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LA PREMSA ESPORT'IVA
, .

A VILANOVA I LA GELTRÚ'"
Sixte Moral

La practica esportiva es gairebe tan antiga com la propia humanitat. Hi

ha hagut temps brillants i temps discrets, com en tota practica. El cert

es, pero, que a les nostres contrades la practica no es generalitza fins
-,

ben be la segona década del n.ostre segle. Encara en aquesta época, els

esportistes són minoria, pero existeix ja ~una quantitat no despreciable

de persones que amb paper d'espectadors van configurant la
I\;,.

.,

popularització de la practica esportiva. La creació deis mites i deiS ¡dols

esportius són tamb é elements claus en aquesta popularització. .

A nivell de premsa és també cap

aquests anys 20 quan trobem les pri-

meres manifestacions autónornes de

publicacions més generalistes. A

Vilanova i la Geltrú, amb una riquesa

envejable amb títols periodístics, els

purament esportius són rninoria. Cer-

tament moltes de les publicacions apa-

regudes al Ilarg del temps tenien els

fulls destinats a les informacions

d'aquesta practica, pero de manera

exclusiva. L'any 1920 trobem el perió-

dic estudiantil Juventut, que anuncia

en la seva capcalera "deportes". Més

endavant, un any més tard, la revista

Flirt també anuncia informació sobre

\

"sport".
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L'any 1926, el setmanari La Defensa

publica una "Pagina Esportiva", fruit

de les continuades i profuses col·-

laboracions que rebia sobre el tema.

Aquesta pagina ana evolucionant i es

convertí en Vilanova Esportiva, suple-

ment de LaDefensa, que es mantin-

gué fins al final de I'any 1926. Com a

replica a aquestes publicacions el Dia-

rio de Villanueva va publicar un suple-
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ment a I'interior del mateix Diario sota

el títol "Sportives", que loqicarnent

aplegava tota la informació que es

rebia sobre la practica de les diverses

disciplines de I'esport. A la década deis

30 apareix una publicació de caire anu-

al dedicada a comentaris sobre atle-

tisme; és el Butlletí de la Secció d'At-

letisme de I 'A. A. O i Ateneo. La

publicació estava ubicada a l'Ateneu

Vilanoví. Durant la Guerra Civil Pujol i

Bernadó anota la sortida de la publi-

cació Avant, portaveu deis estudiants

"basquetballistes" de Vilanova.

És conegut que la Guerra Civil va su-

posar un trencament en tots els aspec-

tes de la vida social. L'exili, la repres-

sió i la mort va provocar un buit en

totes les activitats de la societat. Qual-

sevol intent de represa s'havia de fer

sota l'órbita deis guanyadors i així, les

primeres' publicacions que van sortint

a poc a poc sota el jou i les fletxes fa-

langistes tener;¡ també informacions de

la practica esportiva acollida la majo-

ria a "Educación y Descanso" o a sec-

cions esportives de diferents empre-

ses de la ciutat. Ésa principis deis anys

i 50 quan apareixen dues publicacions

que són portaveus de clubs esportius.

Així surten Agrupació ciclista (1950-

1953) i Club Patín Villanueva (1952-

1953),que assenyalen una certa recu-

peració ~e I'esport vilanoví a nivell de

clubs.. -r

No trigaran gaire a anar apareixent

altres títols de caire esportiu, com po-

den ser Azul-Grana, órqan de la Pe-

nya Barcelonista, (1956). L'any 1957

apareix una de les més importants

publicacions associatives de la ciutat,

el conegut Butlletí de la Talaia, que en

les seves planes es dedica informació

a esports culturals com I'excursionis-

me o I'espeleologia. Boletín de la so-

cietat de pescadors La Gavina (1959),

Soterrénie, órqan deis espeleóleqs de

la Talaia (1968), Espe/eo Club Arma-

ny« (1968), Penya BarceloniSta

Vilanova (1973),Boletín de1 Club Nau- •

tico Villanueya (1976), Xut (1977),

SARC, butlletí de les activitats')suba- ,

quatiques (1979), Xiulet (1979).

D'aquestes pu~licacions ens caldria

e I reportatge

destacar Xut i Xiulet, publicacions de

la secció esportiva del Coro la primera

i portaveu del Trofeu Primavera la se-

gona. La virtut d'aquestes publicaci-

ons era que sortien el mateix dilluns,

amb una distribució en els punts de

venda de la premsa comercial i estar

escrites en cata la; aquest fet ens sem-

bla que ajudá a normalitzar una ter-

minologia esportiva entre un públic

que, en gran part, era castellano-par-

lant, sense que aixó suposés cap pro-

blema. Les publicacions eren fetes amb

condicions precaries pero varen com-

plir una funció important.

A partir deis anys 80 i fins avui van

apareixent diverses publicacions que

segueixen la tendencia de les que

hem esmentat. Així sobresurten dues

publicacions relacionades amb l'atle-

tisme: L/estos i Vilatletica, i el butlletí

del Club Esportiu Alondra (1995).Cal

fer esment que en moltes de les pu-
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blicacions de caire escolar hi ha infor-

macions esportives relacionades amb

les competicions en que hi participen

els equips de les escoles. El darrer tí-

tol constatable a nivell esportiu és Llu-

nagol, amb informació sobre el Club

de Futbol Vilanova i dades sobre la

competició.

Les informacions esportives van apa-

reixent amb regularitat en les publi-

cacions periódiques de la vila. Tot i que

el gruix de la informació és considera-

ble i ben segur que permetria una

publicació pensada només amb infor-

mació esportiva, no hi ha hagut nin-

gú que s'hagi llencat a I'aventura em-

presarial de crear-la. Molta de la

premsa o publicacions de caire espor-

tiu s'han basat i es basen en les própi-

es associacions que tenen els clubs.

Aquesta és, pero, una fórmula habi-

tual en el camp esportiu i Vilanova no

ha estat ni és excepció. •
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