
UNA NOVA ORGANITZACIÓ DE LA FESTA MAJOR DE VILANOVA

El Departament de Cultura de l' Ajuntament de
Vilanova vol donar un nou impuls a la nostra
festa més tradicional i una de les técniques que
encapcala aquestanova orientació és la Noemi
Cusiné. L' anem a veure en un despatx ple de
papers, molts papers, tant a les parets com a les
taules, pero aixó sí tots semblen. guardar un
ordre, una estructura, tal com la que ells han
dissenyat per la Vilanova del 2000.

Introducció

Paborde (del Diccionari catalá, valenciá, balear)

Entre altres accepcions recull la següent:

Programa de Festa Majar de l'any 1958. Col-lecció
Güell Grau,

- Paborde, Membre d'una- obreria O junta, .
d' administració d'una confraria.

j

- Pabordessa,dona o noia que junt amb d'altres
regeix una confraria, fa les captes per a la festa
i procura que aquesta sigui Huida.

En aquesta doble accepció: ocupar-se de
l'administració de la festa, de fer les captes,que
en llenguatge actual pot traduir-se en buscar
dinersforadelpressupostmunicipal,i evidentment,
tal comdiu el diccionari: procurar queaquesta,la
festa, sigui lluída, éscom cal interpretar el paper
quehand' acomplir elsPabordesi lesPabordesses
delsactesdela FestaMajor de la Mare deDéu de
lesNeus deVilanova i la Geltrú.

Els Pabordes,i també lesPabordesses,encaraque
enprincipi tenienocupacionsnoméslligadesambla
religió, al llarg de la historia van esdevenir uns
administradorsoadministradoresdelsacteslitúrgics,
i entreaquestsacteslitúrgics s'hi comptaven "les
festesenhonor al santpatróo patrona".Si el santo
santaoMare deDéu de la Confrariacoincidia amb
el patronatged'una vila, aleshoresels pabordesi
pabordessesdela confraria,logicament,passavena

ser-hodetota la festivitat.

A que es deu el canvi en l'organització de la
Festa Major?

Desdelprincipi delfuncionamentdelsAjuntaments
democrátics, esva iniciar en molts una tasca de
recuperació de les Festes Majors, via
Departamentsde Cultura.ja que moltes estaven
desestructuradesoperdudesi així esrecuperaren
molts balls queestavenperduts,pel desgavelldels
quarantaanysanteriors.Guiantuna mica i posant-
se en contacte amb una serie de ciutadans es
forma la Comissió de Cultura Popular, la qual es
constituí a partir dels representants de balls i
entremesosod' entitatsdela ciutat i ambpersones
queanivell particularpodien estarinteressadesen
forma part d'aquestes comissions. Aquestes
persones eren un equip d'assessors, que feien
gestionstécniquesoquetambépodien participaren
qualsevolacteques'organitzésperla FestaMajor.



Programa de Fcsra Major dc l'any 19(iC).

Collecció Güell Grau.

Aquest equip d'assesors O Comissió de Cultura
Popular ha funcionat durantunsquantsanys,si bé
observávernque hi havia una gran part d'entitats
i/o collectius que estaven directament implicats
en la festa (perqué hi participaven activament i
organitzaven festes puntuals o altres moments
festius a la ciutat, com ara el Carnaval, els Tres
Tombs,...) i que no quedaven enquadrats dins
1'engranatgede la FestaMajor. Pel quepensárern
que podria ser enriquidor, obrir el ventall cap a
aquestespersonesi pennetreun intercanvi d' idees
més arnpli' que el que hi havia fins ara, ja que
estavenestancatsamb una sebe de persones, hi
havia problemespertrobar gentnova quevolgués
entrar a formar part de la comissió. A partir
d' aquests mbments es comencá a pensar una
propostaquepenneti integrarunaseriedepersones
ocol.lectius queeslñantenien almargedelaFesta
Major ,.b~perqué no entraven en la dinámica de
funcionamentdela comissióobéperquépartanyien
a altres festes de la ciutat i no trobaven la forma
dencabir-se en el procés d'organització de la
Festa Major. . .:~,.

Així, en quin mecanisme es pensa des del
Departament de Cultura per recollir aquests
plantejaments?

És una proposta que s' estructura al voltant de
tres eixos:

1. Capítol de Festes.

On hi ha inclosestota unaseried'activitats quees
fan a la ciutat, com sónles festesmajors debarri,
la FestaMajor, els Tres Tombs, el Carnaval, la
Setmana del Mar i la Remullada Popular.
S'inclouen dins aquestcapítol perqué escreu que
compleixen uns requisits per ser considerades
com a festa, que serien tenir autonomia com a
festa, ésa dir, serun conjunt heterogeni d'actes
marcats pero en un marc global i tenir difusió
propia comafesta.D' altra bandahavia deseruna
activitat oberta a tota la ciutadania, per evitar els
actesd'una societat que espuguin fer pels seus
membres pero que són tancats a la resta de
ciutadania , seruna activitat sensaánim de lucre
ni interés comercial, serd'ámbit local i tenir una
periodicitat clara i un calendari festiu concret i
tenir actesque siguin identificatius de la festa, és
a dir tenir un acte carisrnátic.

Pretén sobre tot afavorir l'intercanvi d'idees i
relació amb personesque estantreballant per fer
festesa la ciutat i queen la majoria de casosno es
coneixenoesconeixenanivell personal,peromai
han tingut un intercanvi d' ideesanivell defestes.

No té unaperiodicitat definida o establerta,pero
pensemqueespodrien trobar un cop al mes, si bé
aixó dependráde l' evolució dels mateixos temes
i la gent queestrobin . La intenció ésposar sobra
la taula temesvaris de festes de la ciutat, de les
properesques'hagin d' executarperqué hi hagi un
intercanvi d'idees,encapcasunaimposició d'unes
personesd'un col.lectiu aunaltre,sinósimplement
un intercanvi d' ideesi undiáleg queenmol tscasos
no ha existit.

La intenció del capitol de festes es afavorir el
diáleg,sensefer desaparéixercaptipus decomissió
o federació o assosiacióquéexisteix fins ara, ans
el contrari,juntant elsrepresentantsdetoteselles,
perafer-sesuggerénciesmútuament,perautilitzar
millor els recursos beneficiant a cadascun
d'aquests col.lectius.

En aquest capítol hi hauria implicats a més del
DepartamentdeCultura, Participació Ciutadana i



Dinamització Económica, ja que són les tres
6 regidories que estan en relació amb col.lectius

festius. Participació per la relació amb les
comunitats de veins i Dinamització amb la
Remullada i la Setmanadel Mar. Per la qual cosa,
a les reunions hi haurá representants deIs tres
Departaments de l' Ajuntament.

2.EIs Pabordes.

Persona que forma part d'una Confraria,
antigament de caire religiós, que portava tota
I'organització d'una festa, si més no, es pretén
recuperar el nom i readrecar les sevesfacultats i
sistema d'elecció.

Aquests seranset,escollits de la manerasegüent:
Quatre seranelegits a travésdevotacions i hande
serdos que representin els balls i entremesosdel
cercavila de Festa Major i dos del capítol de
festes, després de l' elecció d' aquests quatre
primers pabordes, n'hi ha tres més que escullla
Regidoria de Cultura en consensamb el PIe de
l' Ajuntament. Aquests tres últims que elegeix
l' Ajuntament són per intentar anivellar o
diversificar almáxim possible la representacióde
la resta d'associacions que s'han presentat a
l' elecció i no han sortit escollits cap dels seus
representants,si bé també podrien serpersonesa
nivell individual.

El motiu de que en siguin set, esperqué davant
de possibles votacions o decisions a pendre no
siguin parells.

Tasques a fer:

-Organitzar la FestaMajor i executar-Ia.

-Gestionaradequadamentelpressupostquetindran
i que coneixeran en el moment que es posin a
treballar, distribuint els recursos existents per a
poder realitzar elsactestradicionals i d'altres que
es fan o que ells poguin incorporar per a poder
guarnir la Festa Major. Pels recursos a utilitzar,
l' Ajuntament té un pressuposttancat, ésa dir, ha
buscat el financament necessariper fer front al
pressupost total, que els Pabordesno tenen cap
obligació departicipar-hi, simésno, quedaoberta
la porta per aqualsevol aportació quepugui venir
des del seu vessant.

Tant els pagaments , com el tema contractes es
centralitzará i coordinará desdel' Ajuntament ,ja
quesóndiners municipals.

ProgramadeFestaMajordell996.

3. La Confraria de Pabordesde FestaMajor.

Estaráformadainicialment perlagentquefonnava
part de la Comissió de Cultura Popular. Serande
set a vuit persones,si bé encara no estar del tot
definit. Estará formada per gent que surt de
Paborda.Es pretén que cada any en surtin tres o
quatre, i quealhora facin queelmateix nombre de
gent deixin depertányer a la Confraria entrant en
unarotació degent.Esadir que fins l'any '99,no
tindrem una confraria de Pabordes própiament
dita, o podríem dir que composta plenament per
gentqueformava part del Capítol defestes,queha
sigut Paborda i queper últim entra a formar part
de la Confraria.

Tot plegat ho podríem resumir com una
reestructuració del funcionament de la comissió
deCultura o defestesi possibilitant unamica més
l' entradaalaciutadaniaal' organitzacióprópiament
dita de la Festa Major, deixant ja una mica la
tutelació que fins el moment ha executat
l' Ajuntament en tota l' organització de la Festa.

Redacció


