
lCJH : Uns nvls
quewllen fe•..el
0011de OOiWns.

David Grau i Mirabent
Cap deColla del Ball de bastons

deVilanova. (Colla Gran).

La memoria sempre és selectiva, sempre es
recorda més l' agradable que el desagradable
,l'alegre que el trist, el bo que el dolent.

És per aixó , que quan cal fer memoria de
trenta anys de la colla gran del Ball debastons
deVilanova i la Geltrú, etvénenal capmultitud
d' anécdotes i situacions sovint curioses, a
cops divertides, sempre emotives.

Cal tenir en
compte, que la
historia recent
d' aquesta colla,
en els seusdarrers
trenta anys, és
farcida de petites
h'istories
personals que
unides conformen
la historia
completa, de la
colla, del grup, del
co l-Iectiu humá,
que es va dir ja
des dels seus inicis: Ball de Bastons de
Vilanova, la colla gran.

Tot cornenca 1'hivern de 1976, quan uns
quants nois d'un esplai de la Parroquia de la
Geltrú dedídeixen fer un grup de ball de
diables al Barr i. La seva inquietud és
coneguda per urís altres joves de la vila que
portavep de cap'recuperar el ball de bastons,
que aleshores ja feia uns quants anys que ja
havia deixat de sortir. En aquells darrers anys
per la Festa Major venia aVilanova el Ball de
Bastons de les Roquetes. de recent creació.

Mossén Pere Sitjá , el rector de la parroquia,
els hi presentaun vei del barri, SanenDomingo
i Rossell, antic bastoner i quej ahavia ensenyat
als bastoners de les Roquetes. Quan el van a
visitar per dernanar-Ii la seva ajuda Mossén
Pere li diu: Hi ha uns nois que volen fer el
ball de bastons. 1tot i que sembla desconfiar
d'aquellsjovenots sense cap experiencia, la
seva devoció pel ball de bastons el traeix, i
naturalment accepta ajudar-Ios.

1 de la má del Sanen, com a partir d'aquell
moment li van dir aquells xicots al seumestre,
tot i que li parlaven sempre de vosté, va
cornencar el periple de trenta anys que
recordem avui, poc es pensava aquell bon
home, que aquella tropa de xicots cridaners i
indisciplinats, alguns malparlats i poc devots,
arribarien a portar aquell ball que ell tant
s' estimava, a llocs tant exótics com 1'illa de
Cuba, és elar que ells tampoc no s'ho

podien imaginar de
cap manera.

EIs assaigs són a la
Quitxalla, centre
d' esplai de la
Geltrú, els
divendres al
vespre, encara ara
ho fan a aquesta
hora, i de tant en
tant Mossen Perehi
treia el cap, se
suposa que per
veure si els seu
comportament era

l' adient per un estatge parroquial.

Assajaven seguint la veu cantant del Sanen, i
mai millor dit perqué 1'home els hi cantava la
tonada de les peces, no hi havia ni un trist
"cassette" ni, evidentment, enregistraments
de la música.
Mentrestant es documenten, per que volen
saber d' on vénen, tot i que no saben on van,
i algú els hi parla del "Camarat" el cap de la
colla dels anys trenta, arnés volen saber on
és la roba i les banderes de la desapareguda
colla vella, i així aconsegueixen parlar amb en



Josep Sánchez (Capellades) darrer
cap de Colla. Cornenca amb ell
una relació magnífica, en Sánchez
els hi cedirá la roba i les banderes,
tot i que els hi fa prometre que ho
tornaran tot quan s' en facin de
noves, un altre cop hi havia falses
reticencies, de fet ballaran amb
aquestesbanderes alguns anys més,
eren el testimoni del relleu de la
colla vella.
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S' estrenen pels volts de Sant Joan,
un cop, el Sánchez els hi ha cedit
generosament la roba i les
banderes, que ells avui encara
conserven al vestuari de l' Agrupació de
Balls Populars.

Pel que sembla, no les van tornar i en
Sánchez no les va reclamar mai, es va
adonarqueI'herencia estavaenbonesmanso

A l'estrena encara no hi són els setze
components que formen el Ball deBastons
de Vilanova, pero, ben aviat faran colla
completa, amb l'afegit del s nois
provinents de les Roquetes, on la colla
havia deixat d'actuar, potser en part per
l' aparició de la vilanovina.

N eix una colla on es barregen nors
provinents de la immigració amb
vilanovins de tota la vida, els uneix
quelcom important : els hi agrada fer el
ball de bastons.

1984. Colla Gran. P1a9ade la Vila.

1arriba la Festa major, la seva primera festa
major, tot il·lusionats es van donar a coneixer
al "Concejal de fiestas" de l' Ajuntament, el
qual els hi posa més entrebancs que facilitats
tot i que finalment accepta la seva participació
a la festa.

Possiblement perqué així s' estalviava llogar
Bastoners de fora, que també possiblement li
sortirien més cars.

L'organització de la Festa Major d'aquells
anys es feia d'una manera rutinaria i es
contractaven grups per omplir els cercaviles, si
no se'n disposaven de propis, de fet aquell any
1977, dels grups que formaven part del s
seguicis només els Gegants , Mulasses,Drac,
Diables , Ball de bastons i Castellers
Bordegassos , eren de Vilanova, Les
Majorettes i Danzas de Cubelles, El ball de

Cintes i Pastorets de les Roquetes i les
Maj orettes de la Catalana de Gas i
Electricidad, erenels forans, com es
pot veure, aleshores no esgaudia d'una
cercavila popular gaire l lurd a ni
remotament comparable, al que
tenim avui.

1.988. Colla Gran.
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També animava la festa, una impagable
Banda de Cornetas i Tambores de la
Cruz Roj a local.

L' aparició d' aquella colla de bastoners
va suscitar enorme interés en uns anys
en que el régim dictatorial estava en el



d'estudi sobre
el ball, les
actuacions en
llocs significatius:
Inauguració del
Mini Estadi del CF
Barcelona,
Agermanament de
Vilanova amb
Merignac, Vila-
real, Andorra,
Anglaterra, Cuba,
Eivissa, sense
deixar mai de ser

1.990. Colla Gran presents a la Festa

Major de la Geltrú i a les Festes de Sant Pere.

seus darrers
episodis i hi havia
una efervescencia
per tot el que fos
recuperar la
cultura i tradició
popular.

Se'ls hi afegeixen
un grup de noies,
procedents sobre
tot del món
sardanista i
q u e volen ser
bastoneres i nens
petits que volen també ser com els grans.

'Aix í dones, els bastoners nous de trinca es
troben amb la responsabilitat de tirar
endavant dues noves colles, la de les noies,
i la dels petits que s'estrenaran per la Festa
Maj or de la Geltrú d' aquell mate ix any, la
colla de les noies sera la primera formada
només per dones que es constituirá a
Catalunya, i la colla de petits garantitzará la
continuítat, de fet avui alguns components
d'aquella colla petita encara baIlen i són
components de la colla gran.

De spr é s van venir moltes coses, la
participació per primer cop en una trobada
de bastoners a Castellar del Vallés, la
decisiva participació en la fundació de
l'Agrupació de Balls Populars, la
recuperació deis balls populars que ja
no existien, la creació d'una nova colla,
la de joves,
que més tard
d e sap ar e ix e r á ,

després
d'aquesta, la
creació d 'una de
petits, que sera
l' inici de l' actual
e o 11 a j o Ve ,
l'organització de
la "I'r ob ad a
Nacional a
Vilanova i de
diversesjornades

Els bastoners a més han estat presents en
diversos ámb its del activisme cultural de
Vilanova. 1 la colla gran, és la que més
Pabordes ha aportat al' organització de
la Festa Major i molt abans alguns
membres seusja eren presents a l'antiga
Comissió de Festes.

Han passat trenta anys i encara els hi queda
corda, pero qui els hi havia de dir tot el
que farien i viurien, que es comunicarien
amb una llista de correu ele ctron ic, que
passarien del radio cassette inexistent a
I'Ipod també inexistent, doncs encara
assagen cantant, i de la "Mej or television
de España" a veure el futbol per Pay per
view al local de L' Agrupació.

Tot plegatésfruit, ni mésni menysquedelpasdel
temps, i potserde
tot aixó el més

important ésque
a l'any 1977 hi
havia uns nois
que volien fer el
ball deBastons, i
que avui som al
2007 i que
continua havent
uns nois 1 unes
noies, que volen
continuar fent el
ball debastons.


