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Bona nit,
Tot i que ja al bell mig de les festes de sant romà, i en un indret
diferent que en altres ocasions, tornem a retrobar-nos per escoltar el pregó
de festa major.
Una particularitat que cal ressaltar especialment és que el pregó
d'enguany anirà, per primera vegada, a càrrec d'una dona.
Així doncs em sembla que hem d'agrair que les obres a la Sala
d'Actes de la Casa de la Vila ens hagin portat fins aquest edifici, donada
l'activitat que desenvolupa la nostra pregonera.
També hem de comentar-vos que si enguany el pregó no ha coincidit
amb l'inici pràctic de les festes és perquè la nostra amfitriona estrena, al
Romea, justament el dia de Sant Romà l'obra "Corre, corre diva" que l'ha
fet córrer i anar de bòlit aquests darrers dies.
Per tant, i passant breument al llenguatge més col·loquial, no podem
menys que desitjar-li de tot cor, tal i com es fa en l'argot teatral, "molta
merda", o sigui molta sort amb l'espectacle.
Tenint en compte que la solemnitat no ha està renyida ni amb la
festa, ni amb la música, ni amb el ball - i d'això la nostra convidada en sap
un niu ! !-,i que el pregó és aquell moment solemne amb que es dona pas a
la gresca; recordant expressions populars que vinculen el ball amb algunes
divinitats com allò del ball de Sant Vito, el ball de Sant Corneli o fins i tot el
propi nom de Sant Pasqual Bailón, ens trobem que la nostra convidada és la
persona més indicada per obrir de manera oficial els actes en honor del
nostre sant patró.
La nostra pregonera és una dona, una dona jove, arrelada a la família
de "l'artista". emulant una seva cançó, " va començar de zero", als 16 anys
amb l'Orquestra Costa Brava on col·laborava fins i tot en el muntatge dels
equips; posteriorment va passar a altres orquestres de renom, ha estat
mussa de l'universal Cugat, ha representat l'Estat Espanyol al Festival
d'Eurovisió, "Crica Un, Dos, Tres", li hem viscut mil aventures al Pedralbes
Centre, ha col·laborat amb Dagoll Dagom amb l'obra "T'odío amor meu", ha
participat en altres musicals com "Casem-nos una mica", o "Cabaret",! ens
ha fet patir de valent al Nissaga de Poder, entre altres coses, ...
Però avui no tenim entre nosaltres ni a la Pilar del Nissaga, ni a la
presentadora del Bojos pel Ball, sinó una lloretenca, que s'ha obert camí en
el difícil món de l'espectacle.
Aquesta popular estrella, tal i com també ho diu en una
de les seves cançons més conegudes, avui "ho ha deixat tot enrere", i
ha vingut a Lloret, per celebrar amb no sal tres, les festes de Sant Romà.
Ara doncs,! com en el millor dels espectacle, amb tots vostès, "Anna
M. Agustí - Nina".
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Prego
Moltes gràcies i molt bona nit.
Uns anys enrere jo mateixa en dies de festa major corria amb les
amigues pels carrers de Lloret, per les places. Anava a l’envelat i
participava dels balls, de les activitats que ens oferien aleshores en el
programa de festes fins i tot al davant d’aquesta plaça. Havia cantat, fins i
tot, amb la primera orquestra amb la qual vaig cantar, l’orquestra Costa
Brava. Havia cantat per Festa Major.
El que no m’imaginava és que un dia seria pregonera d’aquesta Festa
Major, la qual cosa us he de dir que m’honora profundament. Doblement
per que jo no sabia –crec que m’ho va comentar el Senyor Alcalde-, que sóc
la primera dona que fa el pregó. I em sento amb molta responsabilitat i us
torno a dir que em sento profundament honorada.
He de dir que no sóc una lloretenca de cap a peus, no vaig néixer
aquí. Podem dir que Lloret em va adoptar quan tot just havia complert els
tretze anys. Sí que em sento lloretenca, molts de vosaltres heu llegit alguns
articles en alguns diaris i heu pogut comprovar que he portat i porto Lloret
als llavis i al cor.
Per a mi el significat d’una festa major és profundament cultural. Una
festa major ha de ser fonamentada en l’essència i la identitat del poble. A
mi m’agrada pensar que una festa major significa retrobar-nos una miqueta
amb nosaltres mateixos, retrobar-nos amb les nostre tradicions, amb el que
som, amb el que vàrem ser, retrobar-nos amb els veïns, amb els amics...
en definitiva, retrobar-nos amb el poble.
A mi m’agrada pensar que una festa major és com unes vacances.
Unes vacances però sense avions; unes vacances sense maletes, sense
bronzejador. En comptes de viatjar ens quedem aquí. Ens quedem al nostre
poble. Aprofitem per visitar i per conèixer millor el nostre entorn, i ens
n’adonem, quan fem això, com d’afortunats que som de viure aquí i com el
nostre poble necessita que l’estimem, que el cuidem, que el millorem.
Canviem les excursions organitzades que ens ofereixen les vacances
convencionals pel variat programa de festes on trobem activitats tan
diverses com un fantàstic recorregut per alguns dels curiosos elements
arquitectònics del nostre poble; ens trobem amb activitats per a la mainada,
amb activitats per als més grans; als balladors els esperen ballades de
sardanes, sevillanes, els espera un envelat on podran ballar orquestres, les
tradicionals orquestres que ens han fet ballar tot la vida i espero que ho
segueixin fent.
Així com quan surts a fora del teu país coneixes a d’altres gents i fas
nous amics; en aquestes vacances de les quals estic parlant, les vacances
del nostre poble, un poble que bona part de l’any tots sabem que té una
activitat frenètica. Aquestes vacances les hem d’aprofitar per a conèixer-nos
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i dedicar-nos més temps a nosaltres mateixos, a la gent que estimem i a
l’espai que compartim.
En Miquel Martí i Pol, que és el meu poeta predilecte, en una prosa
seva diu aquestes paraules:
Som passat, som persones només amb passat i amb un present que
cada pas que fem es converteix en passat
A mi m’agradaria quedar-me amb aquestes paraules, per dir-vos que
mirem enrere de tant en tant, però no amb melangia, que mirem enrere per
no oblidar qui som, per seguir conservant les nostres tradicions, les nostres
arrels, la nostra identitat, l’essència, aquesta essència que fa que Lloret de
Mar sigui únic i irrepetible.
Aquestes no són unes vacances de tumbona i relax per al cos.
Aquestes són unes vacances per a l’esperit, per al nostre esperit, que se’n
va de festa, que pren el carrer i que el fa seu. Perquè els carrers d’aquest
poble són nostres. Prenem-los doncs, omplim-los amb la nostra presència i
que Lloret senti que l’estimem.
Molt bona Festa Major
Visca Lloret de Mar
Visca la Festa Major
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