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FESTES MAJORS,

REPUBLICANES

Joan Torrents Sivill

1931: L' any de les il·lusions.

"En aquests moments solemnes i histories
en que veiem onejar l' emblema estimat
de la nostra bandera barrada i li fem
ofrena de l' adoració i de la devoció més
fervoroses, sentim desvetllar-se al fons
de tot elpit una emoció inconfusible ... "(1).
Eren paraules escrites al "Diario de
Villanueva y Geltrú" que expressen les
emocions desfermades arran dels resultats
de les eleccions municipals celebradesel12
d' abril de 1931 i que van donar com a
guanyadors als partits que donaven suport
a la instauració de la República .

Un cop coneguts els resultats electorals, el
14 d' abril de 1931, Lluís Companys va
proclamar la República des del balcó de
l'ajuntament de Barcelona. Unes hores
més tard, Francesc Macia, des de l' antic
palau de la Generalitat, va proclamar la
"República Catalana com aEstat integrant
de la Federació Iberica" i es va fer carrec
de les funcions de president del Govern de
Catalunya. A Madrid esformara un govern
provisional. Alfons XIII marxara cap a
l' exilio "Aquests dies de goig, peZ canvi
de ré gim, hem restat astorats de la
manera com s í ha fet fonedissa la
bandera espanyola que es tav em
acostumats a veure voleiar en els centres
oficials de tota Espanya ... "(2).

En paraules d' Hilari Raguer, la victoria
aclaparadora d' ERC, va venir com a

consequencia dellideratge deFrancesc
Macia, pero també del vot a un programa
que preconitzava unes reformes socials
avancades,un reconeixement de la reali tat
nacional de Catalunya, del seu dret a
l' autodeterminació, i la instauració
d'una república federal.

Il-Iusi ó, esperanca i desitjos pel futur,
després de tants anys vivint un present
pro u decebedor. La Merce Rodoreda ho
va sentir "com un aire que vafugir i tots
els que després van venir, mai més van
ser l'aire aquell, d'aquell dia que vafer
un tall en la meva vida", també així ho fa
dir a la Colometa (la protagonista de La
Placa del Diamant): va ser amb abril i
flors tancades que els meus maldecaps
petits es van comencar a tornar
maldecaps grossos.

1931 Francesc Maciá, President de Catalunya



És en aquest entorn que se celebrara de l' 1
al 5 d' agost de 1931 la Festa Major a
Vilanova, tot aprofitant el cap de setmana
per fer els actes més significatius i deixant al
marge les festes religioses, de fet no
s' inclouen en el programa. Bufen en aquells
moments aires anticlericals, així sense que
puguem parlar de prohibició hi ha un desig
de treure's de sobre el que es considera el
jou de l'Església. Malgrat tot, es continuen
celebrant de la mateixa manera les festes
religioses dedicades a la Mare de Déu de les
Neus patrona d'aquesta vila, seguint el
següent esquema:

dia4
A lessetde la tarda, SOLEMNES COMPLETES
per la Rda.Comunitat al' esglésiaarxiprestal de
StoAntoni Abat.

dia5
A les deu SOLEMN/AL OF/CI.
A tres quarts de set, VESPRESSOLEMNES.

dia6
A les nou, AN/VERSAR/ SOLEMNE en sufragi
dels nostres germans difunts.(3)

El programa d' aquell any no porta publicitat,
pero si que hi trobem amb un cert afany
didactic una explicació sobre la geografia i la
historia de Vilanova i la Geltrú. Després hi
surten els diferents actes populars (i que
practicarnent no variaran alllarg d' aquells
anys) que seran:

Dissabte dia 1

A les dotze, gran repic de campanes i
forta tronada anunciaran al veinat el
comencament de les festes.
A la tardá, sortida dels balls populars.
A les deu en punt de la nit es cremara
un g r a n d i á s' CASTELL DE FOCS
A R T·/f /C/ ALs a la Placa de l' Estació.
En acabar-se III Cást ell de Focs,
comencara a la Rambla de Francesc Macla
una R-EVETLLA Po.PT)LAR p renent-hi
part dues cobles i 'una orquestrina.
Espléndida il-luminacio.
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El dia 2 d'agost fou sotrnes a votació l'Estatut de
Catalunya. Amb una participació que va superar
el 75% del cens, el vot afirmatiu va arribar al 99%

Diumenge dia 2

GRAN MAT/NADApels balls populars
i gegants.
A les onre, arribada de la Banda del
Regiment n° 10 que després de saludar
a les Autoritats se situara a la Rambla
de Francesc Mric i á, donant el
PR/MER CONCERT.
A les dotze arribada dels X/QUETS
DE VALLS, que després de saludar
les Autoritats recorreran la vila,
aixecant els seus TÍP/CS CASTELLS
/ ESPADATS.
A les sis de la tarda, SEGON
CONCERT per la Banda del Regiment
n° 10, a Ribes Roges.
A lesdeudel vespre,GRANSFUNC/ONS
TEATRALS / DEL C/NEMA.
A la mateixa hora, a totes les societats
CONCERTS, BALLS / SARDANES.

Dilluns dia 3

A les onre del migdia, a la Rambla
Francesc Macia, GRAN CONCERT per
la renomenadaBandadel Regimentn°1O.
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1932Entra en vigor l'Estatut de Sau

A les do tr.e es reuniran a la Placa de
la República tots els balls populars,
gegants i Xiquets.
A la tarda CONCERT a la Rambla Macia
per l'esmentada Banda.
A les deu de la vetlla GRANDIÓS
CONCERT I BALL a la Placa de la
República, per la Banda del Regiment n°
10. Sorprenent il-Luminaciá ..

A la mateixa hora, GRANS FUNCIONS
TEATRALS I DE CINEMA, I BALLS I
SARDANES a les Societats.(4)

La resta de dies s'organitzaven,
exc1usivament, actes per part de les
diferents societats culturals, esportives o
recreatives, des de la Societat Choral "La
Unió Vilanovesa", el Centre Dernocratic
Federalista, la Grecia groga, el Casal
catalanista, l' Orfeó vilanoví, l' Ateneu de
Vilanova i la Geltrú, la Societat de
cacadors , o el Club de N atació.

La festa va ser exitosa. Tot i aixÍ... "En
el programa de la Festa Major
d'enguany ... trobo a mancar una cosa:
la nota [olklorica ...
Voleu dir que no hauria estat preferible
d' afluixar una mica en el capitol de
sardanes -carregat abastament- per
tal d' enc ab ir-h i una exh ib ic i á de
balls populars.

Fa tant de temps que no podem admirar-
~ t:

lo en la interprecacio de les danses de les
div er ses comarques catalanes i

especialment la ve/la dansa vilatana -
aquella de les du~s dones p er a un
home sol-."(5)

Del 1932 al 1935: de la il·lusió al desenCÍs.
J

Els actes de la festa major aconsegueixen
" ..Sense moure 'ns del clos on cada dia
sera teatre de les nostres exp.ansions,
que ens faran oblidar, encara que per
temps breu, les p reocup acions que ens
imposa el nostre viure quotidiá ... " .
Aixo els diu el programa del 1932 als
forasters que vinguin a vila a viure la
festa, a més d' oferir-los una guia turística,
els explica quin s són els actes populars
(similars gairebé amb els celebrats l' any
anterior) que es faran entre el 6 i el 8

1933Fundació de la fábrica Font iVilaseca (La
Fabrica Nova) / Mor Francesc MaCÍi!.

d' agost, coincidint amb el cap de setmana
i sense incloure els actes religiosos. Al
final la festa respon a les expectatives
creades i és també exitosa, tal com així
ens ho manifesten testimonis de l' epoca:
"Tot s els [esteig s de caire popular,
celebrats aquests dies amb motiu de
celebrar la nostra vila la seva Festa
Major s 'han obting ut per una gran
assisténcia de públic i una animació
vertaderament extraordinaria ... "(6)



Pocs dies després, concretament, ellO
d' agost de 1932 el general Sanjurjo va intentar
tirar endavant un cop d'estat. Aixo va fer
decidir els republicans de tancar i evitar
enfrontaments amb els partits nacionalistes.
El cap degovern, Manuel Azaña, va intervenir
decisivament en la defensa del r egim
auto nómic i a favor de l' Estatut, que va ser
aprovat per les Corts espanyoles el 9 de
setembre de l'any 1932, mésd'un any després
d' haver estat aprovat pels catalans.

La del 1933 es feu entre el5 iel 7 d' agost. El
programa inclou explicacions sobre la vida
d' una serie depersonalitats vilanovines i quan
parla de Balaguer diu que Jacint Verdaguer
va dir d' ell que "fou el gall que amb el seu
cant va desvetllar la Musa Catalana". L' any,
pero, va acabar malament, el dia de Nadal va
morir Francesc Macia, i el 31 de desembre el
Parlament va escollir Lluís Companys nou
president de la Generalitat. A més la victoria
de les dretes en les eleccions general s de
novembre de 1933 va portar al Partit Radical
d' Alejandro Lerroux al govern, del qui era
prou evident el talant antiautonomista.

La del 1934 se celebra entre el 4 i el 6
d' agost. El programa inclou també una guia
turística. EIs actes es van repetint, fent

1934Primer 4 de 8dela Renaixenca aVilanova ila. .
Geltrú acarrec de la nova del Xiquets de Valls.

1935 S'inicien els projectes del nou Mercat
Municipal i del Grup Escolar

lleugeres variacions, així, aquell any la
festa sTnici a amb l'arribada del s
"Xiquets de Valls". Al' octubre, e16, es
produí un acte de pressió contra el
carácter cada vegada més conservador
del govern espanyol encapcalat per Lluís
Companys i que comporta la seva
detenció, juntament amb la de molts
militants d' esquerres i sindicalistes. El
2 de gener de 1935 el govern central va
suspendre l'Estatut.

El programa d'actes de 1935 torna a
incloure les festes religioses (des de
1930 que no sortien) i esfa entre el3 i el
6 d' agost, coincidint amb les dates
tradicionals de celebració de la Festa
Major. És adir, la reculada democrática
que experimenta el país, comporta la
recuperació d'un tuf que ja s'havia
oblidat, tot i així, el trencament definitiu
arriba apartir deljuliol de l' any següent,
quan un grup de militars es revoltaren
contra la legalitat republicana i s' inicia
la guerra civil.

Notes
1.Diario de Villanueva y Geltrú. 18 d'abril de 1931.
2. Diario de Villanueva y Geltrú. 18d'abril de 1931.

3.Programa deFestaMajorde Vilanova i laGeltrú. 1935.
4. Programa deFestaMajorde Vilanova i la Geltrú. 1931.
5. Diario de Villanueva y Geltrú. 18 d'abril de 1931.

6. Diario de Villanueva y Geltrú. 9 d' agost de 1932.
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