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Montserrat Parrilla

ElsNans de Vilanova celebren aquest

any elsseu mig segle de vida. L'any 1949

van comenc;:ar a voltar pels carrers de

Vilanova. En aquests cinquanta anys

han estat propietat de l'Acord, i actual-

ment pertanyen a l'Agrupació de Balls

Populars.

Elsmembres de la colla de Nans han

explicat que el criteri que s'ha seguit per

escollir les colles participants és el de

qualitat en comptes de quantitat. Per

clxó vénen cap-grossos curiosos o diver-

tit~,no volen que estiguin tots fets amb el

mateix motlle.

Tot i olxí, ja s'esperen que n'hi hagi algun

Elsactes de celebració de I'aniversarise

centren en la Festa Major, pero van

comenc;:arel 29 de maig amb una festa

d'aniversari.

El31 de juliol es un deis "plots forts"de

la festa, com expliquen els res-

ponsables deis Nans. Es

tracta d'una trobada de

nans i cap-grossos on es

reuneixen un total de

14 colles: Capellades,

Barberó del Valles,

Montblanc, Nous de

Tarragona, Vells de

Tarragona, Vlnorós.

Terrassa,Benicarló, Nons de

Vilafranca, Cap-grossos de

Vilafranca, Manresa, Igualada,

Torredembarra i Vilanova.

Entotal hi ha 125cops. que a les sisde

la tarda es planten a la ploco de les

Neus. Tots exposats en una graderia,

tots menys elsde Vllonovo. ja que surten

des del Foment per unir-sea la cercavi-

la, tal i com es va fer per primera vega-

da fa 50 anys.

Lacercavila surtde la ploco de lesNeus,

i segueix pel carrer de la Bomba, per la

Plac;:aSantAntoni, carrer Comerc;:i ploco

de lesCols.Alió s'hiafegeixen elsNansde

Vilanova i continuen pels carrers Sant

Gregori,Colom i SantSebastió finsarribar

a la ploco de la Vila.Uncop a Id ploco.

els 125caps celebren de forma conjunta

aquest cinquentenari.

de repetit. ja que n'hi ha alguns de

vlnorós molt semblants als de Vilonovo.

pero porten castanyoles i van pintats

d'una manera molt diferent.

A I'hora d'escollir, han buscat que tots

tinguin alguna cosa original, com els de

Tarragona, que són deis més mocos de

Catalunya, o els de Manresa.

Desprésde la cercavila i la bailado, un

sopar de germanor al col.legi públlc

Pompeu Fabra amb tots els membres

de les col les i els seus acompanyants

poso punt i seguit a les celebracions.

La majoria de colles que venen a la tro-

bada de Nans cobren, pero amb tres
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d'elles s'ha estapl~rt un sistema per fer

un intercanvi. Dissabte 17 de juliol els

nans de Vilanova van actuar a

Torredembarra, i el 22 d'agost aniran a

Benicarló. Amb I'altra colla que fan I'in-

tercanvi és amb la de Capellades, ja

que I'any que ve celebren alió una altra

trobada.

Per donar publicitat a aquesta trobada

de Nans s'ha editat un tríptic amb les

fotos de les col les porticlponts i una

mica d'histório de ccóoscuno. així

com un cartell de la trobada.

D'altra banda, també es

planta una parada per

vendre els productés

que s'han elaborat espe-

cialment per I'aniversari.

Elsobjectes que espoden trobar a

la parada deis Nans de Vilanova

són. per exemple, mil exemplars

d'un conte escrit per Sandra Avilés,

una de les portants deis ncns. amb

dibuixos de Gloria Fort.

Elconte deis Nans es presenta el 31 de

lullola la Biblioteca Municipal Joan Oliva,

en I'Horadel Conte que es fa al matí.

Aquest con te, a més de vendre's a la

parada, es vol oferir a les escoles de la

ciutat. ja que elsmembres de la colla de

Nans han pensat que els llibresde text

també tenen dibuixos de la Gloria Fort

i el poden oferir com a complement

educatiu.

També han pensat en oferir-Ios a un

parell de lIibreries de Vilanova perqué

venguin els que hagin sobrot. o oferir-Ios

a l'Oficina d'lnformació, on ja es venen

altres materials de Festa Major durant

tot I'any.

A part d'aquest conté. del qual estan

molt orgullosos, a la parada hi pode m

trobar un ventalL que és la reproducció

del que guarden a la Unió vilanovina.

Aquests ventalls es penjaven antiga-

ment a la Rambla, eren uns ventalls de

fusta que representaven cadascun un



boll de Festo Mojor. Un deis pocs que es

conserven és el deis Nons, que hovio

estot a l'Acord i ara esta a la Unió vilo-

novino. La reproducció d'oquest ventoll

ha estot feto a mó per la barcelonino

Josepo Torres. Hi ha tres figures deis

Nons pintodes ama. Aixó si, I'edició és

limitada a 50 venta lis.

Per vendre a la parada, els Nons tombé

han editot un total de 300 pins omb el

seu logotip.

S'hon fet 125 somarretes, omb un dibuix

que els ha cedit el Diari de Vilonovo,

deis onys 60, on es pot veure la silueta

deis cops. en negotiu, més grotescos

del qué en reolitot són.

Pel dio de la trobodo han eloborot

tombé i5 trofeus commemorotius, un

per cada colla i un per l'Ajuntoment. És

una reproducció del Mocer Jove. el

cap fet de cerórnlco. fet per Carlos

Hernández i Montse Cabezas.

Una de les sorpreses més ben guardo-

des de la colla de Nons és la de parlar.

Aquesto Festo Mojor, i excepcionol-

Inent per la celebroció deis cinquonte-

norí. els nons volen parlar, per primera i

única vegodo.

De totes moneres, a I'horo d'escriure

oquestes rotlles els nons no tenen

resolts els problemes fisics que suposo

fer parlar éls-cops, jo que la boca del

portont es trobo a la gola del non, i si es

posa el rnlcrófon dintre pot ressonar.
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En conví. si el rnlcrófon es posa a la boca

del non, és a dir, ols ulls del portont pot

ser complicot de sentir. Tombé és dificil

fer-ho omb rntcrórons ínolcmbrlcs. jo que

són 14 cops.

Elque si que han ossegurot els orgonitzo-

dors és que si obren la boca, ho faron un

dio i prou com a cosa especial per cele-

brar els 50 onys.

De tet. jo van fer una provo. A I'octe de

presentoció que van fer de I'oniversari

van estar miront les dues opclons. i al final

van decidir posar una veu en off que ho

expliqués i els Nons ho representoven.

L'octe va consistir en oquesto represen-

toció d'uno obra de teotre i una cercovi-

la de nens omb cop-grossos fets a casa.

Dins els octes de Festo Mojor, els Nons tin-

dron oquest ony un protogonisme espe-

cial. El dio 5 faron I'ofreno a la Verge de

les Neus, i entraran a bollar dins I'esglésio.

L'ofreno és un deis octes més emotius de

la Festo Mojor.

L'ony possot. en el cinquonté oniversari

deis gegonts, van ser ells qui van fer 1'0-

frena. I fa dos onys ho hovien fet els

Bordegossos, que celebroven els 25 onys.

EXp~8ici~de m~teri~

A part d:;, la trobodo. entre el 30 de juliol

i el 15 d'ogost es podre visitar a la seu de

l'Agrl,lpoció de BollsF-Ppulars,una exposi-

ció d.e rnoterlol deis nons que s'ho p~gut
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recollir des de I'ony 1949. Bosicoment hi

houró fotogrofies que s'hon recollit en

collecclons particulars, pero tombé s'hi

podre veure peces de vestuari deis nons

al Ilarg d'oquests onys. com els de la

colla anterior, que esta n guardots a

l'Agrupoció. Hi ha olgun vestuari de I'ony

81. qua n els Nons van sortir omb l'Acord.

La mostro tombé inclou les moces velles

que portoven els nons i olgun programa

de Festo Mojor.

A més de la trobodo i I'exposició, la colla

de nons ha orgonitzot un concurs

fotoqróflc. de fotogrofies de la trobodo

del 31 de juliol.

Esta previst exposar-Ies al setembre.

Després del consoment de la preparo-

ció deis octes d'oniversari i un cop oco-

bots els octes, els membres deis Nons jo

eston esperont celebrar el que ano me-

nen "sopar de fi de curs".

La preparoció d'oquesto octes ha estot

lIargo i complicada. Fa un ony, possodo

la Festo Mojor, van cornencor a preparar

els contoctes i a reunir-se cada dissobte

a l'Agrupoció de BolIsPopulars.

Com que eren la colla més jove que

orgonitzovo un octe d'oquesto enverga-

dura s'hon trobot omb més d'uno perso-

no que no els ha volgut ojudar goire,

pero finolment tot ha onot sortint bé .
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Elsportants deis Nans expliquen que la

preparació ha estat dificil, perqué fins

ara I'única cosa que els preocupava era

assajar un mes abans de la Festa Major.

Després tenien algunes actuacions

esporódlques. com les festes de Sant

Pere o la Festa Major de la Geltrú, pero

no els portaven gaire feina.

De les darreres sortides que han tet. la

que recorden haver fet més Iluny és a

SabadelL on van anar gairebé tots els

balls de Vilanova en pie.

ElsNans també recorden haver fet algu-

na altra sortida a Les Roquetes, i alguFla

que no han pogut ter, com la de Sitges el

dia de Sant Joon. que no hi van poder

anar per manca de portants, ja que era

un dia complicat per trobar la gent
necessórlo.

Pel que fa als problemes a I'hora d'orga-

nitzar la trobada, els Nans recorden que

hi ha colles que no han pogut venir per

qüestions de protccol. Hi ha moltes

colles de nans que pertanyen als seus

ajuntaments, i hi ha uns estatuts que no

els permeten fer sortides perque els caps

es poden fer malbé en el transporto

Els d'Olot, per exemple, van ser els pri-

mers nans que van venir a bailar a

Vilanova, i als organitzadors els feia

molta gracia que vinguessin. Pero no va

poder ser per aquestes rcons. igual que

els de Berga.

La dificultat més gran ha estat la de con-

tactar amb les colles. ja que no hi h"a

enlloc un fitxer oficial de colles. Elsorga- •

nitzadors es van dirigir al Centre de

Cultura Trodlclonol i Popular, i olió només

els van poder donar un Ilistat de colles

geganteres on es podia trobar alguna

colla de nans.

Van tenir molta feina, ja que la majoria

de adreces telefóniques estaven cadu-

cades i la gent els anava passant de

teléfon en teléfon. El registre s'havia

d'actualitzar aquest any, pero no van ser

a temps de consultar-lo.

També hi havia molts oluntornents als

quols 's'havia de demanar perrrñs. com

per exemple a [orrcqono ( a Mataró,

una colla que al final no ha pogut venir.

Sovint trobaven membres de les col les

que els deien que si, pero que el permís

s'havia de demanar a l'Ajuntament

corresponent. Alla els demanaven una

carta per escrit i la sortida s'havia d'apro-

var en el pie. També havia de passar per

comissió de festes i fer diversos passos per

aconseguir que els deixessin participar.

Elsmembres de la colla vilanovina recor-

den tot oixó amb el descans d'haver

aconseguit arribar fins aquí, pero orgullo-

sosde la seva feina i contents d'haver-ho

organitzat, així com de I'éxit que han
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obtingüt en una celebració tan espe-

cial pér ells.

j
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AL BALL DE NAN8

ElsNans de Vilanova i la Geltrú no són

onónlrns. Malgrat que molts deis seus

personatges més interessants han estat

dins les figures deis entremesos locals, en

aquesta ocasió tenen noms i cognoms

per partida doble. Tant a dins com exter-

nament, els nans han anat canviat de

nom.

Pel que a I'aspecte extern, tenim els

macers - jove i vell -, la gitana, el manyo,

la cubana, I'indiano, IQ.•catalana, la

remei, el botiguer, la mary poppins, el

gepetto, el nen i la nena. Alguns dells.

com la gitana han canviat de 110mamb

el pas del temps. Abans es deia La Mei,

ara la Remei és una altra.

La Cecilia i el Ceciliu son els noms que

en certes époques han rebut la gitaAa i

el manyo. També se li ha denominat

Marqués de Sama a íoctuol Indiano.

Agustí va ser el nom que també va tenir

el Pagés, mentre que el botiguer havia

portat el sobrenom del Gavaltres.

Finalment, el nen va portat el nom d'en

Paco per la seva similitud amb un mem-

bre de la societat L'Acord.



Altres,com el nen i la nena, la patina del

temps no ha canviat ni la seva fisonomia

ni el seu norn. Dos més que han restat

inalterables al pas del temps son el

cotolo i la catalana,

Les més~ntigues

N'hi que no representen resen especial

i que shon anat incorporant al ball des

de I'any 49 fins ara, Lesdues Remeisson

les més antigues, ja que participen al

ball des deis seus lnlcis.Hi han dues figu-

res que son iguals que les de I'any 49m

encara que els seusportants actuals no

han pogut esbrinar si son les originals o

es van comprar postertorrnent.

A mida que shon fet malbé s'hon anat

convíont L'ímpetu del ball els ha fet

xocar en més duno ocosió. El transport

ha estat una de les altres causes per les

que els nans han patit una constant

degradació, Per aquest motiu, l'Albert

Alba, de la companyia teatral

L'Estaquirot i l'Alfred Cases shon enca-

rr~gat de la seva restauració i lluirnent.

Mentre l'Albert els ha reparat de una

manera molt profunda i els ha masillat

l'Alfred sho encarregat de pintar-los

oune forma molt més caracteritzada i

espectacular. Lesrnoces. un deis darreres

vestigisdel 4~,shon renovat totolrnent.
-,
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