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DlARI DE VILANOV A

VILANOVA

La trobadade manaies evoca les
antiguesprocessonsde Setmana Santa
Ef seguici inaugural de' La Geltrú Mil.lenaria va sorprendre la ciutat

REDACCIÓ

Vilanova i la Geltrú va po-
der evocar, dissabte passat,
les' velles processons de Set-
mana Santa, qracies al pas
solemne deis quatre grups
d'armats, vinguts d'arreu del
país, que van participar en el
Seguici Inaugural de la Geltrú
Mil-lenaria. .

El Seguici anava en cap-
calat pels penons de la Geltrú
i de Catalunya. Al darrere, els
Estaferms de Sant Viceng deis
Horts, els Armats del Pla de
Santa Maria, els Estaferms de
Besalú i els Jueus d'Esterri
d'Aneu va recórrer els carrers
de la Geltrú vella i del centre de
la cíutat, fins arribar a la plaga
de la Vila. Els quatre grups van
sorprendre en una població,
Vilanova, que fa ja més de 25
anys que no veu sortir els
manaies de la Geltrú.

D'altra banda, el Grup d'A-
mies del Bestiari i la Cultura
Popular (GABICP), que ha as-
sessorat l'Associació de Vetns
en I'elecció deis grups i en
I'organització del Seguici, ha
escollit uns grups que defugen
el vestuari roma que identifica
els armats i que, de fet, els de-
fineix. O'armats n'hi ha molts,
diu Salvador Masana Saburit,
membre del GABICP, peró un
cop n'has vist un, tot sern-
bien iguals. Nosaltres hem
buscat aquells que surten
del que és normal. És el cas
del grup de Sant Viceng deis
Horts, amb un vestuari propi
deis seqles XVii XVII quan va

• apareixer, o deis Armats del
Pla de Santa Maria, un grup
que es caracteritza per I'ús de
la rnascara.corn explica
Masana, aquests mateixos
armats no s'atrevien a sortir
del seu poble, perqué no
anaven vestits de romans,
tot i que el vestuari que por-
ten és el de sempre a casa

seva. En un moment deter-
rnlnat.tots els grups van anar
adquirint el vestlt de romans,
fins que no s'ha donat la ím- •
portáncla histórica que te:
nen a aquests altres grups.

. Per Masana, la res posta
del públic de Vilanova va ser.
molt positiva. Aquesta és una
ciutat on estem molt acostu-
mats a veure foco' peró una

. cosa com aquesta no s'havla
, vist mai .. En aquest sentit

penso que va ser un exit.
Sobre la possibilitat de recu-
perar els manaies de la Geltrú,
Masana pensa 'que hi hauria
d'haver-rnés moviment. Jo
sempre he defensat que el
cicle fastlu de Vilanova no
és complet si no es recupe-
ren Ie's processons de set-
mana Santa, cosa que s'ha
fet abona part de cataiunye.

Un cop acabat el seguici,
els representants deis quatre
grups ide l'Associació de Vetns
de la Geltrú van ser rebuts per
I'alcalde, Esteve Orriols, i
d'altres membres de la Corpo-
ració, a l'Ajuntament. A I'acte
va assistir-hi també el director
general d'Acció Cívica, Josep
Lluis Cleries, convidat per
I'Associació de Vetns.

Al vespre, organitzadors,
armats i els representants de
les confraries que van acorn-
panyar els grups van sopar

. plegats. Els participants al
Seguici van rebre una litografia
amb els monuments de la
Geltrú de Salvador Masana,
que també es vendrá per Sant
Jordi persufragar les despeses
de la cele bracio.

EIs armatsque van
desfilar defugien

deistípicsmanaies
romans

Jueus d' Eslerri d' Áneu. En el moment en que es va formar el Seguici MARY

Els Estaferms de Besalú. El grup que representava les comarques gironines MARY
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'YILANOYA

La Geltrú bateja diablots deIs Quatre
Elements del Tomb de Foc
El bateig i la oercavila de foc és el segon acte de la Geltrú MiHenaria

REDACCIÓ,

Dins deis actes de la Geltrú
Mil'lenaria derná es tara el
Bateigde foc deis Ouatre Ele-

.ments del Tomb de Foc de la
Geltrú. Els Quatre Elements
seran quatre diablots que
acompanyaran les quatre bes-,
ties que participen, any rere
any, alTombde Focdelafesta
maior' de la Geltrú. },\I seu ba-
teig' -s'han convidat víbrles, ,
dracs i diables amb u'la tradie
ció anelada d'arreu de cata-
lunya.

Coma diablots es coneixén
els diables que antiqarnent
acompanyaven Ia Mulassa de
Vilanova, quan era Un element
que treia foc, a les processons
de Corpus o de Sant Antoni
Abat. Els Quatre Elements
s'lnspiren en aquests diablots
desapareguts o en d'altres fi-
gures 'com el Diablot del Ball
de Gitanes del 'Valles, o.
l'Esparriot, un personatge gro-
tesc que posa ordre a les fes-
tes de Carnaval. Els Quatre
Elements (al-lusius a I'aigua,
el foc, la terra i I'aire) obriran.el
pas a les quatre bésties que
participen al Tomb de Foc de
la Geltrú, els dos draes de la
Geltrú i 'les dues peces que
habitualment es conviden.

Els vestits han estat confe-
cionats per Tulita Rex i pintats
per Salvador Masana i Masa-
na Saburit, mentre que les
rnascares són obra de
I'escultor Abel Masana .l les

. massessónobradeJoan Mar-
tínez i Angel Raya,

Al Bateig deis Quatre Ele-
ments hi participaran els Balls
de Diables de Valls, Vilanova i
la Geltrú, Reus i els Bruixots
d'Alcover. Els tres primers són
balls centenaris, tot i que és el
vilanovf el que més aviat es va
recuperar després de la Guer-
ra Civil. El grup de Valls ves-
teix vermell amb motius ne-
gres i és un ball parlat, amb
diablessa i Llucifer, com el vi-

DIAAIDos deis esbossos deis vestits que s'estrenaran demá,

de diables de quatre lIoes dife-
rents per convergir a la plaga
Font i Gurná. De la plaga del
Pou sortira el Ball de Diables
de Vilanova; de la de
l'Assumpció e!s Bruixots de
l'Alcover; de la plaga Sagrat
Cor el Ball de Diables de Valls

EIs Elements
acompanyaran

elTomb de'Foc de
la festa major

i de la plaga Lledoners el de
Reus.

Un cop a la plaga Font i
Gurná sortiran de dins del Cas-
tell els Quatre Elements i les
Quatre Bésties. Allá, cadas-
cun deis balls de diables apa-
drinara un Element, amb el

Bateig de Foc, és a dir amb la
primera encesa de les mas-
seso A continuació comen gata
la cercavila que acabara a la

.plaga de la Vila.
. La cercavila anirá pel car-

rer de la Torre fins ala plaga
Assumpció per baixar pels ea-
rrers Castell, Bonaire, plaga
Lledoners i Pujada-del Cinto.
Pel carrer de Santa Euíáíia
cornencaráet recorregut pel
'centre de Vílanova. Es pujara
pel carrer Santa Madrona cap
a la placade les Ools.es girara
pel carrer cornerc fins al carrer
Sant Pere, plaga de les Neus i
Harnblaavall fins a 'la plaga de
la Vira. En primer lIoc aniran
les bésties; acompanyades ea-
dascúna d'elles ja péls Quatre
Elements del Tomb de Foc i, a
continuació, els quatre balls
de diables. La cercavila arriba-
ra cap ales vuit del vespre a la
plaga de la Vila, on hi haurá
una encesa conjunta.

lanoví. Deis diables de Reus
és característic el seu vestit
brodat, que cada diable es
confecciona, En aquest cas
no hi ha personatges. Els
Bruixotsd'Alcover són els.rnés
novells, ja que daten del 1983,
Destaquen pels seus vestits
vermells (el pantaló) i la cassa-
ea marronosa, decorats amb
motius d'Arts Magiques i

'Bruixeria,
Pel que fa a lesbestles, a,

banda deis dracs de la Geltrú,
s'ha'convidatla.Vlbria de Tar-
raqona i la tié Barcelona, La
primera, estrenada el 1993, és
obra de Josep Agustí i té pits i
panxa de dona: cap, potes i '
cua de drac. La primera nótícia
de la de Barcelona és del 1399
i va sortir fins a finals del segle
XVIII. Es va recuperar I'any
1993, construlda per Xavier
Jansana,

A dos quarts de set de, la
tarda sortiran els quatre balls
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La,cGeltrú·~~tréu al c·a'rrér:::,::
diables, draea i.víbries
en' motlu ··d'et{M·il.I~l1éJ·ri

• L'acte va servir per ~résentarel~Quatre Elem~nts

I'Horo festa: els Diables de VaIls es

Les VíbriesdeBarcelo- troberrréferenciatsdesdel 1895,
na i Tarragona, els elsdéReus.deS-:delsegleXVIIi'
DracsdelaGeltrúi els els de Vilanova esremuntenal

balls de diablesde Vilanova,de 1832.Desd'unanovaepoca,els
Valls, de Reusi d'Alcover.van d'Alcover s'estrenavenel 1983.
omplir defoc la ciutatla tardade EIs ciutadansque es van
dissabtepassat.enmotiud'unnou aplegaral voltantde la cercavila
actedelacelebraciódelMil-lenari defocvanpoderveureelsballsde
de la Geltrú.Aquestavegada,la diablesi lesbestiespassejantpels
trobadadediablesi béstiesdefoc carreronsdel Geltrúi perlesvies
va servir per batejarels Quatre ,mésamplesdeVilanova,com la
Elements:laTerra.l'Aigua,elVent playadelesCols,laRamblaPrin-
i el Foc,queapartird'aquestany cipali laplayadelaVila, onesva
acompanyaranles quatrebesties acabarl' acte. .
participantsdelTombdeFocdela L'inici delrecorregut,ados
Geltrúa la FestaMajor d'aquest quartsdesetdelatarda,vaesclatar
barrielsdiespropersal 15d'agost, des de 'quatre places

Els convidats a la festa .geltrunenques:el-balldeDiables
també van ser de gala: de Vilanova desde la playadel
I' espectacular Víbria de Pou,el d'Alcoverdesdela playa
Tarragona,estrenadaeI1993,ambdel' Assumpció,eldeVaIlsdesde
pits i ventrede dona,cap,bec i ... IaplacadelSagratCoriel deReus
potesd'áliga i cuade drac,junt • desdelaplacadelsLledonersvan
arnblit Víbria deBarcelona,dela Ilencarels primers coetsfins la
qualse'n té la primerareferencia playa'deFonti GUJ:IJ!¡,davantdel
I' any1399. • Castelldela Geltni,

A mésdeisdosdracsdela •• Allá, elnombróspüblicque
Geltrú:Tigrei Barrina,lesquatre s'aplegava.en.aquestaplaya vá
collesdediablesconvidadestambépoderveure,per primer cop,els
van aportar'el seuprestigi a Ia. personatges deis I Quatre

Elements, amb els vestits,
mascaresi macesqueutilítzaran,'
Les qtiatre.noíesqüe":'~an~tlonar:"
vida aaquestspersonatges,enla
seva primera aparició-dissabte
passat, van ser Roser Vidal
Oliveras (la Terra), Xenia Milá
Palmerotl' Aire), AnnaFandos
Ferrétel Foc) i Maria del Mar
FerrerPubill (1'Aigua).

Previamentalapresentació
deis elementses va llegir una
llegendaargumentant-nela seva
creació.

Segonsvapoderescoltarel .
públic ala placa.deFonti Gumá,
l'element Terra, ambel nom de
Terral, prové deis avencs del
massís del Garrafi agafa el
margallócomasímbolvisible en,
el seuvestit, . ,

Desdela serradelbonaire,
l' Airós representaaquellsnúvois
de-vent querietegenl' atniosfera
local. Desde la Mediterránia,el
tercerelementqueesva afegir a
lafestavaserelMarejol(1'aigua),
mentre que el Fogot, provinent

.deldf1amesdelsfocsdelaNit de
Sant Joan d'arreu dels Paises
Catalans.completael-quartet,


