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EL BALL DE BASTONS [?,E
. .

VILANOVA 1 LA GELTRú J

David Grau i Mirabent

Aquestafestamajor, quane14d' agost,vigília
dela festa,el ball debastonsdongui el primer
cop, aquestacolla haurafet vint -i -cinc festes
majors, vint-i-cinc anys, que s"hauran
complert per Sant Joan .

Pero també és veritat que comptes els
aniversaris per les festes majors que han
passatipertant, enguanyfara vint-i-cinc anys
dela sevarecuperacióperVilanova i laGeltrú.
De fet cal remuntar-se a la tardor de 1976
quan un grup de joves, de l' esplai de la
parroquia de la Geltrú volien constituir un
grup de ball de diables pel barri, per altra
banda altres joves que no estaven vinculats
en aquest grup, tenien la intenció de fer un
ball de bastons. Cal destacar en aquest
moment, la intervenció de Mossen Pere
Sitjá, rector de la Geltrú, que els hi presenta
a Senen Domingo, vell bastoner, veí del
barri, que ja havia estat ensenyant als
bastoners de les Roquetes.
Conflueixen els interessos dels dos grups
dejoves, els de l' esplai abandonen la idea
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de fer un ball de diables i es llencen j a tots
junts per engegar un ball de bastons de
Vilanova i la Geltrú.

Els primers assajosesrealitzen ala parroquia
de la Geltrú al carrer Terrissaires al local de
l' esplai "la Quitxalla", d' on provenien part
dels bastoners. En Senendomingo ambuna
paciencia infinita va comencar aensenyar a
aquells nois que donada la sevaedat, entre
15 i 18 anys, no es prenien massa
seriosamentl' assaig.

Desprésd' unhivern complicat enqueentren
i surten xicots del ball, s'incorporen al ball
unsjoves del ball debastonsdelesRoquetes,
que donen experiencia al grupoAraja saben
alguna cosa i escomencen apreocupar pel
vestuari i a indicació d' en SenenDomingo,
s' en van aveure en "Sánchez" el darrer cap
decolla del ball debastons deVilanova que
encaraconservalarobai lesbanderesantigues.
En "Sánches" com sempre li van dir els
bastoners, no tan sols els hi va deixar, sinó
que amés esva oferir adonar un cop dema
alsassajos,ell i la sevadona,quehavia tingut
curadel vestuari quequedava,van donar una

ajudadecisivaaljove ball debastons.

Elsnousbastonerss'estrenenperSant
Joan enel marc de la festa major del
barri, l 'associaciódevems va donar
la primera oportunitat a la colla i
més endavant també la donaria a
altres grups del nostre folklore que
pertanyen a la nostra festa.

Cal dir que en aquesta primera
actuació la colla encara no esta
complerta amb els 16membres que



necessitai espresenta amb 12components.
Aquestaapariciópública elsservirá percaptar
nous membres que ja estaran a punt per la
sevaprincipal fita: LaFestaMajor deVilanova.

Mentrestant un grup de noies s'han afegit i
constitueixen una colla, probablement la
primera detot Catalunyacompostaúnicament
perdones.Aquesta colla ésensenyadatambé
pel SenenDomingo, pel Jordi Villanueva i en
Jordi Güell, membres de la colla dels nois.

S' acosta la festa major i desprésdediscutir
llargament ambel regidor detorn: recordem
queaquestajuntamentencaranoésdemocratic
i que la gestió de les festes populars i entre
elles la festa major esfa demanera rutinaria
i que l' entrada de nous grups que volen
recuperari renovarla festaesfaambprevenció
per part dels responsablesmunicipals.

Amb tot, aquestaprimera sortida a la festa
per Vilanova, és tot un exit pels bastoners,
queencaracomparteixen cartell ambelsballs
populars de les Roquetes i ambunamenade
"majorettes" deCubelles, com espot veureel
criteri dela comissió defestesd' aquell temps
eracom amínimcuriós.

El ball debastons,fa la primera exhibició ala
placa de la Vila o tal com deia el programa
d' actes:alaplaca 18deJulio. Els acompanyen
els grallers de Sitges, i estrenen uns nous
vestits, els antics, cedits pel Sánchez, estan
massavells, tot i aixo lesbanderescontinuen
essentlesdela colla vella, aquestdetall, el de
no fer unesbanderes noves demoment, ens
dónapistes del taranna de la nova colla, que
en tot moment es considera hereva d'una
tradició que s'havia estroncat. Aquest ésun
fet curiós, dones la practica totalitat de la
novacolla estamancadad' herenciesfamiliars
o d' altra niena sobre tradicions populars.
La composició social de la colla es forca
diversa, estudiánts, treballadors d' oficis
diversos, vilan~vins de tota la vida i un
relativament nombró sgrup de les Roquetes
deprocedencia immigrada.

Passadala festa major arriba la festa major
de la Geltrú, s' estrena la colla de les noies
procedents prácticament totes del mon
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sardanistaconcretamentdelaObraSardanista
DansairesVilanovins.

Comencen només amb 8 balladores, pero
rapidament augmenten el seunombre i ben
aviat formen una colla completa. També en
aquestafesta s'estrenenelspetits bastoners,
una colla de nens que ja és ensenyada pels
grans amb la col-Iaboració entusiasta d' en
SenenDomingo. Jasóntreslescolles i enpocs
mesoss'hanconvertit enlacollamésnombrosa
deVilanova juntament ambelscastellers.

Passa l'estiu i les festes majors, pero no
s' atura l' activitat pels nous bastoners.

Al novembre i en el marc del congrés de
cultura catalana es celebra a Vilanova un
dels actes de c1oenda,en ells hi participen
les tres colles debastons, una exhibició que
es fa a la placa de la Vil a durant un acte de
presentació de l' ambit deprojecció exterior
de la cultura catalana.

Més tard, al desembre actuarien també a la
inauguració de "L' esplai" un conegut casal
d' avis situat ala rambla vilanovina.

Les colles de bastons estan ja integrades
perfectament en el moviment cultural de la
vila i espreparenpel segonanyd' existencia,
1978,un anyon incrementara el nombre dels
seusefectius i enquecanviaran moltes coses
atots nivells: polític, social i cultural.

Fins aquí quatre apunts del que va ser l' any
1977, l'any de la recuperació del ball de
bastons deVilanova i la Geltrú, un element
essencial de la nostra festa major.
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