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"'"Cel'ebració de la Mare de Deu
de les Neus

.ncontranse la Vila de Vilanova y en tal diada nos recordasem deis cas-
.ltrú Bisbat de Barña, vexada y tichs de Deu nostre Sr. perque ab

;rimida de 5 anys ha de unas moles- mes devoció y arrepentiment de nos-
ras tempestats, y pedregadas, tres culpas fasem dita festa. Condes-
en la primavera, y estiu, de manera cendiren unanimes los Srs. de la jun-
que extenuats ya 'los Parroquians ta; se prengue desde á las horas per
tan per las guerras que de dos anys, Patrona á Maria SSm.a de las Neus;
y mesos que nos han destruit lo co- se feu un memorial á su 11m.a a nom
mers de esta Vila, y mes per las malas de dita junta, y Economo perque
cullitas estavan, y estam tots ab un nos aprobas lo solemnisar dit die,
llanto, y miseria universal, y concide- y nos concedí fer festa en tal dia ab
ran que nostres pecats son la Causa est modo. Completas solemnes lo
de estos mals, se acordá en junta de die antes: Ofici, vespres, y profesó
Parroq. a del mes de Maig de 1781 lo endemá ab igual solemnitat així
pendrer algun St. per Patró, á fi de com se fa en las festas de confraria;
que ab son merit, y valiment envers sens la obligacio empero de abste-
nostre Deu y Sr. nos alcansas mise- nirse de treballar, y haver de oir
ricordia, y perdó de nostras culpas, Misa. Se feu aixis en lo any 81, Y
Y lo remey contra las pedregadas que feu patent en dos Diumenges dife-
annualment destrueixen los fruits rents lo Rt. Econom al Poble fentlos
majorment de las vinyas que es lo una Platica a la hora del ofertóri, las
unic en aquesta Parrcq." que li apa- ditas cosas, y si prenian per Patrona
reixia que ningun Patró de mes vali- a la dita Verge SSma., y sempre res-
ment, y merit, se podia pendrer, y pongueren gustosos: si Pare. Com per
que mes acreditas ser nostre Advocat fer dita festa no potla Vila per los
que la Verge SSmm.a de las Neus, decrets Reals, y la Obra per ser pobre
ya per ser esta Parroq." filla de la de costejar los gastos se feu una capta
Cubellas instituida baix invocació de general per la Vila qual feren lo
Maria SSmm.a a la que devem mirar Rt. Econom, Vicari, dos Capellans,
ab mes especialitat com á Mare nos- obrer, sota obrer, y 4 Regidors se
tra, y ab tot no li fem cap festa arreplegaren 25 'Itlures del que se
especial fora de las que se fan de paga la Musica, Capellans, drets de
rubrica general: ya tambe perque en Parroco, y Sermó ... La profesó se feu
lo any 80 en tal dia de la Verge per lo curs de las Confrarias so es,
SSM, a de las Neus entre 12, y una Carrer de la Iglesia, Plasa Llarga,
de la tarde nos caigue una tal furiosa y carrer major tancant. Se portá
pedregada á la partida de St. Juan, y sota talam la Verge SSm. a, y las voras
fins á Mar que no deixá ni vidres á del talam las portaren los Magni-
las Casas, ni raims a las vinyas ab fichs Regidors. La vlla feu anar dos
tal que apareixia que un exercit agues atxes a la Profesó que anavan devant
pasat per sobre las vi nyas com ho de' Maria SSm. a, y al detrás lo Obrer,
testifico de vista; ya finalment perque y sota obrer ab atxa».
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SALUTACIÓ

Quin goig felicitar-vos la FESTA MAJOR d'enguany!
Tinc la immensa satisfacció d'adrecar-rne a vosaltres justament I'any que la

nostra Festa Major i el seu motiu central, el Vot del, Poble, compleix el seu
200 aniversarl, i passem així per aquesta fita de continu"itat i de progrés.

Situar-se de tant en tant en un tombant de la historia com el que significa
complir els 200 anys amb totes les reflexions que aixó ens suggereix, és molt
important per un poble que existeix com a poble des de fa molts anys que en
consciencia i s'ha expressat hlstóricament a través d'actes coLlectius d'aques-
ta naturalesa. I és encara doblement important parque avui som un poble jove;
des de la major part deis seus dir:igents polítics fins a la majoria deis que avui

ens fan costat en la preparació deis actes, tant importants aquest any, de la
Festa Major. I -deixeu-me dir-ho- és molt important que sigui un poble
especialment jove parque tenim la certesa d'haver enllacat definltlvament el
nostre passat amb el nostre esdevenidor. I si el nostre passat és important
perqué ens explica com ens hem fet com a poble, el nostre futur, estará defini-
tivament conectat amb el nostre pretérit i així també la nostra existencia

com a poble.

Enguany sembla ésser un any de commemoracions importants; celebrem
també el centenari del Ferrocarril i cornencarem a preparar degudament ben
aviat la del centenari de l'Exposició celebrada a la nostra ciutat I'any 1882 i
per aquests motius que hem dit i per altres motius específics hem de cele-
brar-ho tot de la millor manera possible.

A Mentre tots aquests pensaments se ni'acudien; pensava que, ara, al bell
mig de l'Estiu, a punt per les vacances, tenim amb la Festa Major una oportu-
nitat d'esbarjo, aquest any doblement important per la quantitat i qualitat de
les Festes programades. Hem fet un estorc notable que es reflexa en el pres-
su post porqué creiem que I 'ocasió s'ho val. Esperem que tots junts disfru-
tarem les propostes que ens fan els cornpanys de la Comissió, parque també
en gaudim amb els forasters que aquests dies ens acompanyen.

Cordialment: Una bona Festa Major!

~ JAUME CASANOVAS I ESCUSOL.& -..,_- ~A_lc_a_ld_e_d_e_la_c_i_u_ta_t _
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PresentaCió de la

Comissió de Festes

O e-primer. una pregunta per cornencar
aquest programa: - Per que seguim

entossudits a celebrar una (només una
cada any) Festa Major de la vila, quan
en I'actualitat cada dia, si més no cada
diumenge. tenim la possibilitat d 'assis-
tir a espectac1es o,altres actes semblants
o iguals als que tenim programats per la
Festa Majar?

R econec que és una lIarga pregunta,
i cal dir, també, que no ens ha sortit

rodona, sencera, pero s'entén per on va,
oi?

L .aComissió, que tarnbé sha fet aques-
ta pregunta o bé: «s'ha plantejat

aquest interrogant» té, o creu tenir-ne
una resposta. Es possible que no sigui.
tampoc, una resposta sencera; volem dir
que la podríem perfeccionar, que po-
dríem filar més prim, vaja! Pero ben'
segur que sí que és una resposta, al-
menys, és una resposta orientativa, i

orientar-se vol ' natcal? -arlloc on hom
desitga anar , o cal que vagi. Una respos-

, ta, en fi, torea ajustada.

E ns entossudim a celebrar una Festa
Major (una només cada any), primer
perque creiem en la realitat de les comu-
nitats locals, en la realitat dinámica de
les comunitats humanes municipals.
Cornunitats que són capaces d'organit-
zar-se, i en certa manera, que ádhuc
són capaces d 'autogovernar-se, si més
no en alló que és elemental, o primario
1 és perqué estem comvencuts d 'aquesta
realitat viva, que també estem conven-
cuts que cal arbitrar un dia per a retro-
bar-se, un dia per a refer, cada any,
la voluntat del nostre projecte local, del
nostre projecte cultural cornú. Un dia que
és (o caldria que, fos), un espai entre el
ternps (un punt sense temps que reco-
menear com si tot fos nou de trinca, un
punt on els fracassos són assumibles
sense traumes, i els éxits són conside-
rats un pas més en la historia de la'

comunitat., G"LAO ~
_'o o: 't~€l

1, '" "ij,. 9:

15 'j \()\tC~ '" .
? 'ó \ \) t, ' ,....



I'HeraJd

En les festes majors i altres celebra-
cíons solemnes hi trobem a voltes uns
personatges pintorescos vestits a I'estil
de I'edat mitjana que acostumen a acorn-
panyar els scguicis, ¡entre els quals
l'Herald no n'és pas I'únic. En algunes
ciutats de Catalunya arnés d'aquest
personatge hi trobem les trarnpes, que
són uns homes que van montats acavall
picant dues grosses timbales que porten
a banda i banda, i és precisament I'ono-
matopeia del seusoel que dóna el nom al
conjunto

També hi trobem els Macers, que acoso
turnen a ser dos funcionaris que porten
una maca com a emblema de la vila i
obren la marxa deis seguicis o pro-
cessons.

Tota una altra funció és la que té
I'Herald, encara que comparteixi amb
aquells la indumentaria. L'Herald era
una cárrec medieval assignat a un oficial
que a més de portar els missatges tenia
cura d'altres comeses,comla de portar el
registre de la noblesa, ofici que moder-
nament s'ha convertit en una ciencia que
anomenem Heráldica. ActuaJment a les
Festes Majors I'Herald fa de missatger
o precursor de la festa, i abans que
aquesta comenci recorre els carrers recio
tant a diversos llocs el ban o pregó de
Festa Major, que marca I'inici oficial de
la festa.

Generalment va a cavan i de vegades
acompanyat d'un paren de rmisics ves-

.tits com ell que fan sonar llargs clarins
per reclamar I'atenció.

A la Festa Major vilanovina encara
es poden veure aquests personatges,
i ens consta que ja hi assistien de molts
anysenrera, encaraque la seva presencia
no hagi estat sempre continuada.

L'Herald IIegint el pr811ópels carrers de la ciutat
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.el Castell de Foc

Mirarem al cel amb la boca oberta

L'acte de la Festa Major que indiscuti-

blement aplega més gent que cap altre és

el Castell de Foc. Hi contribueix sens

dubte la seva espectacularitat, a més de

la seva gratuitat (gratuítat fictícia, ja que

I'erari públic en rep una bona mos-

segada).

Aquests castells de focs, indispensa-

. bles a les Festes Majors, són focs d'arti-

fici, i no tenen res a veure amb els cas-

tells de focs solsticials que cremem per

SantJoan.

Els coets i els focs d'artifici han estat

des de sempre un deis símbols més pro-

pis de les festes, des deIs trons d'anunci,

passant per les «carretilles», les piules,

els «ramillets», fins els castells de focs,

cada vegada més espectaculars, perque

la pirotecnia en aquestes ribes del Medi-

terrani ha aconseguit una técníca de gran

volada que fa que cadaany poguem veure

notables innovacions.

Aquests castells de focs, principalment

aeris, que es lIencen ara des d'un espigó

del port, potser són més espectaculars

que els que antany es feien a la placa de

la Vila, de l'Estació o del Pou, on predo-

minaven les rodes i el foc més estátíc, i

que eren amenitzats per una orquestrina

o banda de música, alhora que el dispara-

ven sempre acreditats pírotecnlcs de ciu-

tat (els Saura, Espinós, Estalella, Igual).

Tots ells ens han instruir, generació a

. generacíó, en I'art de badar i mirar al cel

amb la boca oberta, alhora que ens han

. fet tomar més exigents en les qüestions

pírotecníques, ja que és costum cada

any, al comentar el castell de foc, de tro-
, ~~LAG

bar-lo més deslltñt, més cQ(t l més esqui-
U·~ 1

fit que el de I'~y anteri~li1dalió que cada
:;; Il,\'\()

vegada hi ha méi \ mes cars ~lficl~! ,

~ .!J" ,
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les Matinades

De bon matí el dia de Festa Major,
tant si us esteu al llit com si us heu.
lIevat, sentireu la música de les gralles
i els tabals que amb la melodia de les
matinades, repetida una i altra vegada
sense arribar a cansar, anuncia que és
dia de festa grossa.

No sempre s'ha comencat així aquest
dia, ja que antigament, el segle passat i
fins la guerra civil, era costum fer la
Gran Matinal, en que a trenc d'alba sor-
tien tots els balls i les músiques a triscar
pels carrers. Aquest costum es conserva
encara en altres pobles de la comarca del
Garraf, i és una practica exclusiva
d'aquesta zona. Després vingueren
uns anys en blanc o amb «dianas florea-·
das»,.fins que s'adoptá, a partir del 1947,
I'estil més corrent al Penedes i Camp de

Tarragona, el de les Matinades, en que
el grup de grallers recorre en solitari els
carrers de la vila.

Aquest estil esta experimentant una
transformació, perqué cada vegada són
més els seguidors de les gralles en les
matinades, i les antigues parades per a
refrescar els músics s'han anat convertint
en notables estacions d'avituallament
per a grallers i seguidors. Hi ha algun
indret del Penedes on es poden contar
a milers els seguidors d'aquest acte.

A Vilanova és un deis 1I0cson les mati-
nades surten més tard, perqué sempre
arrenquen a les vuit del matí.

No fa gaires anys, els grallers els solia
acompanyar un guardia municipal, i
alhora que els indicava I'itinerari i tenia
cura de vigilar-los. Aquesta figura, pero,
ja ha anat desapareixent.

La solitud deis carrers la mes estrident el so de la gralla
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L'Ofici s'ha adaptar altaranná deis nostras dies

L'Ofici de Festa Major és un deis que
componen la litúrgica anyal celebrats
amb més solemnitat, i ha anat acom-
panyat per altres celebracions, com ara
les Completes, sempre a la vigilia, i les
Vespres el dia de la festaa la tarda, per
acabar amb la processó, encara 'que al-
guns d'aquests actes, i el mateix Ofici,
sobretot arran del Concili Vatícá II, han
sofert variacions i fins la desaparició,
com és el cas de les Completes i la Pro-
cessó a la nostra vila.

L'Ofici, fins no fa galres anys, era cele-
brat per alguna jerarquia eclesiástica
relacionada amb lavila, i hi. assistien
tots els cIergues de la vila i els que hi '
havien estat i que venlen expressament
aquest dia. El panegíric des de la Trona
el feia un orador de renom vingut a l'efec-
te (citarem per exemple el canonge
Caries Cardó, que vingué l'any 1922), i
tota' la celebració era menada per un
mestre de cerlmónles anomenat «ex pro-
fesso. per a aquest acte.

Aquests oficis tenien una durada

d'unes tres hores, ja que era obligada
una missa cantada, amb acompanyament
d'instruments decorda, de manera que
cap any es repetia la mateíxa. Al segle
passat era freqüent que la missa fos com-
posta i estrenada el mateix any, com són
les que havia fet el mestre de capella i
organista Magí Sans. Sovint era canviada
també la massacoral que la interpreta va,
es rellevaven entre les existents a la vila
i s'en feien venir de foranes si s'esqueia.

Era tradicional que hi assistissin les
autoritats, encaraque no sempre ha estat
obligada aquesta presencia. És prover-
bial també la calor que s'hi passava,
donada pel fet que la feligresla hi assls-
tia amb el millor vestit que tenia, que
acostumava a ser el de casar.

En la Festa de les Neus es dugué
aquesta solemnitat ja des de la seva
instauració al 1781, i ha estat com hem
dit des de la reforma conciliar de fa uns
anys que s'ha desproveít d'aquesta
pomposltat, pero sense perdre el seu
caire de gran Cesta,adaptant-se, potser,
al tarann:! deis nostres dies. C).
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...el Dinar de Festa Major

El nostre calendari festiu sempre ha
anat molt lligat a la gastronomia, i és
així que són moltes les festes que tenen
obligat el seu ápat, i algunes en tenen un
de característic.

El dinar de Festa Major, pel fet de no
tenir uns plats obligats fa que sigui variat
i abundós, potser en excés, donat també
pel cas que a I'esmentat dinar acostumen
a assistir-hi convidats, parents més o
menys próxims, moltes vegades vinguts
de fora vila per a ésser presents als actes
de la festa, o es posa aquesta per excusa
per a manten ir una relació, i aixó fa que
a I'hora de proveir es tiri lIarg.

Un altre deIs trets de la menjada és el
retard, per la dificultat de desplegar el
parament especial i elaborar el menjar,
per una banda, i per I'altre la dificultat
de reunir a tota la concurrencia al voltant
de la taula. Aíxí és un dinar que es co-
menea i s'acaba tard, perqué també

acostuma a haver-hí una lIarga sobre-
taula. Cal tenir en compte que el dinar
és I'únic acte de tots els que integren una
Festa Major que se celebra en I'ambient
familiar.

Respecte als menús cal dir que són
molt variats , pero que a la nostra Festa
Major no hi ha mai escudella de primer
plat, degut a la calor, i és, en canvi,
freqüent I'aviram com a plat fort, que
pot ser I'ánec. El primer plat quedaria
cobert pcr entreteniments complerts
o canelons. A les postres és freqüent el
gelat, que fins no fa gaires anys era
fet a la propia casa amb "I'avui desa-
pareguda geladora manual.

Un altre costum perdut a la vila pero
no a la comarca era el lIevat de taula,
en que el dinar o la sobretaula era
interrompuda per algun ball popular,
que exhibia el seu art a domicili, davant
la casa o al jardí, per I~ qual comesa
s'acostumava a donar una bona propina.

_ '.~_" E_~_di_na_r_s_e~-~-t,-to-t5-8-t-au-la~.---------- _



el Vot del Poble

Amb aquest nom coneixem la prorne-
tenca col.1ectiva que el poble creient de
Vilanova efectuá la primavera de 1781, de
celebrar festes solemnes cada any el
dia de la Mare de Déu de les Neus, se-
gons es despren de la crónica parroquial
que es publica en aquest programa,
així com d'una acta municipal que publica
I'historiador Garí,

Aquest no era el primer ni I'únic vot
que la vila havia contret, ja que en una
pesta a I'any 1679 s'havia invocat a
San Joan Baptista. En una plaga de la
lIagosta el 1687, a Sant Antoni de Pádua,
i I'any 1734 contra els estraIls de I'oruga
s'aclamava com a protector Sant Gregori,
bisbe d'Ostia, en memoria del qual flns
no fa gaire se celebrava una processó
en la que es beneía el terme,

La festa de les Neus també era, dones,
una festa de vot que després esdevingué
Festa Major, amb Completes, Oflcl,
Vespres i Processo, i així se celebra
sempre que les círcumstáncles socials
poIítiques ho permeteren, perqué als
anys trenta es desplacé oIímpicament
fins la data del dia de la Festa Major.

Ens trobem pero que a I'any 1966 es
dona un fet que ha produít posteriorment
un cert confusionisme respecte a la for-
mulació d'aquest vot de poble. Succeí
que aqueU any es decidí de substituir
la tradicional processó per un Solemne
acte d'Homenatge a la Verge, en el trans-
curs del qual es faria la renovació del voto

Aquest acte que no se sabia ben bé a
que venia, ja que el compliment del vot
feia anys i panys que se celebrava, ja que
tenia sentit en la propia celebració de la
festa, consistí en una panegíric de l'ar-
xiprest i un discurs de I'alcalde invocant
a la Verge, a la placa de les Neus, just
abans del «ramillet» de focs d'artifici.
Aquest acte s'ha anat celebrant amb la
mateixa estructura any rera any Ilns ara,
i actualment hom indentifica el «vot de
poblé» no amb la celebració conjunta de
tota la festa, sinó solament amb aquesta
pintoresca cerimónla.
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el Concert

La Festa Major té el máglc poder de
convertir en melóman a un nombrós
públic que no és assistent habitual
als concerts de la resta de I'any, i és
potser que la personal disposició enfront
de la festa de llancar-se al carrer tarnpoc
es dóna la resta de I'any.

El concert de Festa Major té uns espe-
cials requisits que el fan plaent i agradós,
com és el fet de fer-se a I'aire lliure en
un temps de calor i,sobretot, la tria d'un
repertori digerible i clássic en el que hi
són obligades les seleccions, els motius
selectes, els poutporris. i hí trobem, ara
una ara I'altra, El Sitio de Zaragoza. Las
Bodas de Luis Alonso. Las Danzas del
Príncipe lgor , En un Mercado Persa.
Los Maestros Cantores. Lohengrin. i
un lIarg etcétera.

També cal considerar que dissortada-
ment és privilegi d'aquestes diades
veure a Vilanova i escoltar una banda de
música completa, si exceptuem el Car-
naval, que és tota una altra história.

En el concert de Festa Major també ens
marca una fita la guerra civil, perque
abans, i ja des del segle passat, era gaire-
bé obligada una banda de regiment que
normalment canvíava cada any, com la
d'Infanteria de Vergara, Regiment
d' Alcántara, Cacadors de Mérica, lnfan-
teria d' Almansa, etc.

Als anys quaranta dísposárem durant
uns anys de banda local, i als cinquanta
sovintejá la banda de la Policia Armada,
i després durant molts anys ha vingut
la Lira Ampostina, encara que no ínin-

terrompudament. Pot ser que ara iniciem

un període de bandes valenciancs.

Banda de Gaianes. amb la qual iniciem una tradiclo de bandes valencianes.
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el Ball de Festa Major
La festa sempre ha estat un medi com

cap altre propici per a la relació entre la
gent, i la Festa Major, degut al seu
carácter cosmopolita, ha servit per a la
relació entre sexes de cara a endegar
algun futur festeig, sobretot en un medi
rural on la comunicació era escassa.

Dintre la festa, el ball ha estat per
excel.léncía el mitjá més adient per a la
coneixenca i interelació, i aixó ha fet que
el ball de Festa Major gaudís d'un favor
especial entre tots els aItres actes, tant
és així que en moIts indrets és I'únic tipus
de festeig popular que se celebra.
La vida moderna, pero, ha fet que no
s'hagi d'esperar aquestes dates o les del
Carnaval per a anar aballar, sinó que
qualsevol dia es pot fer a qualsevol disco-
teca o pista de ball; i malgrat aixó el ball
de Festa Major no ha perdut popularitat,
potser perque és més difícil del que
sembla esborrar de cop i voIta tot un
costumari col.lectiu.

En el medi abastament urbá que és
Vilanova, I'esmentat ball ha quedat forca
desdibuixat i convertit en un ball de re-
vetlla al carrer , i la causa principal
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