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Enguany encetem la nostra Festa Major després d’un estiu atrafegat pel que fa a 
festivals, Festa Major, festes de barri...  Sota el lema “No fem soroll, fem cultura” 
diverses entitats de la ciutat han iniciat una seguit de mobilitzacions per tal de 
trobar una solución satisfactòria per a tothom en referència a la sentència judicial 
del TSJC.
A la Geltrú creiem fermament en la cultura, estem d’acord amb el col·lectiu que 
amb tanta valentia ha fet feina per tal que la nostra  ciutat no perdi la seva identitat 
i continuï sent un referent cultural al nostre país.
Des de la Geltrú intentem recuperar tradicions,  enriquir la nostra ciutat, oferir el 
máxim a les persones que s’apropen al nostre barri per coneixer-nos. Però, sou 
concients tots i totes del que és viure en una zona de bars com la nostra? On la 
gent, des de dijous a diumenge, fa soroll i brutícia pels carrers sense adonar-se del 
que això representa per als ciutadans que hi vivim?
El problema de compatibilitzar el soroll amb el descans del veïns no s’ha solucionat 
mai. L’Ajuntament no ha donat  cap solució efectiva; al contrari, els darrers temps 
s’han incrementat les molèsties sense que ningú hagi fet res al respecte. Els i les 
usuàries de l’oci nocturn no són conscients que darrera d’aquelles finestres hi viuen 
persones que volen descansar.
Ara que tots plegats hem pres consciència de la diferència entre cultura i soroll, ha 
arribat el moment de ser acurat i de diferenciar quan estem fen una cosa o l’altra. 
El soroll indiscriminat també  ha provocat que ningú vulgui res a prop de casa 
seva. És igual el que es faci, ni els dies duri, ni la qualitat que tingui,  faran soroll i 
brutícia. Diguem no sistemàticament. 
Si tots fossim capaços de reduir els sorolls, nocturns i diurns, tindríem força per 
explicar als  intolerants la diferencia entre una cosa i una altra. 
I, el més important de tot, hem d’esforçar-nos per continuar fent cultura, 
cultura amb majúscules, d’aquesta que ens fa ser una ciutat viva, dinámica, amb 
personalitat pròpia, sense oblidar que el soroll no és cultura.
Ara sí, a tots els geltrunencs i geltrunenques, vilanovins i vilanovines, tingueu una 
bona Festa Major fent CULTURA.

Associació de Veïns de la Geltrú
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10!
[Dimecres]

tarda
? A 2/4 de 8 de la tarda      

Al pati del Castell de la Geltrú
PREGÓ DE FESTA MAJOR
A càrrec Trinitat Gilbert, periodista

I en acabar hi haurà un pica pica 

nit
? A 2/4 d’11 de la nit      

A la Plaça de l’Assumpció
TEATRE DE FESTA MAJOR
A càrrec de l’Escotillo
EL CARRER FRANKLIN

11!
[Dijous] 

tarda
? A partir de les 5 de la tarda     
= TARDA DE NENS

Jocs tradicionals, dibuix tallers de tabals, jocs d’aigua, 
pujada al campanar...

? A les 6 de la tarda      
des del Castell de la Geltrú (Plaça de Font i Gumà)

= BAN DE FESTA MAJOR (PREGÓ MEDIEVAL)
El seguici medieval està format pels penons, el trompeter, soldats, el pre-
goner Sr. de Margalló dalt de cavall, les damisel·les, l’Ulderich i la Gusila 
-feudals de la Geltrú- i altres personatges. El seguici recorrerà els carrers 
per pregonar que a la Geltrú comença la Festa Major. Amb els tabalers 
del Drac de la Geltrú.
Recorregut: Plaça de Font i Gumà, C/ del Pont, Plaça del Pou, C/ del 
Palmerar de Baix, Plaça Llarga, C/ dels Mercaders, Plaça de les Cols, C/ 
de Sant Gregori, Plaça de les Neus, Rambla Principal, C/ de l’Almirall 
Colom, pl/ dels Carros, C/Sant Sebastià,C/ Caputxins,  pl/Cols, Santa ma-
drona, Sant Pau, pl/ Peixeteria,   C/. Pont, C/  Arquebisbe Arman�à,  Pla- C/. Pont, C/  Arquebisbe Arman�à,  Pla-C/. Pont, C/  Arquebisbe Arman�à,  Pla- Arquebisbe Arman�à,  Pla-Arquebisbe Arman�à,  Pla- Pla-Pla-
ça sagrat Cor, C/ Roques , Plaça Lladoners, C/ Castell, pl/Assumpció.
 A l’arribar a la Plaça de l’Assumpció, cap a les 8 del vespre, HISSA-
DA DE LA SENYERA AL CAMPANAR. 

nit
? A 2/4 d’11 de la nit      

A la plaça de l’Assumpció
= VETLLADA MUSICAL

A càrrec del Grup Corrandes
Música catalana, havaneres, cançons de taberna

12!
[Divendres]

tarda
? A partir de les 6 de la tarda     

Al Bar Medina (Ranbla Castell)
= CONCURS DE BOTIFARRA

primera ronda classificatória

? A partir de les 6 de la tarda     
Sortida de la plaça del Castell
TRONADA INFERNAL DIABLESSES PETITES DE LA GELTRÚ

nit
? A partir de 2/4 de 9 de la nit     

A la plaça de l’Assumpció
= TASTETS DE FESTA MAJOR

Ticket 4€ porció de pizza + beguda (servit per REDBAR)
Els tiquets es poden adquirir anticipadament fins el 10 d’agost al local de 
Redbar, avda Eduard Toldrà, 22. cada 10 tiquets un de regal

nit
? A 2/4 de 10 de la nit      

A la plaça del Castell
= TRONADA INFERNAL

Amb la participació de: Diablesses de la Geltrú i dues colles convidades 
Per acabar gran tronada la Pl. de l’Assumpció 
Organitza Diablesses de la Geltrú

Tot seguit inici de la
= CERCAVILA DELS SENTITS

Música, teatre, tallers de dansa, cabaret, cantautors, 
malabars, tatuatges, salsa,.....
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13!
[Dissabte] 

matí
? De les 9 del matí a les 9 del vespre      

Al Pavelló de les Casernes
= I TORNEIX FUTSAL de FESTA MAJOR

tarda
? A partir de les 5 de la tarda       

Al Bar Medina (Rambla Castell)
= GRAN FINAL CONCURS DE BOTIFARRA 

tarda
? A les 8 de la tarda      

Al Castell de la Geltrú
= PLANTADA DEL BESTIARI PARTICIPANT AL TOMB DE FOC

Puces del Vendrell,Galera de Cambrils, Borinot del Vendrell, Drac de la  
Geltrú ,Drac petit de la Geltrú,Tabalers del Drac de la Geltrú, Taboo!  
Percussió 

? A les 10 del vespre      
A la Plaça de Font i Gumà/ Castell de la Geltrú

= ESPECTACLE INFERNAL 
Amb el  Cabró, la Malèfica i altres éssers.

? Tot seguit,      
= Tomb de Foc

Amb les bèsties, tabalers, éssers malèfics i Taboo percussió.  
Recorregut: Plaça de Font i Gumà, C/ Arengaders, Verger del Mestre 
Toldrà,  Plaça Assumpció, C/ del  Castell, C/ dels Terrissaires, Plaça Sagrat 
Cor,  C/ de les Roques, Plaça Lledoners, C/ de Bonaire, Plaça del Portal 
de Sitges,  C/ de Sitges, Rambla del Castell, C/ Cristòfol Raventós i Plaça 
de l’Associació  dels Alumnes Obrers.

A l’acabar,  ball amb MATIAS CALABRESE I LOS PIRATAS a la Plaça 
de l’Associació dels Alumnes Obrers. Amb servei de bar. 

nit
? A 2/4 de 12 de la nit       

A la plaça de l’Assumpció
GRAN BALL DE FESTA MAJOR
Amb el duet ZADIT 

14!
[Diumenge]

migdia
? A les 12 del migdia      
= LLANÇAMENT DELS 12 MORTERETS

? De les 12 del migdia a les 5 de la tarda    
= Al Lotus (plaça Lledoners)

VERMUT MUSICAL
Amb el grup brasiler
SONS DE BRASIL

nit
? A partir de les 9 de la nit     

a tots els carrers de la Geltrú
= SOPARS A LA FRESCA

tothom hi és convidat !!!!!!!!!!!!!
A 2/4 d’1 actuació del Bordegassos de Vilanova

nit
? A les 11 de la nit fins a 2/4 de 3 de la matinada    

Al Lotus (plaça Lledoners)
DJs

15!
[Dissabte] SANTA MARIA

matí
? A partir de les 8 del matí     

pels carrers i places de la Geltrú
= MATINADES

Amb diversos grups de grallers

A 2/4 de 11 del matí.
pels carrers i places de La Geltrú

= Truc a la festa A càrrec del Drac de la Geltrú i grup de tabals grans i 
petits de Diablesses de La Geltrú
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A 2/4 d’11 del matí,
a l’església parroquial

= OFICI SOLEMNE
EN HONOR A LA MARE DE DÉU

En acabar, 
CERCAVILA DE L’ESPÍGOL
A càrrec de: Diablesses de la Geltrú, Drac de la Geltrú, Gegantons de 
Vilanova i Gegants de la Geltrú, bessons del Drac de la Geltrú, colla de 
Diablesses de petites, Moixiganga, Ball de Cotonines, La Mula Guita, 
Mulasses de Vilanova.
Tots ells acompan�ats dels seus músics
La cercavila seguirà el següent itinerari
Sortida, pl. Assumpció, carrer Castell, c/Terrissaires,  Pl. Sagrat Cord,  c/ 
de les Roques, c/ Mascaro, c/Muralla, c/ Fanaler, c/ Ravalet, c/ Barcelona, 
Portal de Sitges, c/ Bonaire i Pl. Lledoners.

tarda
? A les 7 de la tarda      
= Vespres de Festa Major

a l’església parroquial

A 2/4 8 de la tarda
a la plaça de l’Assumpció

= SARDANES I BALL DE PLAÇA
 amb la Cobla Catània

nit
? A 2/4 de 11 de la nit      
= VETLLA MUSICAL

A càrrec de Jordi Vidal

16!
[Diumenge] DIA DEL GOS

nit
? A 2/4 de 11 de la nit      
= CINEMA D’AUTOR

Curt del Taller de Cinema

Seguidament

Pel·lícula
LLUC SKYWALKER 
Director Jaume Fargas
Premi millor director al festival International Independent Film Festival  
(Tolouse-França). Seleccionat pel Festival de Cinema independent de  
Sant Francisco (EEUU)

nit
? A les 12 de la nit      

A la plaça de l’Assumpció 
= COETS DE FINAL DE FESTA

actes paral·lels

? Del 10 al 16 d’agost      
A la plaça de l’Assumpció, 5 

= EXPOSICIÓ DIBUIX ACADÈMIC/PINTURA D’ESTUDI
A càrrec de Julen W

? 19 d’agost a 2/4 de 10 de la nit    
A la plaça de l’Assumpció 

= LA REVOLUCIÓ CANTADA 
documental sobre les manifestaciones que es van fer a 
Estònia contra l’ocupació Soviètica
Organitza Assemblea Nacional Catalana
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Festejant la festa al tombant del S.XX.

Pintar, esculpir, modelar, retratar la festa és festejar la festa, fer sonar un instrument, formar part d’un ball popular o 
d’un entremès és festejar la festa, els repics de campanes, el llançament de morterets i el pregó són maneres de festejar 
la festa. Anar Ofici o a Vespres o simplement veure i engrescar-te amb les cercaviles, els concerts, els sopars, els Balls 
o el Tomb de Foc és festejar la festa. Els rituals es modelen amb la finalitat d’apropar, de connectar, per enamorar-se 
del subjecte de festeig. Sou conscients que “La Festa Major de la Geltrú la més popular de Catalunya”, “La Geltrú 
es mou amb tu” i “La Geltrú Guau, quina Festa” són tres models de festa que donen resposta a moments socials i 
econòmics distints de la Geltrú? Que no vol dir que siguin o hagin estat a gust de tothom. Però han deixat i deixen la 
seva empremta de manera significativa. 
El festeig de la Festa Major de la Geltrú la més popular de Catalunya gestionada per la Comissió de Festa Major 
àmpliament descrita per anteriors pregoners, l’hem de situar en un context de traspàs crític entre els darrers cops del 
franquisme i el ressorgí del poble català i de la Cultura Popular al carrer. Espai reconquerit, amb una perfecta comunió, 
en aquí a casa nostra, entre la parròquia de Santa Maria i la gent de la Geltrú, una societat geltrunenca de carrerons 
sense asfaltar, amb cases de façanes blanques de calç, que al cap vespre s’il·luminaven d’ombres amb el miracle diari 
del fanaler amb la seva llarga perxa, una Geltrú d’una estructura comercial significativa, on les sínies eren protagonistes, 
amb un comerç familiar cent per cent KM 0, tal com diríem avui. I alhora en ple procés de creixem urbanístic, vers 
l’estació. Fresca festivament i compromesa, en front d’una Vila Nova encarcarada i afectada d’aluminosis franquista. 
En canvi el teixit comercial en el casc antic de la Geltrú a finals de la dècada dels 80 i al llarg dels 90, es desdibuixa 
perden presència, per traslladar-se a la nova eixampla geltrunenca, a la Geltrú moderna i al cordó industrial de la 
perifèria al torrent de Santa Magdalena. La gestió del calendari festiu deriva cap a l’Associació de Veïns de la Geltrú, la 
qual cosa defineix un entorn distint amb necessitats noves que cal conciliar. Perd pes la parròquia i en guanya la societat 
civil. L’A.V d’en Josep Soler període 1988-1995 i més tard de l’Enric Esquiu període 1995-2005  cercaran establir ponts 
de connexió entre la nova Geltrú i la Geltrú tradicional i serà en aquests context que sorgeix “ La Geltrú es mou amb tu” 
on per voluntat i per compromís per festejar la Geltrú, el paper de cercar l’empatia de les dues òptiques geltrunenques, 
a cops incomoda i relliscosa, la dura a terme l’Associació d’Amics del Drac de la Geltrú, desconnectant-se de l’Agrupació 
de Balls Populars per prioritzar l’acció en el calendari festiu geltrunenc. 
La Geltrú Guau, quina Festa, és la festa del S.XXI on recull tot allò consolidat del S.XX i afegeix els Bessons del Drac de 
la Geltrú, les Cotonines, la Mula Guita i avui el Ball de les Diablesses infantils, amb la necessitat de reactualitzar-se per 
seduir les noves generacions, on internet, el mòbil, el facebook, el Twitter, el You Tobe, els Selfies i l’Instagram ens situa 
en una societat activa i connectada, amb moltes possibilitats però a cops autista i canviant, on tot està en crisi i tot va 
molt ràpid. L’Associació de Veïns s’instal·la i inaugura el Nou Centre Cívic de la Geltrú a la Plaça dels Alumnes Obrers, 
un espai multifuncional on també hi tindran el seu espai propi Els Amics del Drac de la Geltrú, la Colla de Diablesses 
de la Geltrú, la Colla dels Gegants de Vilanova i la Geltrú i demés entitats d’àmbit social. El casc antic de la Geltrú 
esdevé un nucli d’oci nocturn amb bars i petits restaurants on l’activitat comercial diürna resta casi desapercebuda, per 
la potent i propera zona comercial de la Vila Nova, per la consolidació de les grans superfícies i pel Pla Sant Jordi, una 
nova possibilitat urbanística malauradament fallida i amputada per la crisi econòmica global. 
Situats aquests tres marcs de referència, dir-vos que jo en soc partícip com a geltrunenc. Però en els dos primers hi vaig 
participar de manera activa i compromesa com a membre de la junta del Drac de la Geltrú des de l’agost de 1977 fins 
el 2005 i com a membre de la junta de l’Associació de Veïns de la Geltrú des del 1988 al 1997. 
El pare ens explicava, que de jove havia pujat a d’alt del campanar i s’havia enfilat damunt de l’estructura de ferro, que 
corona el campanar de la Geltrú, tot llençant i repartint filades de banderoles per engalanar la plaça de l’Assumpció, tal 
vegada com si d’un axis mundi es tractes, el campanar esdevé una columna que suporta el cel i comunica i uneix l’infern, 
la terra i el cel. L’axis mundi és el centre del món, món entès com a cosmologia de la societat en qüestió, en aquest 
cas la Geltrú. Cal assenyalar que l’estructura de ferro fou dissenyada al 1896 per l’arquitecte Bonaventura Pollés i Vivó 
influenciat per Gustave Eiffiel. D’aquest fet en quedar immortalitzat en un seguit de gravats al boix del mateix Salvador 
Masana i Mercadé publicats en els programes d’actes de la Festa Major de la Geltrú dels anys 50. 
L’adveniment del Drac de la Geltrú i la seva irrupció al panorama de la Cultura Popular i Tradicional a la nostra ciutat 
l’any 1978 i per extensió a Catalunya va obrir un nou panorama. Al 1977 quant iniciem el festeig, la construcció del 
Drac en Tigre amb disseny de Salvador Masana, i construcció a càrrec d’en Salva Masana, d’Enric Borràs i d’un servidor. 
Fou el primer drac construït des del poble i per el poble en plena transició democràtica, exemple de cultura de reciclatge, 
on el procés, el format, l’execució i el pintat van anar adquirint poc a poc entitat pròpia, de la inexperiència constructiva 
a la experiència pictòrica. Un Drac de línies cubistes que trencava motlles respecte els pocs exemplars existents i amb 
una cua en forma d’essa, per allò de l’essa de Masana. Amb colors propis de la paleta del taller de pintura Masana de 
la Geltrú, colors mediterranis, el drac és la suma dels quatre elements de la natura ( terra, aigua, aire i foc ) el drac és 
un rèptil per això el color negre de la seva pell, el color de la terra més fèrtil. El drac té escates blaves, vermelles i verdes 
propi d’un ésser marí i el groc de la llum de l’astre Sol. El drac dur ales per poder volar i dominar l’espai aeri i llença foc, 
doncs és un representant diabòlic que domina els espais subterranis. És una icona simbòlica perfecta. 
En Salva i jo col·laboràvem amb la Comissió de Festa Major com d’altres veïns, tot repartint el Programa d’actes, tal 
com s’estilava en aquells anys, barretina en mà, escala per escala i de porta en porta, per tal de recollir la voluntat del 
veïnat i fer un fons comú, recollida que es centralitzava al menjador de la pastisseria Llorens, cal Noni, centre neuràlgic. 
Era xocant que una colla de jovent s’organitzés al voltant d’un drac i el fes present, com un element en si mateix 
significatiu, per gaudir de la festa i sentir-se intèrpret del ritual de les cercaviles,  participant a la Festa Major de la 
Geltrú o de Vilanova sense cap remuneració, deixant de costat l’aspecte pirotècnic. Eren noves maneres de fer, que 
xocaven amb els criteris del moment encara vigents de la decadència festiva dels anys 70, ja que els entremesos de la 
Ciutat, els gegants L’Hereu i la Pubilla, el gegant de la Porra i la Geganta, el Drac de Vilanova i les dues Mulasses, la 
gran i la Presumida, sortien perquè l’Ajuntament pagava un sou als seus portadors. En canvi els Gegants de la Geltrú 
funcionaven sota la tutela de la Colla dels Bordegassos de Vilanova. L’apropiació del carrer com espai fester pel poble, 
la capacitat de compromís i de les noves inèrcies del jovent, van esdevenir cabdals per evolucionar i passar poc a poc a 
generar un canvi brutal en la concepció de com considerar un entremès bestiari i passar d’una baluerna duta per gent 
llogada, a dur i fer ballar una peça, un entremès de Cultura Popular i Tradicional d’un alt valor patrimonial, representatiu 
de la Ciutat. Pensem que el Drac de Vilanova, en aquells anys el carretejaven l’Àngel Gener i en Duran amb molt de 
respecte i estimació, i, que aquest i el Drac de Vilafranca no s’organitzen com a colla fins un any més tard al 1979, 
forçats per tal de poder participar a la Primera Concentració de Dracs a Barcelona on també i era present el Drac de la 
Geltrú. Aquesta festa, un any més tard, s’anomenà Correfoc. (Veure el llibre Mercè 79, l’Origen del Correfoc d’Heribert 
Masana i Soler, Ed. Emboscall) on deixa prou clar l’espai-temps i els protagonistes d’aquell acte. 
Si afegim que junt amb el Ball de Bastons (1977) la colla de Diables de Vilanova i la Geltrú que recuperen els vestits d’en 
Ricart al 1972 per la Festa Major de la Geltrú, els Falcons de Vilanova (1972) i el Drac de la Geltrú els quals s’organitzen 
i formalitzen l’Agrupació de Balls Populars l’any 1979, la volta a la truita és bestial, vist està clar, en perspectiva. En 
aquell moment l’Ajuntament veu a l’Agrupació de Balls Populars com una entitat bel·ligerant i reivindicativa. Doncs qui 
apostava per recuperar l’Entrada i Sortida d’Ofici per exemple a Vilanova, era l’Agrupació i els que no volien investir 
la festa amb aquest acte eren el mateix Equip de Govern recentment sortit de les primeres urnes democràtiques, tot 
inventant cercaviles alternatives per tal de desvincular el seguici festiu del fet religiós. El 1980 es constitueix la Comissió 
de Recerca i Promoció de la Cultura Popular per tal redreçar i gestionar la complexitat del moment en l’àmbit festiu. 
En canvi aquí a la Geltrú, estàvem més pel tipus de model de matinades, si matinades amb grallers sols o amb la 
participació també del Drac de la Geltrú i dels seus tabals a més dels Gegants de la Geltrú i del Ball de Diables de 
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Vilanova tipus matinal. Model propi i comú a la Geltrú dels anys 20, on es feia la matinal a les sis del mati, amb tronades 
i la participació dels gegants, drac, mulasses i els balls populars de Vilanova i la Geltrú, model propi del Garraf, cosa que 
han sabut conservar a Sitges i en certa manera a Sant Pere de Ribes. Finalment s’optà pel model Vilafranquí, penedesenc 
de matinades amb grallers, amb el toc de Matinades. Tot i que aquest model durà a la Geltrú fins el 1988. Del 1988 fins 
al 2005 les matinades foren en comunió amb una colla de grallers i els Dracs de la Geltrú.
L’estrena d’en Barrina el Drac petit de la Geltrú construït per en Salva Masana i per un servidor i de la primera colla 
de diables infantils de Vilanova i la Geltrú de l’ABP pintats per Salva Masana al 1981, a més de la segona Trobada 
de Diables de Catalunya el 1982 a Vilanova i la Geltrú amb els vestits del 1980 de l’Armand Cardona Torrandell i els 
actes del cinquè Aniversari del Drac de la Geltrú al 1983 amb la primera concentració de Dracs a Vilanova i la Geltrú i 
la primera cercavila de dracs infantils d’escola i casolans, seran fets que marcaran noves maneres de mostrar-se i nous 
camins, que més endavant seran formules que seran manllevades o imitades per altres festejadors. El mateix any la 
constitució del GABICP ( Grup d’Amics del Bestiari i de la Cultura Popular) a part de mostrar de manera itinerant el ric 
patrimoni en l’àmbit del bestiari a Catalunya amb el recurs de la pintura d’en Salva Masana, amb la fotografia d’en 
Ramon Saumell i amb l’escultura d’un servidor, anirà sedimentant-se la necessitat de cercar espais, on els elements de 
la nostra Cultura Popular i Tradicional de cada poble i ciutat puguin ser exposats i desats de manera correcta a alçada 
de les seves necessitats. Han hagut de passar 36 anys per veure l’inici d’una possible solució al tema amb la proposta 
de la Casa de la Festa a casa nostra. Mentre altres ciutats, ens han pres ja la davantera.
El 1986 canvi de paradigma a la Geltrú, deu anys desprès de la seva formació, l’Associació de Veïns de la Geltrú pren el 
relleu en l’organització de la Festa Major de la Geltrú a la Comissió de Festa Major, és un moment crític per la Geltrú, es 
palpen problemes d’encaix del moviment veïnal amb la sensibilitat reduccionista tradicional al voltant de la parròquia, 
l’excés de protagonisme del cas antic en front del poc de la resta del territori geltrunenc amb un nombre major de socis 
veïns. S’aconsegueix però, sota el mandat de Dídac Millán, una fita àmpliament desitjada, la primera pavimentació i 
enllumenat dels carrers del casc antic de la Geltrú, cosa que no frena malauradament el degoteig continuo de pèrdua 
d’activitat econòmica. Ja amb Josep Soler al capdavant de l’Associació de veïns el 1989 es reformula el Pregó de la Festa 
Major de la Geltrú amb una estructura teatrealitzada estable amb la figura notable del Sr. de Margalló paper interpretat 
per Ton Mañer en una primera etapa i per l’Oriol Borrós en una segona, acompanyat d’un seguici de recreació medieval. 
També es va promoure la recuperació de la processó de Santa Gertrudis copatrona de la Geltrú el 1990, a partir d’una 
imatge de Santa Cecília desada a les golfes de la rectoria i que en Rafael Burcet i un servidor van recollir i dur al meu 
taller, on la vaig reconvertir en Santa Gertrudis sota el vist i plau de Mossèn Pere Sitjà. Es va fer típica, la frase recurrent 
de cada any dins la colla del Drac:  Hem de quedar, s’ha d’anar a muntar la Santa, amb tot el respecte, es referia a 
baixar del cort el tabernacle i col·locar-hi  la imatge de Santa Gertrudis desada a la sagristia per tal que els feligresos 
l’engalanessin amb flors. Paral·lelament es constituí el grup Pirotècnia “Quefalla” encarregat de vestir amb pirotècnia 
de llum el campanar i demés endimaris pirotècnics de la Colla del Drac. I tan mateix dos anys més tard el ressorgiment 
el 1992, de la Diada de Corpus Cristí amb la seva processó, catifes i l’Ou com balla, on van poder veure i viure al llarg 
d’uns anys la figura de l’artista de la Geltrú per excel·lència en Salvador Masana i Mercadé dibuixant al terra de la plaça 
dels Lledoners, els models de catifa per omplir de ginesta collida a Solers i demés flors, gespa i encenalls recollits per la 
colla del Drac de la Geltrú i d’alguns veïns per engalanar els carrers conjuntament amb el Centre d’Esplai de la Geltrú. 
En el mateix any per la diada de Rams s’incorporà al seguici festiu la Moixiganga de la Geltrú formada per joves de 
la parròquia de Santa Maria, amb vestuari dissenyat per Susanna Santasusana al so d’una partitura trobada a l’arxiu 
parroquial per na Paquita Roig i en Xavier Orriols. Seran doncs, exemples prou clars d’implicació i de compromís d’acció 
conjunta entre l’A.V de la Geltrú, El Drac de la Geltrú i la Parròquia de Santa Maria en un període prou significatiu. 
El 1995 es fa un pas més, l’Associació de Veïns ja dirigida per Enric Esquiu aconsegueix un local estable per la seva 
gestió la Casa Puig Figueras, Casal del carrer de Barcelona, deixant al darrera 20 anys de locals provisionals. Al llarg 
d’aquest mandat es fa la nova pavimentació del casc antic de la Geltrú i el reordenament de l’enllumenat de façanes i 
carrers. L’Associació de Veïns, el Drac de la Geltrú i la Unió Esportiva Geltrú van poder gaudir d’espai per autogestionar-
se. S’edita la revista La Geltrú, sota la batuta d’en Jaume Barceló i d’en Serra Figueres. I serà en aquest context i 
gràcies a la iniciativa del jovent del Drac de la Geltrú que es formula el concepte de “La Geltrú es mou amb tu” amb el 
convenciment que els primers que s’han de moure, són  les entitats per tal de donar un ventall d’activitats, on tots els 
geltrunencs i vilanovins tinguin el seu espai per moure’s i participar. Sota aquesta premissa aparegué una nova proposta 
El Tomb de Foc el qual va marcar un abans i un desprès de la nit festera geltrunenca, ideològicament formulada per la 
Comissió del Tomb de Foc del Drac de la Geltrú, idea sorgida de la fusió del joc de jugar a fer estructures fogueres amb 
llumins i del conte Al marge dret de la Pastera: La llegenda de la fundació de la Vila Nova de Cubelles d’en Francesc-
Marc Álvaro amb il·lustracions de Rosa Altés. En el paràgraf on diu: “ Si una nit de Pasqüetes donàveu tres tombs seguits 
al castell de la Geltrú, ... passant pel carrer Arengaders (que la gent anomena “de les bruixes”) us apareixeria un gat 
negre que es mossega la llengua i va amb la cua entre les cames... és l’esperit perdut, avorrit i condemnat de qui fou el 
senyor feudal de la Geltrú”  cosa que il·luminà als joves per parir aquest acte innovador a la Geltrú. Presentant el Tomb 
de Foc dins la Nit Llunàtica com a acte per seduir al poble, amb el lluïment d’entremesos bestiaris de foc, tot omplin 
de llum, de colors i de sons els carrers estrets i tan emblemàtics de la Geltrú. Acte que evolucionà amb la incorporació 
dels quatre elements batejats amb el nom de Terral, Airós, Fogot i Marejol i estrenats a la Cercavila de La Rauxa del Foc 
dins dels actes programats per la Geltrú mil·lenària al 1999. Mil·lenari que es completà amb la 1ra. Trobada d’Armats 
a Vilanova i la Geltrú. Successivament el Tomb de Foc va incorporant altres personatges significatius, com un inici 
teatrealitzat amb el Cabró com a mestre de cerimònies, els Éssers malèfics, la Matraca, la Malèfica, i el Cerber i de 
cloenda el Solstici, un artefacte pirotècnic diabòlic.
L’any 2000 és forma El Ball de les Diablesses de la Geltrú, d’un trencament dins la Colla del Drac de la Geltrú, el canvi 

de mil·lenni proposa noves inquietuds i nous protagonistes observant altres maneres de festeig per la Geltrú, els vestits 

foren pintats per un exdraquer del Drac de la Geltrú i exalumne d’en Salva Masana i meu del Taller de pintura en Lluís 

Amaré. 

I per acabar, festejarem el 2003 l’estrena del Drac nou de la Geltrú que sorgir d’un ou, que descendir des d’alt del 

campanar a la Nit Llunàtica del Tomb de Foc. Drac modelat en fibra de vidre per l’artesana Dolors Sans i pintat seguint 

els criteris pictòrics propis de la paleta del taller Masana, per Salvador Masana i Mercadé que hi pintar quatre tocs 

màgics, per Salva Masana i per un servidor que també feu els aparells de ferro pels coets i per les espatlleres dels 

portants amb la col·laboració de la Colla. L’ús dels colors mediterranis, amb espirals, amb l’ús simbòlic anteriorment 

descrit, singularitzen i identifiquen una manera pròpia de fer, que es traslladà també a tot el vestuari pintat i confeccionat 

fins a les hores per la Colla.

Tots aquells i aquelles que al llarg d’aquest període de temps heu participat del festeig de la Festa Major de la Geltrú, 

heu fet possible, que restés viva i present. Noves propostes creixen per festejar la Geltrú del S.XXI, que la Mare de Déu 

de l’Assumpció, la Verge Maria ens il·lumini a tots i a totes i que gaudiu d’una nova Festa Major. 

Visca la Festa Major de la Geltrú i visca Catalunya lliure.           

Abel Masana i Saburit.
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NOTES !!

- S’anima al veïnat a engalanar balcons, carrers i places i a treure 
porrons durant les matinades, i la cercavila de l’espígol

- Normes de seguretat per a les  cercavila de la Tronada Infernal, Tomb 
de foc i Cercavila de l’Espígol: protegir vidres de portes i finestres; 
treure la roba estesa; no tirar aigua des dels balcons; eliminació de 
qualsevol vehicle aparcat, retirar tendal o elements que puguin ser 
inflamables o malmesos en contacte amb les espurnes del material 
pirotècnic. Els participants han d’anar amb barret de palla, calçat 
esportiu ben lligat i amb roba de cotó.

-L’organització es reserva el dret de suspendre o modificar qualsevol 
acte si per causes imprevistes ens veiéssim obligats a fer-ho, tot 
anunciant-ho, en cas de ser possible, als mitjans de comunicació locals.
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Us desitja 
una bona

Festa Major

c/ Unió, 40
08800 Vilanova i la Geltrú
www.discoarcs.com
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