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És prou concgut a través de la tradició de la rcligió cristiana, que Sant Pcrc (Simé),
abuns de convertir-se en un deis principals uposlols de Crist, es dedicava professional-
ment a la fcinu de la pesca. És probablcmcnt aqucsta vinculació amb la professió marine-
ra la que fara que l 'església católica l' impulsi com a patró de la gcnt de mar, scglcs més
tard que la religió cristiana s'estengués i s'estabilitzés entre les principals cultures del món
conegut d'alcshores.

La terminologia de parro, provinent del llatí, feia referencia ja en l'antiga Roma al
personatge distingit que acollia sota la seva protecció (ins patronatus) a altres homes lliu-
res. El patronatge entre éssers sobrenaturals, o santificats en el cas de la religió cristiana.
vincula a aquests amb els homes en una relació d'invocació i protecció davant de causes'
que es presentin com a superiors a les forces i designis humans. En el cas de Sant Pere,
per als creients, les seves principals virtuts o potestats es vinculejj -amb els elements que
afavoreixen la bona pesquen! i la salvaguarda de barques i pescadors. La invocació al
Sant porque porti els peixos a les seves xarxes () porque el' protegeixi deis temporal s i
les galcrncs esta cstrctament lligada a la scnsació d'irnpotencia i incapacitar dels homes
en dominar la natura i el seu caprici. "--

Aquesta relació entre els homes j el San! protector es recull en les practiques que
en el seu honor es realitzen en diferents moments i cornunitats, -essencialment costaneres.
i que han estat recollides de la memoria popular i transcrites pels folkloristes i,en molts
casos, mantingudes vives a través de la practica o transmissió de pares a fills.

Quant a aixo, i per a la posterior análisi, hem considerat interessant ressenyar alguns
d'aquests costums', com el practicat a Barcelona on s'havia de portar a beneir a l'església
la corda que es feia servir per llancar quan alguna barca era en perill, per tal de facilitar
el seu rescat o el deis seus homes. en una mena de sirnbólic cordó umbillical que els
unia a la mare terra. El de Roses, segons el qualla vigília de Sant Pere d'encenien fogue-
res, a l'igual que en molts altres indrets, i es llancava peix fresc a la mar perque la Ira-
muntana estigués contenta i bufés benevolament tant per a la navegació com per a la pes-



ea. A Sant Feliu de Guíxols s'explica que al matf feien festa tots els homes que vivien
de la mari a la tarda portaven els terrassans a passejar en barca. A Altea feien funció
reli¡iosa amb processo i després ball a la platja. En altrespoblacions costaneres 00 hi
havía nuc1ís lrnportants de pescadors, havia estar forca comú que els pescadors guarnissin
la imatge del Sant amb peix del millor que havien pescat aquells dies i, ádhuc, que li QO-

sessin un a la boca. O que guarnissin la imatge amb mata i verd com feien a Vilanova
i IlJ Geltrú.

També era costum estés celebrar processons rnarineres, en el curs de les quals els
sacerdots acostumaven a beneir la mar per tal que fos benévola amb mariners i pescadors.
Segons Amades, ahf es feia a Vilanova i la Geltrú, on hi tenia lIoc una processó vora
I'aigua i durant la qual hom havia estes In crcu parroquiul plana dumunt les unes, aran
de I'aigua pero procurunt no locar-In. trndició uqucstn , duhru bundu, yue JIU hcm uconsc-
gUÍ! trobar cap confirmucié ni escrita ni oral, a cxccpció íctu d'Huguet Prats que també
la recull en el scu trcball Le.I· festes de Sant Pere a Vllanova i la Geltru',

A més d'aquesta celebració, a Vilanova tarnbé es tcia hall !l la platja i, per tal de
recaptar per les despeses de la festa i del cutre al Sant , es fcia un cncant de coques. La
gent asseguda a la sorra de la platja, encarada a mar i en scmicercle cantava a cor cls
goigs del Sant en la creenca que lIur patró, agrau, els hi guardaria la vida i els bastiments
i els donaría bona pesca. Pero aquestes dades eren propícies també per transmetre f6rmu-
les i procediments mágics, evidentment relacionats amb la pesca i la mar en general. De
la mateixa manera, era aquest un dia deIs preferits per batejar les noves barques, car es
creia que aquestes el Sant les protegiria amb especial cura. Així i tot, i malgrat l'elevat
nombre d' embarcacions del port vilanoví, en el període 1930- l 950 no es posa a cap el
nom del Sane.

Relacié deIs bastiments enregistrats a Vilanova i la Geltrú en el perfode 39/50 amh
expressió deIs que portaven nom de sant, de la santfssima verge o rclatiu a <sa-
grat-, amb expressió del seu perccntatgc.
Des de 1939
QUlLLATS
Del Posit: La Unión; San Telmo; Ntra. Sra. del Carmen; Talaia; Padrucll; La Bla-
va; La Teula; Miralpeix. (25%).
ParticuIars: Marta; Calvet; Cambio de Rumbo; Ausias March; Calixto y Rosendo;
Sant Jordi; Sant Jaume; Rosa IIIa; Gloria; Montseny: Albert: Ciutat de Vilanova;
María; Moncho; Patrfcia; Montmell; Maria Pou; José y Leonor; Joan i Virgili; Santa
Rosa de Lima; La Sardana; Sis; Trompites. (59,1 %).
LLUMS
Del Posit: Virgen del Pilar; Americano; Constancia. (66,7%).
Particulars: Iris; San Cristóbal; San Gervasio; Botella; Favaro; Favaro II; Maria
Cinta; Maria Antonia; Andreu II; Adelina; Domingo; Merce; Dos Hermanos; Peix
Blau; Moya; Moya 11; Senyera; Hermanos Gallardo; Rosalia Madrona; Teresfn:
Joan i Pere; Nueva Esmeralda; Ciutat de Tarragona: Mar .Blava. (41,7%).
MALLA CLARA
Particulars: Cuatro Chicos; Otilia; Eduardo y Francisco; Reí. (50%)., ,

Es pot deduir de rota aquesta relació general de fets tradicionaIs vinculats amb el S¡
Patré, que els exercicis més reiterats i importants eren les benediccions d'estris de pes.
i fins i tot de la mateixa mar, la realització de processons i la súplica de bonanca general
zada en la pesca i en el mar. Pero també es pot observar com es continuen celebrant ac
d'arrel no purament religiosa, i essencialment vinculats amb les divinit.ats na~ur~ls,
com ho són la llancada de peix a Roses per suplicar al vent, un ntual propiciaron d aqu,
ta divinitat, o el recobriment de la imatge amb mata o verd, ritual s vinculats amb prác
ques que asseguren la regeneraci6, o les mateixes fogueres que en la vigflia s'encem
en la major part d'aquestes poblacions i que formen part de ntuals de nctcja I preven,
en el canvi de cicle. Vent, aigua, roe, natura ... són clcrnents que cstan presents aq
pero encara molt rnés intensarnent en una altra cclehrució propcra COn! és el solsrici d',
tiu (o festn de Suru Jonn des de la cristianització).

'Considero imprescindible parlar d'aqucsta ultra fcstn uquí. pcr tal de pcrcchrc el s(
lit de les cclcbrucions de Sunt Pcre ju en l'cru cristiana.

Si bé no podern ñxar la data en que es corncnccn a celebrar les Icstivitats sota ladv
cacio de Sant Pere, el que sembla prou ciar és que aquesta és rnolt posterior a,la instalo
ció de la religi6 cristiana en les principals ciutats i cultures occidentals. Hem de tenir pl
sentque aquesta religió és essencialment urbanita, ja que realitza la seva extensi6 come
cant pels nuclis urbans i que un cop acceptada i assentada laseva practica s'esten a I
poblacions rurals i nuclis més petits. La festivitat de Sa~t Joan presen~ els mat~lxos pi
blemes de localització, pero en aquest cas hem de temr en compte que antenorrnem
la celebraci6 cristiana es realitza ja la celebraci6 del solstici d'estiu, en la que es prac
quen una serie de ritus, cerimonials i costums propis de comunitats i festes pre-cristian
esteses árnpliament pels patsos de parla indogermánica.

Quant a aixó, és prou conegut i estudiar' el fet que la religió cristiana, un cop d
minant, rcalitzu un procés d'udaptació.en les sevcs celebracions als calcndaris de tip
ccologic tant jucu com roma, així com celebracions fins i tot anteriors, residuals cm
la població, guiades pels esdeveniments de cicles naturals, i en les que professen cu
a diferents deídats especialitzades no necessariarnent antropornorfiques. _

-L'any litúrgic propiarnent dit compren dos cicles: el de Nadal i el de Pasqua: el pl
mer centrat en el naixement de Crist i I'altrc en la scva passió, rnort i rcsurccció (".
Les diferencies deis dos ciclcs s6n, por una banda relativos a lIur origen i.ipcr ultra.
Ilur fixesa o mobilitat. Mcntrc el cicle nadalenc correspon a una adaptació sincronía (
les festes romanes que commemoren el naixement del Sol lxent (ca).endari solar). el cic
pasqual arrela en el cristianisme a partir del judaisme (calendari lunar), sent per tant f
el primer i rnobil el segon'». . l. .•

Per sobre del calendari pre-cristia de celebracions, que segons Claude Gaignebet d
vidia I'espai temporal en períodes de quaranta dies -solstici dhivern, Candelera, Quare
ma, equinocci de primavera, festes de maig, solsñci d'estiu, festes d'agost, festes de
morts- l'església cavalca el seu santoral, tal com succeeix arnh el solstic.i d'hivern i .
Nadal; «la festa de Nadal correspon al solstici d'hivern i no és més que la sacralitzac:
i cristianitzaci6 des del segle IV ,de les festivitats paganes que homcelebrava en tot (

.món mediterrani i adhuc en altres cultures-', o amb el solstici destiu i Sant Joan, p<
citar dos exemples prou coneguts. Possiblement, en el cas d'aquest darrer reajustamei
influí el fet que la festa es relacionés amb ritus en els que I'aigua tenia un paper importar
i que en la historia i devoci6 al Sant aquest element també tingués una transcendencia cabda

Pero, rnalgrat la voluntariositat de I'església en cristianitzar les practiques paganc
dorninants en aquesta data, les celebracions populars principals d'aquest dia no adoptaré



una forma plenament i exclusiva religiosa, sinó que pel contrari es continuen basant en
la vinculació als elements naturals (aigua, terra, plantes ... ) i mantenen vives moltes de
les practiques pre-cristianes. Fet que es pot corroborar senz.iIlament an~itzant molts deIs
costums que encara avui subsisteixen (fogueres, recol-lecció de certs típus de pla?t~s ~
d'lligües que es consideren amb propictats rnáglqucs o cur~tives, rituR. de transmissió I

de bruixeria, obscrvució dcls cstcls, bunys nocturna de propictats cspccials .. , fcstcs umb
animals ..• ritus de íecundítat.. i una gran importancia de la nocturnitat).

Contraríament, la festivitat de Sant Pere, por bé que rnenys popular que la de Sant
Joan (el solstici és una festa general, global al col-lcctiu huma, Sant Pere ho és només
d'una part d'aquest collcctiu. i pcr tant, sectorial) cns arrib~ i es m~str~ com una fcsta
de predomini religiós. Molt possiblement, des de la perspectiva eclesiástica, la seva fu~-
ció ha estat la de contrarestar efectes. Sant Pere, festa institucionalitzada per I'església
aprofitant una altra celebració del ciele solsticial com veurem, esdevindrá i sera utilitzada
com a replica a la paganitat de les celebracions del solstici.

Un elernent més en reforc d'aquesta funció sera la proximitat d'ambdues. Pero aquesta
proximitat induirá igualment a que en la darrera hi quedin inserits, per bé que cri~tianit-
zats, elements pagans com són els ritual s derivats del culte del vent, les fogueres l altr~s
ja assenyalats. Sembla que forca homes de l'església lIuitaren en contra d'.aquest sentit.
Així es dcspren dela carta que Sant Eloi dirigia en el scgl Vil als seu s feligreses ~n els
hi dcia: «no crcieu en les íogucrcs ni us scntcu cantant, porque totes aqucstcs practiques
són obra del dimoni. No us reuniu en el solstici i que cap de vosaltres balli, ni canti can-
cons díaboliques el día de la testa de Sant Joan ni de cap altre Sant-.

La vinculació de les cclcbracions de carácter prc-cristia relacionades amb la natura
i la seva influencia són, com es pot veure en el text, en aqucsts primers scglcs de tradició
cristiana, vinculats dircctamcnt amb fets i iníluencies pecaminosos i demonfaques, és a
dir amb les forces del mal que es presenten als creients com un perill per a la seva salva-
ció i que les separen de les torees del bé, representades pel seu déu, maxim benefactor,
a la benevolencia del qual s'arriba en la majoria deis casos per mitja deIs Sants o Verges
(intermediaris o patrons). És en definitiva una reducció al món dualista cristiá del bé i
del mal.

EL CULTE A ISIS, ANTECEDENT DE SANT PERE?

Garcia Bellido, en la seva obra sobre cultes orientals en el Mediterra en els darrers
anys de limperi roma', fa referencia al litoral vilanoví com un deIs lIocs on s'han tro-
bat restes arqucologiqucs que mostrcn.lcxistencia dun cult a lsis. Es tracta d'una petita
figureta de fang cuit que es conserva en el Museu Balaguer", la qua! té una mena de rnan-
tell al cap com sostingut pcr una pinta, aixf com una diadema i dues llargues trenes que
li pengen per l'esquena. La resta no hi és, pcr In qual cosa no es por saber si gaudia del
\1a~ isfac caructcrfstic.

Plerre ParislO també fa referencia a uqucstaflgurcta , si bé I'autor no sutrcvcix con-
cJouresi aquesta forma part d'una troballa local () de la collecció d'objectes portats d'Egipte
per Eduard Toda al Museu Balaguer. Aquesta darrera hipotesi sembla la més improbable,
fins i tot pel propi Paris, donat que en els inventaris i catalegs realitzats pel rnateix Eduard
Toda de totes aquestes peces, per bé que hi ha algunes figuretes d'Isis, aquesta en concret
no és ressenyada. .

Isis és coneguda com una de les divinitats femenines més importants d'Egipte, el cult

de la qual arriba a la seva máxima esplendor durant I 'anomenat Nou Imperi (.
aproximadament fins a 1100 abans de C.) propagant-se després a orient a tra
cia i Roma.

«Designada amb l'epúct de Pelagia, lsis prcsidcix la navegació. Elnon
(que evoca el seu origen egipci) sembla haver-li convingut particularment qua
slderava divinitat marina, adorada en In perita illa de Pharos, davant dAlcxa
cura.dels navegants que estaven en pcrill de naufragar. Des d'nllf es propagi
amb gran rapidcsu al llurg de la costa del Mediterril" •.

Scmbla, dones, forca factible la hipótcsi de lcxistcncia dun cult pre-c
en aquesta part de les costes mediterranies, molt possiblement introduit a trav
tacte amb mariners i comerciants alexandrins.

En el referent al cult d'Isis, filla de Seb, déu de la Terca, i de Nut, deess:
ment (Cronos i Rhea a Grecia) i germana i esposa d'Osiris, la tradició mitoloj
que aquesta s'embarca per tal de trobar el cos del seu marit i gerrná, desapa
mar. Possiblement relacionat amb aquest passatge juntament amb eJ fet que
pandiren el seu cult eren navegants, es passa a identificar a Isis en cultes relae
la navegació i essencialment amb la protecció deIs navegants. El resultat m
són les festes de Navigium o nau d'Isis. En aquestes festes es posava en mar:
cessó tins al mar, on un cap arribats es carregava un vaixell d'ofrenes que po:
era abandona! a la mar i el vents, proclamant-sc acre scguit. I'oberturn de la

Isis era considerada igualrncnt corn 1I11li dccssa protectora, sent invocada
de la mar 'luan es consideraven en pcrill de mort davant les inclerncncics del
aigücs, -Li eren dedicats exvots quan saconscguia cscapolir de la tempesta: (
existien pintors que tenien per especialitat representar en taules votives a na
ajudats per Isis.').

Arnbaqucsta aproximació cap a fonts tan remotos es tracta de veure 4l
la rc1igiositat deis homcs de la mar, i fins i tot \es scvcs dcmostracions cxtcrr
de processons marines o d'altres menes, el fet material d'invocar protecció di,
de fets en els quals es consideren impotents, no és quelcom que neixi amb el cr
cosa que es demostra amb l' existencia de cults anteriors com el d' Isis. El fe
aquestes celebracions, sigui n en I'epoca que siguin, presentin estructüres simil.
a dos factors essencials: el primer d'ells, és la readaptació constant que de le
formes o estructures realitza la cultura religiosa dominanj en cada mame nt.
Iloc, I'acceptació que els homes fan d'elles respon exclusivament o es deriva d
tament amb una realitat que no poden dominar ni preveure per si mateixos, i
poden comprendre a través del discurs de les seves ·creenccs religioses. sigui
que siguin.

EL PAPER DE LES CONFRARIES·

De lcxistcnciu de poblumcnts en les costes vilanovincs abans de la eoncrc
di de Vilanova, hi ha diferents proves. Garí, en la seva historia sobre la cit.
ferencia al naixement d'aquesta cap a les darceries del segle XII o principis del X
-se en la menció que es fa d'aquest nom en un Real privilegi concedit a Cubel
terme pel rei Jaume 1 i datat en 1232. Pero en el mateix capítol de l' obra esmen
tor també aposta per l'existencia de diferents poblaments anteriors a la Vila t
segons ell es despren de la lectura tant d'aquest document com de la Carta d
concedida el 1274. Igualment fa referencia a la descripció geográfica que fa
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de ta que~e. pot concloure que la platjll de I'actual Vllanova ja ora un port important pela
trUec. deis cartagcnesos,

D'aqúests diferents poblaments, els de Sa Llacuna i Darró serie els enclaus marinera,
iaixí ho demostra, com a mínim en el cas del darrer, les recents excavacíons arqueologi-
que. que sitúen uns poblats iber i roma.

Sa L1acuna (possiblement posterior a Darró) sembla que era composada per alguns
habitacles a prop de la platja entre els turons de Sant Cristofol i Sant Gervasi, habitat

. per un grup humá dedicat principalment a les feines del mar. Aquest nom probablement
li venia de l'existencía de diferents estanys o mares mes properes al mar.

Aquest poblament dispers, mancat d'una organització queda esmorteit mentre que
Vilanova cornencava a desenvolupar-se i progressivament independitzant-se de les sub-
missions veínals de la Geltrú i de Cubelles. Causa de 1'estancament iprogressiva desapa-
rició del poblat mariner pot ser els atacs constants de pirates turcs i berberiscs domina-
don de les costes mediterránies. De fet, no hi ha possibilitat de parlar d'una historia del
sector de mar fina entrats en el scgle XVII, en qu~ u lu plutju de Vilanova eru ju cstatju!
ef Gremio de Mareantes, el qual, segons indica Alvaro Percz -aplegava la gent de 'mur;
mariners, pescadors, barquillers, bastaixos, fins les balances de la peixeteria, controlant
el treball de tots i .cadascun, d'una manera absoluta, eficac i paternalista-" ,

El mateix autor ens dóna referencia de la fundació de la Confraria de Sant Elm-Ipo-
pularment Sant Telm) a finals de gener de 1579, si bé opina- que ja amb anterioritat a
aquesta data els mariners i els pescadors tenien establertes les seves confraries a les par-
roquies de la vila, a Sant Antoni Abat de Vilanova i, a Santa Maria de la Geltrú, cosa
que ve provocada pel fet que la platja no tindria parroquia propia fins el 1860.

ProclllÓ del Carm« que durant alguns anys prt'nf(u; ,1 pr()((/f(Onl,fml' a la lI, Sant PUl',

Al Negle XVIII, umb el comcrc umb ultrumur, csscnciulmcnt umb Cuba i el .:01

amerlca, la platja torna a tenir un període d'esplendor. L'any 1739, el cadastre ve
dernostra que la platja tenia ~2 boügues o habitatges de pescadors, 10 fáhriqucs d'u
dent o facines i algunes sínies prop de mar. El creixernent fou encara rnés impoi
partir de la lIibertat de cornerc amb América, declarada poi dccrct de I'any 1778
pel rei Carles IlI.

"Les entrades i sortides de vaixells eren contínues. A la platja hi fondejaren
bots, goletes, pollacres, sageties, bergantins, fragates i bricbarques, entre altres ti¡
velers.

A l'any 1790 hi ha matriculats a Vilanova 30 embarcacions de pesca i 31 v:
de cornerc, deIs quals 16 son de més de 25 tones i altres 15 de menys de 20 to

Donades les penúries econorniques que enregistraven els pescadors, una bon
passa a la marina costera de cabotatge, transformant-se ben aviat en transatlántica, ha,
més de 50 vaixclls vílanovins que van dedicar-se a aquest tráfcc de gran altura"

Amb lu perdua i conscgücnt acabament del control de les colonics, arriba el ti
les exportacions, aixi com d'alguns oticis tradicionals com el de boter. ~I que su.
aproximadament un segle després del seu moment rnés algid.

Durant el seglc XIX la historia de la platja i de Vilanova corren més o mcn
rallelcs, per rnés que la primera continua conservant la seva identitat caractcr íst
comunitat pesquera.

Des deis anys seixanta, ja en el segle XX, el barri de mar experimenta una pui
basicarnent quantificable quant a volum de poblaci6, degut tant a l'assentarnent de e
immigrades en la zona del barri de mar, com als apartaments i edificacions arran de
que es basteixen en I'altre sector, en el del passeig marítim i Ribcs Roges. D'aqucsi
nera, el barri es va englobant dins la ciutat a costa de perdre part de tot allo que
característic i propi, en detriment de la persistencia d'una cultura netament mari

De la mateixa manera, el fet religiós, la religiositat en general, també ha ana
viant. Les formes de. viure la.religiositat, el sagrat en les seves maneres de pensar,
i obrar, i fins i tot de pregar, ja no constitueixen un element diferenciador i dist

Per altra banda, els avancos de la técnica en els sistemes de pesca ha contrib
manera decisiva en aquest canvi.

EIs orígens de la veneració religiosa a Sant Pere corn a patró deis homcs del
esta cstrctumcnt lligut a Ics confrarics. Les contraríes cren associacions de tidc1s e
tuúles pcr u I'cxercici dobrcs de pictat i de caritat i per incrementar el culte públ
propi parro. Al cornencament de la baixa edat mitjana les confraries es desenvolupe
tablemcnt. especialment arnb finalitat benéfica i entre els mernbres d'un mateix oficio
l'evolució deja industria menestral, aquestes confr~~ies prcngucren cada cap rné-
cions de corporacions professionals fins al puntque als Paisos Catalans i altres I
de I'occident europeu, les corporacions obligatories deis oficis, amb ordenacions ap
des pels reis i lligades a l'organització municipal, foren anornenades confraries. NI
den, pero, 11ur finalitat original, de manera que' hom troba membres que eren SÍ!

confrares de devoció i que no exercien 1'ofici corresponent, també persones que exe
un ofici, i, per tant, eren membres obligatoris de la corporaci6, els quals, tot i que
zaven obligatóriament per a l'almoina, no eren considerats confrares. Aquesta dt
es manifesta igualment en la denominació de les corporacions professionals, que tan
són anomenades confraries o confraries i almoines, com oficis i confraries o simpl.
oficis.

«Les contraries son un aspecte important de la vida de la Vilanova del seglc X



Sobl'# 1radlcl0N di VI/ano va I lu Grttru

Podrfem' afirmar que eren una barreja d'interessos economícs, de prestigi social i
religiositat ••16.

Al Raval de Mar, sembla que I'advocació a Sant Pere, com a mínim de forma orga-
nitzada i pública, té el seu origen en aquestes confraries, per bé que amb anterioritat al
segle XVIII. Tenim coneixement que ja cap al' any 1579, període d' enfrontaments i dis-

> putes entre les universitats de Cubelles, Vilanova i de la GeItrú, per tal d'exercir la in-
fluencia d'un sobre els altres, es crea la confraria de Sant Elm a la parroquia de Sant
Antoni Abat de Vilanova, a carrec de navegants i pescadora. Aquesta confraria fou apro-
vada el 31 de gener de 1579 per Ferran de Toledo, capita general del Principat de Catalu-
nya". Aquesta confraria. 'pcr bé que no s'ocupa al culte de SantPcrc, pot ser conside-
rada com la predeccssora, ja que més tan] ambdues formaran una de sola ...

El 1624, sent rei a Espanya des de feia tres anys Felip IV, regentant el poder el comte-
-duc d'Olivares, i sent virrei de Catalunya el bisbe Sentís, segons assenyala Huguet
Prats 18 , es donen les primeres confirmacions reials de celebracions de I'advocació a
I'apostol Sant Pere. En aquest anyvse celebra un aplec rcligiós-profá de carácter popular
que tenia lloc el 29 de juny amb assistencia de les autoritats i pescadors que pujaven a
I'església de Sant Antoni Abat per participar-hi-. Acte que podria donar lloc a interpretar
l'existencia d'un espai devocionari al Sant anterior a la celebració, en dita església
vilanovina.

Una mica més tard, un cop separada la univcrsitat de Cubclles de la de Vilanova i
en ple litigi per part deIs geltrunencs per aconseguir les mateixes prerogatives en 1632,
segons recull Josep Coroleu", altre estudiós de la historia local com fou J,A, Garí, in-
dica l'existencia en I'esmentada parroquia vilanovina d'una confraria propiament dita de
Sant Pere Apóstol i de Sant Ramon, la qual tenia un altar a carrec deIs pescadors.

Per la seva part, sembla que els habitants de la Geltrú no fundaren una confraria al
Sant fins el 1700, en I'església del seu feu, la de Santa Maria.:

Les darreries del segle XVIII seran de torea importancia económica per la platja vil a-
novina, sobretot a través de la reglamentació d'cxportacions d'aquesta essencialrnent amb
América. Quant a les confrarics, el 1773 és publicat el Reglament de Navegació, Pesca.
Carrega, Dcscarrcga i Govern Polític i Econornic, redactar per ordrc del monarca Caries
m, el qual estableix per primera vcgada la unificació en un sol gremi professional als
marejants i pescadors. Prop d'un segle més tard, l'extinció del gremi de marejants per
reial decret del 15 de juny de 1864, declarant lIiures totes les activitats que es desenvolu-
pen a la platja, va permetre als pescadors assolir una major importancia económica i so-
cial a l'entom del seu gremio Fins que la promulgació de la llei de Posits, cap el 1918,
féu que la germandat es transformés en Posit de Pescadors.

Pel que fa al culte al patró, seran igualment els pescadors aixoplugats sota la nova
estructura els que el continuaran potenciant i organitzant els actes en honor al Sant Patró
en la seva església a partir de la seva construcció el 1868, i davant del Posit de Pescadors,
a partir de la inauguració el 1925.

LA FESTIVITAT DESPR(~S DE LA GUERRA

Després de la guerra civil i durant els primers anys de la postguerra Ilns uls anys
cinquanta, sembla ser que existiren moltes dificultats per tal dorganitzar elque podrfem
dir la part festiva de les celebracions de Sant Pere. La practica devocionária concreta es
rediif als actes de la festivitat i dins aquesta a la illuminació del Sant en la facana del
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Posit i la Missa celebrada en el seu honor el dia de la seva festivitat a mig matí. PCI
tra, els actes que atreien més gent, essencialment de la vila, eren els balls de tard
sorteig de coques i toies.

La celebració de la festivitat de Sant Pere es rea1itza per darrera vegada I'any
presentant I'esquema següent:

Vigília: a les nou del vespre, il-luminació de la imatge del Sant en la facana del
A la nit, revetlla.

Diada del Sant: a les onze missa. A les cinc de la tarda concert. A dos qua
set, ball, sorteig de coques i de la toia, ,

Aquest esquema aproximadament era el que es venia repetint en els darrers
Parallclarncnt a la decadencia d'aquesta celebració, la de la verge del Carme

agafat puixanca, Protagonitzada per embarcacions de la Marina i esportives es COI
a celebrar una processó marítima que perdura fins l' any 1971.

Des d'una perspectiva etnográfica, aquesta situació que pateixen les celebracir
la festivitat de Sant Pere es podrien analitzar com de desaparició per ll1.0rt natur
a dir, al principi del text parlávem de la relació que s'establia entre l'horne i el San
intercessor davant de la divinitat per tal de buscar la seva protecció, tant en el físic i
rial (la vida, la barca), com en l'economic (la bona pesca), i sobretot en la rela.
protecció en el sagrat enfront deIs esdeveniments davant els quals els homes es cons
ven impotents, tals com eren les desgracies, els temporals.. . La relació de I'hom
allo sagrat és essencialment interessada i de profit per al primer. Quant a aquest, n
cant els avencos de la técnica, cornenca a experimentar si no un domini sí un cert e
sobre els esdeveniments de la natura, és a dir, cornenca a' saber on són els bancs de
mitjancant sonars, o si una turbulencia perillosa s'apropa mitjancant els aparells i
formació meteorológica o apren a demanar auxili per mitjá deis aparells de radio, .
aquella sensació de perillositat i desempar que tractava de pal-liar abans a través
intcrvenció divina. Aixo no ncccssüriamcnt ha dafcctar la religiositat personal. n
poe a la col-lectiva. pero sí afecta a les formes externes de dernostracjó. Aquesta r,
sitat es transforma. rnés recollida per una part i més festiva per altra, i evidentmen .
el sentit d'angoixa caracterfstic mantingut anys enrera per J'església cristiana.

D'uqucsta manera és, dones, com la dcvoció pública comcnca a decreixer.
el seu espai és ocupat per la demostració festiva desdramatitzada. Pero si l'atractn
tres formes noves o dominants en aquells rnoments en la societat és major que el d'.
tes i essencialment per als joves, és logic que la festa decreixi nns a desapareixer (
context com a expressió. .

LA FESTA ACTUAL"--
L'any 1971 es produeix I'aparició d'unes activitats lúdico-festives centrades ¡

-a-mar que rebran el nom de Setmana del Mar i segons diu.Huguet Prats, «un any d
foren recuperades les antigues testes de Sant Pcrc, de lIarga tradició i arrc1ame
plntjn vilnnovina. Tornaren les tradicionals rcvetlles dcdicadcs al Sant Patró, amb s
tn de coques i toiu. Envclnts. missn solemne lila parroquia de la lmrnaculada. Hom
floral uls morts u lit mnr pels rcprcscntants de les quatre marines. instituinr-se per p
vcgudu un homcnutgc als vclls pcscadors i víducs arnb lliurarncnt d'aportacions ec.
ques per part de la Confraria i entitals, vinculados a les activitats marftimcs local:
facana del Posit, la imatge del Patró ben illuminada i ben guarnida amb flors i mal;
da a prop del pantá de Foix pels mateixos pescadors com en epoques anteriors.
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seva part, la Confraria declara festiva la diada de Sant Pere, deixant de sortir a la mar
totes les barques i tornant la centenaria processó marinera, La imatge del Sant Patró deis
pe~adors, obra de Juventeny, que durant la resta de l'any presideix un altar a la parro-
quia de Mar, és portada a les espatlles de pescadors de Vilanova i mariners de l' Armada
per a ésser traslladada a bord d'una barca, obrint la marxa de la processó marítima que
é8 acompanyada per nombroses ernbarcacions adornados pcr gurlundcs i bunderes, bun-
des de mdsies, balls populars, grallcrs i altrcs entremeses del folklore vilunovL A la tor-
nada, ea fa la benedlcclo d'embarcucions i urts de pesca, scgons untic costurn a la plulja
vilanovinu ••20

,

A la meya manera de veure, el fet que ha succeit a partir de 1971 i que és considerat
com la recuperació de les antigues celebracions de Sant Pere, noés exacte. Aquesta con-
cepció és fruit de la febre recuperacionista del folklore tradicional que es pateix a partir
dels any~ setanta. Voldria que s'entengués el sentir que tracto de donar a aquestes parau-
les, no com una recriminació; sino com una mala interpretació des d'un punt de vista
antropologíc. Des d'aquesta perspectiva, el fet realitzat a partir de 1971 no és la recupe-
ració d'una festa, sinó més aviar la concreció d'una de nova a partir de la retrobada de

moltes de les formes antigues que configuraren aquella festa que es diu recupere
d'una altra manera, s'ha recuperat una forma festiva basada en antics actes (una c
sa), i per aixo he reprodu'it el text anterior, en el qual queda moIt c1arament reflec
ell es diu com en époques anteriors, la centenaria processá, segons antic COSlum..
no existeix la mateixa contextualització, no hi ha una coincidencia de la forma i e
pcrque ja ~o cxistcix. Aquest dcsfás és el que porta a la seva rnort natural a pri:
deis scixanta, i cvidentrncnt, ara aixo és impossible de recuperar i fins i tot absurd d'in
-ho. La contextualització ve donada pcr una coincidencia en les ncccssitats tant d
com de forma del fet ritual. Aquest fet ritual creix com una necessitat del pobk
un acte de necessitat, tal com succeía mentre el pescador havia de trobar la protecc
ea i psicológica contra la scva por i la incapacitar de dominar la natura en el fet supr
ral de la divinitat. Avui, torno a dir, rnalgrat la religiositat o no del pescador com
voluntari particular, la relació material ja no és la muteixa i, pcr tant , el ritual no \
dueix de la mateixa manera.

Pero el que sí espot recuperar és la forma del ritus, és a dir. la s~va config
festiva. En aqucst scntit, és en el que l'actual festa de Sant Pere és una festa comrrx
tiva de les que es feien antany, és una commemoració festiva, i ,així funciona P
cóllectivitat que gaudeix d'un ampli espectacle prou agradable. Es en aquest sen
l'actual celebració de Sant Pere es pot considerar una mostra contemporánia de la
festiva dantany.

RECAPITULACIÓ

D'alló exposat fins ara-concloeixo que les celebracions conegudes tradición
COJ1l fcstivitats de Sant Pere a la platja de Vilanova i la Geltrú, tenen cls seus antec
en Icstcs prc-cristiuncs que arribaren pcr mar a través del contacto amb altres grup~
rals de la Mediterrania, i que posteriorment, com rnoltes altres, torcn crisrianitzac
nant pas a celebracions que coneixem com en honor a Sant Pere, pagó deis pese

Tant en unes com en les altres, el que es cerca és una forma de relació amb all
directa en el primer cas i per mediació o patronatge en el segon, donades les difi
que la religió católica posa als seus fidels per entrar en contacte directeamb el se
per tal de buscar una protecció i resposta davant les adversitats i cóntratemps que I
és incapac de controlar i front deis quals es considera disminuít i indefenso

Igualment, cal assenyalar que aquestes celebracions tenen Períodes de major o
rellevancia, segons sigui el volum de gent que en unto altre moment.depenen d'ac
activitats. És en aquest sentit que les celebracions de Sant Pere en la costa vilanovina .
que adquireixen una especial importancia en el període en que hi ha un major vol
persones que deponen de les activitats vinculados al mar, sigui R través de la re
nuvcgució o el corncrc, i en el momcnt que existeix un sistcrnu organitzatiu de ti
(segles XVll, XVllJ i XIX).

Es pot dir que en aquests mornents, l'economia básica d'un ampli sector dcpen
tament de la seva relació amb la mar (mariners, pescadors).i que la d'un altre secu
da mediatitzada per aquesta relació, La conseqüencia d'aixo és una vinculació amb
mar! d'un nombre proporcionalment majoritari sobre el total de la població o al
predorninant, en un sentit o altre, respecte a altres sectors. D'aquesta manera, la ,
sitat al Sant i paral-lelament la celebració festiva es vincula a un sector de poblacié
ritari o dominant que participa en ella des de la seva organització a la seva exe
gaudiment. Aquesta podrfern, dones, definir-la com una festa popular, feta pels i
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participants,
Amb les diferents crisis del sector i I'ullunyamcnt conscqücnt J 'un ampli gruix de

la població cap a al tres actlvitats emmarcades en altres sectors, les actuacions festíves
passen de serprópíes d'un ample sector a ser-he d'un grup rnés redu'it i específico Sense
perdre necessariarnent la seva essencia i fervor, la festivitat passa de ser ámpliament re-
presentativa i participativa per esdcvcnir la manifestaeió d'un grup residual tant cn.norn-
bre O volum eom en importancia real dins el conjunt huma JeI total de la comunitut.

Aquest fet no fa que 'la testa perdi el seu caire trudicional i popular, sinó simplement
el del seu volum de represeruatívitat i d'identiticació col-lectiva.

-Amb la progressiva reducció del personal depcnent de I'activitat pesquera (en relució
al augment del volum de població total de la vila, csscncialrncnt industrial), la scva absor-
ció dins: el col-lectiu de la ciutat junt amb altrcs col-lcctius regulats pcls mateixos organs
de poder, més I'aparició d'aspectes tecnics i tecnologics que fan les noves generacions
més depenents d'aquests que no pas de les invocacions divines, la participaci6 en la devo-
ció i religiositat de la festa es veu reduir, .mantenint en tot cas l'aspecte lúdic festiu. Si
bé cal tenir present en la vida quotidiana d'aquesta darrera meitat del segle, l'increment
en nombre i fórmes d'activitats lúdiques i festives principalment organitzades i de simple
consum, aquest fenomen fa que ja tarnpoc no sigui necessari esperar el dia del parro per
fer festa.

Aquest cúmul d'aspecres fa que la cclebració rcligiosn-dcvocionárla-lüdica acabi de-
sapareixent per manca de rcforc i irnpuls entre el grup propietari.

L'lmpuls recupcruclonista de formes culturuls i Icsrivcs tradicionuls deis anys 70 ha
dut que moltes d'aquestes formes apareguin de bell nou. Aqucst és un deis casos ()J1 pro-
gressivament s'ha bastir una celebració amb part dc les antigucs formes que s'havien do-
nat en les celebracions en honor a Sant Pere , juntamcnt arnb altres de noves. El resultat
és una forma mixta, de gran atractiu popular, en les que aquest té un paper predorninant-
ment passiu,

LA PROCESSÓ MARÍTIMA

/

La process6 marítima de Sant Pere és, ben segur, si no l'acte rnés important, sí el
més popular deis que se celebren en homenatge al patró durant aquests dies en. la cornuni-
tat marinera vilanovina. En aquesta popularitat té un paper important el fet que siguin
els de terra~ls principals artífcx pcrque poden pujar a les barqucs de pesca i sortir a donar
un volt per les aigücs del port, a mésdcl fet cvidcnt que en tcnir lloc I'ucte el diumcnge
a la tarda (el posterior al 29 de juny) facilita la nornbrosa participació.

La process6 consta de dues partsben diferenciades com s6n, per una banda la proces-
s6 terrestre de trasllat del Sant fins a mar com la se va tornada i, per l'altra, la part maríti-
ma de l'acte que es concreta .en un volt per les aigües del port. Previarnent u la sortida
del Sant i a l'inici de la processó, la imatge d'aqucst, d'un rnetre i escaig d'alcaria, repre-
sentat amb hábit francisca i arnb elllibre deis evangelis on es recull la doctrina i les carac- -
terfstiques claus que donen accés al món sobrenatural i perfecte de les animes cristianes
a les mans és treta de l'altar on resta durant el transcurs de I'any per a I'adoració deis
fidcls, col 'locada damunt d'una plataforma -tubcrnaclc- en la qual, i als pcus del sant,
ha estat estesa una acurada catifa de flors,

La processo comenca cap a les set del vespre. La figura del sant és ja installada da-
munt la plataformá -tabernacle- abans esmentada, i portada sobre les espatlles d'un deis
grups de quatre persones que s'aniran tornant durant el trajecte (soldats de la marina espa-

SmH t'rrr ulla Jt:J'ICl rrcuperaaa t

nyola de guerra i peseadors de la confraria, principalment), traspassa e1llindar de l'esgl
sia. En el rcdu'it cspai de la placeta que queda davant la portalada de I'csglésia, des!
fa estona, s'han anal concentrant beats, espectadors, fotografs i rnernbres de diferents gru,
folklórics locals abillats amb els rcspectius vestits deIs seus balls. En el moment que
imatge del sant traspassa la portalada de I'església, els grups s 'afanyen a realitzar la pl
mera actuació davant la scva presencia En un morncnt esclaten trons i cocts deis diabl .
i drucs, ~Is trabucaircs omplcn lcspal de sorolls cnsordidors i J'lIna pcnctrunt i excita
olor de pólvora. els bastoners ían picar amb torea cls seus bastons, el ball de gitanes 1:"
gola les cintcs.] les noies del ball de panderos, repiquen en els scus instrumcrus, Falco
i castcllcrs. cnmig de I'atronador i embriagador soroll produit per tots aquests elcrner
a I'hora més el so punycnt de les grallcs, aixcqucn torres i figures. Scguidarncnt , es forn
la comitiva que acornpanyara en tot moment la imatge JcI sant a través del carrer No
la Rambla de la Pau, el Passeig. Mantim, Drassana de pescadors, arrivant fins al III
-en alguns anys arriben, fins i tot, a sortir fora del port- per retornar novament per
Drassana i el carrer del Gas, fins a I'església de la Immaculada. ~

Així, dones, a la placa es forma la comitiva obcrta pels diables que, árnb el seu fr
acompleixen la funció ritual d' obrir camí i de netejar l'espai ritual pel qual passará
comitiva i el sant, purificant-lo. Després daqucsts. els bastoncrs, grallers. trabucan
i alguncs parcllcs abilladcs arnb vcstits de pcscadors tradicionals i portant les cistclles
vímct on antany es collocava el peix rccollit a diari de la mar. Segueix el mossen acomj
nyat dcls cscoluns que durunt les parados aguanten el baiurd, Darrcra del Sant són sin
des les uutoritats civils ímilitars, les prirneres represcntadcs pcls mernbrcs del consisn
municipal. les segones per rnembres de la marina de guerra espanyola i de les forces d '¡

tire púhlic igualrncnt cspanyoles. Tarnbé están representades les autoritats del Posit
Pescadors i de la Confraria, així com de la policia municipal. Darrera daquests rnarx
la resta de grups folklorics, el ball de gitanes, de panderos ... Finalment, segueix un e
sordenat inomassa nodrit nombre de persones civils, ja que en la seva rnajor part aque
s 'atansen a les vores del trajecte que segueix la comitiva i darrera.del pas cC-aquesta con
nuen el seu passeig dominical. On sí hi acostuma a haver-hi torea concentraci6 de g<
és a la zona del port. on es realitza l'embarcada. Des de ben bé una hora abans algun
barques ja han comencat a sortir repletesde persones, essencialrnent de rillija edat i
canalla, són pocs els joves entre 17 i 25 anys que es poden veure. Un cop la proces
terrestre arriba al port ,Ja irnatgc és pujada a la harca que engua~ té l'honor de pon
el Sant Putró (cudu uny u'és una de difcrcnt) i després pugen cls memhres de la comiti
i els lumiliurs dcls pcscadors que trcbullcn en ella mcntrchi cápigucn. Es dcixcn un
les amarres i, a l'igual que quan sur! el Sant de l'església, els prescnts-l'homenatgen al
les scves actuacions i el soroll deis trons i coets, ara les sirenes de totes les barques (
meneen a sonar amb una gran infinitat de matisos~La barca principal que porta la irnat
del Sant es dirigeix a donar el tomb al port, portant darrera seu.una llarga estela daln
barqucs, grans i petites, de pesca o esportives, etc. Aquesta processó, que segons res
del ternps pot durar més o rnenys, torna al moll després de 15 o 30 minuts. AHí novarru
es desembarcara el Sant i es fixara de cara a les barques .. Un cop les autoritats han bao
d'aquestes, el rnossen procedira a la bcnedicció d'algunes xarxes i altres estris de pes
que de manera simbólica han cstatdipositades davant de I'amarrador. Scguidamcnt, 31 -

l'hisop i l'aigua beneida tara el gest de bcneir la resta de barques i el mar. Finalitzai aqu.
acte, es torna a configurar la comitiva que ara sense tomb pujara cap a l'església. on
tornara a installar la imatge del Sant acabant així la celebraci6. Tot plegal, l'acte ha dui
poc més de dues hores.
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UNA APROXIMACIÓ SIMBOLICA

A nivell simbólic, tot aquest procés heretat de la tradició, té unes interpretacions que
segueixen un cert procés lineal i que s'inicien amo una sortida del temple, de la casa de
déu, lloc on a través dcls ritus s'uncixcn el ccl i la tcrra, és a dir, alío hurna amb alló
díví, Les portes de I'església pcrmctcn la incursió d'ullo sagrat i del poder sobrenatural
que emana d'ell, cap al món profa sobre el que es prestara a actuar i beneficiar, La sortida
del Sant sera, dones, la sortida del poder celestial; presencia necessária per a la celebra-
ció del ritus exterior,

Les actuacions que s'ofereixen al Sant totjust sortir al carrer i, concretament la deIs
Falcons, ambla construcció deIs seus castells, entranya una salutació a modus de reco-
neixement de la hierofonia en la seva figura (en el sentit en que la utilitza Eliade). Saluta-
ci6 que suposa una dificultat, un cert perill que se Ii tributa com a contrareplica a les
dificultats i perills que se li demana que solucioni. Ens trobcm davant una mcna.dc sacri-
fiel ritual que pretén continuar dcmostrant I'cxistencia d'una certa devoció.

El Sant haura de recórrer un espai dessacralitzat, pcr tant insegur i perillós, el seu
paper és d'estendre any rera any l'espai sagrat, purificant un espai en que els homes es
puguin desenvolupar. Fins a cert punt, és la representació constant en la rcligió cristiana
dé la lluita del bé contra el mal; el mal és l'cspai impur, contaminat, pie de pcrills; cl
bé és representat pcl Sant, cvidcntrnent , i les scves potestats dircctarncnt rebudes de déu.
Enmig esta la figura i la funció deis diables que amb els seus coets, sprolls i foc, tenen
la funció d'allunyar el mal de l'espai pel que passará el Sant, purificant-lo. -

L'espai a purificar no acaba en I'extensió de la terra, sinó que essencialment s'ha
d'estendre a mar, que és I'espai amb més interés per protegir, car d'ell vénen els perills .
per als oficiants del ritual, d'ell ve el perill físic representat per la perdua de les embarca-
cions, deis homes ... i els perills econornics com la falta de peix que comporta la penúria
i la miseria ...

Per aquest motiu, el mar és I'cspai principal del ritual, i així és que el clímax dc la
celebració arriba quan el Sant és damunt la barca i navega pcr les aigües del port, en
el moment en que totes les sirenes de les embarcacions sonen substituint simbolicament
els trons deIs Diables, en la funció d'allunyar d'aquell espai els elcrnents ncgatius i
contaminants.

Pero el mar és molt cxtens i la fcina difícil, cal pcr aixo fcr extensiva aquesta protec-
ci6 'reta sobre les aigües als estris que posen en contacte J' home i la mar, és a dir, els
estris de pesca i les embarcacions que cal igualment purificar i, per tant, protegir. Aques-
ta benedicció s'executa a través d'un sfmbol secundari d'un element transrnissor del po-
der del Sant, el capellá .. , i té lIoc a la dársena, espai que, com ja hem dit abans, actua
com a intermedi o liminal.

, . Agratments:
Al~ar Pérez
Francesc Conde
Doménec Bardi
1. F. Huguet Prats

:MIIII Pere, una [esta recuperada '!
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En l'Epistolari de Víctor Balaguer. pot llegir-se: Vilanova i la Geltrú esta
predestinada a ésscr. 1 sera! La frase fou dita arnb una certesa inaudita,
sense matisacions. ni embolcallada de pueril rondalla de baldera asseve-
ració. Vilanova i la Ccltrú avui és quelcom rnés que una visió llegendária:
és un" rotunda afirrnació de la scva cnt ilal, iIins asscguraríern líricament

, que suggestiona la lluminositat del seu paisatge. Amorosida amb totes
les gradacions deIs colors d'un arc de Sant Martí, scnt dringar en la'seva

.ánima. com una simfonia exultant i dolcarnent matisada, una concreció
que no és altra que aquesta: Vilanovisme puro ;r"-

1 així podem copsar que quan s'esdevé la Setrnana, del Mar - aquest
any més que mai arnb 1110tiudel seu 25 Aniversari-; la ciutat s'eleva per
darnunt de 1'¡Il1L'cdllt<lquol id iana, o sobre la uota pintoresca, i pren un
,1('('('111ti(· dignitilt Cilllildi1!lil quo.ho transfigura tot en u!",J vislódeñnl-
tiv.r, pL'IL'llIll', en un Sílllbol de V¡t1UI i d'ctcrnltat. És llavors quan ens
adonem de rota la riquosa que encloucn aquestes festes. 1 haurem de
convenir que íots els acres que se celebren se'ns ofereixen com una
irnatgeria rutilant, dclicadament grisa, que desplega al nostre entom un
parad ís de meravella. l'aire del qual, el perfurn del qual, el gust agredolc
del qual ens són prou (amiliars. 1 tarnbé haurern d'adrnetre que ens
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/ , " UN AMPLI VENT ALL D'ACTES

sr-ntim en ('(lntacte arnb la devoció tradicional i el scntirncnt religiós, que
cxprcssa una autcntica p¡llpit;1Ciú dl' l'áni ma popular. ¡":sllnvors qlliln
\'ns adoru-rn que 1,1plJtJ" . la nostra pldtjtl tan bvll.uncut rdnt¡lLb pc1
poeta Magí Morera i Calícia . sc'ns ofcrcix plctorica .dc cristal.linos i
Iluminoses gemmes, on hi sernbla brollar el sortilegi d'una historia
secular.

Vd (leí, dones, que cnguany cns trobcm arnb el 25 aniversari de la
Setrnana del Mor, que sernpre ha tingut una gran acceptació per part del
públic vilanoví. A bell doll, tot un cúmul d'actes estan preparats 1
acoblats perfectament, talment una alenada vivificant i encoratjadora,
amb la seva barreja de marinada i sentors de pairalia, dosificant tots els
actes per tal que els vilanovins puguin fruir-ne a pleret. 1 així podem
veure com l'antiga i recuperada festa de Sant Pere s'ha convertir en un
seguit de joms captivadors, endolcits per arpegis musicals i harmonies
ben acordad es.

La mar, eamí de mil carnins, profunda i misteriosa, obscura iplena de
sorpreses, tindrá un acompanyament de notes vellutades, i évocara
aquells llunyans dies en que els nostres mariners salpa ven en uns
vaixells de vela blanca envers les illes del Carib i altres punts d' América,
amb carregaments de bótes de vi i altres productes de la nostra comarca.

El pregó de les Festes obrirá la munió d'actes programats entre els
quals s'hi compten les exposicions de temes mariners que sempre són de
bon veure, els concerts i cantades d'havaneres omplint l'aire de nobles

ANANT AL MAR ELS HOMES S'AGERMANEN

Per tal d'arrodonir millor els nostres conceptes expressats de manera
modesta i planeta, crcicm sera oportú transcriurc un corncntari de
l'cscriptor Xavier Carcia en el Programa de la Setrnana del Mar de l'any
1990: Ei mar es aitaucu i fi/;Ió tic/a nos! m il./ usio uiiai.tvía raga/l dria q/ll' di "é:-;
un cicrn deler de /libertal ", Fem q/le ('/1, amb la .'leva saiahror, en: l7/.lrifiqui de
tantes niesouinescs que ('ns t:I~tlogal('ll. I el gran poeta afcgia qllt.~"unan! al mar
clj uomes s 'agermanen, uenint del mar niai més no seran esclaus ", t'erqueés aixo
d~'l que es tracta, que pug/lem uiure al grat de i'airc, obcrls a toies les empreses
I/obfe.s, anant cap a la rcsponsauiuíní, cap a la pcrsonaúia], L'ona, amb el scu
uaioé, amb el seu perenne assais d' ésser, sempre moueni-se pero sempre [ixa, ens
dona la gnlll lIi~·á.
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paradis de sircncs mig ucstidcs d'cscat cs,
chor dI' ,,11I1/ys ¡jl' mil uict imrs i d'hcrois naufragal,.;
o d'imprccacions ¡j'iIl11cnciIJlrs pira/cs.
En ta brisa es barregen mil exotics pertums,
com brillen ies confonen en ton blau inquici
el safir, la turquesa, l'ópal iel diamanl.
Tu sadolles /'esguard amb ta orgia de llums,
immensa copa d'or, tu calmes nostra sed
d'iniinit amb ton prOdig xampany escumejant.

Ricart Forment fou un gran amic de la gent de mar, i en moltes de les
seves poesies glossa la vida deIs pescadors de ma!lera mestrívola, pero
amb tanta naturalitat, amb una simplicitat diríem francíscarta, que
sembla que les coses havien de ser tal coin e11volia.

MIRANT ENRERA AMB SIMPATIA

.i-.pir.tcions. cls concursos de peseil csportiva qlle emularan l'ls esfon.;os
de cadascun deIs concursants. regales i altres festejos de sabor popular,
mentre la Processó cívico - religiosa - popular en honor de Sant Pere,
patró deIs pescadors recorren'! itineraris davant la mar, i els acompanya-
ments floklórics donaran una nota ben expressiva de vells costums que
no han quedar arraconats en el transcurs del temps. Tot aixó, dins una
tendencia de modernitat exquisida, car el passat i eJ present s'agermanen
scmprc en un.simbolisrne cxcmplar ..

Aquest espectacle tan vilanoví no remugar'" ;glóries somniades ni
recordara dcsenganys rcals deis pcscadors, sino més aviat sornnis trans-
parcnts. mclangios infinites, cancons d'arnors que reviuen i diáfans clars
de lluna. I nosaltres rerordarcm aquella delicada poesía que ja fa anys va
cscriure el vilano viJ. A. Ricart For mcnt. ique duia per t ilol lloanca de la
/1 iur :

Aquests 2S ilnys l/lll' (11"<1t'olllpleix liI Seunana del Mar, bé poden
servir de grdt;l reulrddlll.;d d 101 ;dl(') ljllL' S'J¡dcsdcvi ngu! arnb placidcsa,

Oh mar, la guaridora dels esperits nuüalis,
imnicnsa [OI\a líquida d'illt'slalJfto l'qIlililJri,
/¡oril::cÍ l/umincÍs l''" a/s ul!« c11'1.~I//orlllls
I/I/(' fll 1/lIl' d (or 1/11;:; Iris! (/ l'l'SIIi'/"(/Il~·{I vi/ni.
MI'rnll('l/tÍs ctnnsi! di' 1011'S /I'S cdoi«,

1<



amb una comunicació ciutadana positiva i amb una consciencia allunya-
da de tota mena dil.lusória metamorfosi. Aquesta sincronitzaci6 de
realitzacions ha permes molts ancoratges que han fet possible un oratge
manyac prisant lleugerament lesaigües. Perdonar més validesa a aquest
modest assaig, creiem oportú reproduir alguns parágrafs de textos de
Programes de les Festes dels quatre darrers anys:

El 1991, Albert Virella escrivia una crónica histórica en la quaI
puntualitzava: La gen! de mar comprenia dos estaments ben diferenciats: .
/1111ri /1(' rs ipcscad ors, prcd 011I i1/17111 ds pri lilas. E/17731a ma l ricu la de Vila nava
i la Ceurú comprenia 50 embarcacions comercials, de 20() a 5.000 quintars
ti 'an(ut'i,~, ila pcsca t rcnta tarqueedc !'a[lIl1grc isardinals icinc boucls. Pel pije
Slmnyr¡"('I'S irricn en la r)('strl,af/lIl'sla ind úst ria anñ disnunuin! [ins a l'extrcm
dt" 1(1/1' I 'al/y 1860 1/0/l1/S ui uauicn uint-í-duvs /lrin(l/cs, V()I dir aix», qll(' 11

I 'cnscni« our ia nIHwgació anaua en alca, la ¡Jl'sm al/ava de baixa,
El 1992, Teresa Basora, arn b mirada noucentista, afirma va que mai es

podrui dir amb [usiesa que Vílanova la Geltrú hagi viseut d'esquena al mar.
Sempre el mar i la platja han estat presents en el pensament í el cors deis

. uñanooins. Les Setmanes del Mar uénen a renovar cada any, demanera pública
i panicipoda, e! compromis de Vilanova amo I~ mar, expressat amb [estes
ciuiuuc» i re/igioses i alll/J i'íunnenaíg« uts vdls mariners ipescadors.

/

El 1993, [aurne Carbonell i Masip hi aportava un assaíg períodístic,
expressant que les Setmanes del Mar, revitalitzadores de les testes de Sant
Pere, han estat des del seu inici capdauanteres en el nombre d'actes a celebrar,
tols ells lligaís a la mar, als scus han/es ia les se ves coses, Acles oficials i populars
que han fft que Vilanava iornés a mirar de cara al mar, que ds vilanovins
tornessin a ser prcsents al barri de la Marina, d'on n'haoien quedai un xic
apartats.

1el 1994, Francesc Murgades, en un treball amb eerts toes autobio-
gráfícs. comentava tot un seguir de bells.records: Parlar del mar havent-hi
prácticament nascui, havent-Io mamat des de la més tendra infantesa, havent-
hi passal hores de solil ud iestar/es d 'alegria, és tant com parlar dela m0'a propia
vida. Com abrir les pagines d 'un diari intim mai escrit. Perqué a mi, aixo de la
lIelra impresa m'ha arribat [atca tard. El» records no. El» records uénen de molt
l/u ny, Del t rmp« en qui: I 'a iS 1111rld ¡I/Il r CI/t mVII, ql/tI n s 'enfú rismaua, a les cases
del Passeig del ea rnu: Un ucs! il de ha NII de color bla u [ose -o potser era negrel-
d 'aquclle de I '11 ny de la picur, a 11I11 cls 1 imI/Is pa da 11I u n tlce cspaillc«. La basarda
de les pri meres capbussade» a Il's roques lit'! moll [usi mceta tal fi nai de la Ra mbla
Pirclli.



Abans de les Setmanes del Mar, ja s'honorava Sant Pere pescador
amb una revctlla a la platja, en la nít diáfana de juny, on la gentassaboria
les típiques coques traguejant en porró el vi dolc, mentredavantdel Posit
se cclcbrava un ball Icstonejat per moltes parelles de jovent de la marina
i de la viJa.

O'entre aquella munió de gent que seguien la tradici6, no podem
oblidar l'escríptor Josep Maria Junoy, enamorat de Vilanova, que busca-
va infatigablement estrelles de mar i petxines nacarades.

El poema de la nostra platja, que ha quedat sense escriure, bé el podia
haver composat - amb suficiertts merits - aquellliterat que va designar

Escóla Vilanovina una magnífica exposició d'artistes locals, organitzada
pel grup "Ylici". Pcrquc, a dir vcritat, Junoy 's'eíllbaladia arnb aquells
braus i simpatics pescadors, arnples de pit i colrats de cara, que feien
coure, en uns fogons de terrissa pál.lida i sota unes veles esteses-d'una

, barca él l'altra. 11m enflairada minestra picant.

COLOFÓ

També nosaItres estem enamorats de Vilanova, del seu sector marí-
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tim amb el port, la platja i les roques ql1e s'hi banyen. Saturar-nos del bell
espeetac1e, estudiar-lo i estergir-lo amb els pinzells del somni, és una
delícia. Admirar el mar en un dia assolellat, tranquil, d'un oratge suau,
o veure la platja en un eapvespre de terrabastall tronador, arnb les ones
sorolloses d'eseuma esfereidora, el nostre esperit queda corpres d'un
entusiame estetíc. En aquells moments, ens trobem entre la realitat i la
fantasía, entre les glories somniades i els desenganys reals:

Benvinguda sigui, dones, aquesta anual Setrnanal del Mar amb el seu
ventall d'actes a l'abast de tothorn, que ens permet sentir els batecs de
vida esponerosa deIs vilanovins i recuperar. a través deIs records, el
passat que en definitiva és el que configura la nostra identitat. :

[aume Barberá
Dibuixos: Lleonard Lafuente


