
Erael 5 d'agost de 1972 quan actuava per darrer cop la colla "vella" del Ball de

Bastonsde Vilanova i la Geltrú. Desprésd'uns anys d'anar aguantant el ball per

la FestaMajor amb alts i baixos,,la colla plegava. El Diari de Vilanova ho certifica-

va així: "Cabehacermenciondel grupo del "ball de bastons" consideradocomoel

mas.espectacularde la-reqionpor susfuertese impresionantesgolpesque integrado

por un buennúmerode veteranosno encuentralos oportunosrelevosentre la gente

joven siendoesteel último año que los veteranosparticipan i por tanto existeel inmi-

nentepeligro de queel grupo desaparezca..."
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D esprés d'uns anys de des-

valorització de la cultura

popular a Vilanova i la

Geltrú, aquest fet porta corn a

conseqüencia la desaparició de

practicament tots els balls popu-

lars. Pero aquest mateix 1972,
en contrapartida, també jou
I'any de la fundació de la colla

Bordegassos de Vilanova, i els

seus integrants aportaren una

alenada nova de cultura popular

a la ciutat. Eren les acaballes del

reqírn dictatorial i comenc;:ava a

veure's el final del túnel i els

moviments culturals i de recupe-

ració de les tradicions de casa

nostra comenc;:aven a sorgir

arreu,

Mals;¡rat tot aIXO, el Ball de

Bastons va ser present a la Festa

Major en els anys posteriors de la

rná del grup de les Roquetes fins

al 1976. És destacable I'aparició

del grup de bastoners de les

Roquetes perque en aquest nucli

de Sant Pere de Ribes, tan pro-

xim a Vilanova, es desenvolupa

un intent seriós de reconstrucció

de la cultura popular i, per tant,

de les danses tradicionals a la

comarca del Garraf. Cal tenir en

compte, a més a més, que en

aquest barri es partia d'una

població rnajoritáriarnent immi-

grada, la qual cosa donava més

valor si cap a la feina que s'hi va

fer en aquests anys a favor de la

cultura popular i, en particular,

del ball de bastons. Els bastoners

de les Roquetes, tot i estar admi-

nistrativament integrats al muni-

cipi de Sant Pere de Ribes, van

adoptar la variant vilanovina del

ball de Bastons.

El fet de que vinguessin els bás-

toners de les Roquetes a bailar

fou un primer incentiu pel naixe-

ment de la nova colla de Bastons

que, juntament amb l'existencia

de ara ja dues colles de castellers

a Vilanova, palesaven que el

renaixement de la cultura popu-

lar era possible.

Així arribárern a la primavera de

1977, en que un grup de joves

del centre d'esplai de la parro-

quia de la Geltrú van voler fer

alguna cosa per la Festa Major

del barrio La seva primera inten-

ció fou muntar un ball de

Diables, pero la }ntervenció de

Mossen Pere. Sitjá, rector de la

parroquia, fou 'cabdal en aquest

punt ja que fou qui els presenta

Señén Domingo, vell bastoner i

veí. de 11Geltrú. També els hi

facilita un local per assajar al cen-
tre d'esplai de la [parróquía. [a

engrescats en el projecte de fer

una colla de Ball de Bastons, es

van integra.r a la iniciativa altres

joves de la vila que no pertan-

ylenal centre d'esplai.

Cal destacar la importancia de la

figura d'en Senén Domingo que,

amb paciencia infinita, va ensen-

yar a bailar bastons a una colla

de nois joves que, a més del fet

de ser-ho, estaven mancats

d'una tradició folklórica viscuda,

potser amb I'excepció d'un
parell de membre;:·E-n Domingo

havia col-Iaborat ja en I'aprenen-

tatge del grup de les Roquetes.

La sortida d'estrena d'aquesta

colla es va fer per Sant [oan, con-

cretament el 22 de juny, en el

marc deis festes del barri del

mateix nom. La colla encara

estava incompleta: només tenia

dotze membres i la roba la va

facilitar en Sánchez, I'antic cap

de la colla vella, qui encara en

conservava una parto Cal fer

esment al fet que la Festa Major

del barri de Sant [oan serviria

també més endavant perfer I'es-

trena d'altres balls populars. En

aquesta epoca l' Assocació de

Veins del barri estava molt inte-

ressada que els balls populars

assistissin a la seva festa, si tenim

en compte que aquesta zona de

la vila estava aleshores habitada

principalment per persones vin- _

gudes de fora de Catalunya i, per

tant, desconeixedores de la nos-

tra cultura.

l.'anecdota d'aquesta primera

sortida deis nous bastoners fou

que cap d'ells no sabia vestir-se

adequadament:les fandilletes i

els camalls eren peces de roba

desconegudes, el mocador de

pit no se sabia cap a quina

banda s'havia de posar, com

s'havia de lIigar el mocador de

cap. En Senén Domingo va

haver de vestir practicarnent un

per un a tots els components de

la colla.



S'acostava la Festa Major de
Vilanova i la Geltrú i els basto-
ners nous de trinca van anar a
l'Ajuntament a oferir els seus
"serveis". Pero la rebuda va ser
torea freda: el regidor de torn ni
tan sois sabia de l'existencia del
nou grup i, a contracor, accepta
la seva participació en .la festa.
Mentrestant, s'estaven confec-
cionant els nous vestits que s'es-
trenarien per la Festa Major, tot i
que les banderes serien les de la
colla vella. Elsvestits vells que en
Sánchez havia cedit als nous bas-
toners estaven incomplets i acu-
saven el pas deis anys. Pero tot i
aixó s'utilitzaren les banderes
velles perque la nova colla volia
portar alguna cosa de la seva
antecessora. En el fons se sabien
hereus de la tradició bastonera
vilanovina. Cal remarcar que la
col-laboració d'en Sánchez i la
seva dona va ser decisiva en
aquest punto De fet, van ser
dipositaris d'un material que van
cedir a la nova generació de bas-
toners sense pensar-s'ho dos
cops, segurs que anava a parar a
bones manso De fet, aquest ves-
tuari encara es conserva, tot i
que incomplet, a l'Agrupació de
Balls Populars.

Ara si, ja eren setze bastoners. La
colla estava completa i s'hi
havien afegit nois provinents de
la colla de les Roquetes i deis
Dansaires Vilanovins.

,.

l.'exit de la-colla fou tan fulmi-
nant que per la Festa Major de la
Geltrú, només deu dies després
de la de Vilanova, s'estrenaren
dues colles més: una de petits i la .
de noies. Aquest fou un fet
excepcional ja que, si bé altres
colles bastoneres de Catalunya ja
havien incorporat dones al seu
ball, no n'hi havia cap encara
formada exclusivament per
noies. La nova colla de noies es
forma a partir de la primera sor-
tida deis nois per Sant [oan i
cornenca a assajar aquell estiu. El
mateix Senén Domingo s'enca .•.
rreqa d'ensenyar-les ajjrdat per
un bastoner deis nois provinent
de les Roquetes, en J;ordi
Villanueva. Les noies, aixi com el

. mateix [ordi Villanueva, preve-
. nien del món sardanlsta, concre-
tament de la Societat Sardanista

Dansaires Vilanovins. La seva pri-
mera cap de colla va ser la Rosa
Grau i Mirabent. Mentrestant,
els nois preparaven una colla de
petits, amb edats compreses
entre els 8 i els 12 anys. Els nens,
básicarnent del barri de la
Geltrú, van passar més tard a la
colla jove i després a la gran.

A partir daquell moment la colla
de Bastons s'estructura com a
grup organitzat, trencant amb
I'estructuració típica deis grups
folklórics antics, i que consistia
en un cap de colla organitzador
que feia i desfeia segons el seu
parer i que buscava el sosteni-
ment econórnic de la colla. A
partir d'aleshores, els caps de
colla foren elegits democrática-
ment i s'abolí el costum de rebre
percepcions econórniques per
bailar, practica habitual de les
antigues colles de bastoners i
d'altres entremesos i balls popu-
lars.

Aquest any 1978 la colla
cornencá a sortir fora de la vila
reclamada en altres festes popu-
lars que comencen a sovintejar
per tot el país. Fou així com es
van visitar molts pobles i viles de
Catalunya.

Una data important en la petita
historia del Ball de Bastons fou la
del. 5 d'agost de 1978. Aquest
dia de Festa Major a la tarda, a
les escales de l'Ajuntament, es
reuniren els diferents caps de
Colla deis balls que havien partí-
cipat en la festa. Una discussió
sobre els problemes de la Festa
Major i la seva organització porta
la conversa cap a la necessitat de
potenciar-la i millorar-Ia. Havia
nascut I'embrió del que després
seria l' Agrupació dé Balls
Populars, de la qual els bastoners
en foren fundadors i en tingue-
ren un protagonisme important.
A dalt els esperava el darrer
Concejal de Fiestas no elegit
derpocraticarnent. Les primeres
eleccions municipals eren molt a
prop i la següent Festa Major
sería de transició cap a una orga-
nització que trigaria anys a esta-
bilitzar-se, per convertir-se pri-
mer en la Comissió de Festes i
Cultura Popular i després en els

"Pabordes de Festa Major.

l' actualitat: 25 anys de bastons
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El maig de 1979 les colles del Ball
de Bastons van assistir per primer
cop a una trobada de bastoners
de Catalunya. Fou la quarta i es
va dur a terme a Castellar del

Vallés. Per primer cop la colla
entrava en contacte amb altres '

estils i maneres de fer el Ball de
Bastons. L'estil peculiar del Ball
de Bastons del Garraf (en aques-
ta trobada també hi van partici-

par les colles de Sitges i Sant Pere
de Ribes) trencava una mica els
esquemes deis organitzadors que
desconeixien la manera de fer

d'aquesta comar~a.

La febre 'per la recuperació del

folklore local continuava i aquell
any es van preparar moltes coses
per I'any següent, que seria d'ac-
tivitat frenética .

Fou el 1980 un any de treball de
recuperaciÓ. La colla de Bastons
integrada en el primer nucli de

l'Agrupació de Balls Populars va
cornencar a treballar en la recu-
peració d'altres balls populars de
la vila,

Així sorgiren el Ball de Gitanes, el
de Pastorets,. el de Cercolets i e'l

de Serrallonga i, un xic més tard,
el de Panderos. Prácticarnent
tots ells van tenir en el seu pri-

mer cap de colla un membre del
Ball de Bastons. També, res pri-

meres colles de balls populars
recuperades foren cornandades
en quasi tota la seva totalitat per
membres 'del ball de bastonsí.el
Ball de Gitanes per la Rosa Grau;

el Ball de Cercolets per la ~ina
Roca; el Ball de Diables petits per
Sergi Guardia, i el de Pastorets
per David Grau. Els bastoners no
en tenien prou d'haver consoli-
dat el seu ball i treballaven per
consolidar una festa major en la

que I'aspecte deis balls populars
encara estava torea mancada.

Integrats en aquesta intensa acti-
vitat de recuperació del folklore

popular la colla es va veure aug-
men,tada per : incorporacions
noves. Aixó dona lIoc a una nova
colla, I'anomenada colla jove,
una colla intermitja entre la gran
i la de petits. Aquesta colla pro-
venia principalment d'un grup
de nois d'un esplai de la Geltrú.
Els va ensenyar i organitzar en el
temps "record" d'un mes en
Miquel Nieto, membre de la
colla gran, i s'estrenaren el4 d'a-
gost de 1981. Ara el grup comp-
tava amb aproximadament 70
membres i era el més nombrós
de la vila juntament amb els cas-
tellers.

El 1982 touI'any de les sortides
més atíplques de la colla. El ressó
que tenia el' Ball de Bastons de
Vilanova anava més enllá deis cir-

cuits habituals i la colla va actuar

en els actes culturals del Mundial
" J

de Futbol que es van celebrar a
Barcelona, en ~I certamen
Expocultura, i en la inauguració
del Miniestadi del Futbol Club
Barcelona. A.quell any elsbasto-
ners van arribar a sortir 14 vega-
des fora de Vilanova. També fou
el darrer any de la celebració de
les diades de la colla que es feien
a finals d'any, una mica a sern-
blanca de les colles castelleres.

Des de 1978, i convidats per la
colla, van venir grups bastoners
d'arreu de Catalunya: Castellar
del Vallés, Tarragona, l'Arboc, i
els més propers de Sitges i Sant
Pere de Ribes ~~n actuar a
Vilanova. .
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L'any següent es van reestructu-
rar les colles de nois i es van unir
la petita amb la colla jove i la
gran es va ampliar. Finalment
van quedar dues colles de nois,
una de petits i una de noies.

Arribat I'any 1984, el 13 de maig

els bastoners de Vilanova orga-
nitzaven la 9a Trobada Nacional
de Bastoners de Catalunya. 45



grups diferents amb més de 100
colles feren una cercavila a la
rambla de Vilanova i la Geltrú. A
partir d'aquell moment, i des-
prés de l'assistencia I'any
següent a Balsarenya la lOa tro-
bada, la colla comenca a ser crí-
tica amb les trobades, la seva
organització i el seu sentit, i va
deixar d'assistir-hi periódica-
ment, només fent-ho esporadi-
cament i mai amb tots elsgrups.

Tanmateix, la colla, en el marc
de l'Agrupació de BallsPopularsi
la Coordinadora de Bastonersde
Catalunya va organitzar I'any
1985 a Vilanova les 11 jornades
d'Estudi del Ball de Bastons.

D'encá de la seva recuperació el
1977 i fins avui, el Ball de
Bastons, amb qualsevol de les
sevesquatre colles, no ha deixat
mai de ser present a la Festa
Major de la Geltrú i a les Festes
de Sant Pere, excepció feta del
mateix 1977 en que a les Festes
de Sant Pere hi actuaren el Ball
de Bastonsde les Roquetesarnb
la col-Iaboració de balladors de
la recent colla de Vilanova.
Aquell mateix any la colla de
Vilanova incorporaria alguns
membres de les Roquetes i
aquesta colla desapareixeria,
recuperant-se anys després.

-,
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13 de julio/. 19 h. Centre de la vila
Cercavila deis grups de bastoners
Amb el Ball de Bastonetsd'Algemesí (PaísValencia),Grupo de Danzasde SanPedrode
Gaillos (Segovia), Winter Bourn Down, Border Morris (Anglaterra) i Ball de Bastonsde
Vilanova i la Geltrú.
Balladafinal a la placa de la Vila.
Acte emmarcat dins el FestivalInternacional de Música Popular i Tradicional

Del 5 de juliol al 10 d'agost. Agrupació de BallsPopulars
Exposició fotoqráfica: El Ball de Bastons de Vilanova
,De participació oberta
Inauguració: dia 5 de jullol, a les 20 h

27 de juliol o 3 d'agost. 20 h. RamblaPrincipal
(entre la placa de les Neus i el carrer del Recreo
Reunió i ballada slrnultánla de la Boja
A cárrec de totes les personesque hagin estat del Ball de Bastonsde Vilanova i la Geltrú
Enacabar, acte de record de [osep Sánchezi SenénDomingo, antics caps de colla
Convit popular per als assistents,a la placa de les Neus.
Acte emmarcat dins la FestaMajor de Vilanova i la Geltrú

Del 13 al 29 de seternbre. Salad'exposicions del Toc,
Espaid'Entitats, c. de Sant Sebastiá,11
Exposició del Concurs Fotografie: El Ball de Bastons de Vilanova
Inauguració i IIiurament de premis: dia 13 de setemebre, a les20 h.

14 de setembre.19 h. Biblioteca lean Oliva i Milá, p/. de la Vila, 13
Xerrada: ElsBalls de Bastons de la comarca del Garraf
Amb la participació de representants de les colles de Sant Pere de Ribes, Sitqes, les
Roquetes,Cubelles i Vilanova i la Geltrú.
A les20 h, a la placa de la Vila, actuació de la colla mitjana del Ballde Bastonsde Sitges.
Presentacióde I'exposició Elsballs de bastonsde Catalunya, cedida per la Coordinadora
de Ball de Bastonsde Catalunya, que estaráexposadadel 14 al 28 de setembre al 1r pis
de la biblioteca.
Cloenda deis actes de I'aniversari
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