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La devoció vilanovina a la verge de les Neus és ori-
ginaria de fi·nals del Segle XVIII, quan la població creixia
de cara a la muntanya, i les freqüents pedregades deso-
laven les vinyes, culminant amb. el devastador del 5 d'agost
de 1780 a conseqüencia del qual es va formular el «Vot
de poble», que assolí l'aprobació canónica i la constitució,
poc després, de la "Confraria de Nostra Senyora de les
Netls"

A principis del segle XIX fou coronada, per la devo-
ció popular, la imatge de la Verge. La corona era de pla-
ta i va costar 90 lliures, que podrien molt bé ésser les
corones de la Verge i el Nen que llu'ien només per la
Festa Major, fins la destrucció de 1936.

L'altar dedicat a Nostra Senyora de les Neus [ou. inau-
gurat l'any 1839, pocs anys després que el temple de
Sant Antoni Abat, l'actual, s'havía acabat totalment. El
fervor vilanovi augmentava i fou aleshores que a partir'
d'aquell tuu) la Corporació Municipal es va decidir a des-
tinar la seva primera aportació económica eper ajut a la
iesta». . -

Aquell altar fou eregit en la capella Lateral del tem-
ple, que en els nostres dies está habilitada per baptiste-
ri. Actualment, el present any 1973, veiem amb satisfac-
ció les obres de restauració que s'han efectuat en la
capeLla-aVtar de les Neus, amb moderna concepció deco-
rativa.

La Verge Maria i el seu Fill, en l'advocaeió de les
Neus, quedava consolidada pels nostres avantpassats com
la genu'ina patrona de Vilanova i La Geltm, ja que cada
parróquia té els seus propis patrons i co-patrons espe-
cífics.

El fervor mariá de tota la població acreixia al. uní-
son deIs festeigs religiosos i cívies, que a partir de 1860
anaven assolint tal magnitut, que inclús arrivaren a igua-
lar els de la hivernenca Festa Major a Llaor de Sant An-
toni Abat. De tal manera l'originari «Vot de poble~ de les

• Neus, de pietat, arlib el posterior seguiment de festeigs
socials i de folklore, va quedar consagrat de [et com la
genuina Festa Major d'estiu de Vilanova i la Geltrú.

El nostre Ségle XX en- els. seus comen~aments, ha do-
nat Festes Majors de les Neus amb altibaixos d'especta-
cularitat segons les circumstáncies del momento -Senyor
rector, que els ·músies aquest any volen tantes pessetes
més' -Doncs farem la processó sense músics, contestava
invariablement mossén Jaeint Puqés. -Sortiran els ge-
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gants aquest any? -Segurament si, els «petits». pe rqué
els «grossos» no ho cree, podien contestar en "Silvest¡'e»
o bé en «Panxo, ccmpcner». Moltes vegades el «qtLit.
estaca entre la prodigalitat del senyor «pendonista».

Així s'anava fent entre Festes Majors lluides i Festes
Majors pobres, en els anys uuits, que es diu eren «fe-
li~os".

Podem imaginar s'hi hagué Festa Major l'any 1909,
quan pues dies abans els luctuosos successos de la histó-
rica «Setmana trágica», amb focus a Barcelona, havie'n
aiecuu .dolorosament a quasi tota la regió.

Pero millor será pensar amb optimisme i imagina r
com serien d'esplendides les Festes d'altres anys propi-
cis, desde quan el nostres avant-passats, pels festeigs, in-
clús il'luminaven el campanar amb una quarentena de
brocs a manera de potents [ocus, de gas aeetile, entre guar-
niments i banderes.

El FOMENT VILANOVl en les nostres úLtimes deca-
des ha sigut un aventatjat propulsor del folklore local,
i la reinstauració deIs «entremesos» povulars el seu més
felir; éxit amb els nous drac, mulasses i gegants.

Ja que he evocat temps prezérits limitats a la Festa
Major, afegiré que els simpátics gegantets antics foren
estrenats el 26 d'agost de 1771, en les festes de benedicció
de la primera mitat del nou temple de Sant Antoni. quina
entrada principal era pel portal del carrer de Sant Pere.
PareLla de gegants petits que vingueren a juntar-se als
grans i antics ...

Els gegants tots, en corporaeió, comell~aren a sor/ir
en la Festa Major de les Neus de L'any 1812, ja que an-
teriorment només sortien per Sant Antoni Abat i per
Corpus.

Els «entremesos» vilanovins sortiren algllnes vega.-
des de viatgers a la Ciutat Comptal i a a/tres lloes. Bar-
celona va ésser La tomba deIs gegantets hereu i pubiLla
i de la Mulassa; havien participat en la segona Festa
Maior Penedesenca celebrada el mes de juny de 1936 en
el Poble Espanyol de MontjuLc. ALLávaren quedar i allá
varen desaparei:rer, destruits per l'hecatombe civil de poe
després.

Joan MORERA i PIÑOL
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