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Socletat

Més d'una quarantena d'actes de tot tipus s'han organitzat amb
motiu de la celebració, del19 al 29 d'aquest mes de juny, de la XXII
edició de la Setmana del Mar-Festes de Sant Pere de Vilanova i la
Geltrú. Les principals novetats d'aquest any són diverses activitats

destinades a promocionar qualitats del peix blau, la ubicació per
primeravegada d'un envelat per celebrar-hi balls i, sobretot, la
celebració d'una taula rodona on es debatrá la possible organització
d'unes Fires del Mar i de la Pesca a Vilanova i la Geltrú

Es debatrá la possibilitat d'organitzar unes Fires del Mar i de la Pesca a Vilanova
.

La Setmana del Mar 92 surt a la mar divendres que ve
amb más de 40 actes diversos

El president de I'lnstitut
Setmana del Mar, Josep
Francesc Huguet Prais. va pre-
sentar dissabte passat en roda
de premsa, celebrada al
Patronat Municipal de Turisme,
les mes de quaranta activitats
previstes en el marc de la
celebració, del 19 al 29 de juny,
de la XXII Setmana del Mar-
Festes de Sant Pere.

Aquesta tradicional festa
vilanovina, qualificada d'lnterés
Turístic Mariner per part de la
Generalitat de Catalunya, es' ."
organitzada per l'lnstitut
Setmana del Mar i la Confraria
de Pescadors i, enguany,
compta amb un pressupost
aproximat de cinc milions de
pessetes. El principal esrorc
económic del pressupost ha
estat aportat per la Contraria de
Pescadors vilanovina.

Les principals nov.etats
d'aquest any són la ubicació
d'un envelat per celebrar-hi els
tradicionals balls al MolI de
lIevant i diversos actes per
promocionar el peix blau.

FIRES DEL MAR I DE
LA PESe,-

La reflexió també estará
present en aquesta edició de la
Setmana del Mar-Festes de
Sant Pere amb la celebració
d'una taula rodona sobre la
possible organització, des del
sector privat, d'unes Fires del
Mar i de la Pesca de Vilanova i
la Geltrú.

En el decurs de la
presentació d'aquesta XXII
edició de la Setmana del Mar, el
regidor de Serveis Personals
de l'Ajuntament vilanoví,
Francesc Surroca, va destacar
que es presentava un progra-
ma mon complet latrevn que
combina les actlvltats amb la
reflexló. Francesc Surroca va

Un momenl de racle de presenlació dissable passal del programa d'actes de la XXII Setmana del Mar-Fesles de Sanl Pere de Vilanova i la Gelírú FÉUX

manifestar l'interes que per al
Igovem vilanoví aixequen els
temes relacionats amb el mar.
Així va explicar el projecte de
portar a Vilanova ensenyaments
reglats vinculats amb les
cíencíes del mar.

El regidor de Serveis
Personals també va considerar
mo" Intereasant la possible
celebrflció d'unes Fires del Mar
i de la Pesca de Vilanova i la
Geltrú. .

Per la ssva.part, el regidor
de Dinamització Económica,.

Enric Ferrer, en el decurs
d'aquesta presentaci6 deis
actes de la Setmana del Mar
92, va destacar la importancia
de promocionar el peix blau i
va afegir que este m mol!
oberts a qualsevol Iniciativa
encaminada a donar vida al
Mercat Municipal de la clutat
I a potenciar-lo.

El president de l'lnstitut
Setmana del Mar, després
d'explicarpormenoritzadament
cadascun deis actes de l'edici6
c'enquany. va ategir que una

vegada més Intentarem fer
parttceps d'aquestes festes
de la platja vllanovlna a la
resta de clutadans vllanovlns,
els de la vla cap amunt.

En la presentaci6 també hi
van participar el patr6 major de
la Contraria 'de Pescadors,
Domenech Bardí; el secretari
de la Contraria de Pescadors,
Manel Ametller; el cel.lador de
I'Ajudantía de Marina, Antoni
Sadurní; el president del Club
Gastronómic el Rebost, Santi
ColI i el director del Patronat

Municipal de Turisme, Josep
Mendez.

L'acte inaugural d'aquesta
XXII Setmana del Mar anirá a
cárrec del conseller de Política
Territorial i Obres Públiques de
la Generalitat de Catalunya.
Joaquim Molins, amb un preg6
sobre el tema Present I futur
del Port de Vllanova Ila Genrú,

Joaquim Molins lIegira el
preg6 inaugural a les 19 hores
de divendres que ve a la lIotja
de Pescadors de Vil ano va i la
Gelírú .
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XXII Setmana del Mar-Festes de Sant Pere

Una platja de transició, entre les primeres pedres del port en
construcció, de quillats a la fonda, de barques sobre pals o amarrades
a la sorra, d'un immens espai de joes o de les embareaeions més

: lIeugeres lligades a les palmeres o a les reixes de les finestres de

la íacana marítima quan en els temuts temporals de mitjorn I'aigua.
pujava pel earrer Ferrer i Vidal fins el taller del eonegut "Ferrer de
mar" I pare d'en Jaume Bertrán i Carbonell, que avui fa, a través del
DIARI, una evoeaeió de la'platja vilanovina .

Records d'una íntantesa lIigada a la platja vilanovina

Evocació·de la·meva.plalja
JAIM lI8I1lIAN I CAIIBOI'IU

Avui, amb la perspectiva
d'un record ja molt lIunya, que
és com aquell qui diu. un record
matitzat per I'oblit segurament
voluntari de les coses desagra-
dables, voldria parlar-vos de la
platja de la meya adolescencia
i de la influencia que en el com
s6c han tingut les vivencies
d'una etapa de la vida en la que
els fets i les persones deixen un
rastre, del qual conscientment
o inconscientment ens anem
amarant.

Parlar deis meus records
d'acotescéncia és parlar de tota
una barreja, és parlar d'espais,
és parlar de carrer de sorra, de
mar, de jocs, d'arnics. ....pero
és també parlar del record de
veure'm en el taller del meu
pare~ donant tombs a la "ma-
neta" del ventilador de la fornal
de la botiga, que era com ano-
menávern al taller, mentre par-
ticipava com a espectador de
privilegi en la tertúlia que s'hi
feia, que era una tertúlia conti-
nua, amena, canviarít a cada
hora deldia i que seguiael ritme
deis oficis de la mar qui en funció
del temps, meterelogic o real, hi
aportava els contertulis.

La platja de la meya puber-
tat és el record d'una platja de
transició entre les primeres
pedres del brac del port al final
de la Rambla Nova, de quillats
a la fonda, de barques sobre
pals o amarrades a la sorra,
deis bombos per treure, de la
máquina, ... i sobretot d'un irn-
mens espai de jocs, en el qual
cada estació de I'any hi posa la

seva peculiaritat. a I'hivern [u-
guem' a plantats, a barques, a
curri, a "manos"; a la tardor el
joc es fa més tranquil i són les
'botes" i les baldufes o els car-
trons i sempre a la pilota. Fem
també joes violents i fins i tot
cruels, són aquells que més que
matitzar cal oblidar. I a la fi tota
la diversitat que pot aportar una
imaginaci6, no sempre innocent,
d'una quitxalla i d'altres que no·
no són tant, sois condicionada
per un afany immens de diver-
sió. És també, pero, la platja en
la quals als capvespres -nits de
tot l'any- la generositat deis
pescadors es fa solidaria amb la
fam deis trinxeraires i hi com-
parteix el "ranxo" en el gibrell_
comú de la barcada.

RECORDS

.~

Tinc també records quasi bé
sense paisatge real, pero no per .
aixó menys determinants. El de "La pla~avilanovinaalsanys50
la botiga és el record de quatre
parets emmascarades pel sut-
ge de quintars iquintars de carbó
cremats sobre la fornal. Tinc el
de I'enclusa, el deis malls i
martells, el de les tenalles i de
no sé quants endimaris i estris
de ferrer. Dominant-ho tot pero,
per més que no fos el centre .
físic, el foe a la fornal, un foc
bellugadís als impulsos de I'aire
del ventilador, i al seu entorn la
veu sense ressó de tants i tants
mariners que omplien amb sa-
viesa a torea de treball rescás
espai físic de la botiga del febrer
de mar. Encara els veig i els
sento. Als matins i qui sap si

robant hores a la son pensant
que al dia li quedava molt per
davant, o simplement esperant
estendre la cinta. Els de les
barquesde lIum, els deis sardi-
Mis, els nansaires i d'aquells
oficis que oelxaven lliure una
bona part del rnatl: ala tarda
ets contertulis can viave n i ara
eren els deis "arrasmllos" o els
deis palangres, els qui acaba-
da la venda i enllestida la feina
més immediata acudien a fer
petar la xerrada i a discutir la
jugada, amb prou cridadissa i
passió com perqué el més
elemental semblés transcen-

dent. La tertúlia es feia espe-
cialment animada els vespres
d'hivern en els quals tancades
les portes de fusta gruixuda i
sense vidrieres, el recinte es
convertia en un lIoc pie de fum
on el calor de la fornal ajudava
a mantenir viu el dialeg que no
sempre esceventa sera, pero s i
obert i sincero

No em queda cap dubte,
que aquestes ctrcurnstáncies
han marcat la meya manera de
ser, i tot ique la meya trajectória
personal i professional no és en
aquests moments una activitat
lIigada directament a les coses

DIARI

de la mar, m'hi sento tant iden-
tificat que se'm fa difícil pensar
que me'n pogués allunyar físi- .
carnsnt.

Deis espais oberts, la sorra,
la mar, els jocs i els amics em
queda un cert delit amarat de
fantasia que m'empeny a cer-
car noves maneres d'impücar-
me en els afers col.lectius. De
les tertúlies a la botiga rn'ha
quedat el regust de la satisfac-
ci6 de polemitzar i unes formes
directes amb un cert to agres-
siu, que com passava a la bo-
tiga, procura no traspassin
l'ámbit del rnarc de discussió.
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XXII Setmana del Mar-Festes.de Sant Pere
1::",

Des deis seus inicis les Setmanes ·del Mar són organitzades i
, desenvolupades de forma totalment altruista per un grup de perso-
. nesquetreballen alllargde I'any ambun amori vocacióespecial en
, vers les coses de la mar. Per garantir la seva continu'itat i amb el

própósit de contribuir a millorar la nscessána consciencia marinera.
del nostre país i a la vegada potenciar la imatge i I'atractiu marítim
de Vilanova i la Geltrú, fou contitu'it l'lnstitut Setmana del Mar, que
orgar)),tza conjuntament amb la Confraria de Pescadors.

Les testes de Sant Pere estrenaran envelat per g'rans baíls

La DllSetmana del Mar inicia:avlli la seva singladura
amb una ciltquantena d'actes "

\

MNII RAMllfl
presentació,la imatgeguarnida

la Setmana del Mar de Vi- de Sant Pere, sera il.luminada a
lanova i la Geltrú, declarada les 22 hores al balcó de l'antic
d'lnterés Turístic Mariner és pósít de pescadors.
I'única manifestació d'aquestes DISSABTE 20
característiques que té uoc A la sala d'actes de la Con-
anualment a Espanya i la pri- fraria de pescadors, cantada •
mera en rebre pel Govern de- . popular de cancons catalanes i
Catalunya el guardó havaneres, a cárrec deis Grup
d'Agricultura, Ramaderia i Pes- Sant Jordi de la Caixa de Cata-
ea, en reconeixement a la lIarga lunya i Grup de cant del Casal
tasca duta a terme en favor del Municipal Can Pahissa.
sector marítim-pesquer i de la A continuació, al port i or-
gent marinera. ganitzat per la SEDM la Gavi-

A I'última setmana del mes na, concurs de pesca infantil
de juny i coincidint amb les amb canya. .
centenárles Festes de Sant DIUMENGE 21
Pere, patródelspescadors, prop A les 10.30 hores, es realit-
de cinquanta actes conformen zara la XVII travessia de natació
el programa de la Setmana del al port, enguany la més impor-
Mar. tant, que consta d'un recorregut '..

Conjuntament amb el con- de 2.000 metres.Lasorüdaserá" .
curs de cartells i el pregó, a la platja de Ribes Roges, or-.;
s'organitzen actes de tipus di- ganitzada per Club Natació Vi-
vulgatiu, culturals, esportius, lanova amb la coUaboració de
turístics i festius, concerts de . la Fundació Pública d'Esports.
música popular, havaneres, 'A continuació a les 9 lins a
revetlles, exposicions, audiovi- les 12 hores del matí,la secció
suals, conferencies, cinema, de Pesca Esportiva del Club
modelisme naval, sessions de Nautic Vilanova organitza el
debat i coUoquis. concurs de pesca a I'aranya i

Enguany, la XXII Setmana . sardinada.
del Marcomenc;ara avui diven- DILLUNS 22
dres 19 de juny a les 19.30 'A les 19 hores, al restaurant
horesdelatarda.Desdelasala .-L'Avi Pau, se celebrara el I
d'actes de la Confraria de Pes- ·..Simpossium dedicat a la pro-
cadors, Senén Florensa, se- " moció del peix blau amb la
cretari general del departament . coUaboració del From, ministeri
de política territorial i obres ' d'Agricultura, Pesca i Alimenta-
públiques de la Generalitat, ció, Confraria de Pescadors de
lIegira en nom del conseller 'Vilanova i la Geltrú i Caves
Joaquim Molins el preqéínau- Jaume Serra.
gural, sobre el tema: Present i· • Aquest acte sera adrecat
futur del port de Vilanova i la .. fonamentalment als mitjans de '"
Geltrú. . comunicació i periodistes es-'

A continuació, es realítzará .• pecialitzats de tot Catalunya
el lIiurament deis premis del V . amb I'objectiu de promocionar .
Concurs· de poesia marinera el peix blau.
"Setmana del Mar", amb la A les 7 hores de la tarda, a la
col.laboració de I'Institut Social torre de Ribes Roges, es dura a
de la Marina, Caixa de Cata- r terme una taula rodona sobre
lunya, Confraria de Pescadors i ,.)'organització de les Fires del-
Companyia Transatlántica.Les . Mar i de la Pesca de Vilanova i
obres premiades seran recita- laGeltrli,quecomptaunadeles
des pels pro pis autors i la rap- flotes pesque res més moderni-
sode Carme Altés. Seguida- '. tzaoes a tot Catalunya. . »,

ment, al local del Veli po·sit., es . <.', DIMECRES 24
dura a terrne la inauguració A l'Església de mar, a les
d'exposicions amb el nom 20,3Ohoresdil!vespreiacarrec
~Organlsme. de la mar" or- de J'Orfeó Vilanoví, concert de
ganitzada pel Museu del "lar. :. música polif6nica patrocinat per
Alhora, a I'antiga lIolja, del Peix, . < primera vegada per l'lnstitut I
tindra lIoc la XXII ExposiciÓ del Setmana del Mar,.amb la
museu del· mar, sobre 16sils col.laboració del Consell Co-
marins, juntament amb la pre- marcal del Garraf.
sentació del l1e. opuscle "La .. DIJOUS 25
nostra mar". A les 11 hores, al mercat

Per cloure el primer dia de . públic del centre, el Ministeri.

Les festes de Sant Pere estrenaran envelat par grans balls DIARI

Enguany la Setmana dei Ik,abraca més de quararga ,actss DIARI

d'Agricultura, pesca i alimenta-
ció juntament amb la confraria
de pescadors, promocionen el
peix blau, tot seguit a' les 19
hores, al la Bibilioteca Víctor
Balaguer es tará el lIiurament
de premis del concurs de Re-
dacció Juvenil sobre temes de ..
la mar, organitzat pel coUectiu
literari de la ciutat, Vilanova

viva.
• ,DIVENDRES 26 •

.' : Almoupesquerdeponent.a '.
les 18.30 h. espectacular traca
de cohets, a continuaci6 a les'
19 h. dll\tant el Club Náunc, .

. dins la dársena del port, ce-'
-mostració per pescadors
. professionals de calar i llevar

un art de cercle malla clara, a la

vista del públic, com a exhibició
deis arts artesanals de pesca,
per cloure la demostració. la
cornissió de festes de la Con-
fraria de Pescadors organitza
la degustació del tiple plat mari-
ner arrossejat per a tots els

. assistents, juntament amb un
tast de vi vilanoví.

(Paosa • la péglna aegüent)



(v. de 1'."'" P'glna) la pla~a de·Vilanova. torets, Cintes, Panderos, Gra-
A les 19.3Ohores, a tapíaca Jaa les 22.30 horesdel ves- lIers, la Carpa Juanita i el Po-

Rossegall, situada davant del pre, el Gran Casino de Barcelo- rr6.També hi participara el ball .
Varador,la comissi6 de testes na, organitza una recepci6 i antic de pescadors del grup
de la Conlraria de Pescadors sopar a la dotaci6 del Poseidon Dansa de Vilanova.
ambla col,Iaboraci6de la Caixa, present a la XXII Setmana del Totseguit, segonselcostum
Penedés, otereix una audici6 Mar. . .' que data del segle XVIII, es,.;,
desardanes arnb la prestigiosa Acontinuad6, a les23hores, ,.,.realitzara la benedicci6.',':
Cobla-Orquestra Maravella. aí local situat al rnoude lIevant, d'embarcacions i arts de pes:':

Tot seguit, a les 23 hores, gran ball amenilzat per les or- ca, I'itinerijri de tomada sera el
I'orquestraMaravellaolereixun questres Marabu i Agaucate següent: MolI de lapesca, ,.
Gran Ball a la zona de I'antic Show, inclos coro i baile!. 'passeig.Maritim, rambla de la ':
ClubNáutic, actualmentellocal DIUMENGE 28 Pau,carrer Soler i placa Imma-
situtat al moll de llevan!. Des de les 7 del matí, al moll culada ConcepciÓ. Abans

DISSABTE 27 de llevan!, la SOPM,LaGavina, .d'entrar la imatge de Sant I:'ere:
A les 10 hores del matí,'eI orqanítza .-Ia XXllconcurs de ';:;3 I'església, totselsballs~po-::...,·

Club Náutic Vilanova organilza . pesca.espornva setmanal del '..pulars realilzaran exhibicions.r~
la IRegatade creuers Setmana mar, amb canya lIarga, modali- Acontinuaci61aBandaPuig
del Mar 1992, amb el troleu tat social amb llicencia ledera- tará una cercavila pel Passeig;'¿
Ajuntament de Vilanova i la tiva. del Carme ipasseig Marítirp:AI :~~i
Geltrú, unrecorreguttotalde 12 A les 10 hores, pero, el Club pare de Ribes Roges, encesa~;§
milles. Náutic Vilanova, sortírá a la mar de locs artilicials aeris a les 23 . '.

A les 11 hores, dins la dar- amb la 11,regata de creuers horas, tot sequít, al Passeig
sena pesquera es podrá gaudir Setmana del Mar 1992, amb un Marítim, exhlblcl6 de la colla
de la tradicional carrera d,,~bolS' .recorregut costaner de 9 milles. castellera Bodegassosde Vila- ;}
amb remo ~,...~-",(.,.1. _ ';;,?"' Üna hora més tard, aís es- nava. . .:~

, Una hora més tard es reálit·'.;'Úligpnspe la dársena pesquera, .A continuaci6, a les 23.30 .",.(
zará la visita de la dotaci6 del:;;;Ja comlsstó de lestes de la horas, al local snuat al MolI'de':;;
vaixell de salvamenl Poseidon, . '. Conlraria'de Pescadors organi- ,llevan!, la tradicional revetlla:·'
al museu de Curiositats Mari-'~ Iza el primer rallll encantat ci- de'Sant Pere, amb les orqess- .',.
neres RoigToqués;totseguitla >, cüsta, amb tota classe de sor- tres Bonanza i Matiz, a la mitja './~
Caves Jaume Serra, olereixen preses ipremis. Alhorll, elvaixell part,lacomissi6delestesdela
un dinar a la Masia el Padruell. de salv¡¡ment de la marina Po- .' Conlraria de Pescadors, orga-:-

Ja entrada la tarda, la co- seidon, sortirá a la mar per rea- nilza la subhasta de la típica .:'"
missi6 detestes de la Conlraria litzar eí Bateig del Mar.foia i coca.:'
oepescadoraambcol.laboracté Ja.a les ,19.00 hores de la DILLUNS 29
del Patronat municipal de tu' tarda rsorñrá la típica process6 Dilluns finalilza la setrnana-e
risme,organilzenal'esmentada a lIaor de Sant Pere, amb la del Mar, després de tots e15:
Placa Hossegall, el V concurs imatge portada amb un baiard actes realitzats, I'últimdia de la"
d'all i olí. per pescadors i mariners de celebrad6estacaracterilzatper

Al mateix lIoc, vora les 19 I'armada:,' grans homenatges.
hores de Ia tarda, es dura a Laprocess6 recorrerá ;·_..·1. f!:,. "les 10.30 hores, a
termeel XXconcursd'allcremat, I'itinerari següen!:' placa tmma-> l'Esglé'siade Mar, es realitzará
plattípicdelaPlatjadeVilanova culada, carrerdel Gas, passeig la missa cantada en honor de ..
i la Geltrú, patrocinat per la Marílim i,el MolI Nou de la pes- Sant 'pere, patr6 deis pesca- .
Conlraria de Pescadors i la ca. --.... dors.· .
Caixa de Catalunya. Durant la process6 actuara 'A continuaclé, a les 11;30

A la mateixa hora, a la lIotja la Banda Puig i laran diverses hores, al moll de la 1I0tja,es
del peix, es reautzará el X con- exhibicions els components de. dura a terme I'homenatge als .
curs de dibuix rapid sobre te- l'Agrupaci6 de Balls Populars, morts de la mar, amb olrena
mes mariners, organilzat ROrla parella de Dracs, Diables, bas- floral deis representanlSde les
SPDM La Gavina, un premi es- toners, Ball d'en Serrallonga, quatre marines, I'acte abraca
pecial al dibuix més mariner de Ball de gitanes, cercolets, pas- una oraci6 marinera, un toc de

la processó recorrerá diversos carrers del barri de mar:'

silenci a cárrec del trompeutsta
Oscar Martí, unseguit home-
natge als pescadors jubilats i
vídues,organilzat per la Con-
Iraria de Pescadors, i per lina-
litzar el matí, hi naura una ac-
iuaci6 de música popular a ea-
rree d'Eduard Vidal amb orgue
eleétric i una cantada
d'havaneres a cárrec del Grup
Sant Jordi de la Caixa de Ca-
talunya.

Els inlanlS també podran
gaudiren aquestdarrerdia, d'un
gran festival infantil al local del

moll de lIevant, seguit d'una
actuaci6 de I'escola de ball Te-
resa Carulla.

La lesta es clourá a les 20
hores, quan el Grup Cavall
Bernat s'encarregui d'una can-
tada popular d'havaneres al
Rac6del Rossegall del Passeig
Marítim, amb la col.laboració
de l'Area'Municipal de Cultura.

TolSaquests actes laran de
la XXII Setmana del Mar 1992,
una gran lesta major en lavor
del sector marítim-pesquer i la
gent marinera vilanovina.
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Teresa Basora i la nostra mar
JAUME BAIIIIBIA

En uns tons amables i a la
vegada evocadors, Teresa Ba-
sora ha escrit, pel programa
d'actes de la XXII Setmana del
Mar Festes de Sant Pere, un
documentat assaig amb mira-
da vuitcentista recordant
I'ambient mariner de la nostra
platja en relació a la visió este-
tica deis escriptors i artistes vi-
lanovins del primer ten; de se-
gle, que sentiren I'atractiu de la
mar i en feren tema de les se-
ves obres, Teresa Basora, en
aquest article, obre I'estiu amb
un finestral que rep els raigs de
sol d'una ciutat que, en els anys
del Noucentisme, era un petit
món rabejat duna calma sos-
segada, voluntáriarnent recios
en una felicitat carregada de
modestia, exiliat deis afanys
protagonistes del nostre temps,
pero vital en I'aspecte artístic,
solidari i insomne en la seva
casta atenció.

La nostra escriptora, amb
mirada escrutadora, ens parla
d'aquella suposada "escota de
Vilanova" que dins el gran mo-
viment de renovació cultural
catalana, féu possible l'aparici6,
ana per I'any 1915, de la revista
local Themls en la qual ale-
naven, repletes d'espiritualitat,

les figures d'Alexandre de Ca"
banyes, Rafael Sala, Enric C.
Rieart i Josep F. Rafols. _

NOUCENTISME VILANOví

, , Nosaltres, en lIegir I'assaig
de Teresa Basora -breu assaig
que mereixia una lIarga corn-
pensació de lIargs capítols, se-
gons el nostre entendre-, hem

, sentit un aire de curiositat i a la
vegada d'interés per aquell
noucentisme vilanoví que podria
convertir-se, a hores d'ara, en
un docurnent importantíssim de
la nostra historia, petita historia
si voíeu, pero que significa un
període ric en imatges plásti-
ques, espirituals, car hi ha dues
coses -la pintura i la qualitat
artística- que van indissoluble-
rnent unides, completant-ss una
amb I'altra.

, Aquell vilanoví deis primers
anys del Modernisme que deia
que al món no hi havia altre
indret millor que la platja de Vi-
lanova, parlava, naturalment,
amb molla exageració, pero
segurament volia significar que
tenia un interés digne d'estudi.

I així ho devien comprendre
aquells artistes del Noucentis-
me, exaltats en les marines i els
paisatges de la platja. Alexandre

de Cabanyes -segons les pro-
pies paraules de I'escriptora
Basora- porta a les seves te"
les la mar de Vllanova en
multitud d'aspectes: el sol
de tarda amb lIums rosades,
I'arrlbada de les barquest la
sub hasta de pelx, els dles
núvols I de tempesta, amb el
vent a les ones I a les veles.

Enric C. Ricart, enrníq
d'áncores i d'estrelles, ens
plasmava una mar serena amb
sirenes i dofins, i una platja
amb casetes blanques i vols
d'orenetes i gavines. D'altra
banda, Rafael Sala sentia una
gran cornptaenca per aquells
sorrals i aquelles barques pa-
pallonejant a vela inflada,
mentre Josep F. Ratols,
I'arquitecte, volia salvaguardar
les senzilles cases de pesca-
dors que ambientaven el típic
costumisme de la platja.

CAN<;:ONS DE REM I
DE VELA' . '

Nosaltres, que sentim
I'elegant nostalgia d'aquell
temps de cancons de rem i de
vela, tan cantat pel poeta Sa-
garra, hem d'agrair a Teresa
Basora I'amable referencia que
també fa d'uns homes que van

"Familia de mariners'. obra de Sunyer

conélxer i estimar la nostra vila
amb gran entusiasme: Josep
Maria Junoy, Nicolau d'Olwer i
el poeta Magí Morera i Galícia,
del qual en I'assaig que co-
mentem s'hi inciou la poesia
Noctum a la mar. I com si al-
biréssim des de la lIunyania deis
anys aquell altre aquarel.lista
nostrat que fou Martí Torrents,
sempre amb els cabells esou-
lIats fent grans gambades per
la ptatla, no podem menys que
recordar també uns versos de .
Maria Dolors J, 111,i que són una
pura harmonia: Immens movl-
ment que mal no s'amansa, /
tens per IImlt el cel, amb rallla
escarlata / quan el sol es pon
dlns la teva estranya. / L1um
que canta sempre, amb dole;

DIARI

bruglt, / de dla, blancor, xarol
a la nit.

Repetim que I'assaig que
comentem ha resultat massa
breu, segons la nostra eonside-
racló, i que malgrat els seu s
tons amables, hauríem volgut
que I'autora hagués escrit rnol-
tes més quartilles, ear la seva
lectura és altament profilosa:
esmou entre la delicadesa i
I'erudició, sense la més mínima
severitateixuta. S6n records
concrets, d'una consciencia
geogratica que encara gravita
en tots nosaltres; són imatges
d'un temps -el Noucentisme-
que ens fa sentir tota la nunya-
nia que ens separa, amb la visi6
d'uns paisatges marinerson s'hi
afegien mil detalls agradables.
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La lectura del pregó a cárrec de Senén Florensa, director general
técnic de la Conselleria de Política Territorial i Obres Públiques, i
I'entrega de premis del V concurs de poesia marinera va aplegar un
nombrós públic a la sala d'actes de la Confraria de Pescadors.

Més de cent nadadors van participar en la XVIII Travessia del Port
de Vilanova. Els nadadors del C.N. Vilanova aconsegueixen una
destacada classificació, competint amb importants figures. El bon
temps va convocar un gran nombre de seguidors i aficionats.

r • "t.. "t ;.
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La construcció, al 1994, d'una nava dársena.ampliará a 1.500 els amarratges

Senin Florensa desta~a en;el.·s~.u.pregó el futur que la
nautica esportiva tindrÁal port~eVilanóva lla'Geltrú

MANun CASnllóN

La XXII Setmana del Mar-
Festes de Sant Pere ja ha inicial.
de manera oficial, la seva
singladura. Divendres passat,
amb la lectura del pregó, I'edició
d'enguany d'aquesta tradicio-
nal celebració va iniciar el seu
camf. La lectura del pregó va
anar a cárrec de Senén
Florensa, secretari general
técníc de la Conselleria de
Pol"tica Territorial i Obres
Públiques de la Generalitat de
Catalunya. A I'acte hi van assistir
també, Dornenec Bardia, patró
major del Pósit de Pescadors
de Vilanova i la Geltrú, Esteve
Orriols, alcalde de la vila i els
regidors Josep González,
Caries Campuzano, Jesus
Tambo i Enric Ferrer.

Senén Florensa va centrar
el seu pregó en una memoria
histórica del port de vnánova i
la relació constant que hi ha
hagut entre la ciutat i la mar. Va
destacar la reactivació que va
patirel port a partir de la década
deis vuitanta, amb la cons-
trucció, I'any 1989, del varador
amb un pórtic de 120 tones i
unagruade 12tones. La náutica
esportiva també ocupa un lIoc
important en la vida del port
vilanoví, amb 724- embar-
cacions, el club náutíc; I'escola
de vela i I'escola dé creuers
esportius. Quant a I'aspecte
comercial, Florensa va destacar
I'ús que se'n fa del port, malgrat
les seves limitacions a causa
de la poca tondária del canal
d'entrada i la proximitat d'altres
ports. Segons ell, el futur del _
port comercial passa per oferir
un preu adequat i un servei
rápíd,

La col.laboració entre
diferents administracions també
va ocupar un lIoc de preferencia
en el pregó de Senén Florensa •.
Aixó tará possible I'ampliació
de la lIotja i la construcció del
moll de la Serenassa, el de la
Ribera i la plae;a del Mirador

La náunca esportiva qaudirá
d'importants millo res en un
proper futur amb I'ampliació de
la seva dársena, fins a donar
cabuda a 1.500 embarcacions,
a partir de 1994, i la possibilitat
de construcció d'una nova
dársena exterior. Amb 'aixó
s'augmentaria considerable-
ment el' nombre de tallers,
drassanes i els serveis de co-
mere; i d'hosteíeria.

L'autopistaA-16. en trencar ,.
les limitacions que tenia I'antigil ., .. - ..
carretera de les costes: ha
augmentatde manera notória el
nombre de visitants que acuít-"
Vilanova i la Geltrú els caps de o

setmana, fins a triplicar-Ios .. '
Aquest és un fet que cal tenir en .
comptedecaraalfuturimmediat
del port vilanoví.

Per acabar el seu pregó,'.'
Senen Florensa va destacar la ' ••.
importancia que tenien les'
Setmanes del Mar corn a
aconteixement tradicional,
turístic, cultural i esportiu.

I En acabar el seu parlament, .:
el pregoner va ser obsequiat o

per Manel AmeUler, secretari de, -,
la Confraria de Pescadors, arnb,
la reproducció a escala d'una .
barca-palangre amb el nom de
Caries I Lluís, en honor als fills .
bessons que, recentment, ha '.
tingut el director general. '

En el mateix acte van ser
lIiurats els premis del V concurs
de poesia marinera, deis que
publiquem més informació en
aquesta mateixa edició del
DlARI. . f:"¡~"

Se"én Florensa va ser el P.regon';rde la,XXII Selmana del Mar-Festes de Sant Pere
<-"''',. '0',
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TRAVESSIA DEL PORT

La XVIII Travessia del Port,
organitzada pel Club Nataclé

:Vilanova 'arnb la col.laboració -
de la Fundació Pública
d'Esports, i realitzada Poi"
diumenge 21 de juny al matí, ha ¡.
presentat enguany un destacar "
color vilanoví.

Els nadadors locals 'van
ocupar importants llocs en la
classificació de la prova,
competint amb primeres figu-.
res,

En la classificació d'infantils,
sobre un recorregut de 400 m.,
i en I'apartat nois. Gone;al Du,'
ran, Alvar Duran i Josep Ferrer,
~ots tres del Club Natació'.
Vilanova, van aconseguir les tres'
prírneres places.

En notes, Laia Llaveria va
-,obtenir el segon lIoc, superada

per Verónica Ferrer, del
C.N.Badalona.

,,. En adults, Il.I primer lIoc va
ser aconseguit ~r David Royo,
del C.N.Barcelona, que va.arrl-
bar torea destacat a la meta,
sent seguit per Sergi Royo," del'. I
C.N. Mediterrania i. Daniel,
Cobacho del C.N.Vilanova. En :
la categoria femenina, tarnbé"
sobre un recorregut de 2.000
m., des de la platja de Ribes

Els nadadors vilanovins van aconseguir un? bona dasslñcació en la XVIII Travassia del POr! FELlX

Roges tins la dársena
pesquera, va obtenir la primera

. posició Beatriz Cobacho, del
C.N. Vilanova. A conuncac.o-
es van classificar Ester Camí,
del C.N. Badalona i Lidia
Deipodo, tarnbé de I'equip del
C,N. Vilanova. ;

Més de cent nadadors, en
les diferents categories, van

participar en aquesta prova ja Els trafeus d'aquesta XVIII
tradicional en el calendar: de la 0.- edició van ser lIiurats per Josep

o Federació Catalana de Natació. ''Too González, primer tinent
- El b?n temps que va regnar elt ) d'alcalde de: I'ajuntament de

matt de dlumenge va fer que' Vilanova ita Geltrú Emili Ramon
una gran, multitud es con-">Figueras, regido'r d'Esports,
gregu~s át port de Vilanova i la Josep Francesc Huguet Prats,
Geltru, per segUir aquest :.presidentdel'lnstitut Setmanes
lmp ortant aconteixement . del Mar i Francesc Serrano
esportiu. pre~ident del Club Nataci6

Vilanova.
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La missió actual del cacaminss 'Guadalete, especialitzat en la
localització i destrucció de mines submarines, és crear un canal de
seguretat pel trañc d'entrada i sortida de vaixells al port de Barce-
lona amb motiu deis Jocs Olímpics

El vaixell participara en els actes de la Setmana del Mar oferint a tots
els interessats la possibilitat de realitzar el seu Bateig de Mar.la
seva dotació gaudira durant la seva estada de recepcions a la masia
El Padruell i al gran Casino de Barcelona

Diumenge sortira pel Bateig de Mar

El ca9amines oceanic Guadalete'participara en els
acles'de la'Setmana del Mar

REDACCIÓ
de metralladora. En el cas de
mines de profunditat, hande ser
els mateixosescafandristes qui

.els hi col.loquin cárregues
explosives, per a' prccedir a
I'explosió controlada de les mi-
nes, '

La dotaci6 del, Guadalete
está formadaper74homes, que,
en bona part, .són personal
especialitzat en les operacions

. anti-rnlnát.:" '

- --- -------'------------,
El cac;amines Guadalete,

convidatper I'alcaldede laciutat
a participar en els actes de la
XXII Setmana del Mar-Festes
de Sant Pere, entrara cerná
dissabte, per primera vegada,
al port de Vilanova i la Geltrú.

El Guadalete, que esta sota
el comandament del capitá de
corbeta Ram6n Ricardo Peral,
esta especialitzat en - la
localització i caca de mines
submarines. .Actuatrnent.
treballa davantel port de Bar-
celona per deixar un canal de LaprinCipalmisslód'aquests
sequretat obert , al trilfic vaixells ésdeixar lIiuredel perjll
d'entrada.i sortida de vaixells,' de mines els accessos als ports '
enocasió del Jocs Olímpics. ¡zones vitals per a la navegaci6 :',.,

Amb un desplac;ament de comercial; i obrir pas a altres: -
750 tones, 52'8 m. d'eslora, 11 unitats. Peraixo el lema de les'~'
de mánega i 3'10 de calat, el naus cacarnlnes,és on la flota'
seu case .está construtt amb va; noS;¡HreS'ja'hl váremser.' .: ,~'
tustaimaterialsantimagnetics.' ,Per:'la· tacilitat.de la seva. -'
La velocitat máxima és de 14, col.lccaoéi kel seu alt poder'
nusso, amb una autonomiade oesfrucnu.tes mines represen-.
3.000 milles.' ten una.autentíca.arnenacaper

El Guadalete conjuntament a lanaveqactó. Si bé hi ha una
amb els Guadalquivir, Gua- amplia varietatde tipus de mi-
dalmedina i Guadiana cons- nes, les mésconegudes són les
titueixen el grup de cacamínes maqnetlques, les de deriva,
oceánics tipus USO, ccinstru'its impulsades pelscorrents
als Estats Units.Transferitsa la marítims i les clásslques.
Marina espanyola en els anys fondejades aprop, de la ;, SORTIOA A LA MAR,
1971-72 van ser modernttzats superfície,":!
al 1986, A aquesta darrera classe, El proper diurnenge, a les

Cornpten amb equip de so- corresponen les rnines model ,-l1;hores,estaprevistalasortida
nar per a la detecció de les suec, que sén les més grans en d(" oort del Guadalete, per
minesque amenacen les árees pesar 902 kilos, amb 200 kilos . reantzarel [a tradicional Bateig
de navegaci6 i amb sistemes de cárreqa 'explosiva i el model de Mar per aigües del litoral
de rastrellsque les fanpujara la espanyol que pesa 475 kilos i vílancvl iCostesdel Garrat. Les
superficie per després ocasio- porta 105 kilos de TNT, més persones interessades en par,
:::;n=a=r=Ia=se=v=a=d=",=,s=tr=u=cc=i=ó,=a=tr=e=ts==c=o=n=e=gu=t=a=m=b=e=1=n=o=m=d='E=s=th=e=r==Ii=ci:,,:p=ár=,::i hande presentar-se a_

t
1

PERILL

" El cagamines Guadalete arribarádsmá dissabte" ",~,'.""

, Williams, nadadora i actriu bord milja hora abans.
cinematoqrática. protagonista En el. decurs del cap de
de la pel.licula Escola de setmana; la dotació',:'del,;.
Sirenes. cac;amines participara en.els

, actes de la Setmana del Mar'i
Festesde Sant Pere, visitará el
Museudé CuriositatsMarineres
Roig Toqués, les exposlcions
del Museu del Mar i la masia El
Padruell, on seran obsequiats
amb un dinar per les' caves
Jaume Serra.

També el Gran Casino de
Barcelona els hi cterirá una
recepci6 i sopar a les seves

'O, ,"o OIAAI
instal.lacions de Sant Pere de
Ribes.Seguint amb el capitol
de recepclons, les discotéques
Ufo's i Vip's han convíoat els
rnarinersque tormen la dotaci6
del' cacamines Guadalete
mentre duri la seva escala al
por! de Vilanova i la Geltrú.

El cacarnínes Guadalete-
visitará la ciutat substituint el
vaixell de salvament Poseidón,
antic conelxedor del port de
Vilanova que inicialment havia
de ser present durant I'actual
edició de la Setmana del Mar,-



_14 3...;.d_e.:..-/u_IiO...;.I_de_1,.;....99_2 ....:S-=:..=etti ¡es

XXII Setmana del Mar-Festes de Sant Pere

El naixement de les Setmanes del Mar I'any 1971, representa la
reactlvacló tant de les antigues íestes de Sant Pere de lIarga
tradició, com de la imatge marítima de la ciutat. Any rera any fins
avui, han anant tornant les tradicionals i populars revetlles amb

subhasta de coques i toia, missa solemne a I'església de Mar i
s'aconsequia I'any 1985 que Sant Pere los proclarnat co-patró dela
parroquia de Már. Enguany ha estat unaaltra setmana, que espera
poder-se celebrar duran! molts anys. .

La prornoció del peix blau ha registrat la navetat d'engany

La XXllSetmana del Mar ha finalitzat la sevasingladura
amb gran ¡xit en tots els seusactes

MAITI RAMllfl

. La XXII Setmana del Mar,
ha estatcaracteritzada enguany
per la quantitat d'actes que han
'rganitzat en gran part i amb

\,-_Jr;a exítta Comissió de Festes
i la Confraria de Pescadors.

Des del pregó inicial, pas-
sant per la visita d'importants
personatges, destacades ex-
posicions, concursos, balls,
entreteniments i diversions, fins
a la tradicional processó maríti-
ma en honor del Patró Sant
Pere, la XXII Setmana del Mar,
ha deixat un nou rastre en 1<1
historia marítima de la ciutat
vilanovina.

La promoció del peix blau,
ha registrat la novetat de la XXII
Setmana del Mar. El simposi
celebratal restaurant l'Avi Pau,
amb la col.laboració del From,
Caves Jaume Serra i Aplitec,
va comportar. la presencia de
vint mitjants de comunicaci6, i
l'elaboraci6 de sis especialitats.
qastróncmiques, basades en la .
sardina, el verat, el sorell i la
tonyina. D'altra bandá, el mer-
cat del centre va ser escenari
d'altres actes promocionals de
I'esmentat peix blau, de la rná

-----'9 l'associaci6 de paradistes i
eixeters del mercat públic, els

'--dies 25, 26 i 27 durant els quals
van ser presentats, sobre una
barca, diferents plats elaborats
amb aquesta classe de peixos.
Aquesta primera mostra pro-
mocional, es va tancar amb una
degustació popular en la qual
es van preparar més d'un miler
de raeions de sardines, aeom-
panyades de la tipica lIesea de
pa i tomáquet.

Entre els actes organitzats
pel Pósit, cal destacar la de-
mostració per pescadors pro-
fessionals de calar i llevar un art
de eercle de malla clara, a la
vista del públic, corn a exhibicio
deis arts artesans de pesca ..
L'exhibició es va dur a terme a
cárrec de l'embareaei6 Antina
11, acompanyada del botauxiliar
Peix Blau.

El patró de I'Antina 11 Jcia~
quim Noguera, amb la
col.laboració de catorze mari-
ners, i I'expectació decentenars
de persones, van realitzar
I'encerclament d'un ofici que es'
realitza normalment en hores
nocturnes.

Les captures es van man-
tenir en 18 eaixes de diferents
especies, entre les quals des-

tacaven mabres, espet, talla-
hams, alatxa i lIisa, que després
van ser distribuides als centres
de beneficiéncia. El públic ass-
sitent va ser obsequiat darrera-
ment amb un arrossejat per a .
300 persones. .

Malauradament, eltradlcio-
nal castell de tocs d'enquany'no .
va tenir gran éxit, ja que es va
disparar en unes seqüéncies
.desíquals.

El dissabte 27 de juny, dia .
!en qué es va celebrar el típic
concurs d'all i oli, es van repartir
tres primers premis a Jorcf ea-
rreres, Manel Marco i Pere Prats,
classificats de forma descen-.
den!.

O'altra banda, en' et XX, ..'
concurs o'all cremat, van que- .'
dar ciassificats en primer lIoe, la .
parella formada per Josep Diaz
i·Joan Sanchez, en segon lIoc,
Antonio del Aguilai Joan San- .

.chez, i en tercer lIoc Bernardo
Silvestre i Jaume Xufré.,EI con"

.curs es va situar en el marc del
Rossegall del Passeig Marítim,
ielva organitzar laComissióde
Festes del pon amb la
col.laboraci6 de Oaixa de Ca-
talunya.

EXPECTACULAR
PROCESSÓ

La sortida de la processó a
lIaor de Sant Pere, amb la ima-
tge portada amb baiard per
pe scadors i mariners de'
l'Armada va' recorrer un lIarg
itinerari i finalment va ser tras-
lIadada al quillat Pilar Peña, on

• es va iniciar la processó maríti-·
ma acompanyada per les flotes
de pesca i esportiva, un total de
60 embarcacions. grans ipetites,
amb la presencia d'importants
personatges, els componentsde
I'lnstitut Setmana del Mar, la
córporació municipal, formada'
per dotze regidors, l'Alcalde, el- .
Tinent d'Alcalde, el cornandant
del Posetdon, Ramón Peral, el
president del Consell Comar-
cal, xavte] Robert i ets diputats
Campuzano i Jaume Bsríran.
Ourant la processf va actuar la
Banda Puig acompanyada de
les exhibicions ielscomponents
de I'Agrupació de Balls Poputars,
dracs, diables, bastcners.jnta-
nes, cercolets, pastorets-.qra-
lIers, la Carpa Juanita i el Porro'
juntarilent amb la participació
de I'antic ball de Pescadors del
Grup Dansa Vilanova. Oesprés

La processó marítima va tenir de nóu una gran expectació FELlX

es van visitar les obres de la
no va lIotja aútornatitzada.

El dia 29, dia de la festivitat
. de Sant Pere, es va dur a terme

Ilhomenatge als morts de la mar.
amb una ofrena floral deis re-
presentants de les 'quatre ma-
rines. seguit del roe de silenci i
l'oració marinera a carrec de
I'organista Eduard Vidal, alqual

li va ser alorgada una placa
cornrnernoraüva pel Patró Ma-
jor, per haver estat assistint a
I'homenatge deis vells pesca-
dórs, al tlarp de 50 anys.

També i;\i' va destacar la
presencia de Jesús Jose Ame-
Ilugo Catalán.

La Setmana del Mar.a ;.
ciar la seva singladura amb una

cinquantena c'actes, acceptats
per un gran nombre de gent
amb gran exi!. Una de les po-
ques coses que els habitants
vilanovins han trobat ha faltar
va ser el típic ball de carrer,
mentre que el ball organitzat al
local de la Comissió de Festes
i la Confraria de Pescadors va
tenir un entrada fluixa.
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250 persones omplen el ca9amines Guadalete
Jl8JACCIÓ

La sortida del caoamines
oceán ic Guadalete, per realitzar
el Bateig del Mar, va provocar
una extraordinaria espectació,
que es va traduir en que 250
personesompliren el vaixell de
gom a gom, i ocupant practica-
ment tots els espais disponi-
bles a bordo .

Aquesta xifra tan destacada
d'assistents, que representa un
autentic record, va duplicar les
previsions inicials més optimis-
teso Aquesta aglomeració de
gent va obligar a tancar les por-
tes rnetat.llques d'accés al moll
comercial, ja que el barco ja no
podia admetre més convidats.

Malgrat el nombrós públic,
la navegació va resultar
tranqui.lla, i sense cap mena
d'incidéncies ni gent marejada.
El recorregut marítim va trans-
córrer perdavantde les platges
de Sitges fins a J'ermita de la
Trinítat. a Vallcarca, on les
costes del Garraf, ofereixen
I'espectacles deis seus agres-
tes penyaseqats.

Els 250 convidats van ser
atesos en tot moment i al lIarg

El ~ines Guadalete va tenir una expectacular visita FELlX

·de la'singladura per la dotació
del cacamines que oferí entre-
pants l begudes refrescants. A

bord va tenir Iloc tarnbé
I'exhibició d'equips especialit-

'zats en el salvament de nau-

frags i en treballs contraincen-
dis. Al tornar a por! els convi-
dats, entre eis quals hi havia

persones vingudes expressa-
ment de Barcelona i d'altres
poblacions del Penedés iAnoia,
van rebre un diploma acredita-
tiu del Bateig del Mar, amb el
nom de cadascú, signat pel
cornandant del vaixell.

El Guadalete, al lIarg de la
seva estada al port va ser visitat
per un bon nombre de vilano-
vins, a més del nou alcalde de
la ciutat Esteve Orriols.

D'altra banda, la dotació de
la nau, va participar en els di-
ferents actes de la Setmana del
Mar i Festes de Sant Pere i van
ser convidats per les Caves
Jaume Serra, Gran Casino de
Barcelona i discoteques Uto's i
Vip's.

El comandant Ramón Pe-
ral, va manifestar que se sen-
tia abrumat de I'extraordlnarla
amabllltat I hospilalilat de-
mostrada pels vllanovlns en-
vers la dotacJó del Guadalete
al lIarg deis tresdies d'estada
en aquesta clutat
d'on guardarem tots un en-
Iranyable record.

Va ser un deis actes que va
destacar en la XXII Setmana
del Mar.
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Les fcstesde sant Pere
es van:;r.~cüperar ara·Ca15 anys

ÁLVAR Pt:REZ I MARQUt:~" ¡ trJ~~'"s~gons . consta en tinava. seqons disposava "el' ','" ...)1'; 1
l'Escriptura fundacionaL Les mateix decreto a les festes deis

Com cada any des del se(.~ missions principals de la Con- sants patrons del gremi sant ,
gle xv', encara que arnb algut,1. fraria eren "re/re ets degu/s Elm, patró deis marejants. i
nes interrupcibns a causa dels-:t .. obsequls li/úrgics al petro a fi sant Pere, patró deis pesca-
avatars de la historia deis ho'" d'aconseguir que Oéu nos/re dors.
mes, la gent de la nostra mar'~ Senvor'escempi lIursbenedic- A les darreries del segle
s'ha aplegat en la diada de la t., cions a tots els matriculals", i, XVIII, el día de sant Pere. tenia
pasqua de sant Pere. per cele-'~: en séqon ·lloc. I'organització lloc la benedicció de les aigües
brar el patronatge del Príncep" económica delprernide lapent . -segons sembla amb la creu
deis Apóstols, . . ",/.-.,. deITl·a·r.~?~ .•.~~,:;, . '.' I parroquial, que tenia molta vir-

. Sant Pere eris ha estat El patfó ' principal de la tut-, deis bastiments i deis or-
sentat corn el més iiJrrÍé' e Coñfraria ~ra sant Elm, com a meigs.
tots els apóstols- Poise}Jí.~¡~;,:.secundaris'tenia Sant Pere, A la década de 1818-1820
qué en el comportameii] "d.f;.¡."~sant Andre'u, Sant Joan i San- se celebrava ja un romiatge el
Pei e ens hi veiern, perfecta~1t)a Clara. CO,m,a nota curiosa, dia de sant Pere a les ermites
ment reñectits. Potser perqué.':' .rernarca que' el 1625 aquesta de devoció marinera de la nos- "
si imitem les seves errades ,,',Confr<3ría va estar a punt de tra platja sant CristOfol i sant
volem imitar tarnbé la fermes8 ~:' provocar una' revclució popu- Gervasi. El 1853 el romiatge .
de la seva fe í-él seu arnora. lar a nivelllocal en admetre les queda oficialment mstüucío->
JesucrisL Pói~ér pe((íp~¿~1~1ápones ~9,8~~fitat ;de,co~lra-~¡ nalitzat amb I'assisténcia de:'
verern treballant en un ofici qur;i¡'>!iJesses.)\!.;-,:tj¡!~~¡.>f¡If'", .e; .. ' les autoritats locals I nombro'.'
i perillós per guanyar-se el pa." :., El 1632 trobem establerta, J" sos vilatans, a rnés de la gent!j'"
Potser~perqué·eí:ve¡em,.com~~·,p I,amatejxa parroquia de sant de baix a mar.'urr '"
un de nosáltrés~¡jéió~y~;i1ij:~htO:Qiji~i.c0n~aria de sant:, .: L'any seqüent, el 1854, se'
hora, ens depassa. Potser ·;"Pere.Apostoll sant Ramon, a celebra per prirnera veg
perqué volern ser com ell en el t> car,tec.:peI5 pescadora. Tot i I'ofici en honor dé sant Per
seguiment de Jesús, el tenim",:que 15 pesignada com a con- ía parroquia de sant Antoni, .;':
per patr6'per intercess()r n'ost\'¡':' iiariá', en l'escrlptura fundacio- unificant totes les celebracl-; "
tredavanteISenyordelagloriá.··""nal: própiament era el gremi ops deis antics gremis. >'~1i7:~'
Pere és per a nosaltres una deis pescadors de Vilanova. Aquest mateix any, el 14 I

figura entranyable. una perso- La tercera manifestació la de maigo la parroquia de Mar
na de earn i ossos, amb sanq a trobem el, 1700 amb la funda- havia posat la sella primera
les venes. arnb un cor que -s ció, a la .parróquia de santa pedra. EI10 de gener de 1868· . . " .... r '

batega al máxirn. Conternplant .'1 . Maria de la Geltrú, de la Con-': I'església de la Marina, que" 'Altar majar per Setman'a .Santa abans 'del 1934 " "PARROOUIA'
Pere volem ser com ell en el. > -frarta de sant Aridreu, que te- fins aleshores havia estat una .., l\l ";0", ,. "',\ 'l"" . ,,,-,,, , ..'. ".,;¡
seguiment i I'estimaciá de Je- , 'nia com a patró secundar! sant . tinenya de la parroquia de sanF"s Ja en' el nostreseqle' tro-':" vocació, han fet posslble que' -t

sús 1Pere:' Antoni, éserigida en parroquia "'ibem constanciarepéirda' d'tJrI s'assolís aquesta fila hl~ton.
La prlmerá rnanifestacló El 1710, un decret del víca- independent. Pero és curiós .: ofici solemnlssim que se cele!;";'ca.

mig económica, mig religíosa rigeneraldelaDiócesiestablia, que tot el culte a sant Pere brava a la parroquia de sant 1,1' Quan el 1971 obria els ulis
d'aquesta devoció entre la ge'nt que tant els rnarejants corn els continua celebrant-se a' sant Antoni el día de'sa,l( Peré: "'a la llulsor del sol mediterian!
de marde la platja de Vilanova peséadors podrien fer-se a la Antoni. Així, el 1917 s'interpreté "Ia" 'a la blavor plana de les seves
i la Geltrú que trobem docu- mar els diumenges i festes de missa gregoriana del mestre .,,,¡ ,
mentada apareix al segle XVI precepte, especialment durant de capella de la catedral de '''_
a~b la constitució,. a la pa'rro~:;;J,;;a:e~p~¡áda ~~i pasde!seitó r!?fI rc;~ 1<9,;~a, M,?rj;' .; as' ."
qura deSant Antonl, de la Con' "'IJasardrna Segons disposava ,..La Contraria de ,L'execu.c.;I,?;vaa rec Les festés ,Ue':sarlt,: e;,;
rrari~9~;pa1?i.E\i:u.,§aQt~<9Iara é[i~~t~t)s,Wcret.,!:.á~.¡j'basti- ·'~.'~;·S~lIJtEhn va", . 'un ten~m~p,t( aix Perésón'üfiá' '
i Sa'ir:KlJ~óláu~,~ aprovada. r¡iJn~ navla.?~satlsfer. la, . .,~'aquellfl, c~!edra.., .,.,».,.,.. .,..., J" .

conónlcament el 31 de gener~.<,quantitatdetres sóus per cada ' 'acimetre dones 'el panegíric del sá apostol el . mostra-cultural de ",'
de '157~'Aquªsia conf~:li¡á'¡: dia de pfi!~épte qué sorttssína: . . ·:doc!6h9~r¡ésS~Ii'trú¡,ca~létnl\ I'a' g'eHnC'll'd~e'.<¡mi'Ca'pr"."
esiaY,:~;iofm~d~p'e!s:'p'(l[m~i""¡~. r1].~r~!~~_quantitat recoilida,,,: des de11625 .Ó>, , ge dilláje.~;f~ar,9.~.lóni" ,'. t
de 1:~ra,uf/·eLs,ma;if¡er~.q'tJ:~ ~dm.!nrtt~a\fa,la Con,frana de. v ..•• 17;)\,:EI,c1~~O¡,I~,W_~~j!.k<;; lh,

Vilano!v.:l$e~rt~~áA!1, G~t"sarl\.,;:I~~'~7~~~~re:r4;~S~1¡;~- :t\tlf' i',', ' i:[~J)~~;tf~r~f:~o~~Lf~~1 ~, : ;., ~, :::: ir:,,"::'
A.' ." ',M' '" -->é''';.'*'.'í'"."t-, ';, ."';' -'''' mestreViñaifEi,¡192'rfjfilaica' sigues i a lá'seiít'&i:J4"'Scilóbre ",,-

..~.~__,i:+,,:··.·.f~::._·;~.·~-~·"~",,,::·;,('~;'A~· '·:-~~v,;:··~;:'~'0~~f~~~¡'>.o:!;~. ,-"t-;,. ·;"',,i:·r ~,:elpareno~é'G'a:r~f~-~'~;¿;\Jih{b1~y)12j~iáSétma~t!8~1MáVktel ilS~U ":-_""~

t1' A V b .' ..; :"- .' .;~,;:'" deis dormnlcs de.B~rGelona. . pres¡dElnttmunespará'~lésque
¡~ l·~I ~~::-:;;t:i":1-" :-,.~.Carta· MenuCerrantes .c, r totjust la 251'anys que- un servidor gosaria qualificar"

c. . ,'." .f' .•', ·A. N•.f·,~ ." ."~""lI """'.>''''''''', ' "l'ofici de santop'ere torn.a-a ce~:, d.e. declaració dé p'r,in,cipis,
~ y ASADOR '.,"..~J' ~,,, ..;¡ > i~"!.·':.·"',~,,:·.Torrades lebrar-se a raritiga'parroquia ¡ rnanifestava qu~ la Setmana

.~;\ {;\<;"f :¡~";;\' i:.:....···li~;l;.e~.~c.olll~ ..:~I~í4 sug.gerime.nls.:,,· ~~:I~n~,~!~%)en.¡}:,~~.r,:r,.,~d~rf~<" •.•~.~~g~~:;i~~~í;~r~ii:~:i~C~:rR\·J~~¿~~ t.. "':Vll:hys;Oíii,iopa,e¿aeFde gamba, ¡rui/fs,~idet. Setmaña 'de( Mar, $-es'cau el .. des a la nostra platja ique es
.:' "<.' .i ••• ;:25é'aniversari de la' rec,úp,era- resistien a desaparéixer. 1

'cíó de, les centenai1és1restes. aquestes festes recuperades
}dé lsilnt' Pere. ,iúnb a~uesta ; de sant Pere en són una rnos-
- avinentesa cal .considerar la . tra, d'aquesta cultura de la gent
1ias(fade.l~lnstitut Setmana del ',de la nostra mar ...

Mar: arnb la persona del seu \; Peró no són notnés una
"preside'nt i fundadot lamb io- manifestaci6 folklórtca digna
tes aquelles persones que de figurar en un costumari, ni
moltes vegades d'ilna manera tampoc una simple recupera"
callada i aR'Ónima,' pero pa- ció nostálqica d'antics oficis,
cient i efectiva, amb una dedi- ni tan sois una mera col.lecció
cació constant i encomiable, ,
dirlem que amb una'veritable Continua a la página segUen!
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Ara Rte. 'ASAD,OR. CE,RVANT,~S, á més
de les seves ja tradÍcionals ieXqui~ide¡

carns, posa adisposició deis seus:clients i
. amics un nou'Servei,:*" :.i "

, ~, .. In PLAT a escollir entre 12 suggeriments,'
En~eeol, pare, bime, boliforrcs 1010 la bmla, lIu~o la rO/1ll1lllJ:'.:

•• t

...Cervanles,28
SANT PERE DE RIBES
Reserves allel 896 29 87

Servei, q¡jalita~ i.,
ambie/lt famjliar, Vi (Rioja) - Aigua mineral

,.;.. .,"'-....:...-_----_..:..._----_.../

Postres

Care
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Ve de la páqlna anterior

d'enginys que mas tren el pro-
grés de la ciéncia i de la técni-
ca, i que poden formar com
una secci6 a I'interior del Mu-
seu de la Ciencia.

Tot aixó hi és present, cer-
tamen!. Peró hi ha un altre
factor que és concomitant i in-
separable de la persona hu-
mana: la seva religiositat, la
seva relaci6 amb Oéu. Per aixó,
aquestes festes de sant Pere,
a més de constituir el patrimo-
ni cultural que aeabem
d'exposar. constitueixen tarn-
bé i al hora una expressi6 de la
religiositat de la gent de la nos-
tra mar, un aflorament deis
arrels eristians deis nos tres
peseadors i de tata la gent de
mar,

Grácies, dones, pels es-
toreos, per la labor de I'Institut
Setmana del Mar en favor de
la reeuperaeió i la divulgaeió
del patrimoni cultural integral
de la gent de la nostra platja.

Les joves generacions hi
han fet també les seves apor-
tacions erudites, espeeialitza-
des i rigoroses metodológiea-
men!. Continueu fidels als
vostres objeetius, prosseguiu
amb eompeténcia i rigor la re-
cerca i la divulgaci6 delpatri- .,
moni integral de la gent de la
nostra mar, i que per rnolts any
rnés. Encara no heu arribat a
port Tan sois heu fet una es-
cala.

Va sel el 29 de juny de
1985 quan mossén Areadi
Llagostera, prevere, fill
d'aquesta parróquia i que en-
guany oficiará la missa solem-
ne de sant Pere, donava lectura
al Oecret signat per I'áleshores
eardenal-arquebisbe de Bar-
celona, Narcis Jubany, pel qual
era declarat I'apóstol sant Pere
eopatr6 de la nostra parroquia.
juntamenl arnb la Verge lrn-
maeulada.

La historia de la tilularilat
de sanl Pere eom a palró de la
parróquia marinera de la nos-
Ira plalja arrenca ja deis ma-
teixos projeeles de la seva
ereaeió i construeeió.

En I'eseriplura de cessi6
perpetua que Antoni Marrugat
fa deis seus lerrenys, el donant
hi fa constar que, ja que es
Iraeta d'una església per als
peseadors, el tilular ha de ser
sant Pere. El mateix patronat-
ge consta a I'aeta de benedieei6
i col.loeaei6 de la primera pe-
dra d'aquesla església, que
tingué lIoe el 14 de maig de
1854.

Peró lant el desig de Ma-
rrugal com el deis pescadors
topa ben aviat amb la inevita-
ble condieió humana, més feta
a les íerides de I'amor propi
que no pas al suport
d'iniciatives en vistes al bé
comú. Es produi una situació
d'irnpás en la construcció del
nou temple i, finalmenl, s'hagué
d'adoplar una solueió salomó-
niea: el nou temple es cons-
truiria en els terrenys eedits
per Marrugat per a aquesta

---------

Sant Pere és
copatró de la

parroquia de Mar
des del 1985

finalilal i no ran de mar, com
pretenia el sector de prohoms
de la vila. I el titular no seria
sant Pere, sin61a Mare de Oéu
sola l'advoeaei6 del misteri de
la seva Immaeulada Concep-
ei6, dogma tot just proelamat
pel papa Pius IX, nou mesas
després de posada la primera

Parróquia de Mar, Primera rnissa després de la Guerra Civil

pedra dellemple, és a dir, el 8
de desembre de 1854.

Peró si el eanvi de titularitat
del patronatge es va haver
d'aeeeptar com un fet consu-
mat,la devoci6 cap a sanl Pere
seguia ben viva entre la gEml
de mar.

Els anys 40 hi hagué un
timid intenl de recuperar les
Iestes de sant Pere i, alhora, el
seu palronatge sobre la nostra
parróquia, peró no reeixi. A
partir de la segona meitat deis
setanta es produeix un nou
intent, llavors arnb el suport de
I'aleshores naixent Institut
Setmana del Mar, peró tarn-
poc aquest va reeixir.

Finalment, el 1984 es trae-
ta novament el tema de la titu-
laritat de sant Pere en una
sessi6 del Consel! Pastoral de
la parr6quia. El Consel! va
acordar I'elaboraeió d'un dos-
sier documental. I també de-
manar el suport la

eol.laboració de les institucio-
ns relacionades amb la cele-
braeió de les festes del sant.
La Comissió Organitzadora de
la Setmana del Mar, en la per-
sona del seu president, hi
col.labora amb una monogra-
fia sobre Les festes de sant
Pere a Vilanova i la Geltrú,
datada el setembre de 1984,

La parroquia, per la seva
banda, elabora el dossier arnb
un Estudio religioso profano
sobre la festividad de san Pe-
dro apóstol en Vilanova i la
Gettrú. Un arnpli estudi critic i
documental sobre El culte i la
devoci6 de sant Pére a la pie-
1ja de Vilanova i la Gettrú. Una
eópia de I'aeta de benedicció i
col.loeació de la primera pedra
d'aquest temple mariner.

Un reeull de noticies sobre
el tema aparegudes al DIARI
DE VILANOVA des del 1850,
Un recull de signatures deis
feligresas de la parróquia i

A. PARROOUIAl

vems del barri, donant suport a
la iniciativa de la parroquia. Ila
instancia del senyor rector.

El rector de la parróquia,
mossén Narcis Puig, va lliurar
tot aquest dossier, juntament
amb la monografia elaborada
pel president de la Setmana
del Mar, a la secretaria general
de l'Arquebisbat de Barcelona
el 20 de maig de 1985,

El 29 del mateix mes i any,
el cardenal arquebisbe de
Barcelona atorgava, finalmenl,
el deeret de eoncessió de la
coütutaritat de sant Pere a la
nostra parróquia "en la con-
fial1l;:a de contribuir aixi a la
consolidació i augment de la
devocio al Princep deis Apos-
tols entre els feligresas de la
parroquia deis pescadors de
Vilanova i la Geltrü'

Alvar PórÜl ¡Marqués és
preveré
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L'any 1624 va comenear I'advocació a Sant Pere a Vilanova

Festes de Sant Pere, patró deis pescadors

CIARI \
\
í
I

La festivitat de Sant Pere és una de les poques que es troben
fortament arrelades a I'esperit del poble i és entre nosaltres la que
gaudeix de més renom quant a lIegendes costums, tradicions i
participació popular,

Recuperades I'any 1972, en ocasió del naixement de la Setmana del
Mar, els actes en honor del sant patró dels pescadors i especialment
la tradicional processó rnarinera de carácter cívlc, religios i tradi-
cional ,reuneixen mílersde persones,

El primer aplec religiós- profáva tenir lloc 'a I'any 1624

Les festes deSanJ Pere ,Qna lIarga tradicióarrel@_~ a
la platja de Vilanova

JJ. IlUCUET PRATI

Les testes dedicades a la
popular figura de Sant Pere són,
sens dubte, una de les poques
que han mantingut una veritable
continuitat a casa nostra al IIarg
deis segles.

Treballant a les platges del
mar de Galilea en el seu ofici de r
pescador, un deis més antics '
de la historia de la Humanitat,
Jesús el va cridar per fer'lo des
de IIavors el primer pescador
d'homel,

Arrelades tortarnent en
I'asperit del poble, la diada de
Sant Pere és la que gaudeix
entre nosaltres de més renom
quant a IIegendes, costums,
tradicions.aovocaci i participa-
ció popular, '

Les fragils embarcacions de
I'antiguetat mogudes únicament
per la torea deis rems, o les
veles, utilitzades fins a la prime-
ra meita pels nostres pescadors

en les seves diáries sortides a la
mar per calar palagres, xarxes
o anar al sardinal, eren molt
febles per aguantar mars
atemporalades.

Les tempestes d'aigua i vent
acompanyades de tenórnens
etecmcs atribults com obra del
diable o de les forces del mal,
constituiren tots junts suficients
arguments perqué els nostres
homss de la mar supliquessin,
en rnoments difícils la protecció
celestial.

ORíGENS HISTORICS

A Vilano:)a i la Geltrú, les
primeres caces historiques de
I'advocació a Sant Pere cal
cercar-les a I'any 1624 en que I
se celebrava un aplec religios-
protá de carácter popular que
tenia IIoc el 29 de juny amb
asslstencla de les autoritats i
pescadors que pujaven a

l'esqlésia de Sant Antoni Abat
per participar-hi.

Les disposicions reials
establertes per Caries !l1 el
1773,van reglamentar I'antigua
costum de pescar diumenges
i dies festius, especialment en
les temporades del pas de la
sardina i anxova. En aquest
cas, cada embarcacio havia
de pagar tres sous i eis diners
s'aplicaven a les festes de
Sant Pere,

ESGLESIA DE MAR

Davant de l'incrernent
dernoqratlc del Barri de la
Marina i el fet que la.gent de,
mar es' veíés obllqada a
traslladar-se a la vila, par ea-
lebrar qualsevol aetede eaire
religiós, eom a easaments,
viátícs, enterraments i molt
eoneretament els· ofieis
dedieats a la festa del patró, el

Gremi de Peseadors va recolzar
la petieió de constituir un tem-
ple a la platja.

L'església posada sota
I'advocaeió de Sant Pere per
qué sla el seu protector I
patró, va canviar el seu nom
originari pel de Sant Maria del
Mar i més tard pel d'lmmaeulada
Concepció, Canvi dut a terme
no pas sense resistencia i a
desgrat de molta gent de la
platja vilanovina.

El 29 de junt de 1868,
festivitat de Sant Pere, se
celebra amb gran solemnitat la
inauguració de la nova
parroquia. 117 anys més tard i
també a demanda de la gent de
mar. recolcada par I'actual rec-
tor de la parroquia i acceptada
palcardenal arquebisbe, va tenir
!1oc lacerimonia' de la
proclamació de Sant Pere com
a patró de la parrOqUia ..

P••••• 1. p'sllna·áeg....,t



DIHRI DE VILfiNO\R v
PROCESSÓ MARINERA

A la tarda de la festivitat del
patr6 deis pescadors, tenia lIoc
antigament la process6 mari-
nera que feia un recorregut per
la platja, sense embarcar la
imalge com es fa actualment.
Sagons la tradici6, el sacerdot
passava la creu processional
per sobre I'aigua de la mar i
sense arríbara tocar-la feia tres
creus en I'aire. A la vegada es
beneien les embarcacions i els
estris desalvamentde propietat
comunal.

Els Escolapis del col.legi
Sama, van fer sortir uns pocs
anys una altra process6 portant
.els alumnes delcentreun artfstic
estandard de l'Ap'ostol.

Antigament era costum que
quant arribava la festivitat de
sant Pere, ga[rabé, no hi havia
famflia:a lavllaqu~ nóanés a
biiix.a mar a casa dun parent o
un.xarntc per _,participar
directarnsnt de les festes.

A la sorra, al costat de les
arqúes, s'asseia un bon norn- .
re de vilanovins, par tal de

manjar la coca o si les
possibilitats econórnlquea no

'eren massa bones, calia con-
formar-se amb una sabre
ensucrat, Aixo si, sernpre ragat
amb un porr6 de' vi moscatell. Toteslesfamiliesbaixaven a marparSan!Pere

REVETlLES

.A la nlt de sant Pere tenía
üocIa revetlla, ámb ball a
I'envelato a la placeta de címent
que encara es conserva al
costat.del restaurant Marina.
L'endéma 'després d'ún oflci
religi6s a la parroquia, tenia lIoc
a I'una del migdia el tradicional
concert-vérmoum, i a les cinc
de la tarda el ball tfpie de la
festivitaton tenia lIocla subhasta.
de la toia i coques. Tr¡¡dici6 que
es .va conservar ñns a, I'any
passat.

A mesura que la festa'
s'anava animant corrieneaven
arribar pagesos desitjosos de
guanyar lasubhastade la toia si

\ la vella ermita de Sant Joan,
,--<avia quedat a mans deis

mariners.
En aquestcas només podien

bailar el primer ball els
'pescadors, mentres defen: Els
pagesos que vagln a b,allar a
la Talata, SI passava tot el
contrarl,ésadlrquelatolase
I'emportés un home del camp,
eren els campenols els que
crldaven: Els 'marlnus',' que
se'n vagln a la bola,

La nit deSant Pere també
fou aproñtada pel moviment
contrabandista que esfeia des
de la platja vilanovina. Un any,
mentre davant del, Póslt la
joventut ballava ala revetlla i
els carabiners de vigilancia a la
platja estaven distrets escoltant
la música, un nombr6s grup
d'homes treballaven de valent
traslladant a Ribes Roges des
d'uri vaixell que els esperava a'
la fonda grossos caixons plens

'de tabaco

LLEGENDES

Segons Joan Amades, la
gent de mar de Vilanova creia
qué al fons de la mar.davantles .

roques de SantGervasi, hi havia ..
una gran campana sumbergida
que tan sois deixava sentir la
seva ·veu, forta i solemne, al
punt del migdia de la festivitai
de Sarrt Pe,e. , (.,

Era I'hora en la qual els
pescadors i mariners anaven a
la platja i assegutsa la sorra en
semicercle, cara al mar,
cantaven els goigs dedicats al
Sant Patró, ben segurs que el
vell pescador d'homes, agrait,
els proporcionaria una excel.lent
·temporada, una mar tranquil.la i'
un bon temps per a tot I'any.

SI bé la campana
submergida de la qual ens parla
Amades se'n sap ben poc, el
que sl és cert, és que a la zona
del Racó de Sant Llúcia, prop de
Sant Gervasi, es troba dins un
roca foradada el cofre bufador,
que segons es diu, tant sois
deixa sentir la seva greu veu en
dies de forta mar i ja se sap que
quan la mar brama és que
demana engolir homes. Encara
avui, en dies de forta mar, es pot
escoltar aquestgemec, del qual
ínclós els gossos fugen.

Al mateix indret, hi ha també
les anomenades Roques de
Sant Pere, ben conegudes deis
pescadors de canya, de les
quals fins i tot en-anys de fort
estiatge surten dolls d'aigua .
dolc;aben fresca: És a finals de
juny i concidintcUiosament amb
la festivitat del patró deis
pescadors, es quan es registra
un trnportánr augment deis
cabals d'aigua aflorejats sota la
mar.

RECUPERAC\Ó DE
LES FESTES

El naixament de la Setmana
del Mar a I'any 1971 havia de
representar la reactivació de les
desaparegudes activitats
d'esbarlo, lIeure i caire festiu,

cultural i tradicional a baix- a
mar. Un -any després i
conjuntament amb el suport de
la Confraria de Pescadors,
loren recuperades les antigues
festes de S,arlt Pere, de /larga
tradició i arrelarnent a la platja
vila n ovi n a, p r áctlcarn e nt
desaparegudes els anys
selxanta. '

Tornaren les' revetlles
dedicades al sant patró. amb
subhasta de coques i toia.
Envelats. Missa solemnes a la
parroquia de mar, i s'instituí per
primera vegada un homenatge
als morts a la mar per

-representants de les quatre
Marines i també un homenatge
als vells pescadors i vfdues.

A la tacana del Pósit, avui
seu de la Casa del Mar, la
imatgedelpatróben il.luminada
i guarnida amb flors presideix
les lestes i per la seva part, la
Confraria declara lestiva la
diada de Sant Pere, delxant de
sortir a la martotes les barques.

La imatge de Sant Pere,
que durant la resta de I'any
presideix un altar a la parroquia
de mar, es portada des de
I'esglesia fins al port per
mariners de l'Armada
acompanyada pels balls
populars, banda de música,
representacions iautoritats, fins
al mollon es fan cárrec de
I¡imatge els pescadors per ser
traslladadaseguidamentabord
d'una barca grossa que seguint
un riguros ordre d'antiguetat
obra la process6 marítima
acompanyada per prop de mig
centenar d'embarcacions
plenes de gom a gom per una
muni6 de gen!.

A la tornada es fa la
benediccl6 d'embarcacions i
estns de pesca, segons rantíc
costurn a la platja vilanovina
que data del segle XVIII.

VISTOSITAT I ATRACTIU de Sant Pere i tota la comitiva
van d'haver d'anar a pas més
lIeuguer par poder arribar a
l'esqlésla. sense mullar-se

. davant rarnenaca de pluja.
Tot Just entrar el sant, i

aixoplugar-se als ball populars
i les nombroses persones que
presenciaven la tornada de la
process6, va caure un autentíc
xáfec acompanyat de lIamps i
'trons.

Es de confiar que aquest
petit favor del sant patr6
continuit al lIarg deis próxírns
anys i la processó marinera
pugui celebrar-se en bon temps
i amb bon ambient, com fins
avui.

La processó de Sant Pere,
que és I'única d'aquestes
caracteristiques que té lIoc a
Catalunya,comalarestadeles
costes espanyoles, per la seva
vistositat, atractiu, i colorit, és
sense cap mena de dubte el
plat fort deis actes de la
Setmana del mar i compta any
darrera any amb una cada
vegada més nombrosa
participació.

Alllarg deis últims vint anys
cal assenyalar que la imatge
del santpatró, sempre ha pogut
embarcar-se i mai no ha plogut
en el decurs de la processó,
malgratque un any els portants

RESTAURANT
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SERVEI A LA CARTA
ESPECIALITATS CUINA MARINERA

VILANOVINA
SALONS PER A CASAMENTS 1 CONVITS

Passeíg del Carrne, 92. Te!. 815 SS 59
Vilanova i la Geltrú
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(29 de juny)

Dotze comarques del Princi-
pat voregen el Mediterrani enca-
ra blau, pero contaminat; enca-',
ra viu, pero amenacat. Els
peixos no porten marcades les
quatre barres, tampoc hi nave-
guen les altives galeres. Es .cert
que el brau mariner de la vella
cancó va desapareixer amb la
mort deIs velers, pero el pesca-

. dor hi ha restat. DeIs ports i
---' varadors de les nos tres costes,

eis pescadors es fan diáriarnent
a la mar,' calen les xarxes i
obtenen la collita. Les celebra-
cions típicament própies. dels
pescadors són l~s del patró,
aquell pescador galileu anorne-
nat Simó, el que després es va
dir Pere.

Un deis ports pescadors més
importants i que té una activa
confraria és el de Vilanova i la
Geltrú.

La vigilia de sant Pere, ens
anárern a Vilanova per tal de
conéixer de prop la- festa deis
pescadors. És aquesta festa típi-
carnent religiosa i popular. Els
pescadors dernanen al seu patró
que els proporcioni un mar
bo per a la pesca. Li demanen
fortalesa per a les seves ernbar-
cacions i sort per a ells i per a'
les seves famílies.

No és aquest el lloc per a par-
lar deis problernes que afecten
els pescadors i fan que la nostra
flota pesc;uera es vagi reduint
paulatinament. Una 'de les con-
seqüencies daquesta situació és
la progressiv-i rnigradesa' de tra-
dicions típicamen t marineres a
Catalunya.

Les processons marítimes Je
, be~edicció religiosa d'ernbarca-
cions i d'arts de pesca estan des-
apareixen t. Les processons que
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.Vilanova i la Geltrú. Els pescadors porten la imatge de
sant Pere durant la processo.

fins l'any passat se celebraven a
Lloret (Santa Cristina 24 de ju- ,
liol) ja no existeixen i la de Pa-
lamós (16 de juliol) esta a punt
de desaparéixer, ja que havien

. estat convertides en atraccions
turístiques i no aportaven cap
benefici als pescadors i en canvi
produíen despeses i feina.

La de Vilanova té una activa
participació de la gent del poble
que serva respecte i afecte a les
tradicions marineres i acompanya
la processó on la irnatge de sant
Pere és portada a les espatlles '
deIs pescadors vestits a l'antiga i
és escoltada per les forces de
marineria de l' Armada. Al port,
els vaixells, de tot tipus de to-
natge, estan adornats amb gar-
landes i banderes.

La imatge, installada a' bord
d'una ernbarcació, obre la mar-
xa de 'la processó marítima se-
guida per les altres. És UD espec-
tacle difícil d' oblidar, quan el
vaixell que transporta el sant

passa davant deIs altres i el ea-
pella beneeix l'estrépit de mil
botzines i sirenes de les ernbar-
cacions.: Vam ser admesos a
bord d'una de les barques ador-
nades on ens van amuntegar
entre nens, vells i dones que per-
tanyien a les famílies dels pesca-
dorso

.Hem de remarcar el grau de
participació popular en aquesta
festa i la simpatia i hospitalitat
deis pescadors.

La vigilia de sant Pere es cele-
bra a Vilanova un concurs d'all
cremat, que és un plat típic
pescador molt mengívol i que .es
fa a la vista del públic, al final
del qual s'organitza un menjar
general on el vi corre generosa-
ment. En atenció als nostres
lectors hem volgut transcriure la
recepta d' aquest plat, tal com
ens la van explicar a nosaltres.
L'encant d'aquest sabor mariner
ho mereix: es posa -ens van

'''dir- una cassola de terra al foc,



, '\.

\- Concurs d'All Cremar, 'p!at típic pescador'
de Vi/ano va,

Processó marítima a Vi/~nova' i la Geltrú el dia de la [esta
patronal.

amb. oli d'oliva. Quan l'oli és
ben roent, s'hi aboquen els alls,
pelats i sencers. Es deixen fins
que comencen a cremar-se; ja
estan una mica torrats. Alesho-
res s 'hi afegeix . el tomaquet,
trencat, per fer sofregit.

Quan el sofregit 'és a punt,
s 'hi afegeixen les patates i una
mica d'aigua.

Les patates -no es posen sen-
ceres, s 'han de tallar com pera
l'estofat, pero els pescadors no
fan el tal! sencer, tallen una
mica i trenquen la patata perqué
aixi presenta més superficie i
agafa el gustet de 1'all cremat.

A sobre les patates es diposita
el peix (pot ser qualsévol peix i
variat,generalment). Quan .les
patates són cuites 'pot treure 's
l'all cremat del foc i portar-lo a
'la taula.
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VILANOVA

Banyadors a ratlles, carabasses de
flotadors imolt bon ambient
Lá Remullada Popular de dium~nge dóna pas als balls de ,les testes de Mar

REOACCIÓ

La gent de Mar va tornar a
rememorar diumenge passat
els primers banys a la platja de
Vilanova. Una cinquantena de
banyisles i parents de Barce-
lona vestils d'época van ter-se
la toto oficial de la Remullada
Popular, que aquest any arri-
baya a la seva vuitena edici6.
A més, van col.laborar en la
cercavila de diumenge els
gegants de l' Ibersol i de la
Collada- Els Sis Camins, la
Carpa Juanita i el Porr6, i els
diables de la Collada. Malgral
que la participació va baixar
respecte altres edicions, el bon
ambient no va fallar durant la
fe sta.

Pero les festes del Barri de
Mar, organitzades per la seva
Associació de Ve'ins, continuen
aquest cap de setmana amb
dos plats forts. O'una banda,
derná dissabte hi haurá la Gran

Revetlla, a la placa del Port
que aquest any sera amenit-
zada pel conjunt Sabor.

Les persones que ho
desitgln poden 1I0gar taules I
cadires fins avui divendres, al
Centre Clvic de Mar, d'onze a
una del matf i de cinc a sis de
la tarda.

I el diumenge es tara el Ball
Vuitcentista, un deis actes
incorporats al programa I'any
passat i que enguany es torna
a repetir. El grup La Portátil
f,M. sera I'encarregat d'arne-
nitzar el ball que es tara a la
pérgola de Ribes Roges, de
vuit a deu del vespre. .

L'Escola de Ball' Teresa
Carulla obrlra el ball amb una
coreografia basada en els
ritmes d'aquella época. Els
organitzadors de manen als qui
vulguin participar-hi que hi
acudeixin abillats convenient-
ment i oferiran begudes que se
servien a principis de segle. Remullada Popular. Va recordar un any més els banys de fa un segle VIDILLA

Jugant davant la sorpresa deis altres banylstes VIOILtA Foto de grupo Aquest any va baixar la partlcipacló, pero no el bon humor VIDILLA


