer una mica millor.

Que amb lo del dia 29 no en vam tenir prou,
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El que volien els vilafranquins eren tots els 5 dies de xou.
Perquè la resta de la festa va consistir en una estafa monumental,
Només va sortir al carrer el teu ball preferit, la policia municipal.

Aquest ridícul és culpa teva Pere, no te’n vulguis amagar, 
el pròxim cop, pensa una mica abans de parlar, 
perquè vam tenir el 99% dels alcaldes de Catalunya, rient-se 
del senyor Regull, 
El Rei de les Festes Majors, el campió de l’orgull.

I no només de l’orgull el nostre alcalde n’és un dels campions,
també és un mestre, de fer bones eleccions…
Si a Vilafranca de gent com el Romero es va rodejar
imagineu-vos el que va fer en l’àmbit català.
Pere, vas anar de la mà de l’Àngels Chacón al PDeCAT,
un partit on tot era d’allò més complicat. 
Per escriure’n bé el nom, has de tenir un màster en filologia,
i per saber qui en forma part, ser un expert en arqueologia.

I és que sou un partit de fòssils de l’antiga convergència,
que amb la boca ben petita dieu que voleu la independència.
Si només és un partit carca, de dretes, arcaic i convergent,
i a més vau fer una campanya electoral d’allò més depriment.
“Si t’ho penses, Pdecat.”
El que penso és que és normal haver fracassat.

Per començar vau escollir de candidata l’Àngels Chacón, 
una barreja entre l’Alícia Sánchez Camacho i el Camarón.
El cartell electoral de Vilafranca sí que era d’una bona manufactura. 
Amb aquella foto, Pere, semblava que pels nans presentessis 
candidatura. 

Tan malament estava dissenyada la campanya,
que semblava propaganda del PP i que defensàveu la unitat d’Espanya.
I total, a Vilafranca vau treure un 4% dels vots,
Si és que fins i tot us va superar VOX!

Heu d’admetre que us vau guanyar a pols els diputats que vau 
treure al parlament,
Cap ni un, crec que per això Pere, et mereixes un aplaudiment. 

Sé un secret que ara us explicaré, però prometeu-me que no 
surti d’aquí:
sabeu per què anar amb la Chacón, el Pere va escollir?
Ell va pensar que la Chacón, era la Chacón del PSC,
i ja sabem que amb ells s’hi sent d’allò més bé.
Llàstima que el nostre alcalde sigui una mica despistat,
que a la ministra els voltors ja fa dies que se l’han menjat.

Tan gran va ser la derrota del PDeCat vilafranquí,
que ja han registrat una nova marca electoral amb un enginy diví.

Pere! Que us heu canviat el nom del partit?
D’aquest experiment tan escaldat n’has sortit?
Així que amb una jugada mestra brutal, 
ara us direu Junts per Vilafranca! Quin nom més original.

Sí, sí, Junts, amb dos collons, 
Ara tenim dos partits amb el mateix nom, mamons.

Per tenir el cul assegut a la poltrona, qualsevol estratègia val,
ja sabem que si fes falta t’ho faries amb l’Abascal.

El pobre Romero sí que deu estar preocupat,
com s’ho farà per saber que no pacta amb el partit equivocat?

Ai, que potser volíeu esgarrapar el vot d’alguna iaia despistada,
espero sincerament que us exploti a la cara aquesta cagarada.
i que tal com heu fet al nostre parlament,
acabeu desapareixent d’aquest ajuntament.

Mira, Pere, almenys aquest any ens hem pogut retrobar a plaça,
i amb la cara que fas, crec que no ho has gaudit massa,
Perquè de “xuleria” i prepotència, el millor és el Llucifer,
això ho sap, fins i tot el menys VTV,
Quan acabin els versos, ja pots esperar la meva trucada,
que t’ensenyaré, amb molta pedagogia, com es fa una bona 
vacil·lada.

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Autoescoles

Ja fot dies que arrossego
  _un quadro clínic sospitós:
esternudo quan mossego,
si respiro fondo m’ofego,
ni queixant-me “dono el pego”
i he decidit tocar el dos.
Va, de pressa, a l’hospital!
Ara que vaig bé d’oxigen,
“‘viam” si em poden fer l’antígen
i aturem el recital.

Amb el cotxe hi seré abans
que aniré com un coet.
Pujo al cotxe de presset,
poso ràpid la primera
i endevina què m’espera
al mig de la carretera
germinat com un bolet!
… Per allà on passes sempre hi són,
fa anys i panys que ens foten nosa,
molt més que cap altra cosa,
fins i tot més que el Borbón,
però queixar-se ningú gosa,
tot i saber el què suposa
ser la cantera viciosa
d’AUTOESCOLES DE MIG MÓN.

‘Spot saber què és aquest xou?
Algú em sap dir qui se’n cuida?
La bufeta de paciència 
ja em comença a quedar buida,
El pulmó esquerre se’m mou,
m’ha vingut la tos de nou…
Autoescola Miramar.
Bueno, va, serem pacients. (...)
Però és que crec que ja vaig tard,

noto el virus a les dents!
Cinc minuts per fer bé un ceda
i després a deu per hora,
hi ha un soroll fort que m’enreda
però és el pulmó dret, que em plora.

Autoescola Les Roquetes.
Va més “tiessu” que una llosa.
Li diria alguna cosa
però em limito a fer llumetes.
Tombo cap a Cal Noinoi
que “pudé” faré més via,
“prò” ara enganxo una avaria
de l’autoescola de Sant Boi. 
A la dreta veig que aparca
_un de Sant Andreu de la Barca,
a l’esquerra, palplantada,
l’autoescola d’Igualada.

Fugiré fent marxa enrere,
maniobro a poc a poc,
però ara veig just al darrere,
aparcat en bateria
_un del Pla de Santa Maria
que és tan lluny de la vorera 
que ha creat un tallafoc.
Accelero, no puc més,
desaparec entre el fum.
Poso el turbo per carrers
convertits en scaperoom.
Veig l’Autoescola La Clau
que se’m fot davant, de pet.
Va més follat que una allau
i el profe, a sobre, és mon tiet.

Autoescola El Masnou:
porta el cotxe a batzegades,
l’ha calat ja cinc vegades,

tinc les venes ofegades,
crec que en veig un de Salou!
Ara sí que ja en tinc prou.
Autoescola Les Roquetes?
Cagundéu, a fer punyetes!
T’he enganxat just fa un moment,
això ja és assetjament.

Putejat de baix fins dalt,
Hoy voy, Pallars, Soy 18,
m’heu fet arribar ben cuit
però ja soc a l’hospital. 
Cada dia ens emprenyeu,
naltros som a casa nostra!
Al final, pel mateix preu
hi arribem abans a peu.
Qui és el guapo que em demostra
que allà on sigui el  poble  vostre
No teniu estops i cedas,

no teniu deu mil voreres…
De polígons, us en sobren,
i abans no arribeu aquí
aquest temps també us el cobren 
i és fàcil, per ells, d’omplir.
Tan de bo quedem entesos,
i no creixi més la moda,
que sinó fins els francesos
baixaran a gastar roda.

Hi ha una cosa que és ben clara,
tu també t’hi hauràs trobat:
Potser el virus es dispara, 
potser enterrarem la mare,
potser mor la humanitat;
però aquí a Vila coneixem
-tots aquells que circulem-
la pandèmia de veritat. 
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Assegurant el Penedès des del 1926

Ctra. Igualada, 36 - Tel. 938901105 - Vilafranca del Penedès

Vtv alternatiu

Situem-nos, any 2025, 

Vilafranca està de dol
Els Frankfurts n’han agafat el control.
L’ambient vilafranquí ja s’ha acabat 
Tot està buit com quan les gitanes ballen a l’empostissat.

Només n’hi ha uns que estan de celebració…
Sííí, són els veïns de la plaça Constitució!!!
Ja no em venen mitjons a Cal Sans
I els de Cal Mestres ja no tenen texans.

Mai havia vist el meu futur tan fotut 
Fins i tot han netejat el Paco brut
En Joan Saluda ja no et torna les salutacions,
L’Eduardo reparteix cigarros en comptes de fulletons,

Els Figuetaires s’han convertit en un ball de primera,
I el Futbol Club Vilafranca, encara segueix jugant a tercera.
Encara que els diables l’ego aconseguíssim ressuscitar 
Tothom al barri marítim s’ha hagut d’exiliar

Tot ha estat culpa del VTV carca sociovergent
Que vol una ciutat dormitori, sotmesa a l’avorriment.
Amb gran bombo van vendre’ns això de l’enoturisme Penedès,
Turisme de borratxera i corbata per si no ho havíeu entès.

Poder-se passejar amb una copa de vi tot veient algun castell,
I tenir la vila plena de fanfarrons com el Badell.
L’únic que ens podrà salvar és el VTV del teixit associatiu
Aquell que manté el sentiment de la vila ben viu.

Molta gent dedica hores perquè la cultura popular segueixi present
I només han rebut discriminació i censura per part de l’ajuntament. 
Però si ets una empresa o un col·lectiu que té molts calés
No et preocupis que et cuidaran com el que més.

Us en recordeu el 2021 com el Vijazz va funcionar?
Torres va ser el patrocinador i una plaça 3 dies van tancar. 
Estem molt cansats d’aquesta situació
Després sou els primers en “fardar” del folklore i la nostra tradició

Així que doneu més importància al que fan les altres entitats
Si no voleu que estiguem per sempre enterrats.

Final

INFERMER: Bona tarda, benvinguts i benvingudes al Vila Rock
Mantingueu la distància a la cua i avanceu a poc a poc.  
Prepareu l’entrada i descarregueu-vos l’aplicació.
I us realitzaré el test d’antígens quan tingui tota la documentació.

Perdoneu, us haureu d’esperar un moment,
Se m’han acabat els testos i en vaig a buscar ràpidament.

PELEGRÍ: Angelet, què et passa? No estàs contenta d’anar a un 
festival?

Ja ho veuràs, aquí dins serà com un concert normal.

ANGELET: Hi ha moltes coses que encara no he entès:
primer, ens van tancar i no podíem fer res...
Ni per anar a l’escola ens podien veure el pèl. 
Tu saps lo avorrit que és estar tancada al cel?
I aquest any no he pogut veure la tronada
A mi això em sembla una bajanada

PELEGRÍ: Angelet, que no vols ser aquí?
Va, que del teu grup preferit podràs gaudir! 
Ja ho saps, potser ve la Dàmaris Gelabert!!
M’han dit que ja no queden entrades pel seu concert.

ANGELET: mmm..! Però avui la mare no hi pot ser, que no té entrada,
Em va dir que vingués amb tu perquè costa una morterada.
A sobre vaig veure que el Vijazz es va fer a la plaça Jaume primer
Però jo he hagut d’anar a una escola a vèncer el Llucifer...

INFERMER: va, qui posa primer el nas?

PELEGRÍ: Angelet, va, fes-li cas.

INFERMER: ja podeu passar, sense pors. No cal que apagueu els 
mòbils i vigileu amb la tos.    

PELEGRÍ: Angelet alegra la cara que ja hem entrat. 
Que no veus quin xou hi ha muntat?

ANGELET:  Però... Com és que ells poden ballar sense distàn-
cia tranquil·lament,
I nosaltres no podem fer una festa major de forma decent?
Llavors anar a festivals també forma part dels nostres drets...
o es tracta de tenir molts bitllets?
 
PELEGRÍ: Bé Angelet ja ho has entès a la perfecció, 
si tens les butxaques plenes,  
a la vida et tractaran millor.
Que la cultura privada farcida de diners
no és en cap cas perillosa,
en canvi la cultura als carrers 
és d’allò més contagiosa…!

ANGELET:  Ja n’estic farta, Pelegrí, s’ha de fer un canvi radical!

PELEGRÍ: Angelet, tens raó, a mi també em comença a posar malalt...
A veure si ens adonem del poder que tenim
i canviem aquest món on vivim!
Fes el favor de pujar allà dalt
i dona el tret d’inici a la revolta cultural!!

Cançó final

Ja n’estem farts, ja n’hi ha prou de fer-nos mal,
crec que ja no puc més, el folklore han trepitjat.
I ara toca lluitar, som cultura popular,
perquè cal protegir la festa tradicional.

Ja fa temps que no veig entitats,    
I em fan nosa els negocis privats!        
Tu, que et repeties que la Festa tornaria
i que a les places ens podríem retrobar,
has assumit la festa més descafeïnada
i t’has hagut de mirar els balls des del sofà.
Tu, ben convençut que vacunar-se ens serviria,
que la cultura tornaria a ser legal,                        
t’has adonat que és un camí farcit d’obstacles
però que hem de fer junts la revolta cultural!

Van celebrar el Vijazz en condicions,
com que mouen diners, no els emprenyis amb raons.   
I al Cruïlla i Canet, els antígens els tenim,
però si fem dinerons, tampoc cal filar tan prim!

Ja fa temps que no veig entitats, 
i em fan nosa els negocis privats.  
Tu, que el 2020 sense Sant Fèlix t’enfonsaves, 
que La Patum de Berga no vas ni ensumar,
que vas estar plorant a casa per Sant Jordi,
avui proclames la revolta cultural! 

Tu, que a Vilanova el carnaval va fer fallida,
que Santa Tecla va ensorrar-te la moral,
que Sant Joan se’t va acabar fent llarg el dia, 
vine i proclama la revolta cultural!
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  Versos del Ball de les Gitanes
El Capità fa petar el fuet;  
la resta del grup es col·loca  
als llocs marcats. El Pal es puja a 
l’entarimat i queda repenjat  
sobre un gitano.

Capità
Benvinguts vilafranquins
a veure el Ball de les Gitanes!
Un ball dels d’abans
per a la gent d’ara.

Avui, que és Festa Grossa,
ens hem posat les millors gales;
i anirem a processó
al ritme de nostres tonades.

Ballarem entorn del pal
per honorar el nostre Patró,
ballarem entorn del pal
perquè avui és Festa Major!!

Estaquirot
Si en aquesta plaça hi som
no es per fer-hi res
de mal .. .
i és pel Ball de les
Gitanes
el perquè jo aguanto el pal

Gitana PRIMERA
Companyes, fem via amunt,
fem via sempre companyes,
deixeu que digui la gent
i que es rigui de nosaltres,
poden ben riure de mi,
que jo me’n ric de l’Espanya.

Prò què és tanta gentada?
no sabeu que aquest matí
s’han inventat un decret
que no us permet estar aquí!?

Pal: És broooma!

Ens diuen quan llevar-nos
A quina hora anar a dormir
Tinc permís per ‘nar a cagar?
O algú m’ho hauria de dir?

I els polítics quina barra!
Treuen una nova llei
I com son tan estupendus
se la salten com el rei!

A sobre ens volen fer creure
que els importa la salut,
però amb tanta incoherència
això no ens ho hem pas cregut

A Madrid s’ho munten bé
No hi ha llei, hi ha llibertat!
Retoquen quatre números
I problema solventat!

Pal: Alça aquí!

Pere! Tinc curiositat…
Que et van felicitar
Els Alcaldes dels voltants
Per la festa que vas muntar?

Com un globo et vas inflar…
vergonya ens vas fer passar!
Entre tu i el carreró,
no sé pas que és pitjor!

Et diré el que pensem tots.
Quan et penses jubilar?
Ja podries ‘nar marxant
i deixar-nos descansar!

Gitano PRIMER
Gitaneta vés amb compte!
El Sheriff no es pot tocar.
que té influència i poder,
Per no deixar-nos ballar!

Va… mostra’ns un tomb de ball,
que veurem totes tes gràcies.

Capità
Gitanilles!!

Tots
Eh!!!!!

Capità
Aquestes sí que són
gitanes!
Gitanes de
condició,
i per nostres culpes i errades
us en farem una demostració!

El Capità peta el fuet i sona la música 
del Ball de Cintes. S’executa el cordó, 
la trena i el segon cordó sense inter-
rupció.

Galerona
Galeró, hem de parlar,
He pres una decisió.
Jo ho sento molt però...
Vull deixar la relació!

Galeró
Però què dius galerona?
Si sense mi no pots viure...
Qui et tocarà allà abaix
i et farà pixar de riure?

Galerona
Aquest any poc m’has tocat,
I és que amb tanta restricció…
tu vivint a Vilobí
Poc sembla una relació!

Em buscaré un VTV,
Així el tindré ben a prop.
Veig venir un nou tancament
I no vull sequía altre cop.

Galeró
Saps que això no és així
Potser tens mala memòria
M’he saltat el confinament
perquè estiguessis a la glòria!

He vingut a Vilafranca
Evitant tots els controls
Amb bicicleta o corrents
Em conec tots els corriols!

Que si visites al metge…
Que tràmits amb el gestor…
M’he inventat mil excuses
Només per veure’t al balcó!

Marxava passades la una
No saps tu quin neguit
Em sentia un delinqüent
per no arriba a l’hora al llit

Galerona
No vagis de valent ara!
Amb la cua entre cames,
marxaves sense dir adéu,
i amb les ganes em deixaves!

Sembla que no tingui parella…
Mai et quedes a dormir
Ja no sé com insinuar-t’ho
Per què no vens a viure amb mi?

Galeró
Dona… Haver-ho dit abans…
Seré el més afortunat.
Trobarem el nostre niu,
i serem l’enveja del veïnat!

Galerona
Quina alegria que em dones!
Cal que ens anem preparant,
perquè el lloguer és car,
i l’haurem de pagar ballant!

Capità
Gitanilles!!!

Tots
Eh!!!

Capità
Aquestes sí que són
gitanes, gitanes de
condició,

i per nostres culpes i errades
ballaran els Galerons!

Sona la música dels Galerons

Galerona
Gitanilles!
Aquestes si que són gitanes!
Gitanes com jo,
De la mateixa condició
I per nostres culpes i errades
Us desfarem el cordó.

Es desfà el cordó

Gitana segona:
Sóc una pobre gitana,
la més pobre d’aquest món
i un pollí d’orelles llargues,
heus ací tot el meu dot.

Mal moment vaig decidir,
en un món capitalista,
dedicar-me a la cultura…
Qui em manà a mi fer-me artista!?

PAL: Ja t’ho deia ta mare!

Feu cultura segura!
Deien ells tot convençuts
Però després només són trabes
Com si no fos prou fotut.

Ha tancat més d’un teatre,
espectacles anul·lats!
Menys aquells que es fan  
a missa…
allà la COVID no ha entrat.

Vaig decidir agafar l’atur
I quina mala idea…
Per poder parlar amb el SEPE,
Ai Déu meu quina odissea!

Aconseguir subvencions
ha sigut missió impossible
És que amb tantes condicions…
és més fàcil ser ministre!

I només em faltava,
la factura de la llum.
Ja no em rento ni les calces
I mira que fan ferum

Estic per demanar plaça
al coet que volarà a Mart
són set mesos de viatge
bones vistes, tot pagat!

Gitano segon:
Gitaneta del meu cor
d’astronauta no t’hi veig
si pujant a l’ascensor
ja agafes un bon mareig!

No et deixaré defallir.
Farem un gran festival,
amb EPIs i PCRs
per tot el personal!

I tu que ets tan bona,
Seràs l’artista principal.
Vindrà tothom a veure’t,
Adéu, crisis cultural!

Amb una mica de sort,
Els teatre reobrirem.
I fent un bon màrqueting,
els cinemes omplirem!

Va… queda’t i lluita amb mi
La cultura ens necessita…
Que es torni a valorar l’art,
Aquesta és la nostra fita!

Mentrestant, ja que és Festa Grossa,
si volguessis venir amb mi,
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gitaneta, aquí, a la dansa,
quina eterna benaurança,
per tu, jo, i el pollí.

Capità
Vinga Gitanes,
Que encara ens queda feina!
Aguanteu-vos bé les calces
Que desfarem la trena!

El Capità fa petar el fuet.
Sona la música per  
desfer la trena.

Cordonera
Jo sóc la cordonera
La que guanya més diners
I deixeu-me que us expliqui
Com guanyar-ne encara més!

Jo sé que tots mireu la pela
però que gastar us agrada
[Pal: 2x1, oferta del dia!]
per això tinc una oferta
que serà una passada.

Recordeu els Vilafrancs?
L’invent de l’Ajuntament!
Per salvar el Centre Vila,
i a la resta; que les den!
El comerç de la periferia

el tenim ben oblidat!
Perquè molt de cuento...
Prò ni un duro han rascat!

Escolteu bé, ciutadans,
que arriben els Gitafrancs.
Oju no us quedeu sense,
que me’ls prenen de les mans!

Els podreu gastar arreu
del Poble Nou a l’Espirall.
Us presento alguns comerços,
que en tenim un bon ventall!

La Llenceria Mercè,
la més potent del mercat!
T’encaixa d’allò més bé,
i tindràs sexe assegurat!

Mireu quin tros d’estaquirot!
Quins músculs, i pal més gros.
Correu cap al seu gimnàs!
Però, el model no està inclòs!

Si tens la sofing panxa / No et 
preocupis si fas panxa
A les Clotes pots anar.
Trobaràs mallots a mida,
Per poder-la encaixar!

Que dir de la figureta?
[Pal: L’enveja de tots els balls!]

Tant guapa… que fa por!
(Aneu) Feu cap a la paradeta,
El millor de la Festa Major!

Traieu la calderilla
i els estalvis dels bancs,
tornarem al 2007
amb els nostres Gitafrancs!

Gitano quart
Tu, que ets l’última gitana,
que ets viva com la gana,
i que treballes de valent,
tot i ser tan xavacana,
te m’emporto per muller,
perquè dius la veritat pura
davant de tota la gent!

Cordonera
Essent jo la Cordonera
desitjo amb goig i alegria
que visqui Sant Fèlix Màrtir
i la nostra Santa Maria.

Capità
Aquestes sí que són gitanes,
gitanes de condició,
i per nostres culpes i errades
desfarem l’últim cordó.

Sona la música per desfer 
l’últim cordó.

Capità
Valga’m Déu i quin delit,
quin rumbeig i quina gràcia,
quina lleugeresa amb tot
tenen aquestes gitanes.

Lleugeres de mans i peus
lleugeres de cos i cames,
i tant garlant com ballant
els sentits elles trasbalsen.

Visca la gràcia i la sal,

visca el Ball de les Gitanes,
i visquin molts anys, senyors,
per fer-los la gara-gara!

Sona la música de la Passada i 
s’enrotllen les cintes al Pal.  Acaba la 
música i tots baixem de l’empostissat.
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Per segon any consecutiu, Vi-
lafranca no va tenir diada de 
Sant Fèlix a causa de la pandè-
mia de Covid-19. Però, a més, 
no va poder veure els pilars 
de 5 de les colles que havien 
de participar en la jornada, ja 
que a només quatre dies de la 
diada, la Generalitat va anun-
ciar que no autoritzava els es-
padats de Verds, Vella, Joves 
de Valls i Jove de Tarragona, ja 
que el protocol que es dema-
nava era de poder-los fer amb 
un grup de 50 persones i no 
de 25, com s’establia fins ara.
En aquestes circumstàncies, 
les colles participants van 
decidir que la plaça més cas-
tellera no es mereixia cap pi-
lar inferior als 5 pisos –tret 
dels d’entrada–, i juntament 
amb administradors i consis-
tori van repensar la diada per 
fer-la reivindicativa i deixar 
clar que els castells són sani-
tàriament segurs. 
Sota una intensa pluja es va 
fer un minut de silenci i es va 
interpretar el toc de castells. 
A més, l’administrador Pere 
Nin va llegir un manifest en 
el qual es reclamava la sensi-
bilitat i proactivitat immedi-
ata de les autoritats envers la 
cultura popular en general i 
els castells en particular. 
En aquest sentit, van re-
cordar les grans diades que 
s’acosten, com Santa Tecla 
a Tarragona, el Mercadal a 
Reus i Santa Úrsula a Valls, 

i van demanar que s’aprovi 
un protocol que permeti els 
mínims que aquestes grans 
diades requereixen.
Després de llegir el manifest, 
els responsables de les quatre 
colles van oferir una roda de 
premsa on es van mostrar  vi-
siblement enfadats. 
Abans, l’alcalde de Vilafran-
ca, Pere Regull, va voler mos-
trar la seva indignació amb la 
decisió del Govern i va dema-
nar que Sant Fèlix sigui “un 
punt d’inflexió”. 
Regull va reconèixer que no 
hi havia prohibició expres-
sa per escrit de la Generali-
tat, sinó que tot havia estat 
de paraula i que, tot i que 
els Verds ja han fet en algu-
na ocasió pilars de 5 amb 25 
castellers, no totes les colles 
ho veien de la mateixa ma-
nera i van decidir anar tots a 
l’una i deixar Sant Fèlix sen-
se pilars. 
Pel batlle, a més, el Govern 
no ha estat “ni àgil ni dili-
gent”. “Cal que la Genera-
litat emprengui les accions 
necessàries per poder portar 
a plaça castells amb segure-
tat. No s’han de permetre 
les conductes sanitàriament 
perilloses, però sí les que no 
ho són, com els castells”, va 
afegir.  
Segons Regull, no s’ha expli-
cat per què a Valls es van po-
der fer els pilars amb 50 per-
sones i a Vilafranca, no. 

Indignació

Des dels Castellers de Vila-
franca, el seu cap de colla, 
Sisco Benet, va apuntar que 

demanen un protocol per a 
la represa castellera, però no 
amb grups de 25 persones 
per fer pilars, sinó per co-
mençar amb l’activitat “de 
manera segura i amb pro-
tocols adaptats, però no no-
més per grups petits, ja que 
això no té sentit”.
A banda de Benet, el que es 
va mostrar més ofès amb la 
situació va ser el cap de co-
lla de la Vella, Albert Martí-
nez, que va explicar que ara 
ja no senten tristesa, sinó 
ràbia: “Algun dia haurem de 
ser valents, perquè no pot 
ser que els únics que no es-
tiguem fent la nostra activi-
tat siguem els únics que ens 
vam aturar per la cinquena 
onada”. 
Martínez va posar-ne un 
exemple clar: “Vam parar 
els assaigs, i la canalla de 
la colla feia totes les activi-
tats extraescolars i estiuen-
ques, però no feia castells. 
Necessitem solucions ja 
per poder-ne fer de manera 
immediata”.
Per la seva banda, Jaume 
Martí, de la Colla Joves Xi-
quets de Valls, va demanar 
que es fixessin unes altres 
normes: “Necessitem un 
protocol que permeti l’ac-
tivitat castellera, perquè 
ho estem fent bé i no hi ha 
hagut contagis a les colles.” 
En la mateixa línia, Jordi 
Alomà, de la Jove de Tarra-
gona, va afirmar: “Som els 
primers que davant d’una 
situació d’emergència sani-
tària pararem. Però neces-
sitem treballar ja. Si no ens 

donen aquesta opció, estem 
morts.”

Argimón: “Cal prudència”

El mateix dilluns, en una roda 
de premsa del Govern, el con-
seller de Salut, Josep Maria Ar-
gimón, es va posicionar sobre 
l’acte reivindicatiu del món 
casteller. “Em sap greu, però 
ara és un moment de prudèn-
cia. Jo entenc que tots els sec-
tors demanen i demanen més; 
avui mateix, el sector de la cul-
tura demana un aforament del 
100%, però ara és un moment 
de prudència, i hi ha bastanta 
vida oberta”, va comentar. 

Protocol específic  
adaptat

L’Ajuntament de Vilafranca 
i els administradors havien 
elaborat un protocol específic 
per Sant Fèlix d’aquest 2021, 
per a la realització d’“una jor-
nada de Sant Fèlix adaptada i 
segura” que era similar al que 
es va fer a Valls per la diada de 
Sant Joan.
Això implicava que els caste-
llers participants en la inici-
ativa, membres de les colles 
Castellers de Vilafranca, Colla 
Vella dels Xiquets de Valls, Co-
lla Joves Xiquets de Valls i Co-
lla Jove dels Xiquets de Tarra-
gona, havien d’estar vacunats 
contra la Covid-19 i també ha-
ver passat un test d’antígens 
abans de l’acte. A més, en tot 
moment portarien la masca-
reta, com ja va passar en l’acte 
per la festa major de la capital 
de l’Alt Camp.
Les colles castelleres preve-
ien destinar als pilars una 

cinquantena de persones, com 
apuntàvem, degudament va-
cunades i sense cap símptoma 
del coronavirus. 

Reaccions

L’anunci de la negativa del 
Procicat, que es va fer dijous 
al vespre, va generar molta 
polèmica a les xarxes socials, 
ja que la majoria de gent creu 
que el món casteller porta 
molt temps aturat i, a aquestes 
alçades, ja hi hauria d’haver un 
protocol específic per comen-
çar a caminar.
Totes les colles participants a 
Sant Fèlix van emetre comu-
nicats lamentant la decisió de 
la Generalitat, afirmant que 
els castells són segurs i que cal 
que el Govern tingui en comp-
te la cultura popular castelle-
ra, tal com ha fet amb altres 
sectors.
Fins i tot l’alcaldessa de Valls, 
Dolors Farré, va fer una piula-
da donant suport als adminis-
tradors i a la festa major vila-
franquina i criticant la decisió, 
ja que la prova duta a terme a 
Valls havia demostrat que els 
castells, amb les mesures ade-
quades, són segurs.
Finalment, la Coordinadora 
de Colles Castelleres va eme-
tre divendres un comunicat 
en què demanava al Departa-
ment de Cultura aprovar un 
protocol únic i específic per 
al món casteller per tal que 
es pugui reprendre l’activi-
tat amb un nombre iŀlimitat 
de castellers sempre que es 
compti amb la pauta comple-
ta de vacunació o s’aporti una 
prova negativa.

///// Festa major de Vilafranca  |  Diada de Sant Fèlix  /////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

Sant Fèlix reivindicatiu
// QUEIXA El món casteller exigeix un protocol de represa com el que s’ha fet en altres sectors 
després que la Generalitat no avalés ampliar de 25 a 50 els castellers per poder fer pilars de 5 

Dos instants de la jorna-
da revindicativa de Sant 
Fèlix, passada per aigua 
| 3D8 I FÈLIX MIRÓ

Judit Benages
Vilafranca
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La plaça de la Vila de Vila-
franca va viure diumenge 

29 d’agost una jornada en-
cara molt diferent de l’ha-
bitual. Però, com a mínim, 
es va fer un pas endavant a 
l’hora de recuperar la nor-
malitat.
I és que la plaça va veure, 

després d’un any i mig de 
pandèmia, els primers pi-
lars de les colles vilafran-
quines, concretament de 
Castellers de Vilafranca, 
Xicots, Jove i Falcons de 
Vilafranca, que s’havien 

sotmès a un test d’antígens 
uns minuts abans. 
Els Verds van fer un pilar de 
5 i, la resta, de 4, tot respec-
tant les mesures sanitàries 
vigents i amb un grup de 25 
persones. 

L’espadat dels Falcons va 
ser aixecat per sota i tom-
bat per poder-lo lluir mi-
llor. 
Cal dir, a més, que Verds, 
Xicots i Falcons van fer 
també pilars d’entrada a 
plaça.
El públic assegut a la plaça 
(i que formava part de les 
colles), va poder-hi acce-
dir amb reserva prèvia i va 
veure en directe en l’actua-
ció –que Penedès Televisió 
també va oferir– uns pilars 
d’allò més esperats.
I així ho va mostrar la plaça 
amb un gran aplaudiment, 
dempeus, que va fer caure 
les llàgrimes a més d’un. 
Els responsables de les co-
lles vilafranquines es van 
mostrar visiblement emo-
cionats i il·lusionats d’ha-
ver-se tornat a enfaixar a la 
plaça de la Vila encara que 
fos per fer un pilar, amb un 
grup petit i amb membres 
de la colla asseguts, amb 
distància i mascareta. 

///// Festa major de Vilafranca  |  Diades castelleres ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Primers pilars a plaça
// 29 D’AGOST Castellers de Vilafranca, Xicots, Jove i Falcons alcen espadats en la diada d’inici 
de la festa major // NOU La plaça de la Vila veu els primers pilars des de fa gairebé 2 anys

Judit Benages
Vilafranca

Pilars de Falcons, Jove, Verds i Xicots, el dia 29 a la plaça de la Vila | FÈLIX MIRÓ

Molta gent va intentar veure els pilars des de fora de la tanca opaca | CRISTIAN MUÑOZEls castellers es van emocionar en tornar a fer pilars |  CRISTIAN MUÑOZ

Descobreix com fer-ho a 
agbarclients.cat
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Els Falcons de Vilafranca  
van poder fer una actua-
ció –reduïda– aquesta festa 
major, ja que algunes de les 
seves figures més modestes 
es poden alçar amb grups de 
25 persones, que és el mà-
xim permès amb el protocol 
sanitari actual.
Així, els de la faixa verda 
van actuar el dia 31 d’agost 
després dels Diables en la 
jornada de lluïment dels 
balls. Després del pilar del 
dia 29 es van tornar a enfai-
xar a la plaça de la Vila, on 

van realitzar dues escales 
de 6, diversos pilars de 3, 
dues pires 5x4, el ventall 
i dos pilars de 4. Tot i que 
aquestes figures queden 
lluny del que normalment 
feien els Falcons per festa 
major, es tracta d’un clar 
pas endavant per recuperar 
la normalitat.
El cap de la tècnica de la 
colla vilafranquina, Oriol 
Udina, explica que a tots els 
falconers els ha fet molta il-
lusió tornar a actuar després 
de gairebé dos anys d’atura-
da, i que la petita actuació 
del dia 31 estava molt en-
focada sobretot al fet que 
pugés el màxim nombre de 
persones possible per recu-

perar sensacions, però sem-
pre respectant el protocol 
sanitari actual, és a dir, amb 
dos grups de 25 persones i 
sempre amb mascareta.

Primer 3d6 post-Covid a 
Vilafranca

Els vilafranquins, a més, 
van participar en la proces-
só que es va fer el dia 31 a la 
tarda a la rambla de la Gene-
ralitat, on van oferir al pú-
blic altres figures, com una 
piràmide drets de 4, sis es-
cales de 6, cinc pires 4x4, sis 
pilars de 4 aixecats per sota 
i un 3d6, el primer castell 
que es veu des de l’inici de 
la pandèmia de la Covid-19 
a Vilafranca.

///// Festa major de Vilafranca  | Actuació dels Falcons  /////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Pas endavant
// PLAÇA DE LA VILA Els Falcons fan una petita actuació el dia 31 amb dues escales de 6 i 
dues pires 5x4, entre altres // PROCESSÓ Els de la faixa verda descarreguen també un 3d6 

Judit Benages
Vilafranca

Els Falcons van descarregar 
un 3d6 a la processó | FV

• Extremadament precís gràcies a les 
   més avançades tècniques de producció.
• El sistema d'apilament més estable.
• Única i extensa gamma de productes.
• Les tècniques de producció s'asseguren
   una gran durabilitat.
• La millor relació preu - rendiment.
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RÀPID, DE CAPACITAT IL.LIMITADA i PRECÍS 
Un sistema d'apilament estable i de diverses posicions amb una capacitat 
d'expansió il·limitada, ideal per a estructures de construccions temporals i / o 
permanents. La construcció amb aquests elements gairebé no requereix esforç. 

Una resposta flexible per les seves futures necessitats, que poden ser diferents 
als requisits actuals. 
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Peus per diposits 
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Murs de contenció
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Una de les escales que els Falcons van fer el 31 al migdia  | LA FATXENDA


