
PRESENCIA CASTELLERA A VILANOVA
ELS ANYS 1853 i 1854

En el treball que vam publicar en L/Aleta deIs
Bordegassosd' aquest Sant Jordi passat vam ator-

gar un paper historie destacat a la plcco de

Vilanova. Ho diem ja que lIavors vam afirmar que
el tercer castell de nou pisos documentat de la

historia va ser completat a Vilanova el 5 d'agost

de 1852 -otes que en primer lIoc se situaria el de

Tarragona de la Merce de 1851 i el de Valls de

Sant Joan de 1852-1 .

Reprenent el fil historie d' aquell estudi, la

intenció del text que teniu ara a les mans és pre-

sentar una nova mostra del gust pretérit deis vila-

novins pels exercicis deis "Xiquets de Va11s" . En

aquest sentit, el que anem a presentar a continua-

ció són les aduacions castelleres que devien suc-

ceir a Vilanova els anys 1853 i 1854, és a dir, les
immediatament posteriors a l' exhibició mítica de

les Neus de 1852.

D' altra banda, i abans de comenc;:ar la nostra

exposició, volem subratllar que les vingudes deis
castellers a Vilanova van ocórrer a redós de la fes-

tivitat de la Mare de Déu de les Neus, pero tornbé
al voltant de la de Sant Antoni Abat, ja que, com

veurem, aleshores aquesta darrera celebració no

estava mancada d' aduacions castelleres. De fet, la

presencia ~astellera per Sant Antoni Abat no era

una excepcionalitat lIavors -de Vilanova, pero
també d'altres poblacions d'arreu-, tot i que avui

dia entendríem que es tradarien d'unes aduacions

fora de temporada.

En relació a oixó darrer, hem de comentar

que els castellers d' aleshores solien allargar les

temporades. A saber, que no els devia fer res d' ac-

tuar en el major nombre d' ocasions possibles, mal-
grat que en algunes de les dates la climatologia no
els acompanyés tan com en els mesos de calor,

ates que el fer castells els era una adivitat profes-

sional relativament ben remunerada.2 Així mateix,

també hauríem de sumar el fet que la festivitat de
Sant Antoni Abat se celebrava a Vilanova en ante-

rioritat a la de la Mare q~Déu de lés Neus.

El pilar de vuit de Sant Antoni Abat de 1853

Efedivament, els castells i d' altres elements

festius van ser números importants de festes majors

de Sant Antoni Abat del segle passat. En el cas de
l'edició de 1853, en primer lIoc podem confirmar

que el text del seu programa de festa va fer esment

que el migdia de la vigília de la celebració, des-

prés del tradicional "repique general de campanas

y delovacion de fuegos artificiales. En seguida
recorrer(í)an la población las comparsas, mogi-

ganga, diablos, serrallonga, sebastiana, palitro-

ques y Valencianos, ósea "Xiquets de Va 11s" y los

gigantes y tarascas hasta al anochecer, que se
reunir(í)an en la plaza de la Constitucion para

acompañar el Magnífico Ayuntamiento á la iglesia

parroquial en donde se celebrarán unas solemnes
completas" .3

No obstant oixó darrer, també hem de dir que

la participació deis castellers -i la deis altres ele-

ments deis seguicis- abrac;:ava lIavors més ades.

Com també succero durant les celebracions a lIaor

de la Mare de Déu de les Neus, els membres deis

seguicis també acompanyaven a les autoritats,
després de la celebració de Completes, des de

l'Església de Sant Antoni Abat fins la Casa de la

Vila, lIoc on cada un deis elements participants
oferia una mostra de les seves habilitats. L'endernó
els elements tradicionals recorrien de nou la pobla-

ció a primera hora del matí, per més tard tornar

acompanyar a les autoritats a l'Olici de festa

major. Acabada aquesta celebració religiosa, el

seguici regressava a la ploco de la Vila, on es duia
a terme l'exhibició més complerta. Al vespre suc-

cero una solemne processó, que finalitzava amb

un petit castell de focs d'artifici. A continuació, les

autoritats eren de nou acompanyades pels balls
populors fins la Casa de la Vila.

Tanmateix, la importancia de la presencia
castellera a Vilanova per Sant Antoni Abat de

1853 rau en que s'hi anunciar per primer cop I'e-
xecució d'un pilar de vuit. De fet, hem de subrat-

1 'El trienni meravel/ós: la primera cursa de castel/sde n0<1 ['Aleta del; Bordegossos, Vi/onovo ila
Geltrú, Sont lordi de 1998, póg. 20-33. /
2Només considerem d'excepcionol d'oquel/s onys la documentoció d'octuocions costel/eresen dates
coincidents omb les de la celebroció del Nodol o la Setmano Santa.
3Diorio de Vil/onuevo, Vilonovo i la Geltrú, 15 de gener de 1853, ¡¿ag.2.
4Diorio de Vil/onuevo, Vilonovo i la Geltrú, 16 de gener de 1853, flÓ'g. 1.
5to Porróquio de Vilonovo es preocupavo o/eshores de l' orgonitzoció de gran part de la progra-

moció de la lesto. Amb tot, a partir d' aquel/s va onor traspossont oquesla respansobilitot a la socie-
tot civil, per limitar-se a tenir cura de les celebrocions estrictoment religioses.
6Comptes de l'Obra. Arxiu Porroquiol de Sont Anlani Abat, de Vilonovo i la Geftrú.
lop. cit. (1).
8De let, en un treball que hem titulot 'Torrogono, VolIs i Vilonovo i la Geltrú, les primeres ploces de
nou de la historia' defensem el criteri que els de la Col/a del Roservan ser qui se'n van sortir en pri-
mer I/oc omb les construccions de nou pisos.
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llar que es tracta de la primera referencia docu-

mental d' aquest exercici casteller, cosa que no ens

hauria d'estranyar, ates que la seva data se situa-
ria tot just encetada la seqüéncio cronolóqico de

les primeres construccions de nou pisos -no obli-

dem que el primer castell de nou pisos de la histo-

ria es va completar a Tarragona el 24 de setembre
de 1851, mentre que el tercer documentat a
Vilanova el 5 d' agost de 1852-. El text al quol
cl-ludirn és el que segueix: "Se nos ha dicho que

han llegado ya los Xiquets de Val/sy que entre

otras de las evoluciones de que están encargados
se han empeñado en verificar el nunca visto espa-
dat de ocho pisos. Allá verémos.,,4

Malauradament, no hem pogut oclorir si

aquest pilar de vuit es va arribar a completar Ila-
vors, o si tan sois es va arribar a provar. Tot i oixó,
el que si podem confirmar és que els castellers van
ser presents a Vilanova aleshores -com tota la

resta d' elements anunciats en el programa de
festa-, car apareixen unes despeses al seu córrec

en la comptabilitat de l'Obra de la Parroquia de

Sant Antoni Abat5 -com veureu, anotades sota la

veu arcaica de Ball de Valencians-. El document al

qual ol-ludirn és el que segueix:

1853 (Janer 19)
Als portadors deis gegans grossos

als deis gegans xichs y gralla

Als de las mulasas
Al Vall de la Sebastiana

Al Vall de Valencians

Al de la Moxiganga

Al den Serrallonga

Al de Bastons

duros
2
3
1
8
14

16
12
66

12

reals
8

Amb tot, de tractar-se de la primera actuació

a Vilanova després de la del 5 d' agost de 1852,

volem afegir el comentari que possiblement els

vilanovins devien d'haver renovat la seva con-

fian<;a a la colla de Xiquets de Valls que va oferir-

lis la primícia del tres de nou. És a dir, que si la

Colla del Roser va ser l' agrupació ~ue va ser pre-

sent a Vilanova l' agost de 1852,7 probablement

els vilanovins la devien d'haver tornat a contractar

per Sant Antoni Abat de 1853, i arran d'oixó. que

ens trobaríem davant de la Colla que va anunciar

l'execució d'un pilar de vuit per primer cop a la

historia.8

Una hipotetica actuació per les Neus de 1853
,. (,

< ~

D' oltrcibondo, la preséncio.costellero es devia

repetir durant la festa major següent, la de la cele-

bració de la Malfe de Déu de.les Neus de 1853,

ates que un ovcnc del seu progroma de festa així
ho va indicar. El text al qual fem referencia és el
següent: "Creemos inutil el detallar toda la parte

tocante al baile público, gigantes, "Xiquets de

Valls", etc. que será como ~os demas años con la

particularidad de que en el presente el repertorio

de esa especie de "autos sacra mentales" que tan

en boga está entre nosotros, se ha aumentado con

el que tiene por título el "Hijo pródigo" que por
primera vez se ejecutará en Villanueva.,,9

Tanmateix, no hem pogut confirmar si oixó es

va a arribar a dur a terme a Vilanova IIavors, car,
entre d'altres motius, les cróniques postfesta només
van mostrar interés. sobretot, per les celebracions

religioses.

Dues presencies castelleres a Vilanova el 1854

Efectivament, en primer lloc els castellers van
actuar a Vilanova el 1854 per Sant Antoni Abat.

Amb tot, hem d'cclorir que oixó no va ser indicat

en el text del programa de la festa, ja que en ell
només es va fer esment que s'esperava el concurs

imprecís de "las comparsas, gigantes y taras-
cas".10

No obstant cixó, la croruco de la diada de

Sant Antoni Abat si que va fer referencia als cas-

telleres, ates que els va mencionar entre d' altres

elements que van formar part deis seguicis. El text

al qual ol-ludim és el que segueix "Hemos pasado

felizmente nuestra fiesta mayor de S. Antonio en

medio de la mas alegre animacion, entre patricios

y forasteros. Se inauguró la fiesta, como ya diji-

mos en nuestro número anterior, con la salida de

varias danzas populares, entre las que figuraban

la del Paloteo, Diablos, Mogigan~a, Rosaura y

Valenciansósea Xiquets de Val/s." 1 Com hau-

reu vist, els castellers continuaven sent reconeguts

indiscriminadament a Vilanova sota els arcaismes

Ball de Valencians o Xiquets de Valls.

Així mateix, també hem pogut corroborar

l'ocruoció deis Xiquets de Valls -i la deis altres ele-

90iario de Vil/anueva, Vilanova i lo Gellrú, 3 d' ogosl de 1853, pclg, 3. Aquesl /exl va ser Ironseril
o; Diario de Barcelona, Barcelona, 5 d'ogosl de 1853, pclg. 5,536.
IOOiorio de Vil/onuevo, Vilonovo i lo Geltrú, 12 de gener de 1854, pago 7.
11Diario de Vil/onuevo, Vilonovo i la Gellrú, 19 de gener de 1854, pclg. 6. Aquesl /exl va ser Irons-
erilo; Diario de Barcelona, Barcelona, 21 de gener de 1854, pclg. 514.
12Comples de rObra, Arxiu Porroquiol de Sonl Anloni Abal, de Vilonovo i lo Geltrú.
130iorio de Vil/onuevo, Vilonovo i lo Geltrú, 19de gener de 1854, pclg. 7. Aquesl lexl va ser Irans-
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crilo; Diario de Barcelona, Barcelona, 21 de gener de 1854, pclg. 514,
140iorio de Vil/onuevo, Vilonovo i lo Geltrú, 6 de gener de 1854, pclg. 8.
150iorio de Vil/onuevo, Vilonovo i lo Geltrú, 31 de ¡uliol de 1854, pclg. 7. No obslonl oixo, Pere
Ferrando ha ossenyo/ol lo publicoció del programo d' octes de lo fesla mo¡or de lo More de Oéu de
les Neus de 1854 en el Diario de Vil/onuevo del 3 d'ogosl de 1854. Pere Ferrando i Romeu,
'Presencio coslel/ero o Vilonova o/segle possa: ElsXiquels de Vol/s', Oiori de Vilonovo, Vilonovo i
lo Gellrú, 18 de mor, de 1988, pclg. 36. (conlinuo pclg. següenl)



ments deis seguicis- per un altre cantó. En relació
a cixó, ens estem referint al fet que disposem d'u-
nes anotacions comptables de la festa de Sant
Antoni Abat de 1854 de l'Obrc de la Parroquia
de Vilanova, on figuren, entre d'altres, les despe-
ses que van comportar la contractació deis caste-
Ilers -com veureu, apareixen un altre cop sota la
veu de Ball de Valencians-. Els apunts als quals
cl-ludim són els següents:

duros reals1854 (Janer) 17
Entregatper ajuda de gas-tos
alsdel Vall dela Moxiganga

ydemals del vall de la Rosaura 8
ydemalsdel vall deValencians 12
ydemalsdel vall de Bastons 5 10
Ydemals portadorsdeisgegansgrosos 2 8
Ydemols deisgegantsxichsy gralla 3
ydemols de lasmulasas 1 12

16

Satisfetal foguetaireJoan Crusetper lo castellde foch,
carretillasper lo vall de Diablesy tronsper lo campaná,
segonscompte705612

D'altra banda, no volem deixar de parlar de
la cavalcada deis TresTombs, ates que ja era lIa-
vors un acte tradicional de la diada de Sant Antoni
Abat. Amb tot, hem de dir que la desfilada galdo-
sa que ens arribat avui dia -i que representa la
manifestació méscaracterística d'aquesta jornada-
anava precedida lIavors d'una cursa -no exempta
d'infortullis-, que dirimia qui havia d'abanderar la
comitiva a l'horo de la benedicció d'animals. En el
cas de l'edició de 1854 presentem el relat següent:
"Como uno de nuestras costumbres, se cuenta la
de la corrida de caballos, durante la cual apenas
se vé uno en que no hayamos de lamentar alguna
desgracia. Esteaño ha habido caidos y estropea-
dos, á consecuencia de agolparse imprudente-
mente mucha parte del pueblo para ver de cerca
los caballos al escape, locura que ciertamente qui-
siéramos seevitara, ocupando los espectadores los
balcones y ventanas, y dejando espedita la calle
para la corrida." 13

Així mateix, tampoc no volem deixar passar
per alt que molts 8els balls tradicionals que es
representaren oleshores ,~els carrers de Vilanova

eren interpretats per elements locals. En aquest
sentit, trobem ben significativa, entre moltes d'al-
tres, la gasetilla següent que fa referencia a assa-
[os per la vila a vigília de les celebracions:
"Estamos próximos á la fiesta mayor de S. Antonio
Abad y aun no podemos decir mucho de ello. No
obstante, hemos visto ensayar alguna de las dan-
zas populares acostumbradas, y nos hace creer
que no dejará de ser lucida." 14

Finalment, els castellers van repetir actuació el
1854 a Vilanova durant la diada de la Mare de
Déu de les Neus, malgrat una apatia col-lectivo -
próleq de l'epidemia de cólero que es faria peles
a la vila l'endernó mateix de la festa major- que va
fer preveure al gasetiller local que no s'anaven a
fer "fuera de la iglesia preparativos algunos de
festejos". 15

De fet, els seguicis festius no van ser massa
reeixits lIavors, ja que durant la vigília de la festa
"Por la tarde (només) salieron á recorrer las calles
algunas danzas y los gigantes como de costum-
bre".16 Amb tot, l'endernó s'hi sumarien els caste-
lIers i un ball parlat. El text en el qual ens basem és
el que segueix: "Durante el día de nuestra excelsa
patrona, recorrieron las calles de la poblacion los
dos únicos balls que salieron á darse en espectá-
culo, á saber: los malcasats y los xiquets de Valls.
Estosúltimos cumplieron muy bien su cometido en
las varias torres y castillos que ejecutaron." 17

Com haureu lIegit, aquest text ens pot fer
sobreentendre que els vilanovins estaven con-
venculs lIavors que l'epidemia del cólera. que ja
delmava altres poblacions d' arreu, no anava a
propagar-se a casa seva, car van demorar l'a-
dopció de mesures a fi d' evitar que la plaga se'Ís
escampés -per exemple, aleshores s'estilava posar
guardes a les portes de la vila, conduir les perso-
nes suspectesa un lIatzeret o limitar l'entrada de
forasters-.1 8

Per un altre cantó, aquesta darrera gasetilla
també ens serveix per explicitar la manera parti-
cular del Penedesde denominar les construccions
compostes per dos castellers en la seva base, ates
que s'hi van diferenciar les construccions castelle-
res en "torres" y "castillos" .•

Xavier Gúell iCendra

(de la pag. anterior) Aque511rebal/ ha lornal a se:public~1 recenlmenra: Pere Ferrando iRomeu,
El Penede5 Ca5lel/er. Pagine5 d'hi5Ioria, Edicion5 C055ela~ia, Va1/5,1998, pag. 125-121. Per la
n051raparl, 50m del parer que aque51oulor va circum5criure erroniamenl ies dade5 de lo feslo
moior de le5 NeU5de 1853 a I'ony 1854, iolhora va obviar le5'propie5 de 1854.
16Diario de Vil/anueva, Vilanova ila Geltrú, 5 d'ag051 de 1854, pag}.
17Diario de Vil/anueva, Vilanova ila Geltrú, 8 d' ag051de 1854, 'pag.'? Aque511exl vo ser Iran5-
eril a: Diario de Borce/ona, Barcelona, 10 d' ag051de 1854, pag. J.751.

18Alberl Virel/a iBloda, '['epidemia del calera de I'any 1854 ilo 'Re5eña hi5lórica" del Sr. Teodor
CreU5i Coromina5', proleg o I'edició foc5ímil: Teodoro Creus, El cólera-morbo en Vil/anueva y
Geltrú, 1n51iluld'E5ludi5 Penede5enc5,Grólique5 L1oporl,Sanl Sadurni d'Anoia, 1990.
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