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Pabordes de la Festa Major 1998
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El Paborde encara és una figura nova E I ~'rupde Pabordes d'aquest any, com

s'espera que ho sigui sempre, és un grup

bastant heterodoxo Esta format per gent

que procede ix de col·lectius diferents i

que, per tant, ha viscut la Festa Major

de manera ben diversa. Aquesta diversi-

tat suposa una aqrarda riquesa per a un

col·lectiu que ha d'organitzar una festa

per a 50.000 persones. Suposem que

aquesta idea és una de les més impor-

tants per a fonamentar I'organització de

la festa més gran de la ciutat sobre un

equip canviant any rera any. D'aquesta

manera es pot ajustar més el contingut

de la festa a les expectatives de la po-

blació.

a la nostra ciutat. Tot just aquest any

és el segon en que I'organització de la

Festa Major recau a les seves mans, i

la idea encara no ha arribat a tothom..
Per tant, és 'bo que siguem nosaltres

mateixos, els Pabordes .,de 1998, els
~

que us expliquem qui som, qué se'ns
') . . ~

demana que fem i quines idees .tenim

sobre la Festa Major de- la ciutat.
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Amb I'entesa entre-els diferents Pabor-

des, que s'assoleix més rápid del que en

principi es pot pensar, es van confor-

mant els actes i els continguts de la Fes-

ta Major. I és fácil d'explicar com és que

de seguida ens entenem: tots tenim el

rnáxim Interés en que la festa surti llui-

da, i per a que així sigui, les variables

no donen molt de joe. Per tant no te-

nim prou espai per no trobar un punt

de convergencia.

En efecte, no hi ha massa aspectes on

ens podem trobar en desacord. Hi ha

molts condicionants que [a venen donats

i que limiten la feina deis Pabordes a

prendre decisions només sobre alguns

deis aspectes de la festa, no tots, ni de

bon tros. Hi ha tot un seguit d'actes i

d'elements que no són susceptibles de

modificacions, que per formar part de

la tradició o de l'habit de les darreres

programacions, han esdevingut intoca-

bles. Aquest és el cas, per exemple, de

I'espectacle de revista, del parc infantil

o de les audicions de sardanes. Són ac-

tes fixes perque resulten ser demanats

per importants sectors de la ciutadania,

i com que la Festa Major ha de donar

cabuda a tothom, és necessari que es

continu"in programant any rera any.

Tampoc hi ha molt per triar a la hora de

programar els artistes que ompliran els

actes. Determinada per les necessitats

pressupostarles i la situació del mercat,

la decisió sobre les orquestres deis balls

o les obres de teatre es limita a una tria

en precario No obstant, és aquí on entra

la imaginació per trobar recursos alter-

_2!l

Les grans cites de l'estiu

El bal.L de bastons i

els castells, entre
d'altres, to:rnarana
ser~tesd: la
festa (Foto:Ilep3rta-

ITSltd: Olltura)

natius que, sense inflar el pressupost,

donin notorietat a la programació.

Grácies a aixó, podem concloure que la

feina de Paborde és prou agra"ida. Pero

per estar satisfets, encara ens falta el més

important: saber que la FestaMajor d'en-

guany ha servit als vilanovins per sortir

al carrer, per passar-s'ho bé i, en una pa-

raula, per fer festa. Per a aixó només fal-

ten unes setmanes.

Aquest any

No se sap ben bé on cornenca, pero sem-

bla que hi ha una tradició de no voler

avancar el contingut d'una programació

més d'alló que és estrictament necessa-

ri. Pot ser degut en part al factor sorpre-

sa, pero també pot tenir-hi alguna cosa

a veure la dificultat de tenir una progra-

mació definitiva bastant temps abans de

les dates. En tot cas, i per no fer del tot
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estéril aquesta lectura, us avancarern

unes línies generals de com sera la Festa

Major del 1998.

Sera una Festa Major bastant lIarga. Co-

meneara el dia 31 de juliol i acabara el

dia 6 d'.agost. Aixó és qrácies a la dispo-

sició del dia de la Verge de les Neus, que

caient en dimecres, ens possibilita d'es-

tablir un calendari d'activitats que abra-

ci des del cap de setmana anterior fins a

l'enderná del dia de Festa Major.

Tindreu tota la informació en un progra-

ma que apareixerá uns quants dies abans

i que, a més de detallar els actes, volem

que sigui un homenatge a la Vilanova

deis 50.000 habitants. Efectivament, sota

aquesta idea de que Vilanova ha crescut

fins a resultar una ciutat 'majar d'edat',

hem elaborat un programa molt ric en

contingut, i amb excel-lents il-Iustracions

que ens apropen al creixement de la ciu-
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tato A més, I'hem acompanyat d'un ob-

sequi per recordar aquesta eferneride,

que fara del programa d'enguany una

guia imprescindible en totes les cases

vilanovines.

Com molts ja deveu saber, aquest any

fa mig segle que els Gegants i el Drac

van ser recuperats com a entremesos,

després del desastre de la Guerra Civil.

Tots dos elements tindran un pes espe-

cífic dins de la festa. ElsGegants volen

celebrar el seu aniversari convidant ho-

rnóleqs de tots els Pa"isosCatalans, fent

una cercavila que abarcara un bon
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nombre de carrers de la ciutat. El Drac

també convida al correfoc a d'altres dracs

de les nostres comarques, en el que sera

el primer acte de la Festa Major.

També usavancem, i us ho volem recoma-

nar especialment, un espectade de teatre

al carrer que tindrem entre nosaltres el dia

3 a la tarda. Estracta d'una cercavila tea-

tral del grup 'Palo que sea', que promet

agradar molt a públics de totes les edats.

Balls, concerts, teatre i totes les activitats

que no poden faltar mai a la nostra Festa

Major; tot pensat per a que la d'enguany

no sigui una Festa Major més. •

I LA GELTRO

Lanúsica un altre ingre:lient, en la prograrraci6d:enguany(Foto: D:¡;art.arrentdeCUltura)
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Ellogotip

Els Pabordes hem pensat que a la Festa

Major de la ciutat Ii faltava una mica

d'imatge de marca. Perbé que té una per-

sonalitat ben definida, i diríem que torea

diferenciada de la de les poblacions ve"i-

nes, li faltava un símbol grafic. Creiem que

un anagrama ajudaria a identificar els di-

ferents elements de la festa.

La nostra intenció és que es perpetu"i

com a anagrama de la Festa Major, més

enllá de l'ús qu~ en puguem fer durant

aquest any. Aixó depen de I'acceptació

que els vilanovins en facin i, en primera

instancia, de la voluntat deis Pabordes

deis anys successius.

Ésobra de Sebastiá Serra, qui segons el

nostre parer, ha realitzat un magnífic

treball. Ha creat dues versions: una de

complerta i una d'abreujada, que po-

den treballar-se tant en dues tintes, ta-

ronja i blau, com en una de sola. Les

formes i el color responen perfectament

a la simbologia de la Festa Major, i pre-

tenen combinar el-component festiu

a,mb un relatiu toc d'eleqancia, en re-

férencia al component solemne de la

celebració.

Us el presentem acompanyat d'un ex-

tracte de la descripció que en fa l'artis-

ta, amb el ferm proposit que us el feu

vostre, tan vostre com ho ésIa Festa

Major de Vilanova i la Geltrú.

Descripció de Sebastia Serra

És difícil justificar una feina i més quan

la criatura ha tingut un'part natural i sen-

se entrebancs. lo dirie que aquest logo-

tip és fílllegítim de la festa, de la calor,

del mar, de la música, de la gent, deIs

bal/s, i en definitiva ... de Vilanova.
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