
 Pregón Festas da Peregrina 2020 

Benvidos veciños e veciñas de Pontevedra, autoridades, todos os que esta-
des aquí e os que non poden estar. 

 Hoxe é un día especial. Un día especial dun ano especial dunha si-
tuación especial. Hoxe é o día no que empezan as festas da Peregrina como 
todos os anos, pero este ano van ser distintas. Eu como pregoeiro pódovos 
dicir que o primeiro que sentín, o día que me pediron ser pregoeiro, foi 
unha responsabilidade, unha honra e un orgullo inmenso. Non sei a ciencia 
certa que se pode sentir ao ser alcalde, podémosllo preguntar a Lores, aínda 
que seguro que el xa case o sinte como tomar un café pola mañá; pero que 
te chamen para dar o pregón das festas da túa cidade é unha das cousas 
máis bonitas que che poden pasar na túa vida. 

 Como pregoeiro, o primeiro que che vén á cabeza é facelo tan ben 
que se che recorde moitos anos, mais tamén poderías pensar que ser pre-
goeiro nun ano coma este é como estar facendo un guiso e darte conta que 
non tes sal na cociña, sairá soso e insulso. 

 Vou ser o pregoeiro dunhas festas moi distintas, e só por ese feito sei 
que serei recordado como o pregoeiro do ano da COVID. Por mal que o 
faga seguro que serei recordado, polo menos xa teño un paso dado para 
quedar na memoria de todos vós. 

 Eu son positivo, sempre o fun e o serei, é a única forma de afrontar a 
vida e así é como pretendo que se recorden estas festas, lonxe de deixarnos 
levar polas circunstancias faremos unha lectura positiva desta situación. 

 Este ano temos todos nós a responsabilidade de recuperar unha nor-
malidade, a que sempre queremos, a que sempre ansiamos, e máis agora. E 
agora mesmo o primeiro que debemos facer é gozar das nosas festas, temos 
días por diante, e imos facelo. 

 Dende  o Concello esta situación provocou que se redefina o modo e 
o xeito de programalas, e a min antóllaseme que saímos gañando. 

 Este ano debemos evitar as aglomeracións de xente e, sen dúbida, os 
concertos eran unha parte fundamental do programa das festas, de calquera 
festa. Lonxe de non programalos, organizaron moitos pequenos concertos 
ao longo da nosa cidade, polos barrios, polas nosas prazas, e antóllaseme 
que deste xeito a cidade vivirá máis aínda esa música, cada barrio será par-
ticipe, a cidade encherase de música por cada rincón. Hai algunha maneira 



máis doada de programalo? Sempre gocei da música en vivo, e pensar que 
cada praza da cidade terá unha parte activa e real disto faime imaxinar unha 
cidade aínda máis bonita. 

 Os fogos artificiais serán todos os días, pequenas tracas que se pro-
gramarán de xeito espontáneo e segredo, en lugar de dúas tracas o primeiro 
e o último día, e que sen dúbida encherán de luz e cor cada noite. Darán luz 
a unha cidade que irradia colorido e alegría por estas festas e sempre. 
 Moitos van a ser os cambios e, sen dúbida, farán un antes e un des-
pois deste ano. Esa necesidade de redifinir o modo en que se desenvolverán 
este ano as festas, saír dunha rutina na que se programaban as actividades, 
antóllaseme coma unha melloría a instaurar, a instalar para outros anos. 
Como vos dixen eu son positivo, e as necesidades sempre nos obrigan e nos 
axudan a reinvertarnos. Non hai mal que por ben non veña, que decían os 
vellos, e coma sempre teñen razón. 

 Sei que unha das razóns que hoxe me fan estar aquí dando este pre-
gón é o feito de ter colaborado durante os días mais duros da pandemia co 
comedor social de San Francisco. Mais hai que ser consciente e xeneroso, 
eu só fun a cara visible dun grupo de persoas que traballaron, e algunhas 
seguen traballando, cada día polas necesidades dunha parte da poboación 
que ten necesidades reais no día a día pra chegar ás cousas mais básicas da 
vida coma o alimento. Son cociñeiro, o meu traballo deume todo o que 
hoxe son, por iso non podía obviar neses días aportar o meu traballo para 
toda esa parte da sociedade. Pero como vos dicía, eu só son a cara visible. 
Gustaríame que dalgún xeito hoxe tamén puideramos dar visibilidade a to-
das as demais persoas que o fixeron posible: Carmen, Manu, os membros 
de protección civil que cada día axudaban a repartir aliementos e que o si-
guen facendo, parte da miña plantilla, Lourdes, Estrella, Mónica, Marta, 
Checho, Jose. Non podo esquecer o seu traballo e, en certo modo hoxe, to-
dos eles tamén están aquí conmigo. 
 Non quero que se me recorde por iso, faríame máis feliz que esa ac-
ción axudase a dar visibilidade a un problema, a unha realidade que estaba 
ahí e que segue estando. Non me recordedes a min, acordádevos de toda 
esa xente e tratemos de colaborar do modo e do xeito que poidamos para 
axudalos. 

 Debo moito a esta sociedade pontevedresa. A miña familia, o meu 
restaurante, sempre viviu da sociedade pontevedresa. Sempre fostes xene-
rosos con nós e o menos que podemos facer é devolvelo cando e como poi-
damos, e por iso quérovos dicir que eu sempre estarei con vós para o que 
necesitedes e en todo aquilo en que eu poida axudar. 



 Teño que dar paso ás festas: dende hoxe debo animarvos a saír ás 
rúas a divertirse, e sei que soará a mensaxe confusa e algo 
contradictoria….. 

 Saíde á rúa!! pero con moderación. Gozade dos bares e dos locais de 
ocio!!! pero respectando a necesaria distancia. Enchede as prazas de xente, 
pero respectando os aforos!!! Non deixemos de gozar das nosas festas!!! 
pero cumprindo todas as medidas necesarias. 

 Pontevedra é unha cidade exemplar para moitas cousas, unha das 
mellores cidades do mundo para vivir, e iso non o fai o goberno, iso facéde-
lo vós. Demostremos novamente a todo o mundo que Pontevedra é unha 
sociedade exemplar, e nas festas tamén. Eu confio en vós, sei que seredes 
capaces, pelexaremos por recuperar esa ansiada normalidade, e farémolo de 
xeito exemplar, porque a normalidade pasa por non deixar de facer nada do 
que nos gusta, do que nos fai felices, pero sabendo asumir o momento. 

 Aínda que empecei dicindo que me gustaría ser recordado como pre-
goeiro, o meu desexo real é que se recorden estas festas deste ano 2020 
como as mellores de todas, non como as festas da pandemia, senón como 
as festas mais bonitas que nunca vivimos. Esquecédevos do pregoeiro, vi-
vamos as festas coma nunca!!!!! 

Felices festas a todos


