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agosto Vuite mes de l'any, en el qual se celebra la
Festa Major.

agra'iment. Acció de correspondre amb gratitud la
colIaboració a la festa.

agrupadó. Conjunt de persones que formen una
associació.

Agrupadó de Balls Populars. Entitat creada l'any
1979 que té com a objectiu la recuperació, con-
servació i difusió dels balls i entremesos popu-
lars, així com també de tot el que es relaciona
amb la cultura popular i tradicional de la comar-
ca del Garraf

aigua. Beguda refrescant que no ha de faltar mai en
cap cercavila.

ajuntament. Casa del poble.

alfabrega. Planta aromática de la família de les
larniácies (Ocimum basiiicum) de flors blanques o
rosades. Alguns balladors en porten un branquilló
a l'orella. Essencia de la festa.

assaig. Prova. Molts balls la fan dies abans de la
Festa Major.

associació. Entitat privada que es dedica a orga-
nitzar i participar en actes de la festa.

.balcó. Part de l'edifici que guarnim amb domassos els
dies de Festa Major. Espai molt concorregut a la Casa
Gran en les grans ocasions.

ball, Acció de ballar.

ball de bastons. Forma de ball en que els ba-
lladors duen a les mans bastons, que fan sonar
amb cops ritmats d'acord amb la melodia que
sona i combinats amb les nou coreografies que
tenen. Les primeres dades del ball de bastons són
del 1771. Recuperat l'any 1977 per un grup de
joves. Actualment n'hi ha 4 colles.

ball de cercolets. Ball en que els cércols fan
diferents evolucions, fins que es creuen en forma
de volta i l'ánqel corona la darrera evo lució ano-
menada la bóta. Ball recuperat l'any 1982.

ball de dntes. Ball que forma part del conjunt de
les Danses de l'Arbre de Maig al voltant del qual
les noies voltaven fent una dansa per induir-lo a
fruir i agrair-li la bona collita. Les balladores van
trenant cintes de colors entorn del brac aixecat
del qui les agafa totes per un cap i que represen-
ta l'arbre. Compost per dotze noies i un noi.
Incorporat per l'Agrupació de Balls Populars al
conjunt de balls el 1986. .

ball de diables. Ball que representa una lluita
entres el bé i el mal, encarnats per l'anqel i els



diables, respectivament. El formen un Llucifer,
cabdill dels diables i personatge principal, una
diablessa, tabalers, encenedor, bossers i un nom-
bre indefinit de diables. També hi sol haver un
arcánqel, només present en algunes cercaviles i en
les rep.resentacions dels versots.

ball de gitanes. El nom de gitanes ve donat
perque era efectuat en alguns pobles per mem-
bres de la raca gitana. Se'n té constancia des de
1845, primer interpretat només per hames. Ball
compost per vuit noies, dos nois i lestaquirot.
Pertany al conjunt de danses que giren al voltant
de l'Arbre de Maig. Recuperat per l'Agrupació de
Balls Populars l'any 1980.

ball de nans o capgrossos.De llarga tradició a la
Festa Majar, va desapareixer després de la guerra
civil. Els nans actuals foren construils i estrenats
a la Festa Majar de 1949. Els seus portadors es
van afegir com a colla a l'Agrupació de Balls
Populars el 1987.

ball de panderos. Inicialment era compost per
dotze persones, totes elles homes. Actualment és
un ball femení i vistós. Seguint una coreografia
les noies fan repicar els panderos i evolucionen
formant diverses figures. Introduil per
l'Agrupació de Balls Populars el 1984.

ball de pastorets. Nou balladors a les ordres d'un
cap anomenat Majoral, piquen aterra i entre ells
amb uns llargs bastons que simbolitzen fer-
tilitzar la terra. El ball consta de diverses parts,
entre les quals destaca la de recitar versos rela-
cionats amb l'ofici de pastor, amb el poble o la
Festa Majar. Després el ball segueix amb diver-
ses evolucions que culminen amb l'aixecament a

pes amb els bastons del pastor més petit o
rabada. Recuperat l'any 1980.

ball d'en Serrallonga. Entremés en que es glossa
les aventures i la vida d'aquest bandolero Compost
d'una petita part coreoqráfica resumida en unes
passades i uns parlaments. Acompanyen al
Serrallonga una colla de bandolers i la seva dona
Joana de Torrelles. Els balladors porten i disparen
uns trabucs. Recuperat per l'Agrupació de Balls
Populars el 1982.

ball de Valencians. Aquest ball d'origen molt
antic, és segons tots els estudiosos del fet popu-
lar l'avantpassat directe dels "castells".
A Vilanova es va recuperar el 1999. Consta d'una
part hallada i acaba amb una torre final, al no
haver-hi dades de la coreografia s'han hagut
d'adaptar segons les referéncies existents. La
colla té entre vint-i-quatre i trenta-sis balladors
distribuits en grups de vuit.

ballar. Executar, solo acompanyat d'altres, una
successió regulada de passos, de salts. d'actituds,
ordináriarnent d'acord amb un ritme de cancó o de
composició instrumental que sana sirnultánia-
mento

banda. Conjunt de músics que toquen instruments de
vent i de percussió, especialment apta per fer músi-
ca a l'aire lliure i caminant. La Banda de Música
acompanya les cercaviles.

barra. Taulell llarg de fusta o ferro molt concorregut
on es serveixen begudes.

barrina. Nom del drac petit de la Geltrú. Té les
banyes cargolades i d'aquí li ve el seu nom.
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bastó. Vara de fusta que utilitzen els bastoners en el
ball de bastons.

bestiari. Conjunt d'entremesos que responen a repre-
sentacions de bésties més o menys fabuloses en les
festes de carácter popular.

blanco El color de la Festa.

boja. Nom de la mulassa gran de Vilanova. També
peca musical del ball de bastons, tradicionalment els
bastoners la ballen sense interrupcions tot pujant la
Rambla en la cercavila del Vot del Poble.

bordeqás, Nom amb que es cridava a Vilanova qual-
sevol noi o nen.

bordegassos de Vilanova. Nom de la colla
castellera vilanovina. Es presenta a la ciutat el
dia de Sant Jordi de 1972. Porten la camisa de
color groc terrós. Una placa commemorativa a la
placa de la Vila recorda el primer quatre de vuit
carregat el 28 d'octubre de 1979.

brigada. Grup de treballadors municipals que munten
les infraestructures de la Festa.

cabreta. Nom de la mulassa petita de Vilanova.

café-concert. Acte que es fa el dia el dia 4 d'agost

abans de la cercavila, on diversos grups de grallers
amenitzen l'hora del café mentre es van trobant la
majoria de balladors.

camaLL.Tira de drap guarnida amb cascavells que
embolica els turmells dels balladors en alguns balls.

campanar. Torre d'una església o extrem superior
d'un edifici on hi ha suspeses les campanes. El de
Vilanova va celebrar l'any 2006 el tercer centenari de
la seva construcció.

capta. Acció de recollir diners efectuada pels pabor-
des abans de cornencar la festa.

carpa Juanita i porró. Figura de peix creada per Joan
III i Albert Alba l'any 1985, dedicada a la carpa
vilanovina que porta aquest nom, ensinistrada per
Francesc Roig Toqués, que menja fideus i beu en
porró. Surt per primer cop per les Festes de Sant Pere
i forma part des de 1986 de la cercavila de Festa
Major.

carteLL.Gran full irnprés que hom fixa en llocs públics
per anunciar la festa.

carretilla. Tipus de coet construit amb un tub de
cartró amb metxa i tro a cada extrem que s'utilitza en
els balls de foco

castanyola. Instrument de percussió que es toca
dins el palmell de la rná i que utilitzen els balladors
del Ball dels Valencians, Ball de Gitanes i la
Moixiganga.

"

casteLL.Conjunt de castellers enfilats els uns damunt
les espatlles dels altres fins a aconseguir diversos
pisos d'alcada.



castell de focs. Conjunt de focs artificials. A
Vilanova es tira a la platja la vigília de la Festa Major.

ceptrot. Vara simbólica del poder. En els balls de dia-
bles l'acostumen a portar els qui representen l'autori-
tat i és d'qn s'encén tot tipus de pirotecnia propia
dels diables.

cercaviLa.Acte de Festa Major on balls i entremesos
recorren els carrers principals de la ciutat. A Vilanova
hi ha diferents cercaviles: la Cercavila de la Vigília, la
d'Anada i Sortida d'Ofici, la del Vot del Poble i la de
l' Imaginari.

cinc d'agost. Festivitat de la Mare de Déu de les
Neus. Dia de la Festa Major.

cobla. Conjunt instrumental popular cata la en el qual
predominen els instruments de vent. Hi ha trombons,
trompetes, fiscorns, contrabaix, tibles, tenores, flabi-
ol i el tamborí que executen la música de diferents
danses populars, en especial de la sardana.

coet. Artifici de pólvora que, en ésser ences, llanca
un doll de partícules en ignició que generalment al
final detonen.

concert. Audició d'obres musicals.

convit a la festa. Acte que es celebra el dia 4 d'agost
al migdia al Saló de Plens de l'Ajuntament i on un
escriptor convida a tots els vilanovins i visitants a
gaudir de la Festa. Esva celebrar per primer cop l'any
1984.

correfoc. Acte de carrer en que la multitud corre per
esquivar els focs d'artifici de dracs. diables i altres
personatges fantástics de la mitologia popular. El

primer correfoc de Vilanova va sortir l'any 1992,
organitzat pels Diables de Vilanova

cotxe. Vehicle de quatre rodes no recomanat per la
Festa Major.

dansa. Composició musical destinada a ésser ballada.
Seguit de passos, de salts. de gests o de posicions
ordenats d'acord amb un ritme de cancó. una tonada
instrumental o un simple acompanyament de percus-
sió. A Vilanova i per la festa major és costum progra-
mar una acte on hi ha exhibicions de danses tradi-
cionals i populars, anomenat "Nit de Dansa",

diable. Personificació de l'esperit del mal. Nom
qeneric de tots i cadascun dels qui interpreten els
diferents Balls de Diables.

ball d'Enveja.És un ball de fcc. acompanyat de
gralles i tabals inspirat en la llegenda de la nit
del solstici d'estiu del segle XII, on un grup de
cristians catalans conquereixen la torre de guaita
als sarrains ubicada en l'indret de la Quadra
d'Enveja. Estrenat el dia de Sant Joan de l'any
2004. Destaquen les melodies que l'acompanyen
i el vistós vestuari dissenyat per R.M. Coca i C.
Hernández.

ball de diables de la Collada-Sis camins. L'any
1991 al barri de la Collada-Sis camins s'organitza 15
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una colla de diables que amb els anys han anat
evolucionant convertint-se en un colla de foc del
barri i per extensió de la ciutat. En la seva línia
de millorar la festa i l'espectacularitat aquest any
han estrenat uns innovadors vestits dissenyats
per Iakare.

diables de Vilanova. La primera sortida va ser a
l'Arrivo de l'any 1832, tot i que les primeres notí-
cies de l'existencia de diables a Vilanova es remunta
a l'any 1710. Ja entrat el segle XX els diables
deixaren de sortir i no és fins el 1947 que inicien
una nova etapa, qrácies a una iniciativa del
Foment Vilanoví que els recupera. Actualment el
ball el composen vint-i-quatre diables i un arcán-
gel. Han dissenyat els seus vestits reconeguts
artistes locals: E.C.Ricart, A.Cardona Torrandell,
J. Budesca i P.Ouran. És la colla que va introduir
el Correfoc a la nostra ciutat la Festa Major de
l'any 1992.

diables petits. Va néixer l'estiu de 1981 per tal
de que els més petits poguessin participar en
aquest ball. hi surten vint nens.

tronats de mar. Són els diables de Baix-a-mar.
Neixen el novembre de L'any 2003 i surten per
primera vegada a la festa major de l'any següent.
Participen en diferents correfocs i tenen com a
objectiu fomentar la cultura del foc al barri de Mar.

diablessa. Oiable del sexe femení.

diablesses de la Geltrú. Ball de foc que s'estre-
na l'any 2000 a la Geltrú. El composen, principal-
rnent, figures femenines que representen les
forces del mal. Els vestits molt colorits són obra
de l'artista local Ll. Amaré.

discjóquei. Persona que punxa discos de vinil o cd's
amb estil propio CclIoquialment conegut com a Oj.
Alguns participen en balls que es programen per la
Festa Major.

domas. Tela que engalana els balcons durant la festa.

dotze. Nombre de morterets que es llancen la vigília
de la festa major al migdia. Assenyalen l'inici de la
festa.

drac. Figura de grans proporcions d'aspecte mons-
truós que treu foc per la boca i altres parts del coso
Oriqináriarnent sortia en processons de carácter
religiós.

drac de Vilanova. La primera referencia escrita és
del 1779. Va desapareixer el 1936 durant la guer-
ra civil en el transcurs de les Olimpíades Populars
de Barcelona. El 1948 va ser reconstruit i rehabi-
litat segons un projecte d'E.C.Ricart, basant-se en
un dibuix de Joan Llaveries, qrácies a una
colIecta popular. La figura existent data de
1991. Els portants actuals pertanyen a la societat
La Unió Vilanovina.

drac de la Geltrú. Conegut com El Tigre, fou dis-
senyat per Salvador Masana i Mercadé. Surt per
primera vegada a la Festa Major l'any 1979. Fou
renovat i reconstruit l'any 2003. En les seves sor-
tides l'acompanyen un grup de tabalers.

drac petit de la Geltrú. Fou construit per Masana
Saburit i Abel Masana i va néixer de l'interior d'un
ou infernal el juliol de 1981.



entremés, Figura o grup de figures que hom exhibia
o feia dansar amb motiu d'una festa cortesana.

escenario Lloc on es representa qualsevol espectacle
durant la festa.

esgLésia. Edifici de reunió dels cristians per a la cele-
bració dels actes litúrgics. A l'església de Sant Antoni
de Vilanova s'hi celebra l'Ofici de Festa Major.

espardenya. Calcat de sola de cánern que es lliga al
turmell amb vetes i que fan servir els balladors.

estaquirot. És la representació simbólica de l'Arbre de
les Danses de Maig. En el Ball de Gitanes se'n diu de
la persona que aguanta el pal on es trenen les cintes.
En el Ball de Cintes l'estaquirot és la persona que
aguanta les cintes que es trenen en el seu brac.

estiu. Estació de l'any en que es celebra la Festa Major.

exhibició. Mostra pública dels diferents balls. N'hi ha
d'emblematiques com les de castells, falcons i balls
populars. A Vilanova acte de la tarda del dia cinc
d'agost a la placa de la Vila, on els balls presenten la
mostra més significativa del seu repertorio Els balls
parlats representen els seus versos o versots.

exposició. Acte, generalment públic, en que es mostren
objectes que per alguna raó gaudeixen d'interes popular.
Per la FestaMajor se n'organitzen de diferents temátiques,

faixa. Pec;:ade roba molt més llarga que ampla que
serveix per cenyir el cos per la cintura donant-li voltes.

faLcons. Conjunt de persones que realitzen torres,
pilars i castells de formes atraients i variades.

faLcons de ViLanova. Neixen el 1972 vinculats als
Bordegassos de Vilanova, el 1978 se'n desvin-
culen i creen colla propia. Vesteixen camisa i
pantaló blancs i faixa blava. Destaca la creativi-
tat de les seves figures com el cabdill, el tres
obert, el picamatalassos o la catedral.

feLicitació a Les Neus. Acte en que els Pabordes, en
nom de la ciutat, feliciten les Neus, Blanques i Edurnesde
Vilanovai la Geltrúen el dia del seusant, el cinc d'agost.

festa major. Conjunt de solemnitats amb que Vilanova i
la Geltrú celebra la festa anual de la seva patrona.

figureta de plomo Representació en miniatura dels
diferents balls i entremesos, que ha generat molts
mals de cap als pabordes. Aquesta colIecció s'inicia
amb la reproducció d'un diable l'any 1992.

fLabioL. Flauta rústica de canya de sons molt aguts.
Sovint es toca junt amb el tamborí.

foco Despreniment de calor i de llum produit per la
combustió d'un coso A la nostra festa element indis-
pensable a les cercaviles i al correfoc. 17
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gaLa. Nom amb eL que es coneix un deLs baLLs de La
vigíLia de La Festa Major.

gaLaró. Part de La coreografia deL BaLl de Gitanes on
eL gitano intenta seduir una de Les gitanes.

gegant. Figura d'entrernés consistent en un ninot de
grans dimensions. TradicionaLment fets de fusta i cartró.

gegants de ViLanova. Se'n té constancia de La
seva presencia des de La processó de Corpus de
1709. Van patir diverses transformacions i reformes
fins que eL 1937 es van maLmetre a Les antigues
casernes. L'any 1948 es van recuperar a partir
d'un esbós i projecte d'Enric C. Ricart. Són popu-
Larment coneguts com "EL Gegant de La Porra" i
"La Geganta". Són deLs més aLts de CataLunya.

gegantons de ViLanova. De menor alcada que eLs
gegants es van estrenar eL maig de 1731.
OriginaLment representaven fadrins de casa adi-
nerada transformant-se posteriorment en una
pareLla de pagesos. Desapareguts amb aLtres
entremesos coincidint amb LasubLevació militar a
BarceLona L'any 1936. EL1948 van ser recuperats
a partir d'un esbós i projecte d'Enric C. Ricart.
PopuLarment coneguts com "L'hereu " i "La PubiLla".

gegants de LaGeLtrú. S'estrenen eL 23 de maig de
1940. Van ser cedits per SaLvador Juncosa a La
ciutat. L'any 1972 es presenten eLs nous gegants

anomenats GuisLa i ULderich fets a partir d'unes
mans centenáries d'uns veLLsgegants de carnavaL
de La societat La Cuina (1892).

geganter. Persona que porta o fa baLLareLs gegants i
forma part d'una colla gegantera. La coLLade geganters
de ViLanova i LaGeLtrú va ser fundada L'any 1981.

graLLa. Instrument musicaL de vent, de carácter rús-
tic i d'arreL árab. Consta de tres parts: inxa o canya,
tudeLl i eL cos que s'anomena graLla i que dóna nom
a L'instrument. ELnom sembLa provenir-Li deL seu toc
particuLar que és un xic estrident.

graLLers. Són eLs músics sonadors de Les graLles. La
formació básica és de dos graLlers i un timbaLer que
porta eL ritme.

goig. Composició poética genui'nament cataLana i de
carácter popuLar que des deL segLe XVI es canten a Les
esgLésies en lloanca de La Mare de Déu, de Crist o
d'aLgun santo També s'anomenen goigs eLs fuLLsimpre-
sos amb aquestes composicions.

goig a La Mare de Déu de Les Neus. S'hi presen-
ta LaMare de Déu com a advocada contra Les tem-
pestes, Llamps i pedregades.

guisLa. Nom de La geganta de La GeLtrú

havanera. Dansa i cancó d'aire crioLL antilla, de ritme

~'-~ N~ dN'.I'.V.I'.//.mIH.qJ

~ GOIGS A LLAOR DE LA I
~ Mare de Déu de les NeusI :-~~,~".-I



indolent i compás de 6/8. Tradicionalment a
Catalunya es vinculen als cants de tavernes de
pescadors. Normalment se'n programa una cantada
per la Festa Major.

imaginarioCercavila infantil creat l'any 1999 que surt la
tarda del dia 6 d'agost. Recrea dites i llegendes de
Vilanova i la comarca. Ésuna cercavila molt original on hi
participen més de 200 nens i nenes de diferents edats. A
diferencia d'altres localitats no es tracta d'una imitació de
les cercaviles dels adults. Lesmúsiques del diferents balls
tenen la sevacorresponen carteó amb lletra, a excepció de
la música del ball de la sínia. Cadaball porta una forma-
ció de músics pensadaexpressament per interpretar-ne les
melodies, algunes recuperades dels arxius locals i adap-
tades. Esta formada per vuit balls:

la fundadó de la Vila Nava. En aquest ball es
representa la llegenda de la fundació de Vilanova,
que diu que una parella de geltrunencs, farts dels
abusos del senyor feudal, van anar a viure a l'al-
tra banda del torrent, al terme de Cubelles. L'any
1274 el rei Jaume 1 va atorgar la Carta de
Poblament a la nova ciutat. deu nans representen
els vilatans, un gegant el feudal i l'altre el rei
Jaume 1.

miralpeix. Ball de la llegenda del Castell de
Miralpeix que recrea l'astúcia dels habitants de
les nostres contrades per fer fora els sarrams.

Formen aquest ball els cristians, els sarrams. els
qui representen el castell i la figura d'un gran i
vistós peix que porta encesa una bengala.

els pescadors. És un ball de cotonines, pero en-
lloc de ser cavalls són barquetes que es mouen
partint de dues fileres i formant rotllanes concén-
triques. És l'únic ball de la cercavila que manté un
punt de dansa durant tot el ball.

la lluna en un cove.Aquest ball es reserva als més
petits de la cercavila. Representa la dita popular
del noi que volia atrapar, amb un cove de vimet, el
reflex que feia la lluna sobre el mar. Hi destaca la
figura d'una lluna al voltant de la qual els ba-
lladors, amb els seus coves, hi fan una rotllana.

les caves de ribes. En aquest ball els nois i noies
representen els cavallers que van lluitar contra una
serp gegant que la llegenda diu que vigilava els tre-
sors de les coves de Ribes. Destaca una enorme serp
portada per nois i noies que desfila entre els ea-
vallers i va llencant aigua al públic de la cercavila.

l'arribada del ferrocarril. Els nens i nenes repre-
senten l'esforc de la construcció dels túnels al
massís del Garraf, seguint la iniciativa de Gurná i -
Ferran de portar el ferrocarril a Vilanova i la Geltrú
l'any 1881. El ball té diversos elements i co-
reografies: pies, pales, els túnels i el ferrocarril.

el cepoAquest ball esta format per balladors amb
portadores de rairn que van trenant unes cintes al
voltant d'un estaquirot que representa un cepo La
llegenda i fet que se li correspon és la de la pro-
tecció de la Verge de les Neus davant les males
collites per pedregades que van tenir lloc al segle
XVIII a Vilanova. 19
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la sinia. Aquest ball també es reserva als més
petits de la cercavila. Es la darrera incorporació a
la cercavila l'any 2006. Representa els homes i
dones que es dediquen als treballs agrícoles i fa
homenatge a les sínies. Diferents evolucions en
files i cercles recorden el moviment de la sínia.
Alguns dels balladors porten catúfols penjats a
l'esquena.

lluca. Nom de la campana instalIada al campanar de
Vilanova que repica a les dotze del migdia, als enter-
raments i a les festes i grans ocasions. la seva cons-
trucció es va iniciar l'any 1892. L'any 1936 va ser
llancada del campanar i es va tornar a col- locar l'any
1969. Té un pes de 1.104 kg.

maca, Pal de fusta tornejada, acabada amb un eix de
ferro perque rodin els coets. Utilitzada pels diables
per cremar carretilles.

major. Referent a la festa, la més important, la més
popular, la més concorreguda.

manani rock. Concerts organitzats per diferents enti-
tats de la ciutat adrecats al públic juvenil.
La primera edició va tenir lloc l'any 2003 com una
alternativa als balls tradicionals de Festa Major. El
nom de Manani prové de la carassa de moro que es
coneixia amb aquest nom, que cada any per Nadal i
Cap d'Any des del pati de l'Ajuntament, llancava lla-
minadures per la boca a tots els nens i nenes de la
ciutat.

mare de déu de les Neus. Patrona de Vilanova i la
Geltrú, venerada a l'església arxiprestal de sant
Antoni Abat. La seva diada es celebra el dia 5
d'agost.

matinades. Música interpretada pels grallers en el
cornencarnent del dia de la festa major, que recorre
diferents carrers de la ciutat a primera hora de l'alba-
da per despertar el veinat.

ministrers de la Vila-nova. La paraula ministril o
ministrer s'utilitzava per anomenar el sonador d'un
instrument musical especialment de vent de fusta.
D'aquí li ve el nom a aquesta formació vilanovina que
des de fa més de 20 anys toca en entorns festius. Els
seus instruments són el flabiol, el sac de gemecs, les
tarotes, els timbals, la trompa i el fiscorn, i basa el
seu repertori en la recuperació de músiques antigues
i tradicionals catalanes.

mocador. En molts balls es porta sobre la camisa
blanca un mocador estampat, creuat al cos amb el pic
a l'espatlla i lligat per sota el brac. També es pot por-
tar al coll, al cap i a les manso

moixiganga de la Geltrú. Ball religiós vinculat a
la passió de Cristo El formen 25 persones, tradi-
cionalment havia sigut un ball masculí. Consta de
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tres parts: eL pas de cartró, eL pas deL coixinet i
eLs misteris. Recuperat eL Dia de Rams de L'any
1992, eLs seus antecedents a ViLanova eLs trobem
aL segLe XIX.

morterets. Coets de fort espetec que es projecten
des d'uns tubs com canons, se'n tiren dotze que
anuncien oficiaLment L'inici de La festa major eL dia 4
d'agost a Les dotze deL migdia a La placa de LaViLa.

mulasses. Figures de muLa cobertes de guaLdrapes,
que anaven davant de La processó deL Corpus. A
ViLanova Les primeres notícies són de 1629, quan
sembLa que n'hi havia una a L'esgLésia de Sant Antoni
Abat. Tenim constancia que L'any 1659 La muLassa ja
sortia aL carrer Llanc;ant foc per La boca. L'any 1779,
degut a una prohibició governativa, va deixar de fer-
ho convertint-se en La figura entranyabLe i pacífica
que coneixem avui en dia. Com aLtres entremesos de
La viLa desapareix a L'inici de La Guerra Civil a
BarceLona. L'any 1947 es recupera qrácies a una subs-
bscripció popuLar i avui en dia es coneix amb eL nom
de "La Boja". L'any 1955 apareix La muLassa mitjana,
"La presumida" i L'any 1984 "La Cabreta", Lamés peti-
ta de Les tres.

els cLergues de La ciutat, seguida peL pobLe i Les
autoritats civiLs. En eLs úLtims anys, abans de L'ofer-
tori, hi té entrada un baLl o un entremés popuLar de
La cercaviLa viLanovina.

orquestra. Nom donat a un conjunt d'instruments
musicaLs, disposats per reaLitzar una interpretació
musical. Per La Festa Major en pode m sentir moLtes
i variades amenitzant eLs diferents baLLs que s'hi
organitzen.

pabordes. Amb aquest nom s'anomenaven antiqa-
ment eLs integrants de confraries reLigioses, encar-
regats de L'organització d'activitats. Es recupera per
ser apLicat a un grup de persones que, ara des d'un
espai Laic, segueixen trebaLlant per dur a terme Les
activitats que integren eL programa de festa major a
La quaL dediquen eL seu esforc intens i desinteressat.
Són set ciutadans que es renoven cada any. Quatre
triats per Lesentitats locals i tres peL consistorio Amb
aquest nom també es coneix eL baLLque es fa eL dia 6
d'agost després de La presa de procuració.

picarol. Cadascun deLs cascaveLls o Les campanetes
que hom posa aLs guarniments deLs vestits d'aLguns
deLs baLLs que participen a La cercaviLes de La fe sta
rnajor,

placa de la vila. Centre neuraLgic de La festa major.
Placa de L'ajuntament.

oh. ExcLamació de durada variabLe utiLitzada prefe-
rentment aL casteLl de focs.

ofici solemne. Missa soLemne, conceLebrada per tots 21



platja. Lloc preferit pels vilanovins per veure el
castell de focs.

pluja. Fenomen meteorolóqic que desllueix la Festa.

pólvora. Mescla fortament explosiva feta de diverses
composicions. Present en els diferents elements de
foc de la festa. La seva olor evoca les cercaviles.

porra. Ma~a que té el cap gros i rodó que porta el
gegant gran de Vilanova, conegut com el gegant de
la porra.

presa de procuracro. Acte de nomenament dels
pabordes que organitzaran la festa de l'any següent,
es fa el vespre del dia 6 d'agost. En aquest acte els
pabordes sortints s'acomiaden i donen la benvinguda
als nous. L'alcalde de la ciutat lliura als nous pabor-
des la medalla i la insígnia corresponent.

pressupost. Quantitat de diners destinats a la Festa.
Sempre se'n volen més.

presumida. Nom de la mulassa mitjana.

programa. Escrit irnprés destinat a donar a conéixer
tots els actes de la Festa Major.

protocolo Conjunt de normes de cortesia vigents en
qualsevol lloc.

protocol de festa major. És una eina que regula
tots aquells aspectes relatius als elements que
conformen l'espai més tradicional de la festa de
la ciutat. Aprovat el novembre de 2004.

ramo Conjunt de flors acompanyades de diverses
plantes que llueixen les gegantes en les cercaviles de
la festa major

raün, Fruita comestible de la vinya (Vitis viniJera)
formada per fruits en baia (els grans de raim). de
formes més o menys rodones. La Mare de Déu de les
Neus a Vilanova, porta un gotim de rairn a la mil.

rambla. Passeig per on circulen la majoria de
vilanovins per la festa major i per on passen totes les
cercaviles. La Rambla de Vilanova és una de les més
llargues de Catalunya.

recorregut. Itinerari conegut que segueix el correfoc
i les diverses cercaviles pel centre de la ciutat.

regidoria de cultura. Departament de l'ajuntament
que, entre altres tasques, organitza conjuntament
amb els pabordes la festa major.

repicar. Tocar les campanes, sense ventar-les, a tocs
breus i repetits de batall, en senyal de festa. Junt amb el
llancarnent dels dotze morterets anuncien la festa major.

ressaca. Mal de cap i malestar general que hom
experimenta després d'haver fetexcessos i haver dor-
mit poques hores. . .

reunió. Espais de trobada on es prepara la festa. Els
pabordes se'n fan un tipo



revista. Espectacle teatral que consisteix en una
serie de números de varietats, sovint inspirats en
temes "picants" i generalment amb un mínim fil
argumental que serveix de lligam.

sac de gemecs. Cornamusa. Instrument musical
tradicional consistent en un bot de cuir al qual hom
insufla l'aire per rnitjá d'un tub petit (tudell o
bufador) i del qual pengen tres o quatre tubs, l'un
dels quals, proveil de forats (grall o xeremia), fa la
melodia i els altres (bunes o bordons) fan el bordó.
S'inclou en algunes formacions musicals que acompa-
nyen alguns balls de les cercaviles.

samarreta. Peca de genere de punto Cada any els
pabordes en fan una per a que la llueixin els ciutadans.

sardana. Dansa tradicional catalana que ballen un
nombre indeterminat de balladors agafats per les mans
formant una rotllana acompanyats pel so de la cobla.

sarró. Bossa forta de tela que es porta penjada al cos
i que serveix per guardar les carretilles i altres coets.
També el porten els balladors dels Pastorets.

sarsueLa.Obra teatral hispánica formada per parts decla-
mades i cantades. Se n'organitzen per la festa major.

savis. Nom popular amb el qual és coneguda la
comissió que va fer el protocol de la Festa Major.

seto Nombre máqic. Set són els dies de la setmana,
set són els colors de l'arc de Sant Martí, les notes
musicals. Set són les arts i set els pecats capitals. Set
són els pabordes de festa major.

set de festa. És la frase que recull les ganes de
gaudir, el nombre de pabordes i l'any en que estem.

set hores. Nom amb el que es coneix un dels balls
que es fa la vigília de la festa major. Paradoxalment
no sempre dura set hores.

sostre de foco Conjunt de coets que cobreixen la
placa de la vila en forma de sostre i que s'encenen
com a cloenda del correfoc.

tabaL. Timbal. Tambor metal-tic de bordons, propi
per redoblar.

tambori. Timbal petit de cos allargat que hom porta
penjat al brac, es toca amb una baqueta anomenada
broqueta. És repicat pel mateix músic amb la ma con-
traria amb la que fa sonar el flabiol.

teatre. Representació pública d'una obra teatral.
Cada any per la festa major n'hi ha.

tigre. Nom del drac gran de la Geltrú.

trabucaire. Cadascun dels components que formen
part del ball d'en Serrallonga.



24

traca. Serie de trons i petards col- Locats aL LLarg
d'una cerda. que escLaten successivament.

tradidó. Costum, ÚS, norma, que ha prevaLgut de
generació en generació.

aLegre i amb un caLendari festiu moLt extens conegut
arreu de CataLunya

ulderich. Nom deL gegant de La GeLtrú.

ventall. (vano) Estri indispensabLe i respectuós amb
eL medi ambient per fer passar La caLor. Ornaments
que decoren eL centre de La viLa eLs dies de La festa
major, pintats per diferents artistes viLanovins.
Il- Lustren eLs baLls i entremesos de Les cercaviLes.

versot. Vers de tipus satíric que s'utilitzen en aLguns
baLLsparLats.

veta. Cinta LLargade cotó que serveix per Lligar-se Les
espardenyes.

Vilanova i la Geltrú. CapitaL deL Garraf i deL xató.
Imitada per Les pobLacions veínes.Ciutat de carácter

voto Prornetenca que hom fa a Déu, a La marededéu o
a un sant, de manera coL· Lectiva davant d'una
caLamitat o amenaca,

vot del poble. Va ser instaurat L'any 1781 per aLLibe-
rar Laciutat de Lespedregades que hi havia en aque-
LLesdates i consistia en una processó que circumdava
L'esgLésia parroquiaL com a homenatge a La mare-
dedéu. A partir de L'any 1966 es transforma en una
desfiLada civiL com Laconeixem avui. L'aLcaLdei eLrec-
tor de L'esgLésiade Sant Antoni, en representació deLs
ciutadans, renoven cada any aquesta prornetenca.

walkie-talkie. Transceptor portátil que hom empra
per comunicar-se i intentar coordinar Les cercaviLes.

.'
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Aquesta pagina en blanc la reservem perqué cadascú hi posi aquelles paraules que hem oblidat volent o sense
voler, aquelles que tenen un significat que només vosaltres sabeu i no hi són. També és un espai per omplir i
completar amb els mots que els savis i experts trobaran a faltar i nosaltres no hem recollit.

Pabordes 2007


