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FA MES DE
QUARANTA

AN~
Festa Major de la GeLtrú de 1959 (foto extreta del LLlbre
"rr-edí cí.ons de vlLanova i, la oel.trú"]

Era el 15 d'agost de 1959, Festa
Major de la Geltrú. Com cada
any, la parroquia havia organit-

zat elsactes que havien fet de la seva
una de les festes tradicionals més
arrelada a tot Catalunya. La gent de
l'enforn de la porróqulciolxi com els
centres d'esplai vinculats a ella,
havien preparat un ball per a la sorti-
da doñci, Cada any demanaven a
l'Ajuntament que els cedís un deis
seusballs per participar en la jornada
festiva.Algunes vegades havien estat
els Diables, altres el Ball de Nans.
També hi havia el Balldeis Pastorets,el
qual era propi del barri. Quan
Vilanova va comptar amb els nous
gegants els cntícs. anomenats "del
Juncoso". van participar en la Festa
Major de lo Geltrú. Pera aquella nova
ocasió colia tornar o demanar un ball
per a la diada de Santa Maria.

Josep Joon Llorens.persona vincula-
da molt directament a la parroquia
de la Geltrú, treballava en aquell
temps en un despotx. A sobre d'una
de les prestatgeries hi havia el
Costumari Cotoló de Joan Amades.
Un dio. tot fullejant-Io, va retrobar un
ontic boll de Vilanova i la Geltrú: el
Ball deis Malcasats. En la següent
reunió amb lo gent de la parroquia
va proposar que en la propera edi-
ció de la Festa Major del barri fos
aquest el ball que ccornponvés la
sortida d:ofici. La gent ya occeptar
la proposta. '

Tot i que el Costumor! inclo'ia la músi-
ca, en contra, no deia resdeis versos.
Van saber que un home de Sant
Pere de 'Ribes era coneixedor d'rr-
questa part del ball. Lo població
ve'ina també hovío comptot amb
oquesta dansa abans de la gueri.ci
civil. Enun coté 'de Ribesel senyor els
va cantar els versos menfl'e que els •
enviats de la Geltrú els twnscrivien
manualmenf Alxí Van aconseguir la

')

part que els faltava per tirar enda-
vant la iniciativa.

D'altra banda, el graller que acostu-
mava a tocar o lesfestes de la Geltrú
era el gendre dun ontic membre del
Coro, el senyor Almirall. EIIva ser qui
va recuperar el BolIde Gitones per a
la ciutat de Vilanova. I de la mateixa
manera, va animar a aquest col- lec-
tiu perqué tirés endovant el deis
Malcasats. Enel grup de geltrunencs
que interpretaren les diferents pare-
líes. shl podien comptar el' mate ix
Almirall (que feia de batlle) i dues de
les seves filles. a més del gendre
(encarregat de tocar la gralla).

El paper de copete el va fer en
Josep Joon l.lorens. qui recordo avui
que les parelles de Malcasats es pre-
sentaven dovant deü. del botlle i de
I'agutzil (que presidien el ball i eren
els encarregats de posar pau) per
queíxor-se mitjanc;;ant uns versos que
contenien un doble sentit molt subtil.
De la mateixa manera creu que les
diferents -porelles podrien ser identifi-

cables amb persones concretes de
lo vilo. tot i que mai es fes referencia
explícita a ningú.

Aquella sortida d'ofici de lonv 1959,
recorda tlorens. va tenir uno major
expectació que la d'altres anys. La
gent s'esperava per veure aquest
boll sotíric. Potserno tont per port de
la gent del barri sinó per curiosos vin-
guts de foro de la Geltrú.

ElBall deis Molcosots no va tenir con-
tinu'itat ja que aquesta va ser una
experiencia puntual. De fet cada
any, els membres de la parroquia
buscaven un bailo entremés perqué
fos el protagonista de la sortida doñ-
ci. I aquesta dansa concreta ja havia
tingut la sevo oportunitot.

Ara, després de més de quoronto
anys, el Ball deis Malcasats tornara a
ser present als carrers de Vilanova i la
Geltrú. uunv de I'escalfor d'agost de
la Festo Mojor, pero molt o prop de
l'hurnor i la sotíro que acompanyen a
Sa Majestot en Cornestoltes.
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oesprés de moLt de temps es torna a representar eL balL deLs ~aLcasats
(foto ex treta deL lLlbre "rr adi.ci.cns de vllanova L La GeLtrú")
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