
ELS NANS DE VILA~OVA

Sobrant la quantitat que en el sen respectiu estat de comptes es
consigna, corresponent a la subscripció pública feta per a l'adqui-
ció dels Gegants, la Comissió Organitzadora va trohar-se amb uns
diners als que calia dona'ls-hi un desti adient a la finalitat amb que
s 'havien recollit.

S'havien cobert totes les despeses de .la construcció dels Ge-
gants i s'havia pagat l'import de la Iesta de la inauguració i ofrena,
pero Vilanova i La Geltrú havia respost tan esplendidament a la
crida de la Comissió , que aquesta pogué fer front a les despeses,
restant encara al seu poder important superávit, .

Calia invertir el mateix en una finalitat que no s'apartés de l'es-
perit amb que s'havien recaptat, i s'havien donat, els diners.

Aquest extrem fou motiu d' estudi per part de la Comissió Or-
ganitzadora.

Qui proposava la restauració d'un Hall Popular, deIs que fa anys
no s'han representat a la nostra Ciutat, pero que encara, d'alguus
se'n guarda record en la memoria deis nostres vells.

D'altres objectaren que si la quantitat de que es disposava cohrís
la compra d'un vestuari adequat i bo per a l'expressat Ball Popular,
pero que restés propietat de Vilanova, estaria bé esmerear les pes-
setes sobreres en aquesta despesa, pero que si calia efectuar-la per
a un lloguer de vestits, al final no en restaría res més que un agra-
dable record, car la nostra ciutat, es quedaria sense vestuari i sense
pessetes.

1 donant voltes sobre aquest extrem, fou quan sorgí la idea de
dotar a la nostra Ciutat amh un nodrit nombre de «Nans»,

Si bé és veritat que Vilanova i La Geltrú, almenys del nostre
record, no havia tingut més de tres o qnatre, com a máxim, d'a-
quests animadors, també, de les Iestes popnlars nostrades, no estaría
malament nodrir un bon acompanyament deis mateixos pela nostres
restituits Gegants.

La idea exposada fou del beneplácit general, i ampliant ja .la
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mateix a , hcm sugerí que per tal de donar més re lleu i vistositat a
l'acte del lliurement, que tindria d"escaure's el dia 5 d'agost del
1949. ser ien portants deIs «Nans» els mateixos components de la
C~mii'i'ió Organitzadora i, encara més, pels mateixos s'estrenar.>
una dama original, cosa que no fou factible degut a la manca de,
ternps per a realitzar-ho.

Tot seguit es desp lacaren a Barcelona tres elements de la Co-
missió amb l 'encárrec d'adquirir 18 cap-grossos, que foren com-
pr ats : 3 a la casa «El Ingenio» i els 15 restants al propi fabricant :
En Lambert ESCALER, Iestiu autor teatral, escultor i fervent anima-
dor del nostre Folklore.

Vista la impossibilitat d'estrenar una dansa propia cornposta de
motius trets del nostre Folklore locar, sassajá el «Ball de :Nans»
d'Olot que, unit a la seva gracia, té una sirup licitat c;:ue el fa més
apte per a ésser ballat inclús per gent no acostumada al hallet.

Cal consignar que la por de la calor, ja que calia posar el cap
dios d'aquella mena d'escafandra de cartó , motiva moltes baixes
d'elements actius, aHegant tots ells altres raons més poderoses, tal
vegada amb la finalitat de no desanimar els qui estaven disposats
a passar un xafogós dia d'agost amarats de mor.

De totes maneres els més optimistes no defalliren pas gens en la
seva empresa, ans aÍ contrario A la tasca d'organització de la festa,
desenrotllaren la no gens fácil de cercar suhstitució a les baixes.

I gracies a la seva tenacitat fou possih le en la data assenyalada
passejar pels nostres carrers Una corrua de «Nans» com mai no s'ha-
via vist a Vilanova.

Si hé aquests, els Nans, generalment van ahillats amh una sen-
zilla bata de colors virolats, en la seva estrena, fou propósit de la
Comissió vestir-los d'acord amb el tipus que representava la cara
estrafeta de cada cap-graso Posteriorment al seu lliurement ja se'Is
confeccionarien vestits hahituals als nans, propis per a dur-Ios xi-
cots joves.

Cada portant tenia que cuidar-se del seu vestit.
Ultimats els detalls i prop ja el dia de la Festa Major, va per-

filar-se a base d' assaigs, la «Dansa deIs Nans», clau de la Iesta en
l' acte del lliurement.

I allí arriba el dia 5 d'agost.
Com en els altres anys anteriors, després que una vegada eixits

de l'Ofici, les Autoritats es trobaven ja a l' Ajuntament, «Drac»,
(cMul-assa», «Gegants» i halls populars es dirigiren 'al «Fomento Vi-
llanovés», on ja estaven esperant-se els nous «Nans de Vilanova» per
a fer la seva primera sorrida en público

La Placa d'Espanya estava curulla de gent desitjosa de veure tan
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Els nans en la seva primera sortida ....



estranya comparsa de cap-grossos i en mig dels aplaudiments gene-
rals sortiren per la porta de l'esmentada societat, aparellats .i per
l'ordre que direm, .indicant a l'ensems el nom del portador assignat
a cada cap gros.

Obrien la marxa deis nous Nans de Vilanova, 'després dels balls
populars, dos agutzils, amb barret de tres pies, calca curta amb
mitja blanca i sabetes amb sivella, lliura i cada un d'ells amh una
magnífica maca tornejada i al cim una rica pinya tota daurada.

L' aspecte dels mateixos era molt vistos, donant una sensació de
solemnitat i r iquesa, bon preludi del restant seguici. Aquests dos
macers eren portats pels Srs. N'Oriol PUlG i ALMIRALLi J oan SOLER
i CARBONELL.

A continuació seguien per l' ordre següent:
«Patufet»: Nen Manuel AMAT i ALFONSO.
«Americano»: Manuel AMAT i RosÉS.
Jove presumit : Joan CASALSi FERRER.
Barber: Pere LLORENSi VENDRELL.
Domador: MÍmuel PONS i FONTANILLES.
Criat vell: J oan RoVIRA i RIPOLL.
Pintor: Magí MEsTRES i ESTltADÉ. ,
Nena pageseta: Nen Albert ROSET i MONTANÉ.
Sr.a. presumida: J osep M. ~ CLAÚ. i MERCADER.
Pagesa: Isidre PuIG i AGUlLAR.
Senyoreta : Isidre PUJOL i COLL.
Bruixa: Abel ÁNGUERAi PUlG.
Dona vella: Ventura ORRIOLSi FERRET.
Nena: Antoni A..."iG1JERAi LLAURADÓ.
Al petjar el carrer el primer cap-gros, s'encengué una' fenome-

nal traca que iniciant-se al balcó del «Fomento Villanovés», seguia
tot el curs fins a finalitzar amb el seu ja clássic tro al bell mig de
la Placa de l'Ajuntament, talment com si marqués amb el seu
soroll el trajecte per on els nous «Nans de Vilanova» havien d'ex-
pándir la seva gracia per la Ciutat.

Aparellats i sense per dre els seus respectius tipns, seguiren la
seva ruta, en mig de la joia i l'alegria de grans i xics, que omplien
les voreres deIs carrers a passar i que exterioritzaven el seu sentir'
amb Ilargs aplaudiments.

Seguint el curs de consuetud, en mig 'de la gentada que esperava
la seva aparició, que fou acollida amb gran repicament de mans, la
corrua de cap-grossos es dirigí a la Placa del nostre Ajuntament.

Descriure l' aspecte d' aquesta seria tornar a repetir el que hem
consignat anteriorment en les Iestes dels anys 1947 .i 1948 i er tant
prescindirem de fer-ho. :\~ l.4Lti

. Qe. \
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Arrihats al bell mig de la Placa, l'autor d'aquesta Crónica, altra
vegada, en nom de la Comissió, dona lectura a la següent Ouena:
«Illustre Sr. Alcalde:
»Digníssimes Autoritats:
»Vilanovins :

»Novament els components de la Comissió que ha portat a cap
la restitució a Vilanova de la «Mulassa», el «Drac» i els «Gegants»,
i en nom de quina us parla el més insignificant dels integrants de
la mateixa. es troben en aquesta Placa, sota aquest fort 801 d' agost
i en la gran diada de la Festa Major que a honor de la Verge de
les Neus celebra Vilanova i La Geltrú.

»La continuítat de la nostra labor, ajuntada a la franca coHabo·
ració trobada sempre en tothom, han fet que en el curt espai de
dos any8 ens trobéssim en aital diada, en compliment d'una come-
sa, que ens l'ha inspirada sempre el nostre amor a aquelles coses.
boniques, que ens llegaren els nostres pares i que no cal dir com
voldríem també llegar-les als ncstres successors.

»Avui, pero, ens cal aclarir el perqué Vilanova comprará amb
un estol de "Nans" com creiem que mai no havia tingut.

»El vilanovisme demostrat pels nostres compatr icis, aportant
els seus donatius per a la restitució dels Gegants, excedí el previst
i la Comissió Organitzadora es trobá , pagades totes les despeses,
amb un sobrant de diner, que tothorn que llegí la premsa local al
seu degut dia en queda assabentat.

»Per a dcnar-li un destí adient que no s'apartés de l'objectiu
de la subscripció, fou motiu de preocupació per a la Comissió Or-
ganitzadora. Calia destinar-lo a una finalitat que no defraudés als
favoreixedors de la subscripció.

»Cabia, en les nostres possibilitats, organitzar un Ball Popular
dels que tant enriqueixen el nostre Folklore, i que tant de colorit
i regust propi donen a les nostres Festes Majors.

})Qui no record a algún d'aquells Balls, vistos en la nostra in-
fantesa i anys ha no executats en la nostra Ciutat?
, »La llista deIs mateixos és molt extensa. Precisament avui, aquí,
l'Esbart Dansaire de la Secció Fülklorica del Cícol Cató lic fa reviure
el vistos, popular i eminentment penedesenc «Ball de les Gitanes»,
que no cal dir com ho trobem digne de tota Iloanca.

»Fem aquí un petit incís per a dir: que sempre hem cregut que
Vilanova podria ésser una de les primeres poblacions del Penedes,
en aquests magnífics espectacles folklórics de Festa Major, si cada
entitat de la nostra Ciutat s'encarregués de l'organització i execu-
ció d'un deIs nostres BaIls Populars o entremeses propis d'aquesta
diada,tenint cura ensems del seu manteniment i continuitat. Per
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aixó avui trobem molt lloable el gest del nostre Esbart i així ho
remarquem junt amb el nostre aplaudiment, que també el fem
extensiu a la J oventut del Foment Vilanoví mantenint el Ball de
Diables instaurat ara fa dos anys per nosaltres mateixos.

»Cal remarcar també la coñtinuítat i disciplina deIs nostres ben
conjuntats "Bastoners".

»Tornant al nostre objectiu, déiem dones, que al seu dia fou
motiu de preocupació per saber quin destí denariem als cabals so-
brants de la subscripció Pro-Gegants de Vilanova. 1 ens semhlá
oportú dotar, amb els mateixos, a Vilanova, amb un bon estol de
«Nans» per a acompanear als nostres Gegants en les seves corregudes
pels nostres carrers i places.

»Si bé és veritat que creiem que Vilanova no ha tingut mai tal
quantitat de cap-grossos i que per tant no anávem a restaurar cap
tradició vilanovina creguérem que els suhscriptors no es sentirien
defraudats que el diner sobrant s'invertís en una despesa similar
a la que havia motivat el seu donatiu i que, si hé no tenia antece-
dents, venia a enriquir considerablement la cohort de «Mulassa»,
«Drac» i «Gegants».·

»1 així ha estat com ens trobem ací, acabada la nostra tasca,
a fer lliurament deIs 18 nous «Nans» per a que precedeixin el pas
deIs nostres entremesos en totes les nostres Iestes típ iques i populars.

»Hem cregut que donaria més relleu a la festa el que aquest any
fóssim nosaltres mateixos, els portéssim abillats d'acord amb el seu
tipus i després danséssim un «Ball de Nans», en l'acte del seu Iliu-
rament oficial,

»Ahans d' acabar les nostres pohres paraules ens plau regraciar
novament a les Autoritats, especialment al nostre Il-lustre Sr. Alcal-
de, per l'apoi i estímul que no ens ha mancat mai. Així com agralm
també amb el que val la coHahoració trohada sempre en la nostra
Ciutat.

»Grilcies a tots hem pogut portar a terme una tasca que als pr i-
mers rnoments ens semblava molt dilicil d'arribar a realitzar-Ia.

»1 amb el sentit desig per a tothom d'una hona Festa Major del
1949, dóna per acahada la seva comesa la Comissió Pro-Gegants de
Vilanova.» .

Acte seguir s'Iniciá la «Dansa dels Nans» acompanyada per la
Cohla La Principal del Penedes, -

Aquell ballet ohtingué un hit esclatant, Fou premiada amb llargs
aplaudiments aquella dansa simpática i d'una fina comicitat.

Després de l'actuació dels «Nansi finalitzá la festa amb I'exhi-
hició de danses i halls populars, tenint de consignar aquí que, I'Es-
bart de dansaires vilanoví, reviscolá ar.uell dia i en l'acte esmen-
tat, el «Ball de Gitanes».
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A la tarda, a les sis, ja s'havia anunciat op ortunament que es
rlon ar ia una ballada davant de} local del «Fomento Villanovés» i no
cal dir com en aquesta hora els vilanovins s'havien ja congregat allí
en espera de la mateixa ,

Novament s'ohtingué un exit esclatant.
Després d'aquesta darrera ballada, els «Nans» es dirigiren cap

a lEsglésia dels Josepets, en precediren la solemne processó a honor
de la Verge de les Neus, acabant aquí la seva cornesa en, la seva
sort ida pública.

D'aquesta manera la nostr a Ciutat compta , a partir del 1949,
amb un estol de «Nans» que han vingut a engruixir el nostre FO'l-
klore local, deixant-Io situat en un dels pr imers llocs, gracies a la
generositat dels vilanovins que no escatimaren esforcos en aconse-
guir-hO', donant així bona prO'va d'amO'r als nostres costums, here-
tatge dels nostres avantpassats i llegat als fi11s de la Ciutat de
Vilanova i La Geltrú.

A l'any següent, també per la diada de la Festa MajO'r, es dota-
ren els caps grossos d'uns vestits apropiats dacord. amh el proposit
que queda consignar anteriorment.

ESTAT DE COMPTES DE LA COMISSIO ecPRO NANS-
- DE VILANOV A»

Ingressos
Sobrant de la liquidació «Pro Gegants de Vitanova»
Interessos compte Caixa de Pensions 1959

1 Subvenció Ajuntament Festa Major 1949 .

Despeses any 1949
Lamhert Escaler compra de 14 Caps GrO'ssO's,dia 6-7-49.
Delfí Homs, compra de 4 Caps GrO'ssO's,dia 7-7-49 .
Casa Malatesta, Iloguer vestits macers .
J. Baeza, construir dues porres tornejades .
Per I'armonitzacié del Ba11 de Nans per cohla .
Gratificació a grallers Festa MajO'r 1949 .
Refrescos a grallers 33'50ptes., dos viatges taxis, 47'-.
Recader de Barcelona, dos viatges .
Timbres Ajuntament

Any 1954 {uectuaris per als Nans}
Compra de diversos teixits per la confecció vestits:
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54'30
500'-

4.843'01

1.700'-
580'-
100'-
100'-
150'-
100'-
80'50
30'-

1'25

2.851'75-



Factura Casa Pujol
Bonificació 2 mts. teixit sobrant.

1.455'10
25'- 1.430'10

Merce Morell, modista, confecció 18 vestits .
Compra de dos parellsde mitges per a macers
Retalls per a 16 maces petites

495'-
36'-

. 14'- 1.975'10

Sobrant que s'acorda destinar-lo a I'encapcalament de la
subscripció «Pro Angelet del Campanar» .

., .'
s:
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4.826'85

16'16

4.843'01


