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Mataró! 

 

La pluja ens vol aturar, però Les Santes ja són aquí!  

Hem hagut d’esperar aquests minuts per tenir una treva del cel i un terra 

segur perquè les Figures arribin fins a l’Ajuntament.  

Aquest any no han pogut venir en cercavila i esperant-les ens hem mullat 
(Gràcies per esperar!), però ara ja som tots aquí per iniciar el que l’Herald 
ens va anunciar, que és festa grossa i ho venim a celebrar.  

Des de les Dissantes als castellers fent història, amb la pólvora i la tradició 
de l'Encesa a la memòria, i passant per Les Santes esportives, tothom sap 
que Les Santes venen ja. 
 
I ara, després de les havaneres i el rom cremat, joves i grans, famílies 
senceres, gent d'aquí i d'allà, des de les Sènies fins a les Hortes del Camí 
Ral, des de la muntanya fins al mar, que sigui festa a tota la ciutat i tothom 
preparat per comptar. 
 
Però abans, donem una forta benvinguda al nostre gegant, en Robafaves, 
a la Família i als Nans. Ells ja estan a punt, així que preparem-nos tots per 
ballar!! 
 
Ells, vosaltres, tota la gent, les Diablesses, la Momerota, la Momeroteta, 
l'Àliga, el Dragalió i el Drac, que ningú no es quedi enrere ni se senti 
apartat. Sumem veus, aparquem les diferències, diem "No és No" alt i 
clar... la festa ha de ser segura i s'ha de notar. 
 
Un any, ara farà un any, però ara ja la festa està a punt d'esclatar, així que 
fem bo el vers del poeta Ventura Ametller, per fer poble ajuntem fort 
totes les mans, i com en Puig i Cadafalch, fins a tocar les estrelles, 
aixequem un gran pilar. 
 
Recordem al nostre heroi Joan Peiró i fem de la festa aliment per seguir 
lluitant. “No n'hi ha prou!” És l'hora de cridar. 
 
Un any, ara fa un any, però l'espera s'ha acabat... 
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Que sonin les campanes i que el foc comenci a cremar. 
 
Grallers, Tabalers, Flabiolaires, Ministrils i la Banda: toqueu ben fort! 
 
Trobem-nos! 
 
Sortim a les places! 
Omplim el carrer! 
Bateguem plegats! 
Gaudim de Les Santes! 
Passem-nos-ho bé! 
  
Visca Catalunya! 
Visca Mataró! 
Glòria a Les Santes! 
 


