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Mataró! 

Mataronins i mataronines 

d’aquí, d’allà i d’arreu: Les Santes ja són aquí! 

 

I ara... des de dins, igual que els geganters, quan aixequen en Robafaves i 

el fan ballar per a tota la canalla, toca viure-les, gaudir-les i amb els 

nostres sentiments omplir-les de vida. 

 

Mataró és indret cenyit de mar, turons, sènies i rieres, però Mataró són 

sobretot els seus veïns i veïnes. 

 

Sabent que som, com som, molt diferents, cap paraula per sobre de l’altra, 

una sola bandera, la de la creu vermella sobre el blau marí, vivim i fem 

unes Santes compartides, barregem-nos als carrers i places... 

 

Com quan els focs al cel del mar ens fan aixecar la mirada a tots alhora... 

 

Com quan el Mestre de Gaianes ens va ajudar a recuperar la nostra festa 

introduint el Bequetero. 

 

Com quan el romanticisme i l’amistat omplen els Requisits, amb mirades 

còmplices i rialles... 

 

Com el gran cant coral de la Missa de Les Santes: veus tan diferents, tan 

ben compenetrades... 

 

Com el compte compartit al Desvetllament... o com la suor i l’olor a 

pólvora al correfoc. 

 

Aquestes són Les Santes que volem, aquestes són les que necessitem i les 

que tots ens mereixem. 

 

Que guanyi el respecte, la pluralitat i el civisme, que guanyi sempre el No 

és No, que no hi hagi cap agressió sexista, i que el “No n’hi ha prou” ens 

porti com a ciutat ben lluny, però sobretot... 
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Que el foc tanqui les ferides i que comencin nous camins de pau i 

esperança. 

 

M’acaben d’informar que hi ha dos mataronins ingressats a l’Hospital de 

Vigo ferits per l’accident d’ahir a Galícia. Un record també per ells. 

 

Mataró: 

 

Que Les Santes ens portin el millor de tots nosaltres: 

 

Veïnatge als balls 

Companyonia al Desvetllament 

Solidaritat a les Matinades 

Alegria a les cercaviles 

Germanor 

Festa 

Poble 

 

I com a poble, com un sol poble: 

 

Respecte 

Civisme 

Passió 

Seny 

Rauxa 

Mataró, des del fons del cor: 

 

Visca Mataró! 

Visca CATALUNYA! 

Glòria a Les Santes! 

 


