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DIARI DE VILANOVA

Lafesta i lessevescireumstáncies-,

una eiernitat,. És prou cone-
guda la lIegenda de la Verge

. La festa és, sens dubte, un de Ie"s Neus i I'advocació que
deis fenórnens socials més va fer la ciutat en nomenar-Ia
estudiats. La festa és una ac- com a patrona de la vila i cele-
tivitat coLlectiva que expressa -brar la festa com mitjá perinter-
sentiments, que combina cedir davant les pedregades
religiositat i mentalitat laica, que malmetien les collites.
que es mostra en moltes La festa rnajor, amb els
ocasions interClassista, que seus alts i baixos, amb temps
esdevé element de seciabilit- millors i pitjors, arnb temps per
zació i de comunicació, que ésla gloria i amb temps per la
aparador de les mentalitatsdel miséria, ha subsistit al lIarg
moment; en definitiva, que la d'aquests anys i ho ha fet
festa pot ser un element perqué en cada época hi ha
indicador de I'evolució de la hagut qui s'ha posat al davant
societat i un bon mirall en el i ha arrossegat el carro ... hi ha
que queden reflectides les háqut qui,des de les societats
principals caracteristiques i de la vila -qui hagués pensat ,
re'alitats de cada momen!. La ara fa cent anys, quan el

,festa evoluciona com evolu- protagonisme de les societats
ciona la societat i en cada era important, que més enda-
moment s'adapta als canvis vant s'encunyaria la ja gasta-
culturals i de costums. da expressió de societat civil

La nostra festa major, la de ' :com a paradiqma de motor
la marededéu de les Neus, és social- o bé des de les
una festa relativament moder ~ institucions ha volgut romandre
na, supera els 200, pero aixó fidel a un cornpromls lIunyá
en els elements de la tradició que obligava els vilanovins i
no són masses anys, encara vilanoviries pel vot deis seus
que per alguns signifiqui tota avantpassats a magnificar la
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Els mernbres de la ,comissió de la festa major de I'any 1984

jornada de.la Verge Blanca.
I en aquest context d'anar

rellevant-se la societat orga-
nitzada i I'administració, la
nostra fe sta major ha superat
la historia fins arribar als
nostres dies amb un model
que s'emparenta amb altres
festes de I'entorn, que s'em-
miralla en els seus inicis actuals
en un model de participació
social i de ñnancament en la
seva majoria públic. L'evolució
al, lIarg del seqle XX va'lüqada
a I'evolució de la de la propia
societat vilanovina, és a dir la

. de perdre la identitat com a

La festa major
d'una població
evoluciona com
ho fa la societat

\

nucli rural i amb connotaclons "
religioses de la festa per anar
prenent un carácter de festa
urbana i molt lligada als
interessos ia les competéncies

I de les societats que rivalit-
zavenper oferir el millor pro-
grama d'actuacions i balls.
Aquesta és la linia de festa
que predomina a la nostra
societat fins la década deis

trenta: amb més o menys alts
i baixos, lligats als sotracs que,
es produeixen a la primera
meitat del nostre segle. No cal
parlar de la situació de la
postguerra amb totes les seves
conseqüéncies: desaparició
práctica de les entitats de la
ciutat, manipulació de I'esperit
festiu, utilització partidista de
la festa i monopoli de I'orga-
nització. Aquesta situació i
evolució de la festa a la nostra
ciutat, els models i les impli-
cacions de carácter polític, la
influéncia de'! sector més
religips i dretá al Irarg de ja
historia, la vinculació cap afs
anys vint de' festa i promoció
de la ciutat, estan magni-
ficarnent estudiad es en elllibre
d'Antonio Francisco. Canales
Serrano La resta majar de
Vifanova ile Geltrú al segle XX
editat pel Consell Comarcal del
Garraf i guardonat amb el
Premi Eugeni Molero de I'any
1994.

, Les primeres manifesta-
cions ..d'una certa aítematíva
es donen cap als anys quaranta
i escaig quan des del Foment
Vilanovi s'impulsa el renaixe-
ment de balls i entremesos; tot
i la timidesa en promoure un
model diferenciat, per les
óbvies concornitáncies amb el
poder establert, ens sernbla
que és important de tenir-ho
en compte.

A la segona meitat de la
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década deis seixanta, al voltant
del nucli de la Geltrú amb els
moviments vinculats a I'esglé-
sia es reformula la testa major
de la Geltrú que sempre havia
tingut un taranna diferenciat
de la de la vila. Aquesta festa
combinava perfectament els
actes religiosos, els populars i,
sobretot, algunes actuacions
que lligaven amb les avant-
guardes de la creació teatral i
musical.

La majoría de les perso-
nes quetreballaven en aquesta
festa (els Torelló, Caba, Orriols,
Huguet, Porta, Sanabra i ben

Ambla
democracia, la
festa es fa més

participativa

segur que molts altres) tenien
ciar que volien endegar un
model participatiu i lIigat als
interessos culturals i populars
del momen!. Des d'aquella
época en qué es va estructurar
un model de testa major molt
rnés participatiu n'han quedat
aspectes que ja són tra-
dicionals en la festa de la ciutat.
Uns programes que volien tenir
una qualitat formal i amb
contingut que anés més enllá
de la simple programació deis
actes.

De I'empenta d'aquella colla
en sortiren no només un model
sinó tot un patrimoni tangible
com els Gegants de la Geltrú,
sense oblidar tot un patrimoni
litúrgié al voltant de la practica
festiva: el pregó, les sortides
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d'ofici, el repartiment del pro-
grama.. .

Pocs anys després deis
setar.ta, un nou elemeht venia
a sumar-se en aquest model
alternatiu de festa. La fundació
deis Bordegassos de Vilanova
per un col.lectiu de persones,
algunes d'elles vinculades a
aquests moviments geltru-
nencs, fa que una manera de
concebre la festa vinculada a
la recuperació del patrimoni
folklóric reneixi amb torea; la
presencia deis Bordegassos
entre les colles de portants
d'entremesos, intentant con-
solidar I'actuació castellera

.corn un plat fort de la festa
major, va donant una nova
perspectiva a la festa de la
ciutat (algun any, els Borde-
gassos per subscripció popu-
lar van pagar I'actuació deis
Nensdel Vendrell, ja que l'Ajun-
tamentargumentava manca de
pressupost) fonamentada en
una adaptació del cicle festiu
als elements socials i culturals
que cornencaven a despertar
després delllarg període de la-
dictadura franquista i de la
manipulació de la festa. Més
endavant, I~'fundació de l'Agru-
pació de Balls Populars fou
també cabdal i fonamental per
acabar de recuperar la tradició
festiva de la ciutat amb la sor-
tida al carrer deis balls que
havien travessat una profunda
crisi. En el període de la transi-
ció democrática es van creant
espais .d'actuació que, sense
vincular-se al poderpolític, van
posant piques en I'espai de la
celebració festiva; així, alguns
deis programes d'aquells anys
estan confeccionats per per-
sones vinculades als movi-
ments de recuperació de la
cultura popular,

L'arribada de la democra-
cia comporta un eselat en la
participació de la ciutadania
en totes les manifestacions de
caire popular. No fou aliena la
festa; les primeres celebra-
cions festives de la ciutat des-
prés de recuperada la demo-
cracia recuperen també un al!"
nivel!' de diterenciació i de
plantejaments organitzatius. A
la ciutat es perfilen diversos
models en I'organització festi-
va. Per una banda, les festes
deis barris i la de Sant Antoni
tenen unes comissions própíes
i reben les aportacions econó-
miques i infraestructurals de
l'Ajuntament. A la Comissió de
Carnaval, que és fruit d'una
col.laboració directa entre
Ajuntament i entitats associa-
des, amb el pas del temps
seran les entitats que prendran
el timó de la festa i l'Ajuntament

rornandrá en un paper de ser-
vidor .de la mateixa. La fe sta
major va tenir un model mixt i
en els primers anys del perío-
de dernocratic es feu una co-
missió molt amplia entre les
entitats, assistida pels técnics
de l'Ajuntament. En els primers
anys es succerren debats im-
portants, el tema de la supres-
sió de I'entrada d'ofici, la pu-
blicació del programa eri la
lIengua propia del país única-
ment.. suscitaren lIargues .i
apassionades, perócivilitza-
des, discussions.

Mica en mica, la Comisssió
aná estructurant-se i perfilant-
se com un fórum que no només
orqanitzava sinó que debatía i
feia propostes innovadores,
Cal recordar-que atacíutat du-
rant uns anys es celebra el
seminari Festa al carrer pel
qual desfilaren notables teórics
de la festa i nombroses per-
sones que després foren els
principals dinamitzadors deis
elements festius a moltes ciu-
tats de Catalunya .. L'eslógan.
Vilanova és festa·comen~ava
a ser realitat. La ciutat fou cap-
davantera en la reorganització
i en la potenciació de I'esperit i
la realitat festiva, rentortrnent
de l'Agrupació, la concertació
d'un calendar! festiu, la partici-
pació espontánia foren ele-
ments que consolidaren rápi-
dament una manera d'enten-
dre i fer festa.

La corníssió d'entitats evo-
luciona i s'estructurá en una
assemblea general on hi po-
dien participar entitats o per-
sones a titol privat interessa-
des en la festa; d'aquesta as-
semblea en sortia un secreta-
riat amb membres escollits per
I'assemblea i altres nomenats
per l'Ajuntament. Aquest se-
cretariat, junt arnb els técnics .
municipals, foren els respon-
sables de pensar, fer i vetllar

.per la festa major. La societat
civil recuperava una posició
en el món festiu i prenia ini-,
ciatives de carácter social. La
tasca de la Comissió de Re-
cerca i Promoció de la Cultura
Popular i el Folklore (déu-n'hi-
do del nom!) creiem que fou
altament positiva ja que crea
un model de participació i d'or-
ganització de la festa alhora
que promocionava I¡¡ inve~ti-
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Els balls populars són protagonistes d'excepció de la festa· major

gació de temes relacionats
arnb el ciele festiu de la ciutat:
Amb més o menys encert, amb
més o menys dedicació, el cert
és que una rnuníó de ciuta-

. dans i ciutadanesrecuperá la
tradíció de participació activa
en I'organització de la feina de
fer la festa. Anomenar a tots i
totes el5 membres de tes di-
verses comissio~s seria difícil
perqué segur que oblidar.íem
més d'una persona, pero cal
fer-els-hi un reconeixement
públic ja que entomaren el
repte de recuperar la festa amb
una gran voluntat i eficacia.

Enguany, la festa estrena
un nou model organitzatiu, els
Pabordes, ciutadans i ciuta-
danes escollits uns, i altres
anomenats per l'Ajuntament,
que seran els responsables de
la festa. Pensem que és un .
honor. i una responsabilitat
ésser escollit entre els Pabor-
des. El model que es propasa,
fruit potser de la mateixa re-
flexió que va comportar fa 18
anys la creació de la Comissió
de Recerca, és un model més
proper al vilafranquí, pero amb
I'epítet particular: el model de
I'elecció .de les persones.o de
denominació, creiem que pot
variar perfectament, mante-
nint I'esperit que ha viscut .
aquesta ciutat en el camp
festiu, la participació i la millo-

ra sistemática de les progra-
macions amb la introducció' de
nous actes que amb els anys
van adquirint una 'solera i un
assentament que esdevenen
ja tradicionals. El col.lectiu de
PabordeS és, dones, una hova
proposta tan válida com I'an-
terior i esperem que esdevin-
gui prou dinámica per seguir.
aquesta cursa ascendentde la
nostra festa. No n'hi ha prou
amb organitzar; caldrá, i pen-
sem que és possible, anar re-
situant el nivell festiu de laciu-
tal. Si fa quinze anys el repte
era, a més de tot el que hem
explicat, aconseguir que els
vilanovins i vilanovines es
quedessin a gaudir de la festa
en plenes vacances d'estiu, ara
es plantejaran nous reptes.

Enguany, tenim una bona
.proposta festiva, pero no vol-
dríem acabar sense fer un cert
retret en el camp de I'opiriió.
Quan. hem lIegit les deelara-
cions d'algun paborde sobre la
sensació de sentir-se més lliu-
re per I'abséncia de técnics i
polítics, no podem deixar de
pensar que I'afirmació és una
valoració que no fa justícia a
les persones que des de la
responsabilitat técnica o del
paper de responsable polític
han participat en el procés de
dignificació de la festa. Volem
reivindicar que' a l'Ajuntament
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de Vilanova durant molts anys
hi ha hagut técnics i técniques
que han creat escola, que han
fet grans aportacionsal résorgir .
festiu del país i que han treballat
colze a colze, sense imposi-
cions, amb un gran respecte
per totes les opinions, amb els
membres de les diverses co-
missions. I per aixó, quan algú .
diu que sense ells es treballa
amb més llibertatvolem reivin-
dicar no 5015 la seva figura
sinó la seva extraordinária fei-
na al marge del color polític
deis ajuntarnents. La funciódel
poli tic l'analitzarern en una al-
tra ocasió, pero deixem elar
que corn a persona electa ha
de donar raó deis seus actes i
de les seves decisions, peró
també opina i és un ciutadá de
pie dret i la seva condició con-
juntural no I'invalida per fer i
prendredeterminades op-
cions. Del mite que des de la
societat civil tot s'organitza
millor també en podem parlar
en una altra ocasió.

Ara, dones, els toca als
Pabordes exercir la seva fun-
ció amb responsabilitat i dig-
nitat, segur que ho faran; els
resultats de la seva feina plau-
ran, n'estem convencuts. la
majoria de la ciutadania i pot-
ser els tocara repensada festa
després de gairebé vint anys.
És un bon repte. Sort i encerts!
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CURSOS
D'IDIOMES
ESTIU '97

ANGIl.S. FRANCES. ALEMANY.
ITALlÁ ¡RUS.

Dirigitsa: Nens,jovesi adults

Cursosintensiusi "SemiPrivats":

2 horescadadiadedillunsadivendres.

Durada:1mes= 40.horesdeclasse

Calendari:Agosti setembre.

Horaris:Matinsde10a 12h i de12a 14h.


