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PETITA HISTORIA DE LA FESTA

La FestaMajor de Vilanova i la

Geltrú, malgrat que des de la nostra

perspectiva ens pugui semblar

antiquíssima, ésuna festarelativament

jove. Nasqué enuna data tan "propera"

comel 1784,oel1781segonss'interpreti

una dubtosa xifra de Lo Llibre de No-

tas per lo gobern del Rector' de

Vilanova que ens narra l'origen de la

Festa.Arran de la pedregada deIs cinc

anysanteriors quearrasalesvinyes i els

fruiters, enl'anomenadapartida deSant

[oan, fins al mar "queno deixá ni vidres

á las casas,ni raims a las vinyas" es

decidíferun vota laVergedelsmariners

i protectora de lesventisques:

"se feu un memorial á su Iltma.

en nom de la Junta y Economo perque

nos aprova lo solemnisardit dia, y nos

concedí fer festaen tal dia abestmodo.

Completas solemneslo die antesofici,

vespres, i profeso lo endema ab igual

solemnitat aixi com sefaen lasfestasde

cofraria: sens la obligació emp~ro de

abstenirsede treballar, y haven de oír

Misa".

AquestamodestaFesta,quecom

veiem s'inicia com a festade confraria,

hagué de competir amb d'altres festes

moltmésantigues,comladeSantAntoni

Abat, fins aesdevenir laFestagran dela

Vila. Resultagairebéimpossible de da-.• ':..' ..•.

tar per la manca de refe renctés'

documentals. Quan s'aconsegaí, pero,

síque sabemque amitjan segleXIX, els
• t ••

incipients i emprenedors sectors

burgesos vilanovins havien fet de la

Festade fa Mare de Déu de les Neus la

sevaFestaMajor d'estiu.

Aquests lúdics avantpassats

integraren la Festaen la sevatempora-
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dad'estiui transformarenlainicial Festa

deconfraria,segonslespautesd'esbarjo

de la vida burgesa de I'epoca.

desposseint-la del seu carácter

estrictament religiós. El teatre, els

concerts i els balls de saló nocturns

trencaren paulatinament l'anterior

espai festiu, únic que es centrava al

carrer amb els balls populars

(Moixigangues, Gitanes, Joan de

Serrallonga...), diversions que l'esperit

racionalista burges no consideravade

bon to "por lo ridículo y hastaperjudi-

cial desuargumento y por lo ocasiona-

dosquesonadesgracias,(...) indignos

de figurar en las fiestasde un pueblo

civilizado", tal i com recordavael Dia-

rio el 1864.

Enfront d'aquestes manifesta-

cions,la Festaesfeia ressod'una epoca

de confíanca, il.limitada en el progrés,

que prometia elsavencosde la ciencia

ambl'elevament d'un globusaerostatic

conduít pelsgermansBriaquetel 1852.

I el Tívoli i elsJardines del Apolo oferien

sorollososi coloristesprogrames amb

focs d'artifici, concerts,representacio-

nsteatralsi, sobretot,ballsamborques-

tra. Amb la creacióde l'entramat asso-

ciatiu vilanoví, elsballs de salóescon-

vertiren, a la segonameitat del XIX, en

protagonistesindiscutibles dela Festa.

El Círculo Villanovés, el Casino Arte-

sanoi el Portugal, la Societat Coral la

Paloma,l'Orfeó vilanoví..., capsocietat

local podia permetres oferir un ball

menys lluit, animat o distingit que els

de la competencia. Tanta disbauxa,

pero, no oblidava la moral i els bons

costums.En paraulesdel Diario:

"Variaspersonasrespetablesnos

han rogado que llamemos la atención

de la autoridad acercadel carácterque

vantomando losbailespúblicos queen

estavilla secelebrany que van poco a

poco acercándoseal corte de los de

Capellanesde Madrid y de Mabile y

Chaumiere de París.
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Por nuestra parte reconocemos

el mal y comprendemos que la autori-

dad pudo hacerbastanteal particular,

que los padres y encargados de los

jóvenes que á tales bailes concurren

sonlosquedebenhacerla mayor parte

siquieren cumplir consu mássagrada

obligación y atajar á tiempo la larga

serie de males-que á consecuenciade

semejante abandono en las costum-

bres venimos desgraciadamente

esperimentando".

També els sectors populars

s'engrescareni s'afegiren a aquestes

noves formes festives a través de les

sevespropiesassociacions,abandonant

les velles diversions de carrer tan

relacionades amb l'antiga celebració

religiosa.A finalsdel segleXIX, laFesta

nosolamenthaviaperdut elseucarácter

eminentment religiós, sinó que, en un

nucli predominantment urbá i indus-

trial com Vilanova i la Geltrú, la

continultatdelcalendaridediversions

i espectaclestendia a desdibuixar la

mateixaespecificitatde la FestaMajor.

Com assenyalavaEFEacomencaments

de segle:

"Nosotros no podemos sentir

por nuestrasFiestasmayores esosen-

tusiasmos,ni lasesperamosconansias,

ni las gozamos con la intensidad de

esosvecinosde lasmontañas.Nuestra

vida es más compleja, estas fiestas

cuando más, alcanzan á distraernos

momentaneamente de nuestras pre-

ocupaciones.Tampoco á lagentemoza

acostumbrada a diario, en estavilla, á

bailes y á teatros,y á frecuentesviajes

á la urbe vecina, impresionan. El mis-

mo pueblo obrero no veenestasfiestas

másquedos ó tresdíasdedescanso;no

hay entusiasmo, no hay interés, por

parte de nadie enque resulten.

y esnatural. En los villorrios la

FiestaMayor esun acontecimiento;aquí

esun domingo cualquiera,un díaódos
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de fiesta con bailes y funciones de tea-

tro como la mayoría de los domingos.

Falta el principal aliciente: la alegría

intensaque pord ucená loscampesinos

las trojes colmadas."

La FestaMajor, per sobreviure,

necessitava recuperar, en les noves

condicions d'una societat ind ustrial, la

centralitat de la diversió comunitaria, i

ho féu a partir de la potenciació d'una

nova Festaeminentment lúdica, laica i

popular. Els sectorspopulars assurni-

ren les pautes de diversió introduldes

per la burgesia vuitcen tista i lesdesen-

voluparen fins a la seva transformació

qualitativa. Els balls de societat, les

funcions teatrals i els concerts

s'estenguerena través de la creació de

societatsde cairecadavegada méspo-

pular, sensetrencar, pero, la privatit-

zació de l'espai lúdic, característicade

la festa burgesa. La creació d 'un espai

de diversió i esbargiment públic fou a

Vilanova un procéslent, conseqüencia

de la competencia entre societats que

cercaren la seva projecció sobre la 10-

calitat a través d'actespúblics com ara

concerts, desfilad eso ballades de sar-

danesi l'actuació de l'Ajuntament, que

ana assumint el protagonisme en

l'organització i financarnent d'aquest

espai festiu.

Les primeres decadesdel segle

XX foren elsanys enque s'enfrontaren

i experimentarenelsdiferen tsprojectes

de la nova Festa Major moderna.

Tanmateix, dues idees b ásiqu es

s'havien convertit, a aquestesal<;ad,~s!

en el comú denominador de '~'lá

concepció de la Festa, tant f>er a les

dretes com per a les esquerres
•• .•.>

vilanovines: la consíderacíó de la Festa

com a fonarnentairnent lúdica (rnéso

menys popular, pero temp'5d'esbarjo)

i com a factor privilegiat de promoció

de la Vila. Aquestes dues idees

s'establirencomacoordenadesgenerals

del fenomen festiu, encara que,
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evidentment, no totselssectorspolítics

i socialselsassumissinalmateix temps,

ni, sobretot,estraduíssinper a totsells

en els mateixos projectes de Festa

Major.

En aquest procés de transfor-

mació del fenomen festiu, els republi-

cans vilanovins foren capdavanters i

també els més radicals. Tradicional-

mentanticlericals, elsrepublicanspos-

tulaven una Festa estrictament laica

que servísalhora de diversió i promo-

ció de la Vila. L'essenciade la seva

proposta no eranova. ja en el seupas

pel govern municipal, en la darrera

décadadel segleXIX, havien centrat,a

.lapractica,aquestprojecteendospunts:

l'intervencionisme del'Ajuntament en

la Festa,a través de la Comissió orga-

nitzadora, i la separació ferma de les

autoritats locals deIs actesreligiosos.

Peraquestesdates,ellalcismerepubli-

eaesperfilava radicalment contrari a

lesmanifestacionsreligiosesde la Fes-

ta. La descripció de la Festa que J.
Llunas iPujals, catalanista,anarquista

i macó, molt lligat al republicanisme

vilanoví enhaverestatarrendadord'un

teatre.local,feia el 1881a La Tramonta-

na de Barcelona resulta prou

il.lustrativa:

"A Vilanova s'ha celebrat una

festa major que semblava festa

dencárrech pe'l rector.

Figurínse que entre'ls festeigs

hi ha fué rosari de l'aurora, professóy

funcions de iglesia encommemoració

dels fiels que han mort defesant la

¡SantaRelligió! que esquival á dir lo

quehananatper lamunt

poblacions en nom de la
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neo-carlo-católicas (...) Les demés di-

versions foren de ca'n magriscolis. [a

sesap, allí ahont sefica massael clero

tot ho mosega ab la seva intemperan-

cia"

EIs republicans afegiren a les

primeres decadesdel segleXX un nou

element a aquest programa de

modernització: laconcentraciódelsdies

festius,fetqueaixecalesmésenergíques

protestes del catolicisme local:

"Els católics vilanovins fidels

animadors de les institucions seculars

de nostra vila i de les venerables

tradicions d 'un passat gloriós,

fondaments apenats per l'arbitrari

acord de traslladar la Festa Major de

nostra Senyora de les Neus al primer

diumenge d'Agost, alcenarreuenérgica

i vibrant protesta, en nom dels

sentimentsméspreuats denostrepoble

i amb l'immensa forca de l'opinió que

ensassisteix,complint aixis novament

un deure imperiós de fe i enlairat

civisme contra eixa grollera

desfiguració del carácter religiós po-

pular tan escaient de nostra típicaFesta

Major de tot punt inseparable de la

diada propia de les Neus en que,fins

araentot temps s'havingut celebrant".

De fet, a l'entorn de la Festa,

com al de tantes altres cosesen aquells

anys,la polémicaentre elsrepublicans

i l'Església era contínua. En unes

decades en que gairabé cada sector

polític mantenia lasevapropia premsa,

elsatacsi contratacs omplien, elsdiaris
'. ,

respectius. Enfront de la presencia'

creixent delescompeticions esportives,

la principal novetat de la Festa de
_ f ~

cornencaments del segle XX, el diari

católic establia:

."'.' ..
"Debemos, primeramente, sen-

tar un principio o ley, que no ha sido

escrito por ningún pedagogo de los

que hoy están en auge, pero que nos
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merececrédito y atención: Cuando los

padres y educadores eran prudente-

mente más maliciosos las costumbres

de los niños adolescentes eran más

cándidas, inocentes y santas;y en con-

secuencia candidez cómoda e impru-

dente de los mayores, esentre otras la

causa directa y RESPONSABLE de la

perversidad, hoy tan tristemente gene-

ral, en la juventud.

Nuestra sociedad, de la buena,

seentiende, seha empeñado en tratar a

los jóvenes como si fueran de serrín de

corcho, insensib les,mal conductores y

fuertes; y por esto para divertirles (o

DIVERTIRSE asu costa)organiza con-

cursos, fiestassportivas ono sportivas,

sin respetar sexo ni condición, sin pa-

rarse ante el pudor que desaparecey el

libertinaje que se inicia, aunque visi-

blemente y sin sentir supresencia.Pero

¿quién sepone asu paso,si tales fiestas

culturales son un medio fácil, atrayen-

te y divertido, para adquirir robustez,

fuerza, agilidad, despreocupación,

trato social y ...desoco?

La opinión sesuda (o ceñuda, si

sele quiere llamar asícon término me-

nosanticuado) no estaenfavor de tales

fiestas..."

Els republicans per la sevaban-

da, contestaven airats:

"Organicen festejospopulares y

no lesfaltará el másdecidido apoyo del

Ayuntamiento. Piensen que el pueblo

no estapara misas y que las funciones
• ¡. ':t. ~ ...•

religiosas no sonlasque atraen foraste-'

ros. Todo lo más, servirá para.que luz-

can el garbo unos cuantos señoresde
_ e ~

estosque hasta el betún de las botas y

elpapel de fumar, rompran enBarcelo-

na"

Tanmateix, malgrat les

resistencies eclesíastiques, també la

dreta vilanovina elabora'elseuprojecte
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de modernització de la Festa Major.

Impulsada pels sectorsmés liberals i

pelscomerciantsi indústrieslocals,que

percebien clarament el potencial de

promoció quecontenialaFesta,ladreta

vilanovina desenvolupa els elements

seculars de l'anterior Festa burgesa .

(diversió i promoció) i formula un

projecte moderat de laícítzació de la

FestaMajor. Partint d'una concepció

general comuna de la Festa, aquest

projecte moderat tenia en la seva

concreció practica punts de contacte

amb el dels republicans. Coincidia en

acceptarla necessitatdeconcentrarels

dies festius i en la potenciació de la

Comissió organitzadora. Ara bé,

divergia en la concepció d'aquesta

Comissió que, subvencionada per

l'Ajuntament,haviadeserdirigida pels

comerciants i industrials directament

interessats en l'exít de la Festa, i,

sobretot, en la qüestió dels actesreli-

giosos. Encara que aquests ja no

donessin sentit a la Festa,la dreta era

ferme partidaria de potenciar la

presenciadelesautoritats-nosolament

de les locals- als actesreligiosos, i de

mantenir la unió de l'Estat, l'Esglésiai

la celebració popular, sintetitzada en

l'anadai tornadadelConsistoria1'Ofici,

envoltat d els balls i entremesos

populars.

Desprésd'anysd'enfrontaments

entorn de l'organització de la Festa,el

model republicá acabaper consolidar-

seenelsanysde la II Repúblicaapartir

delsseustreseixosfonamentals,donant

pasa un model festiu mixt, en el qual,

juntal dinamismedelessocietatslocals,

es reafirma un espai festiu públic

concretatenel Ball de FestaMajor, a la

placa de la Vila, i la Revetlla de la

Rambla. A aquestes alcad es poc

quedava de la inicial Festa,ni pel que

feia alsactesreligiosos:

"Una processó tan curta que

quanescomencagairebéjas'acaba;tan
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poc concorreguda que quasi espot dir

que hi van els clergues sols.Peroaquí

estala gracia.Sihi anésmésgentnoens

faria tanta il.lusió, no enssemblariatan

tradicional, no tan auténtica"

ni per les antigues manifesta-

cions festives populars:

"les típiques cercaviles, les

serenates... gaire bé ja no se'n serva

recordalavila potsermassapretenciosa

del seuvoler ciutada, si bé tots elsque

les han viscudes les enyoren pel caire

ingenu que hi donaven els camperols

encarregats de l'interpretació dels

respectiuspersonatgesde lesdanceso

"balls populars", que tingueren entre

nosaltres irdits cultivadors"

Amb la victoria franquista a la

guerra civil, desmembrada la societat

civil que havia dinamitzat la Festade

preguerra, pel nou sistema polític, la

FestaMajorde la dictadura esconvertí

en una competencia exclusiva d'un

Ajuntament, nomenat per les instan-

ciescentralsdel regírn. Aquest, bastí,a

partir d'elements de tots els models

anteriors,un nou model deFestaMajor

tradicionalitzant, religiós i, sobretot,

estatista.Acontenta alguns sectorsca-

tolícs, qüestionant, si més no els pri-

mers anys, la secularització del

fenomen festiu i potenciant el seu

carácter religiós i els elements propis

de la Festadecímononíca.Prenguédel

fracassat projecte de moderna Festa

dretana, el gust per la significativa

imbricació d'Estat, Esglésiai Poble en

determinats actes de la' Festa', ,.;

Finalment, havent destruit el teixit
"..

associatiu local, mantingué l'espai

festiu públic del modél ~epublica,

con vertint la centr al ítat que els

republicans atorgaven a l'Ajuntament. .
enexclusivitat.Mésenlladelmonopoli

·organitzatiu, el model franquista de

FestaMajor cercala máxima projecció

del poder polític a través de la seva
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participació als actes festius. D'aquí

que la Festa Major franquista acabés

convertint-se en una Festamerament

estatista, incapa<;d'ocupar lacentrali tat

festiva de la comunitat, un cop que les

enormes trasformacions socials del

"desarrollismo"mutarenimultiplicaren

l'oci col.lectiu. En els anys setanta, la

Festa Major havia tornat a perdre el

sentit, pero a diferencia del que havia

passata lesacaballesde segle,aquesta

vegada no s'entreveia cap alternativa

factible dintre del sistema polític

imperant:

"Estan perdiendo buena parte

del esplendor que antaño las hizo fa-,

mosas.Unasdécadasatraselconcepto

de FiestaMayor equivalía a bailotera,

comilonas abasede pollo, festejospo-

pulares y algún que otro acto típico

más o menos artístico. Hoy en día la

gente baila por cualquier 'cosa,bajo el

más mínimo pretexto. El pollo ocupa

un discreto sitial en el proletariado de

los menús. Los festejospopulares han

perdido buena parte de su carácter y

representatividad y losactosartísticos,

comosiempre,siguenbrillando por su

ausencia"

¿Ha retrobat la Festa Major la

sevacentralitatiespecificitatenl'esbarjo

vilanoví amb la restauració democra-

tica? Segurament hi haurá opinions

per a tots elsgustos i tant de bo que es

reprodueixin les polemíques de co-

mencarnentde segle,que marcaven el

punt de la vitalitat de la societat vila-

novina. Sigui con sigui,. la realitat es,
•. ( ;1'

que un any més la FestaMajor de Vi-

lanova estaa punt de comenear.Així

quementredeixem obertaladiscussió...

a divertir-se que són dos dies!.

ANTONIO FCO.CANALES

JAVIER TEBAR HURTADO
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