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DE QUAN ELS NENS DEL VENDREI:L VENIEN
PER LA FESTAMAJOR DE VILANOVA.

la és ben demostrada la realitat de que Vilanova i
la Geltrú fou, al Ilarg del segle passat, una placa
castellera amb tradició i importancia on la visita deis
Xiquets de valls es produra amb regularitat, es bastien
grans castells (el tercer castell de nou pisos de tota la
historia fou descarregat a Vilanova després d'haver-se
fet tan 5015 a Tarragona i a Valls) i, fins i tot, algunes
epoques sorgiren aficionats locals que, amb més o
menys sort, intentaren emular els propis vallencs.

En el transcurs de l'epoca més trista de la historia
castellera, coneguda com la decadencia (1889-1925)
on els castells van estar a punt de desaparéixer,
Vilanova va continuar tenint presencia castellera
durant, almenys, 19 anys, amb I'anunci, fins i tot, d'un
castell de vuit que també agonitzaven abans de la seva
desaparició: fou per la Festa Major del 1901, tot que
no sabem si es va complir el programa.

La creació, el 1926, de les colles tarragonina i
vendrellenca, marca un punt d'inflexió en el món
casteller que el conduiria cap al reviscolament de
I'activitat, amb la recuperació de castells que feia molts
anys no es veien.

L'any següent, 1927, la festa major vilanovina tor-
na a tenir presencia castellera després de 8 anys sense,
des del 1919 quan afeccionats locals amb el nom de
"Xiquets de Vilanova" varen sortir a animar la festa' .
Aquest cop foren els Xiquets de Valls; repetint-se la
seva visita altres anys d'abans de la guerra civil del
1936, com una continuació de dinárnica que es
produra des de la centúria passada.

La primera actuació que va trencar I'exclusivitat
d'una presencia vallenca practicarnent centenaria a
Vilanova es va produir el 1933 quan el prohom
vilanoví Salvador luncosa (personatge prou vinculat a
la ciutat de tot alló que avui coneixem com cultura
popular) s'encarrega de fer venir els "Mirons" del
Vendrell per la Festa Major, parallelarnent a la
contractació, per part de la Comissió de festes, de la
Colla Nova deis Xiquets de Valls.

La confrontació va motivar grans intents: "Els
Mirons feren un tresde set, un quatre de set amb el
pilar de cinc al mig i intentaren la torre de set que
caigué en haver-hi posat el cassola i que s'hauria
realitzat de haver pujat I'enxaneta. Les dues col/es
provaren el quatre de vuit, pero no reeixiren; els
val/enescaiguerenquan eraja quasial I/oc el pom de
dalt, i els vendrel/encsno passarende coi-locer els
quints." 2

Malgrat els intents del quatre de vuit, es va poder
veure la torre de set per part deis vallencs i un pilar de
cinc sense mans del segon al terc deis vendrellencs
com a prova d'un pilar de sis que van estar a punt de
carregar-Io quatre setmanes després a Vilafranca per
Sant Felix. "En conjunt -afirma el setmanari vallenc
"El Temps" del 9-8- elsvendrel/encssuperarende molt
la sevaactuació del dia de SantaAnna".

Els intents deis castells maxirns de l'epoca -el
quatre de vuit encara no s'havia descarregat- reflexa
la importancia de la placa castellera vilanovina que
es trobfria amb la dificultat de poder veure l'assoliment
de grans fites per tenir la celebració de la diada entre
les primeres importants de la temporada, amb tot el
que aquest fet suposa per les colles participants.

Passada la guerra civil (1936-39), en el mateix
1939 es tornen a contractar vendrel1encs i vallencs
per la Festa Major del 5 d'agost. Hi anaren les dues
úniques colles existents a cada població: els Nens del
Vendrell i els Xiquets de Valls. Els vendrellencs hi
anaren dos dies, el 5 i el6 d'agost, i foren anunciats al
programa amb el nom de "Xiquets del Vendrell". Els
vallencs, per l'altra part, tant 5015 actuaren el dia 6. Es
desconeixen,ara per ara, els castells assolits.

Saltem, ara, un parell d'anys i arribem al 1941
on, de nou, es tornen a confrontar les dues colles,
anunciades al programa com els "Xiquets de Valls" i
"Els Nens del Vendrell" "levantando susatrevidas to-
rres con gran competéncia" el dia central de la festa.
No sabem, tampoc, quins castells alcaren: en canvi
sabem que els Xiquets cobraren 3.000 pessetesmentre
que els Nens 1.750. També ha quedat constancia d'una

I "El Vilanoví" 30-7 i 9-8-1919 -citat per Xavier Güell a "L' Aleta deIs Bordegassos" núm. FestaMajor

1996 pago 8.

2 "El Baix Penedés" 12-8-1933.
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Quatre de vuit carregatpels Nens del Vendrell, el dia de la FestaMajor de 1953. Aquest fou el darrer carro gros que veié
Vilanova fins el quP van carregarels Bordegassosel 28 d'octubre de 1979 U.Bellmunt i Poblet)
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"gratificació al chaneta deIs Xiquets de Valis 11 de 25
pessetes.

L'any següent, 1942, tant sois vingueren els
vallencs. Ens sembla prou interessant transcriure
l'apartat número quatre del contracte amb els Xiquets
d'aquell any per que, en ell, sembla planar la intenció
deis vallencs de valer prevenir-se davant d'una nava
confrontació amb més diners per cercar, suposem, ajut.
Diu: "Si el EXCELENTlSIMO AYUNTAMIENTO o al-
guna otra Entidad contratara otra Agrupación similer,
vendrán obligados a satisfacer otra cantidad de DOS-
CIENTAS CINCUENTA PESETASademás de las 3.000
estipuladas anteriormente. Fdo. Ramon Barrufet
Fabregas (Xiquets de Val/s) i Ramon Fontanillas
(Comissió de testes)". La qüestió és que el sobrepreu
deuria retraure a la comissió de contractar cap més
colla i qui sap si també la propia contractació deis
vallencs ja que, a partir d'aquell any els vallencs deixen
de venir per la Festa Majar de Vilanova, en favor deis
Nens del Vendrell que cornencarlen un lIarg període
de constant i fidel presencia a la festa majar vilanovina.

Elsanys següents els Nens hi son presents, alguns
anys, fins i tot acompanyats pel Ball de Diables del
Vendrell. El 1943 i 1944 són anunciats al programa,
encara com a "Xiquets del Vendrell". Pero a partir del
1946 es normalitza l'apel-latiu i ja apareix anunciat
amb el seu nom genertc: Nens del Vendrell.

Fins l'actuació del 1947, a excepció de la del
1933, com hem vist, desconeixem els castells que s'hi
bastien; en canvi el 1948 sabem, rnerces a la premsa
vilanovina, que la colla vendrellenca va descarregar
el cinc de set, el quatre de set amb agulla i el pilar de
cinc al balcó. Aquell any s'estrenaven gegants a
Vilanova, fet que va motivar la presencia de parelles
d'altres poblacions, adhuc la vendrellenca.

Diferents fonts trobades al Vendrell ens indiquen
que I'any següent, 1949, els castells bastits foren el
tres i el quatre de set i un important tres de set aixecat
per sota.

De la visita de l'any 1950 no ens han arribat els
castells bastits i deis anys 1951 i 1952 sabem que foren
de set pisos. Pero alerta amb el següent, 1953.

La colla vendrellenca s'havia col-locar a partir del
1945, en un Iloc privilegiat en el món casteller

d'aquella epoca, tot mantenint, cadJatemporada, un
frec a frec amb els vallencs que es desenvolupava
alguns anys favorable als primers i d'altres als segons.
El 1951, pero els Nens donaren la campanada en
descarregar el primer tres de vuit del segfe. La instigació
amb els vallencs continuava.

La ja tradicional actuació a la Festa Major de
Vilanova del 1953 va marcar, com deiern, una gran
fita. Elsdiaris locals ja anunciaven que "probaran cas-
tillos de vuit". El desenvolupament de la sortida ana
així: IIEnel transcurso de la exhibición cestellere, 'Els
Nens del vendrei!' montaron un 'quetre de vuit'v e]e-
cutaron la 'torre de set', 'els tres de set aixecats per
sote', 'els quatre de set amb el pilar al mitg', y 'el pilar
de cinc' acompañado al balcón principal de las Casas
Consistoriales. La realización de todos esos cástillos
sin desfallecimiento alguno despertó los más entusias-
tas epleusos, resultando una jornada completísima en
el recuerdo de los aficionados vilenoveses." 3

Fent honor a la veritat, I'únic "defalliment" fou el
no poder descarregar el quatre de vuit. De tota mane-
ra practicament s'igualava l'actuació de la Colla Nava
de Valls del 1934 que va assolir els mateixos castells a
excepció del quatre de set amb agulla pel cinc de set.
Fou, doncs, el segon quatre de vuit que veia Vilanova
després de la Renaixenc;:a,el tercer, 26 anys després,
seria assolit ja per la colla local deis Bordegassos, el
1979.

Amb el parentesi del 1954, les actuacions deis
propers anys es situen a un nivell inferior. Així sabem

que el 1955 feren el tres de set; el 1957 s'assoleix
una bona actuació amb el tres de set per sota i el quatre
de set amb agulla com a principals castells; el1958 la
construcció més important fou el quatre de set amb
agulla; el 1959 s'alcaren castells de set; el 1960 es
trona a descarregar el quatre amb I'agulla i el1961 es
fan novament castells de set.

A partir de finals deis anys cinquanta s'inicia un
estancament en el món casteller, baixant de nivell les
actuacions i el nombre d'elles. Com a capdavanters,
la colla vendrellenca viu aquesta situació durant
practicarnent una década. A Vilanova es deixa d'anar
els anys 1962 i 1963. Des del 1964 i fins el 1967 no
sabem els castells que es van fer, pero a partir d'aquí
una nova embranzida torna a reviscolar I'activitat. Els

3 "Vendrell" 15-8-1953.
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Torrede set, completada~l~ Nens del Ve~drellel día de la Mare de Déu de les Neus de 1953 U.Bellmunt í Poblet)
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"Nens", amb I'assoliment del segon tres de vuit del
segle (divuit anys després del primer!), el pilar de sis,
el de set amb folre i la torre de vuit, va liderar uns
anys pletórics.

De I'estreta relació
existent Ilavors deis
vilanovins amb la colla del
Baix Penedés sorgiren noves
bones actuacions per la Festa
Major del 5 d'agost. Així, el
1968 i 1969 es torna a
descarregar la torre de set
com a castell més important.

set i el 1973 s'intenta el quatre de vuit que no arriba
carregar-se i es descarrega novament la torre de set, el
quatre de set amb agulla, el tres de set i una torre de

sis . amb una
significació especial:
fou de germanor amb
els Bordegassos de
Vilanova, formats
l'abril de l'any abans,
1972.

Del 1970 no sabem quins
castells es van fer, pero el
1971 a més d'una altra torre
de set s'assoleix una nova fita
prou destacada i important: la
colla vendrellenca h i
descarrega el pilar de siso A
l'entorn d' aquesta consecució
existeix escrita lanecdota
següent: "una colla
d'afeccionats locals estsvem
fent pinya en els castells que
elceven els Nens, i entre
castelli castell,ensedrecévem
mig en broma a Jan Julivert
(IIavors encara cap de colla)
tot dient-li que alcessinel pi-
lar de sis;ell, per tota contesta
ens digué que no cridéssim
tant, tot assenyalant-nos la
canalleta. Dona les ordres
oportunes perqué es fes la
pinya i escerregé i descerregs
el pilar de sisoMés tard els
entesosdeIscastellsdirien que haestatun deIsmillors
pilars que la colla ha elcet." 4

Aquell pilar fou com una mena d'acomiadament
del Jan Julivert a la placa vilanovina que durant tants
anys hi havia estat present: l'any següent, 1972, el
seu delicat estat de salut no li permeté fer el viatge i
I'últim dia del mes d'octubre d'aquell any ens deixava
per sempre.

El mateix 1972 es torna a descarregar la torre de

El panorama
casteller vilanoví,
dones, havia canviat.
Ara es disposava de
colla propia, els inicis
deis quals no hi va
mancar l'ajut de la co-
Ila vendrellenca.

La nova
situació no impedí que
el 1974 els Nens
tornessin a Vilanova
per descarregar, enca-
ra, la torre de set i el
11975 el quatre de set
amb agulla com a
castell més important.
Aquesta, pero fou la
darrera FestaMajor de
les Neus amb la
presencia deis Nens
del Vendrell.

La historia
vilanovina, a grans
trets, hom es pot divi-
dir en tres epoques
ben diferenciades: la

primera tindria com a característica principal la
presencia de les colles vallenques als festeitjos i que
arrencaria de la primera meitat del segle passat fins a
principis deis anys 40 d'aquest; la segona epoca estaria
marcada per la incondicional visita deis Nens del
Vendrell durant més de trenta anys; continuant una
tercera epoca amb l'aparició deis Bordegassos, pri-
mer, i altres colles local s tot seguit.

Emili Miró sempre deia que Vilanova "és una placa

jan lulivert, Cap de Colla deIs Nens del Vendrell els períodes
1935-36 i 1944-72, esperant la sortida d'Oiici, a la Plece de
Sant Antoni, per la Festa Major de Vilanova de 1967 (C. CüellJ

4 Programa de la Festa Major de Vilanova del 1976 - Signat per "Enxaneta",
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amb solera". L'ocasió del 25e aniversari deis
Bordegassos -un esdeveniment que aprofitem per
transmetre tots els bons desitjos per la colla- també
pot ésser un bon moment per recordar els
esdeveniments anteriors a la seva creació.

Com ells, formen part de la historia local. Felicitats
i per molts anys!

Pere Ferrando Romeu

QUADRE D'ACTUACIONS DEL S NENS DEL VENDRELL PER LA FESTA
MAJOR DE VILANOVA

1933 - 1ntent quatre de vuit, 1ntent Torre de set, Quatre de set amb agulla, Tres
de set, Pilar de cinc sensemanso

1939 - ?

1941 - ?

1943 - ?

1944 - ?
1946 - ?
1947 - ?

1948 - Cinc de set, Quatre de set amb agulla, Tresde set, 2 pilars de cinc

1949 - Tresde setper sota, Tresde set, Quatre de set

1950 - ?

1951 - Castells de set

1952 - Castells de set, torre de sis

1953 - Quatre de vuit carregat, Torre de set, Tresde setper sota, Quatre de set
amb agulla, Pilar de cinc, Quatre de sis net

1955 - Tres de set

1956 - ?
1957 - Quatre de set amb agulla, Tresde setper sota, 2 pilars de cinc

1958 .:. Quatre de set amb agulla, Torre de sis, Pilar de cinc

1959 - Quatre de set

1960 - Quatre de set amb agulla

1961 - Tres de set, Quatre de set

1964 - ?

1965 - ?

1966 - ?

1967 - ?
1968 - Torre de set, Pilar de quatre

1969 - Torre de;set, Tresde set, Quatre de set amb agulla, 3 pilars de cinc

1970 - ?

1971 - Pilar de sis, Torre de set

1972 - Torre de set, Quatre de set amb agulla, Tresde set

1973 - Interft de quatre de vuit, Torre de set, Quatre de set amb agulla, Tresde
set, Pilar de cinc, Torre de sis de germanor amb els Bordegassos

1974 - Torre de ;s~tal segon intent, Tresde set, Pilar de cinc

1975 - -Quatre de'set amb agulla, Tresde set, Torre de sis, Pilar de cinc

"
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