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Aquestafestamajor, quanel4 d' agost,vigília dela festa,
el ball debastonsdoni el primer cop, s'haurancomplert
vint festesmajors d'aquestgrup,nopasvint anys,quees
compliran el proper SantJoande 1997.Pero també és
veritat que comptesels aniversarisper les festesmajors
quehas fet i per tant espodria dir queenguanyfarávint
anysde la sevarecuperacióperVilanova i la Geltrú.

De fet al remuntar-se a la tardor de 1976quanun grup
dejoves, de l'esplai de la parroquia de la Geltrú volien
constituir un grup deball dediables pel barri, per altra
banda altresjoves que no estavenvinculats en aquest
grup, tenien la intenció de fer un ball debastons.Aquí
cal destacarla intervenció deMossénPere,rector de la
Geltrú, que els hi presenta a Senen Domingo, vell
bastoner, veí del barri, queja havia estatensenyantals
bastoners de la Roquetes.

Conflueixen els interessosdeIsdosgrups dejoves, els
de l' esplai abandonen la idea de fer un ball de diables
i esllencenja tots junts per engegarun ball debastons
deVilanova i la Geltrú.

BIs primer s assajos es realitzen a la parroquia de la
Geltrú al carrer Terrissaires al local de l'esplai "la
Quitxalla", d'on provenien part dels bastoners. En
SenenDomingo ambunapacienciainfinita vacomencar
aensenyaraaquells nois quedonadala sevaedat,entre
15 i 18 anys, no esprenien seriosament l' assaig.

Després d'un hivem complicat en que entren i surten
xicots del ball, s'incorporen al ball de bastons de les
Roquetes, que donenexperiencia al grupoAraja saben

alguna cosa i es comencenpel vestuari i a indicació
d'en SenenDomingo, s'en van a veure en "Sánchez"
el darrercapdecolla delball debastonsdeVilanova que
encara conserva la roba i les banderes antigues. En
"Sánchez" com sempre com sempre li van dir els
bastoners,no tan soIs els hi va deixar, sinó que a més
esva oferira donarun copdemáalsassajos,ell i la seva
dona, que havia tingut cura del vestuari que quedava,
van donar una ajuda decisiva al jove ball de bastons.

EIs nousbastonerss'estrenenper SantJoanenel marc
de la Festa Major del barri que va donar la primera
oportunitat a la colla i que més endavant també la
donarienaaltresgrupsdelnostrefolklore quepertanyen
a la nostre festa.

Caldir, queenaquestaprimeraactuaciólacolla encarano
estacomplerta amb els 16membresque necessitai es
presentaamb 12components.Aquestaaparició pública
elsservid percaptarnousmembresquej aestaranapunt
per la sevaprincipal fita: La FestaMajor deVilanova.

Mentrestant un grup de noies s'han afegit i
constitueixenunacolla, probablement, laprimera detot
Catalunya composta únicament per dones. Aquesta
colla ésensenyadatambépel SenenDomingo i pel Jordi
Villanueva, bastonerdelesRoquetesques'havia afegit
a la colla deIsnois.

S'acostalaFestaMajor i desprésdediscutir llargament
amb els regidors de tom: recordem que aquest
Ajuntament encarano ésdemocrátic i que la gestió de
les festespopulars i entre elles la FestaMajor es fa de
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manerarutinaria que l' entradadenousgrupsquevolen
renovar la festa es fan amb prevenció, per por dels
responsablesmunicipals.

Amb tot, aquestaprimera sortidaala festaperVilanova,
éstot un éxit pels bastoners,queencaracomparteixen
cartell ambelsballs populars delesRoquetesi ambuna
menade "majorettes" deCubelles, com espot veure el
criteri de la comissió de festesd'aquell tempseracom
amínimcuriós.

El ball de bastons, l 'únic present a la festa major (la
resta són entremesos) fa la primera exhibició a la
placa de la Vila o tal com deia el programa d'acte:
placa 18 de juliol. EIs acompanyen els grallers de
Sitges, i estrenen uns nous vestits, els antics, cedits
pel Sánchezestanmassavells, tot i aixó les banderes
continuen essent les de la colla vella, aquest detall,
el de no fer unes banderes noves de moment, ens
dóna pistes del taranná de la nova colla, que en tot
moment es considera hereva d'una tradició que
s'havia estroncat. Aquest és un fet curiós, dones la
practica totalitat de la nova colla esta mancada
d' heréncies familiars o d' altra mena sobre tradicions
populars. La composició social de la colla es forca
diversa, estudiants, treballadors d' oficis diversos,
vilanovins de tota la vida i un relativament nombrós
grup de les Roquetes.

Passadala festamajor arriba la festamajor dela Geltrú,
s' estrenala colla de les noies procedentsprácticament
totes de la Societat SardanistaDansaires Vilanovins.

Comencen només amb 8 balladores, pero rápidament
augmenten el seunombre i ben aviat formen unacolla

completa. També enaquestafesta s' estrenenels petits
bastoners,una colla de nens que ja ésensenyadapels
grans amb la col·laboració entusiasta d'en Senen
Domingo. la són tres les colles i enpocs mesos s'han
convertit en la colla més nombrosa de Vilanova
juntament amb els castellers.

Passal'estiuiles festesmajors,perono s'atural 'activitat
pels nous bastoners.

Al novembre i durant el marc del congrés de cultura
catalana escelebra aVilanova uns actes de cloenda,
en ells hi participen les tres colles de bastons, una
exhibició que esfa ala placa de la Vil adurant un acte
depresentació de I'ámbit de projecció exterior de la
cultura catalana.

Més tard, al desembre actuarien també a la
inauguració de L'''esplai'' un conegut casal d'avis
situat a la rambla vilanovina.

Les colles debastonsestanja integradesperfectament
enelmoviment cultural delavila i espreparenpel segon
anyd'existencia,1978,unanyonincrementaráelnombre
dels seus efectius i en que canviaran moltes coses a
tots nivells: polític, social i cultural.

Finsaquí quatreapuntsdel queva serl'any 1977, l'any
de la recuperació del ball de bastons de Vilanova i la
Geltrú, un element essencialde la nostra festa major.
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