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7

CALENDARI FESTIU DE VILANOVA I LA GELTRÚ

Introducció

L a majoria de les festivitats que se celebren a la nostra ciutat coincideixen, com és lógic, amb
les d'arreu de l'área cultural catalana.

Malgrat tot, existeix una petita quantitat d'aquestes festivitats generals que a Vilanova i la
Geltrú se celebren, o bé amb més intensitat que en altres poblacions o bé presenten trets o carác-
ters particulars i locals.

Alllarg de la civilització, la Festa ha estat una de les activitats importanta de l'home que
ha dividit el seu temps entre "ordinari", per a les obligacions i "festiu" o sagrat, per commemo-
rar tot alló que, precisament, no és "ordinari". Així, la Festa, o la celebració d'una eferneride, sol
anar emparentada amb el treball, pero alhora són activitats oposades. Per dividir aquest seu temps
d'una manera estructurada i col·lectiva, l'home ha establert temporades o estacions, cides i dies
laborals i festius.

Avui és molt important no confondre la celebració de les antigues activitats festives dels
calendaris tradicionals, amb les modernes temporades d'oci (o vacances), ja que les primeres res-
ponen, més que a un temps de descans físic, a un temps dedicat a la socialització de la comuni-
tat local (per tant amb elements educatius), finalitat que no sol trobar-se, en canvi, en el segon
caso

En una civilització d'economia agraria (dins la qual s'ha conformat el calendari festiu tra-
dicional), el temps solia dividir-se en dues grans estacions: l'hivern, epoca laboralment inactiva
(o de treballs preparatoris i propiciatoris per a la propera temporada), i l'estiu, epoca laboralment
activa. En dimes temperats com el mediterrani, aquestes dues estacions se subdividien en qua-
tre, i es creaven dues estacions intermedies: primavera i tardor, que venien a ser subtemporades
preparatories de l'hivern i l'estiu. Per comprendre millor el cide de festivitats que han arribat fins
a nosaltres, sera bo tenir en compte aquesta divisió del temps, en dos solsticis idos equinoccis.
Temporades dins les quals s'encabeixen totes les festivitats anuals que avui encara celebrern.'

1. Hem de fer notar que en l'economia actual aquestes dues temporades: hivern inactivitat (per tant, possibilitat de festejar), i estiu acti-
vitat (per tant, poca disposició i possibilitats de festeig), s'han trastocat del tot i ha esdevingut l'estiu la temporada de vacances i l'hivern
la temporada més laboral. 'j



HIVERN
La festa representativa de l'hivern és Nadal

i totes les altres celebracions que l'envolten s'hi relacionen.

"



1.3
de Desembre

SANTA LLÚCIA

6
de Desembre

SANT NICOLAU

A questa celebració era dedicada als nois, els quals s'organitzaven en colles, en disfressaven
un de sant Nicolau i passaven per les cases a recollir "regals", previa interpretació de tona-

des adients.

D'aquesta festivitat en queda un record en la celebració que fan els escolans de Montserrat.
Aquest dia anomenen un Bisbetó, que dirigid. la congregació durant el dia.

A ixí com sant Nicolau era dedicat als nois, aquest altre dia era dedicat a les noies. Colles de
"llucietes" feien el mateix que els xicots, i en disfressaven una d'elles de santa Llúcia.

Posteriorment, i ates que les noies que anaven a "costura" van ser les que van conservar més
temps aquest costum, la festa va quedar quasi en exclusiva de les aprenentes de modista, que han
seguit celebrant-la fins avui. Una de les actualitzacions d'aquesta festa són els concursos de ves-
tits de paper, sobretot la celebració que se'n fa a Mollerussa.

11



25
de Desembre

NADAL

...



INTRODUCCIÓ

Els elements que en la nostra cultura donen carácter a aquest cicle festiu són básicament:

• La constataeió de l'arribada delfred (vegeu també sant Antoni)

• L'ambient "pastoril" (de puerilitat i senzillesa, eom un retorn cíclie a !'epoca d'or}

• L'arbre (enforma de vegetaeió exuberant o de trone que alimenta elfoe)

• La llum (eom un transsumpte delfoe i del dia, que ereix a partir d'aquesta data)

• El pessebre i la vinguda (naixement) d'un infant meravellós

• Els regals

• L'apat familiar

E.n la nostra civilització (la cristiana, hereva de les velles religions cosmiques europees i de la
tradició sernítica), el fet culminant del Nadal és la creen¡;a d'un retorn cíclic del principi,

un principi vegetatiu i renovador, renovador de la natura i també de la suposada bondat primor-
dial de l'especie humana. Per aquesta raó, el Nadal s'emparenta amb un sentiment de primor-
dialisme (l'arbre i els altres vegetals; el foc; els pastors; el gall, que amb el seu cant inicia el dia,
etc.). Aquesta idea també es plasma en l'ápat familiar, un dinar o sopar abundós i ritual, que reu-
neix la família, nucli principal de la civilització cristiana. El fet de coincidir, o fer-lo coincidir
amb el solstici d'hivern, el comencament del sol nou (a partir del solstici s'allarguen les hores de
llum) també ens evoca aquesta idea central de la festa. El costum d'oferir regals durant aquests
dies (les estrenes, terme catalá que esta emparentat amb el castella "aguinaldo'), no se n'aparta,
sinó que aprofundeix en la imatge principal. Aquesta actitud de magnanimitat, emulant la natu-
ralesa que, amb l'allargament dels dies, promet una nova vida, s'estén alllarg de tot el cicle fes-
tiu, des de sant Nicolau als Reis. L'allargament dels dies i la promesa d'un nou any, d'una nova
vida, va lligada a la celebració d'un alliberador, salvador, redemptor, que els antics llatins lligaven
amb e1culte a l'emperador, relacionant-lo amb el naixement del sol invicte, i els cristians amb el
naixement de Jesús Salvador. Algunes tradicions fan derivar Nadal o Noel, no pas de Natalis, o
sigui naixement, sinó de novell, nou. En base, Nadal es diu Eguberri, que segons Caro Baroja, vol
significar que el dia és nou.

15



Activitats festives:

EL PESSEBRE DE LA PLA~A DE LA VILA

D urant tot el temps de Nadal es munta un pessebre monumental a la placa de la Vila. Aquest
costum es practica dels anys setanta cap aquí. Malgrat que aquest pessebre no compti amb

una antiquíssima tradició no deixa de ser un motiu tradicional que s'entronca amb temps passats
quan es collocaven pessebres monumentals a parróquies i convents, edificis que acomplien els
fins públics que avui acompleix la placa de la Vila.

17

El pessebre, com a costum nadalenc i tal com avui el coneixem el fa néixer sant Francesc
d'Assís al segle XII. Malgrat tot, la practica casolana no la trobem escampada fins al segle XVIII,
en que el Baró de Maldá (que va recollir tot de costums locals en el seu diari particular: Calaix
de Sastre), ens conta que elll'havia vista a les cases particulars. Alllarg del segle XVIII, i sobretot
del XIX, el pessebre, que anteriorment només comptava amb la intervenció dels personatges
bíblics, creix amb la participació de tot l'estol de personatges populars, sobretot les figuretes dels
oficis: el cacador, la dona que renta, la filadora, el pescador, l'home que caga, etc. A casa, el pes-
sebre s'ha de muntar per santa Llúcia i desmuntar per la Candelera, el 2 de febreroTambé exis-
teixen associacions que sota la denominació de pessebrisme es dediquen a treballar diorames artís-
tics relacionats amb l'efeméride nadalenca.



LA CARASSA

P ocs die s abans de N adal, fins al dia de Reis, s'instalIa un} Carassa en u!l dels balcons del
pati interior de la Casa de la Vila. El dia de Nadal i el de Cap d'Any, des de les dotze fins

a les dues, es representa una funció de titelles, on els titellaires de L'Estaquirot, expliquen el conte
del Maginet i la Carassa. La funció es repeteix diverses vegades dins aquest horario En acabar de
representar la historia, de la boca de la Carassa en ragen caramels. Aquest és també un costum
molt antic dels dies de Nadal, pero que abans es duia a terme en els espais públics dels temples
o els convents i que avui, a Vilanova, es fa al pati de la Casa de la Vila. Existeix un con te, editat
pel Departament de Cultura de l'Ajuntament, on es narra aquesta historia."

EL TIÓ

D urant la nit de Nadal o al migdia del dia de Nadal, és costum de "fer cagar el tió". El tió
és, com indica el seu nom, un tronc d'arbre, que els nens de la casa guarden durant tot l'any.

Pocs dies abans de Nadal el treuen i el posen en un lloc arrecerat de la casa i li donen menjar. A
la mitjanit o al migdia de Nadal (segons el costum de cada familia), la canalla fa cagar el tió. La
cerimónia consisteix a colpejar el tió amb un garrot tot cantant-li una canconeta. Abans de reci-
tar el conjur, la canalla cal que vagi a escalfar, o mullar, el pal a la cuina; quan se'ls cridi, canta-
ran el vers per fer cagar el Tió, tot colpejant-Io rítmicament i tot seguit aixecant la roba que el
cobreix, hi trobaran regals. Antigament, aquests regals consistien basicament en els dolcos que es
reserven per celebrar el Nadal més algun obsequi per a l'infant que estimulava la magia.

La cancó/conjur més coneguda entre els vilanovins diu així:

Caga Tió, o et donaré cop de bastó.
Si no cagues xocolata et donaré un cop de sabata,

si no cagues torró fi, no et seré padrí (o, no dormirás amb mi).

Pero aquesta senzilla tonada esta emparentada amb una llarga i variada tirada de versos
populars anomenada "Parenostre de Nadal" més curta o més extensa segons la comarca, i encara
segons la família, que l'usa o usava.

De l'Alt Camp i del Priorat se'n coneixen aquestes versions:

Pare nostre del Tió/ Bon Nadal que Déu ens do.! Ara vénen jestes/ jestes glorioses,! dones curioses/ renteu els plats,!
renteu-los bé/ que Nadal ve.! Ara passen bous i uaques/ i gallines amb sabates/ i capons amb sabatons.! El vicari els
ha tastats,! diu que són un xic salats.! Torrons d'avellana,! torrons de pinyons.! Caga Tió o et donaré cop de bastó.

Pare nostre de Nadal rposarem elporc en sal! la gallina a la pastera/ toca toca punyetera./ Ara vénen festes/ festes glo-
rioses./ La padrina ha jet torrons/ el vicari els ha tastats,! diu que són un xic salats ...

Caldria relacionar aquest costum amb el culte a l' arbre. El tió no és altre cosa que el tronc
sagrat (rnágic) que aquesta nit, erices a la llar familiar havia d'ajudar, amb les seves flames, a des-
pertar el sol nou. Costums semblants al del tió es coneixen a tot el Pirineu, i també a les rnun-
tanyes d'Andalusia.

2. El Moro Manani. Marta Balaguer i L'estaquirot Titelles. Publicacions de I'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 2a. Edició 1996. De venda
a les llibreries de la ciutat.
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24
de Oesembre

LA MISSA DEL GALL

A les dotze de la nit del dia 24 se celebra la Missa del Gall. Aquesta funció litúrgica reme-
mora el naixement de Jesús. La cerimonia esta saturada de referencies al sol nou i a la reno-

vació cíclica de la natura. El gall, nom amb que és coneguda aquesta missa, és el símbol per
excel-lencia del sol, i encara de l'eixida matinal del sol. En aquesta funció litúrgica solien parti-
cipar-hi els pastors, que en ella tenien un espai de culte molt important. Els pastors, considerats
per la imaginació popular com persones innocents i senzilles pel seu constant contacte amb la
natura, eren els encarregats d'oferir els millors presents al Salvador, que neix cada any de nou
durant la vigília del dia 25. D'aquesta participació dels pastors en les cerimonies del Nadal cris-
.tiá .és versernblant _pensar que en nasquessin els posteriors drames nadalencs anomenats "Els
Pastorets" .

LA LLUM

Era costum encendre fogueres al punt de la mitja nit de la vigília de Nadal. Segurament la
raó era de carácter magic: un intent d'ajudar, amb un acte de simetria, a renovellar la llum

solar.A la vila de Baga, al Bergueda, aquesta nit s'encenen les Fies Faies, grans torxes de mate-
rial vegetal que il-luminen els carrers. El costum modern de les illuminacions públiques, se'l pot
interpretar com un acte proper a les grans fogueres que s'encenien a les poblacions.

28
de Oesembre

ELS INNOCENTS

El dia 28 de desembre se celebra el dia dels Innocents. La tradició cristiana diu que amb
aquesta data es commemora la degolla que Herodes el Gran mana fer entre tots els nadons

de Betlem en assabentar-se, per mitja dels tres Mags d'Orient -que el buscaven-, que en aque-
lla vila havia nascut el futur Messies. No sabem la raó per la qual coincideixen les activitats d'a-
quest dia, durant el qual és permes de fer brames i burles, amb el record d'aquella matanca. Les
activitats burlesques del dia dels Innocents són una anticipació del futur Carnaval, que molts
anys enrere ja cornencava a preparar-se un cop entrat el Nadal.

,.
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31.
de Desembre t

L'HOME DELS NASSOS

El 31 de gener els adults explicaven a la canalla que si durant el dia vigilen bé podrien veure
al' home deIs nassos, que té tants nassos com dies l'any. Aquesta facecia, la qual pot semblar

J
que hagi perdut actualitat, té més vigencia del que hom suposa, i si no se'n parla gaire és senzi-
llament perqué l'acudit (ja que només es tracta d'un acudit del costumari) no es presta a extrau-
re'l de l'esfera familiar i colloquial.'

6
de Gener

ELS REIS D'ORIENT

Tal com la celebrem avui, aquesta festivitat és relativament nova. Si us n'heu adonat, les
dates per a firar els nois i les noies ja tenien lloc els dies de sant Nicolau i santa Llúcia, i

la mateixa nit de Nadal amb la cerimónia del Tió.

Els pobles mediterranis, que són molt aficionats a fer representacions de totes les eferne-
rides, celebraven funcions dramatiques, anomenades misteris, on es representava aquella adoració
dels reis i el consegüent lliurament de presents a l'infant Jesús. Probablement resultat de l'obser-
vació d'aquelles representacions se'n desprengueren dos dels costums d'aquest dia: les cavalcades
dels reis, i que aquests portessin regals a la canalla. De la celebració de cavalcades en tenim
constancia de principis d'aquest segle. A Vilanova i la Geltrú, la cavalcada dels reis solia eixir de
Baix a Mar, i era acompanyada per joves mariners que feien sonar sonors corns marins. Altres
joves feien giravoltar rodes de foc consistents en gruixuts caps de corda encebats que combustio-
naven sense flama. Advertiu la similitud d'aquestes rurals rodes de foc, amb les torxes vegetals
de lesjies faies de Baga. Durant aquestes cavalcades no és gens inversemblant que els "Reis" llan-
cessin llaminadures a la canalla que els veia passar. Fruit de l'observació d'aquells drames i la pos-
terior cavalcada, deuria néixer el costum que aquests magics personatges portessin regals a les
cases de les criatures. Ben segur, pero, que aquest darrer costum deuria apareixer a les cases
benestants que no s'embafaven a l'hora de comparar la seva prole amb el celestial infant nascut
en pIe hivern, missatger que la natura revivia, i d'una futura redempció espiritual ensems.
L'estretor economica, en aquest cas, estalviava als modestos menestrals i jornalers un excés de
superbia i una manca de modestia, dues condicions que solen menar al ridícul social.

3. Darrerament, pero, alguns mitjans de comunicació i alguns educadors o recuperadors de festes, a causa probablement d'un deficient o
extraviat coneixement de la funció social del costumari, han fet ús exagerat d'aquesta acció pretenent crear un personatge que sortiria a
rebre, o assistiria a una festa amb la canalla, quan una assenyada observació de I'esdeveniment ens indica que precisament I'home dels nas-
sos no es pot veure mai (i no s'ha de poder veure mai) perqué som cada u de nosaltres, que aquest dia posseim tants nassos com dies li
queden a l'any. L'equivocat ús d'elements del costumari s'ha perpetrat amb altres accions festives com, per exernple, amb el Tió. El Tió,
precisament per la seva estructura dramática (o posada en escena), és una acció que funciona dins I'esfera familiar, on la confianca deIs
menuts en els pares, avis i oncles, crea l'espai rnágic que el fa creíble. Fora del seu context dramátic, l'escenificació del Tió esdevé una sim-
ple gresca burlesca.



Aquest dia és costum de menjar un tortell anomenat de Reis. Dins el tortell hi ha d'haver
una fava (o una llavor). A qui li toqui la fava sera coronat Rei de la festa." Aquest és un costum
que coneixen la majoria de países europeus, i vindria a ser el que en resta d'antigues cerimonies
pre-carnavalesques que atorgaven al posseidor de la fava el grau de rei de la gresca, semblant al
grau de rei de lafesta que adquirien Nicolauets i Llucietes durant els seus dies respectius. La fava
(o la mongeta) és una llavor que posseia significats meravellosos. Si repasseu les rondalles de
meravelles trobareu moltes referencies a la fava o la mongeta, com a elements mágics.'

21

4. Actualment els pastissers h'f' canviat la fava per un ninotet de cerámica o plástic, i es corona rei el qui el troba. Encara, pero, conti-
nuen posant-hi una fava que, probablement a causa del desprestigi creixent del món agrari, és tingut com a senyal de mala sort i li toca
pagar el pastís al qui se la troba. CO!Il podem advertir, el desconeixement del valor simbólic de la fava (que en les cultures antigues era
portadora de bona sort o dipositária 'd'una simbologia positiva), i alhora el desprestigi de la cultura agrária, ha trastocat el costum. Si ens
hi fixern, aquest trastocament de rols eJ trobarem en molts altres materials del folklore.

5. Per ampliar la informa~ió sobre Nadal podeu consultar El Llibre de Nadal de Ramon Violant i Simorra. Editorial. Altafulla. Barcelona.
')





1.7
de Gener

SANT ANTONI GLORIÓS

S ant Antoni Abat és patró de Vilanova; la patrona de la Geltrú és Santa Maria. Fins que va
comen<;ar a celebrar-se la Festa Major de la Mare de Déu de les Neus (1781), patrona de

Vilanova i també de la Geltrú, els vilanovins feien Festa Major per sant Antoni, i els geltrunencs
per santa Maria, el 15 d'agost.

Actualment el dia desant Antoni el celebren com a festa propia els pagesos de Vilanova i
la Geltrú, sobretot els que tenen sínies, els hortolans. També el festegen els descendents dels tra-
giners, que actualment tenen empreses de transports, i tot una colla de gent relacionada encara
avui amb la cria i doma de cavalls. Des de fa molt de temps existeix una comissió que s'encarre-
ga de preparar els actes i celebrar-los. Per presidir aquests actes, la comissió nomena cada any un
banderer idos cordonistes, que encapcalen la comitiva dels Tres Tombs. La comissió organitza-
dora d'aquesta festa guarda l'antiga bandera de la vella confraria de Sant Antoni. EIs principals
actes són: la benedicció dels animals, per part del rector de la parroquia -i alguns anys per un
dels bisbes auxiliar s de la diocesi-, acció que té lloc davant del temple de Sant Antoni a mig matí
de l'onornástica del sant, el 17 de gener; i els Tres Tombs, que la comitiva fa a un circuit al vol-
tant de la Rambla, que actualment s'ha estés a altres carrers de la ciutat. Durant els Tres Tombs
es donen premis als carros més ben guarnits i als cavalls amb millor figura. També uns dies abans
de la festivitat se celebra el Ball dels Tres Tombs, que organitza la comissió. Aquesta festivitat,
que havia anat decreixent a partir dels anys seixanta, en l'última década ha recuperat la relleván-
cia que antany havia tingut dins els actes lúdics ciutadans. En l'actualitat, a la desfilada dels Tres
Tombs hi concorren un altíssim nombre de carros, cotxes de cavalls i muntures de tota mena.

Buscar el perque animals i carruatges han de fer tombs a un circuit en tal dia com aquest,
i perque tres tombs, i no dos o quatre, no és una qüestió gaire important. N'hi ha prou amb
advertir que el circuit que recorren genets i cavalcadures, ha de tenir un origen en la inclinació
humana de lluir-se davant dels altres, allargant l'acte de la benedicció, i que el tres és un nombre
al-legoric (ni poc ni massa) árnpliament acceptat dins la nostra civilització.

Per sant Antoni és costum de menjar per postres un tortell, que com el del dia dels reis,
conté una figureta de sorpresa.
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23



Febrer

EL CARNAVAL
Sens dubte, lafesta de més resso de Vilanova i la Geltrú és el Carnaval,

que és l'esdeveniment local en que participa massivament la gran majoria
de la població.

,.



QUATRE NOTES SOBRE
ELS PRECEDENTS DEL CARNAVAL

A questa festivitat és d'abast universal. Dins la civilització cristiano-europea el carnaval recull
una serie de celebracions relacionades amb la propiciació de l'arribada del bon temps.

En grans línies, avui, en les festivitats del Carnaval a Europa podem distingir-hi, almenys,
dues grans fonts tradicionals: unes festivitats procedents d'un ámbit rural (rnolt antic), relacio-
nades amb la festa de propiciació de la primavera, i una altra serie de celebracions més relacio-
nades amb activitats d'aquesta mateixa mena, pero dins el marc urbá (rnés modernes).

La primera d'aquestes dues tradicions s'identifica, sobretot, amb alguns costums com les
sortides de Mascarots, les guerres de productes valuosos, l'arribada cíclica d'un personatge que
dóna peu a la gresca, el consum de productes grassos i, en alguns indrets de muntanya, unes acti-
vitats anomenades la Cacera de l'ós, el Ball de l'ós, etc. L'altra gran línia estaria exemplificada en
els balls de disfresses, lectura o edició de manifestos satírics i burlescos, cavalcades, etc.

En el carnaval de Vilanova i la Geltrú podem advertir-hi elements de les dues tradicions.
Per un cantó la Xatonada del Dijous Gras, la celebració de l'Arrivo, les Comparses del Vidalot
amb la seva guerra de productes cereals, serien elements pertanyents a la primera tradició, i els
balls de disfresses, la forma actual de les guerres de dolcos (caramels en l'actualitat) que anome-
nem Comparses, les Danses, en serien l'altre elemento Avui aquestes dues grans tradicions del
Carnaval es troben molt barrejades i com és lógic són indestriables. Algunes poblacions incidei-
xen en unes i d' altres poblacions en unes altres, en funció de la propia historia local. 6

En l'actualitat, les celebracions d'aquesta festivitat comencen el dissabte anterior al Dijous
Gras (1'anterior al Diumenge de Carnaval) i es tanquen el Dimecres de Cendra (el dimecres pos-
terior al Diumenge de Carnaval).

6. La diferencia entre mascarots o fuascaretes i disfresses esta més en la seva funció, que no pas en l' exterioritat. Així un mascarot sera
aquella persona que ocultant e! seu genere (e! mascarot és asexuat) i vestida de qualsevol cosa sense intenció de representar res ni ningú
(o en tot cas en un personatge prororípic-Ia vella, l'infant, la prenyada, etc.) es dedica a amoínar i fer gresca pel carrer. En canvi, la dis-
fressa sera aquella altra persona que o bé canvia de sexe o bé conserva e! propi, pero realca la seva figura "disfressant-se" adoptant e! rol
d'un personatge amb carácter: personatge historie, de llegenda, de pel-lícula, etc. La mateixa re! de les paraules ens donara la clau: "mas-
carot" procedeix de mascara: taca feta amb sutge o una altra sutzura. 1 disfressa procediria de "des-fressa", fressa = sorol1. Dis-simular la
fressa, el rastre i per extensió, la personalitat. ')
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BALL DE MANTONS

A quest ball, que antigament només el celebraven algunes entitats que presumien d'una certa
senyoresa, i en qualsevol deIs dies de carnaval, des dels anys setanta l'han anat adoptant

totes les societats a mena de preludi o introducció a la festa. El distingeix d'altres balls perqué
cal acudir-hi amb una certa etiqueta: els homes amb vestit sencer i corbata, i les dones amb
mantó de Manila i vestit.

DIJOUS GRAS

A quest dia a totes les cases vilanovines es prepara la Xatonada. La Xatonada és un ápat con-
sistent en un entrant cru en el qual abunda l'escarola, els rayes, la tonyina i el bacallá des-

salats i esqueixats, seitons, olives negres o arbequines, etc., tot aixó ben amanit amb la salsa que
en diem Xató, seguit d'un segon plat de truites de diversos gustos. Les postres de la Xatonada
són una pec;:ade taronja i l'inevitable merenga, la qual amb tota probabilitat anirá a parar a la cara
d'algun dels comensals.

El xató és una salsa integrada básicament per una picada d' ametlles o/i avellanes, all, oli,
sal i vinagre i la dropa d'un pebrot vermell que s'anomena nyora. Ates que tots aquests elements
es consumeixen en cru és evident que cal que cada un d'ells sigui ben fresc i de qualitat, sobre-
tot, pero, ha de ser-ho el vinagre. La base d'aquesta salsa la trobem estesa per tot el Camp de
Tarragona i el Penedes/Garraf i encara per tota la ribera de l'Ebre fins molt terra endins. Qpan
es fa servir per cuinar, sobretot peixos, s'anomena romesco i els ingredients difereixen una mica
dels del xató. Alllarg i ample del territori pren diverses denominacions: Xató, Romesco cuit o
cru o d'amanir, etc.
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Sobre el nom amb que se'l coneix al Garraf/Penedes, xató, existeixen diverses opinions, una
de la més fonamentades la faria derivar del terme aixeta, concretament d' aixetó, una aixeta peti-
ta amb la qual s'encetaven les botes per provar el vi novell. Aquesta a~ció passa a anomenar-se
aixatonar la bóta. Aquest aixetonament de les bótes s'acompanyava amb uI1,pica-pica cru com-
post de bacallá esqueixat i els altres elements de 1'amanida de 1'actual xató, iJ'amanida que acom-
panyava aquesta acció hauria passat a denominar-se d'aixatonar, i la salsa amb que s'amanien els
productes. Posteriorment, la natural gresca que deuria fer-se al voltant d'aquesta ~cció, aixatonar
les bótes, prendria el mateix nom: l'aixatonada o xatonada, i se n'hauria despres el terme xató,
aplicat ja, especialment, a la salsa.

Relacionant-la amb la xatonada es conta que antigament els treballadors que feien bótes,
els boters, que gairebé tots residien entre la Geltrú i Baix a Mar, el dimarts de carnaval celebra-
ven aquesta aixatonada per després, formats en comparsa (la Comparsa dels boters), pujar fins a
la Geltrú, a l'actual placa Lledoners, on antigament hi havia hagut el pou d'aigua per a la pobla-
ció, armaven una gran bóta a la qual calaven foc, i tiraven a la foguera les eines velles. Un cos-
tum semblant, calar foc a una bota i ballar-hi al seu voltant, la practicaven els boters centreuro-
peus. Encara avui recorden aquest costum algunes ciutats alemanyes, belgues, bohérnies, i d'al-
tres paises d'aquesta área cultural, on és tradicional1'elaboració de cervesa.'

A la sortida de les escoles, a la tarda, una majoria de pastisseries exposen a l'aparador una
grossa merenga que sol ser regalada als nois i les noies que passen pel davant, els quals l'usen per
refregar-la contra els rostres dels seus companys. Aquest costum que avui ja té nom, la merenga-
da, va comens:ar fa molts anys quan Jaume Blanch, pastisser de 1'avinguda Francesc Maciá, va
adonar-se que els nens de l'escola Pompeu Fabra, quan sortien de classe, es quedaven encantats
al seu aparador davant d'una grossa merenga que cada any confeccionava. Un any, esperonat per
l'expectativa que despertava la grossa merenga, va decidir treure-la al carrer quan plegaven de
1'escola els nens i les nenes de la Pompeu Fabra, i I'éxit va ser tan gros que va decidir treure la
merenga al carrer cada Dijous Gras. Posteriorment, van anar-s'hi afegint algunes altres pastisse-
ries de la població."

A la nit, les entitats del carnaval, organitzen xatonades als seus locals.

EL BAN DELS OUS

Cada any, 1'Ajuntament, uns dies anteriors al Dijous Gras treu el que es coneix com el ban
dels ous, en el qual1'alcalde convida a participar en el Carnaval i prohibeix que es tirin ous i sabó
d'afaitar el dijous a la tarda durant la merengada.

7. Encara que la salsa dita xató és comuna a una serie de comarques de la Catalunya ova, el que és una peculiaritat de Vilanova i la
Geltrú, i que no és costum a d' altres localitats fins fa pocs anys, és la celebració el Dijous Gras de la Xatonada, que inclou la consumició
d'aquesta amanida juntament amb la festa que s'hi celebra.

8. Nota: a una merenga molt grossa i decorada en forma de pastís se l'anomena una gloria.



DIVENDRES DE CARNAVAL

Cap al vespre s'organitza l"'Arrivo". El Rei del Carnaval, Sa majestat En Carnestoltes, arri-
ba a la ciutat i van a rebre'l carrosses i mascarades que l'acompanyen fins la placa de la Vila

on En Carnestoltes recitara un Sermó de carácter satírico Les carrosses i els grups de mascarades
que concorren a la rua de l'Arrivo, encapcalades pels Diables de Vilanova, participen del mateix
carácter satíric i de crítica que té el sermó que llegeix en Carnestoltes.

El terme Arrivo podria derivar de l'italiá "arrivo", literalment arribada. No és gens estrany
trabar influencies italianitzants a la nostra vila ja que alguns dels grans comerciants locals del
segle XIX mantenien un constant negoci amb ciutats de la Ligúria i de Napols.

EL VESTIT DEL REI CARNESTOLTES

És evident que en Carnestoltes, a Vilanova i la Geltrú, podria anar vestit de qualsevol altra
manera de la que va, podria lluir qualsevol mena de vestit, des de general de les legions romanes
fins a astronauta. Pero el cas és que a la nostra ciutat Sa majestat en Carnestoltes, llueix gairebé
sempre un vesjit semblari't a la moda de la roba de Cort de mitjan del segle XVlII. Ens podem
preguntar el perque d'aquesta moda i la resposta és ben senzilla. Qpan l'any 1976 els vilanovins

')
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A causa, dones, de l'observació d'aquella iconografia antiga de les llegendaries festes car-
navalesques de finals del XIX, tant de la nostra ciutat com d'algunes de la resta de ciutats catala-
nes, pracedeix el costum de vestir el nostre rei Carnestoltes a la moda del segle XVIII.

vam poder tornar a celebrar en públic aquests actes del carnaval local, es tenien unes certes
referencies d'iconografia carnavalesca: els gravats i algunes, poques, fotografies del vell carnaval
de la ciutat i també de la resta de festes de carnaval de les altresÍviles catalanes, la majoria de les
quals, si més no les més suggeridores i estimulants, pertanyien al ca~naval qué a finals de segle
l'anomenada Societat del Born havia organitzat al barri de la Ribera <!eBarcelona. Aquella forma
de la festa s'assemblava com una gota d'aigua s'assembla a una altra gota, al carnaval que segons
lectures de preterits programes i pasquins, i segons rememorances dels qua!re avis "farristes" que
quedaven a la vila, s'havia celebrat a Vilanova per aquella mateixa epoca, i que a la nostra ciutat
s'havia estés per uns quants anys més, ben bé fins a final de la década dels vint. A més, segons
podíem documentar-nos fent ús de vells exemplars d'hemeroteca, aquella llegendária, per als bar-
celonins, Societat del Born, que havia dirigit un esvalotat espardenyer .anornenat Sebastiá
Junyent, havia tingut una forta relació amb les bufes autoritats del Carnaval vilanoví, i fins hi tot
s'havien intercanviat oportuns o inoportuns epítets d'una festa a l'altra aprofitant per a la corres-
pondencia l'ocasió dels sermons d'ambdues il·lustres majestats. Tant era així, que els organitza-
dors del Carnaval del Born, a Barcelona, retreien a l'organització del Carnaval de Vilanova que
així com ells cremaven en figura el seu rei Carnestoltes, els salvatges vilanovins cremaven una
persona, ja que el Carnestoltes vilanoví, al contrari que el del Born, sempre havia estat un paio
de debo "i no pas un ninot", com a la contra, els recordaven els de Vilanova i la Geltrú als del
Born.

DISSABTE DE CARNAVAL

A l migdia s'organitzen mascarades que actualment són parodies d'activitats esportives. Al
vespre, les máscares comencen a circular per la Rambla. A la nit s'organitzen Balls de Mascarats.

DIUMENGE DE LES COMPARSES

e bon matí, els comparsers joves van a buscar la comparsera a casa d'ella. Abans de fer cap
a la seva Societat es fan un regal mutuo A les nou del matí, les diverses comparses de les

Societats del Carnaval surten als carrers acompanyades de banda i la bandera propia. Comparsers
i comparseres, aparellats, segueixen la bandera. Ells van abillats amb el vestit de la Societat que
inclou, invariablement, barretina del color de l'entitat; duen penjat al brac un farcell ple de cara-
mels.9 Les dones llueixen mantó de Manila damunt del vestit, i un parell de clavells al pentinat.
Quan les diverses Comparses es traben entaulen "guerres de caramels". Al migdia, totes les
Comparses es troben a la placa de la Vila per dur a terme la darrera guerra de caramels. Durant

D

9, Antigament, en comptes de caramels, o a més de caramels s'havien llancar ametlles (confits granulats). Com un abús per part de com-
parsers poca-soltes s'havien llancar guixots, que eren una mena de confits totalment rodons en la composició dels quals hi entrava més
farina que sucre; eren barats i feien més mal que les ametlles i els caramels. El nom de guixots li venia perque semblaven fets amb guix de
paleta, de tan durs com solien ser. Davant d'aquest perillós abús, alguns anys, l'alcalde treia un ban públic en el qual s'indicava la quanti-
tat máxima de farina i sucre que calia emprar per fabricar les ametlles i els guixots.
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tot elllarg matí i migdia, des de les 9 fins a les 3, hauran estat saltant i ballant pels carrers i les
places de la ciutat.

El salt amb el que es corre i salta a les comparses és un punt de dansa catalana que es coneix
per contrapás xinxina, present en moltes altres danses tradicionals. Des dels anys cinquanta cap
aquí, la música que més s'ha significat per a acompanyar els comparsers ha estat una marxa mili-
tar que hom anomena "El Turuta", la qual admet la possibilitat de córrer amb l'assenyalat con-
trapás xinxina. De tota manera, qualsevol pasdoble és adequat per seguir aquest salt dels com-
parsers.

Al migdia les parelles van a dinar. Després de satisfer la gana concorren als diversos balls
que organitzen les societats en salons adients.

A les 7 de la tarda, a la placa de les Cols, es ballen les Danses," les antigues danses de
Vilanova i la Geltrú, en les quals pot intervenir tothom.

10. Vegeu !libre del mestre sobre la músi"f.
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DILLUNS DE CARNAVAL

Al vespre surten els Cors de Carnestoltes que entonen hetres de carácter satíric i burlesc
aprofitant tonades conegudes. Els cors van a cantar a diversos punts dé la vila, que solen
coincidir amb establiments coneguts. Allá els esperen els qui velen sentir les mordacitats

d'aquell any. A mesura que han anat sortint més colles, per escoltar-se els uns als altres, solen
coincidir totes al Teatre Principal a una hora determinada. ;

DIMARTS DE CARNAVAL

Al vespre, en caure la fosca, surt el Moixó foguer. Aquesta disfressa és un emplomat que din-
tre una caixa plena de plomes passegen dalt d'un carro pels carrers de la vila. El Moixó, de

tant en tant, surt de la caixa proferint crits. Aquesta mascara, amb diferents noms, és coneguda
a molts carnavals d'arreu d'Europa, el nom, i el seu ofici més usual era d'aixecar les faldilles de
les dones.

A la nit surt la Comparsa del Vidalot. En aquesta comparsa, en comptes de caramels es
llanca ordi o altres grans. Els Comparsers del Vidalot tenen llibertat per atonyinar els badocs
amb tota mena de fótils: picamatalassos, espolsadors, escombres, etc.

La Comparsa del Vidalot sol acabar amb un Ball de Máscares.

Una contalla local atribueix l'organització de la Comparsa del Vidalot a un personatge
local anomenat Vidal. El tal Vidal, Vidalot en temps de carnaval, uns dies abans de sortir la com-
parsa s'encarregava d'inscriure les parelles que hi concorrerien. La més aviat débil honestedat d'a-
quest personatge, unida al fet que en aquesta comparsa s'hi participava emmascarat, possibilita-
va que, previ pagament d'una quantitat extra a la que costava la inscripció, un podia triar pare-
lla, o bé disposar amb quina persona aparellaria el tal Vidalot algú per qui hom sentís antipatia.
De tota manera, una versió més científica, pero no tan suggeridora, ens faria veure en aquest
Vidalot, una seqüela del terme Esparriot. L'Esparriot (o botarga) és una mascara la comesa de la
qual és anar davant dels gegants o altres figures processionals per obrir-los pas i apartar la cana-
lla i tots aquells que destorben amb unes xurriaques o alguna altra eina ofensiva.
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DIMECRES DE CENDRA
(L'ENTERRAMENT DE LA SARDINA)

A partir de les 7 de la tarda, el cos del Rei Carnestoltes s'exposa dins d'un feretre al Teatre
Principal, on li fan companyia les seves endolades viudes i amics. La població pot passar a

veure aquesta facecia. Després tota una comitiva de ploraneres i endolats transporten el feretre
fins la placa de la Vila on sera cremat després que el seu notari llegeixi el Testament.

Posteriorment, es pot menjar una llesca de pa-amb-tomaca i una arengada a la mateixa
placa de la Vila.

CARNAVAL INFANTIL

e al fer esment, dins el dies de carnaval, d'una serie d'actes dedicats especialment a la pobla-
ció infantil. Avui aquests actes encara no s'han consolidat en una data fixa, i se celebren,

segons els anys, Q bé el dissábte o bé el dilluns, o bé tots dos dies. L'acte principal sol ser l'Arrivo
del Caramel, fet a 'imatge de l'A{rivo del Carnestoltes del divendres.

35



EL CARNAVAL I LA SEVA HISTORIA,
A VILANOVA I LA GELTRÚ

t

Al llarg de la historia, aquesta festivitat ha estat durament reprimida. També va ser-ho
durant tota la dictadura franquista. El mateix general Franco ya emetre, l'any 39, després

de ser derrotada la Segona República Espanyola, un ban des de Salamanca en el qual es prohi-
bia expressament qualsevol manifestació que tingués a veure amb la remota i universal festa del
Carnaval. De tota manera, aquesta festivitat va poder seguir commemorant-se a molts punts del
territori de l'Estat ja que, per exemple, a Galícia al Carnaval s'anomena "Entroido", a Mallorca
"Es Darrers dies", a Múrcia "El Pregon de la Huerta", etc., i aquestes altres festes no estaven
explícitament perseguides, només ho estava el Carnaval. A d'altres punts, com per exemple a
Cadis, el Carnaval va passar a denominar-se, primer "Fiestas de Invierno", i després "de
Primavera" .

A la nostra ciutat, els actes del Carnaval van reprendre's en diverses fases. Fins als anys cin-
quanta van celebrar-se balls de disfresses en locals tancats. A partir de la cinquena década es va
poder veure altre cop "les Comparses" pel carrero A partir de llavors, el Carnaval a Vilanova va
passar a titular-se "Fiestas de Invierno" o "Las Comparsas" (havien de titular-se en castellá per-
que estava prohibit de fer-ho en catalá, ni que fossin termes específics com aquests).

A partir de la década dels setanta, i sobretot a partir de la mort del dictador, el Carnaval
va tornar a celebrar-se, amb més o menys exit, a tot el territori catalá, i especialment a les loca-
litats, com Vilanova i la Geltrú i Solsona, on aquesta festivitat era sentida per la població com
una activitat, a més de general, de carácter local.

A la nostra ciutat, la comissió encarregada de fer celebrar els actes festius del Carnaval és
la Federació d'Associacions pel Carnaval (FAC). La FAC és hereva d'una primera Comissió del
Carnaval de Vilanova, que va muntar-se a finals dels anys setanta. Igualment com aquella vella
comissió, l'actual FAC la constitueixen un membre de cada una de les entitats i societats que par-
ticipen en els actes del Carnaval. Durant els die s de la festa l'Ajuntament de la ciutat té a cárrec
seu l'organització de la infrastructura de carrer, i hi participa amb un membre a la FAC.

El Carnaval de Vilanova i la Geltrú va ser la segona "Festivitat d'Interes Cultural" que
nornená el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.
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PRIMAVERA



INTRODUCCIÓ

Les festes de la Primavera comenyaven el mes de maigoLa primera de totes s'anomenava pre-
cisament el Maig. Aquesta diada, que estava dedicada a celebrar l'esplendor de la vegetació,

tenia lloc els primers dies del mes (sovint el mateix dia 1). El costum més estés era la plantada
a l'interior de la vila d'un gran arbre que s'anava a tallar en algun bosc veí. Al voltant d'aquest
maig o arbre maig se celebraven balls i jocs. Un d'aquests jocs és la Cucanya, que consisteix en un
llarg palllis al capdamunt del qual es lliguen premiso El joc consisteix a emparrar-s'hi i agafar els
premis de la Cucanya. El costum de plantar el maig encara és viu en algunes poblacions, pero
sovint s'ha traspassat el costum a altres diades. A Centelles, al Montseny, el dia de Cap d'Any
celebren una festivitat relacionada amb l'arbre maig; a Cornellá de Terri, al Pla de l'Estany, el
planten per la segona Pasqua.

Durant aquest mes se celebraven també commemoracions dedicades a la floració (recor-
deu que la primera Pasqua porta l'adjectiu de florida (la Pasqua Florida). Durant aquestes festes
hom triava unes noies entre les més boniques que es vestien amb profusió de cintes de colors,
flors i joies. Aquestes noies eren anomenades maies, o altres noms que recordaven aquest mes.
Les maies s'encarregaven de recollir diners per a les celebracions. Sovint triaven un dia per fer-
ho, es vestien amb les seves gales i anaven a cantar casa per casa (corn ho feien a la Catalunya
Nova" grups de noies anomenades "majorales"), o bé se situaven en algun indret transitat de la
població per aturar a tots aquells qui passaven per allí. Una evocació llunyana d'aquelles maies la
trobem en el vestit blanc i guamit de les nenes que fan la primera comunió, que sol recordar un
vestit de núvia, amb corona de flors inclosa. Observem que aquesta epoca de l'any sol ser la més
indicada per a celebrar la cerirnónia de la primera comunió. Aquesta cerimonia té a veure amb la
perdua de la condició de l'edat pueril (innocent), per entrar a la societat dels adults. Fins fa pocs
anys, molts nois estrenaven els seus primers pantalons llargs per aquesta diada, i avui encara és
habitual estrenar el primer rellotge.

11. Catalunya 'Nova és un concepte históricogeográfic per indicar les darreres terres conquerides als árabs pels comtes catalans. La línia
divisoria entre la Catalunya Vella i 1a..Nova seria el riu Llobregat, essent la part alta la Vella i la part més occidental la Nova.

,.
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LA PASQUA

La segona festa de la primavera és la Pasqua Florida. A~uesta festa c~men<;a quaranta dies
després del Dimecres de Cendra. El primer dia és el Diumenge de Rarrís. En aquest dia els

nens i les nenes, i també persones majors, van a "beneir la palma". Aquesta benedicció de la
palma es fa davant l'església de cada parroquia. Les palmes i els palmons que es duen a beneir,
sobretot les de les nenes, es guarneixen amb unes llaminadures de sucre que s'anomenen "gim-
beletes". Temps enrere, als palmons dels nois s'hi lligaven bosses plenes d'unes galetes que a
Vilanova anomenem "currutacos" i a d'altres llocs "senyores i senyors" o "papus''." Després del
Diumenge de Rams celebrem el Dijous i Divendres sants i el Dissabte de Gloria. Durant aquests
dies l'Església cristiana rememora la Passió i Mort de Jesús. Es fan processons i es representa en
alguns teatres el drama popular de la Passió de Cristo El Diumenge de Rams els padrins regalen
la "Mona" als seus fillols i filloles. La Mona és un pastís de variades formes, la més antiga con-
sisteix en un rotllo de pasta dolca guarnit amb ous durs que fan els forns i les pastisseries. El
Dilluns de Pasqua les famílies surten al camp a "Menjar la Mona".

EL CORPUS

Era la gran festa de la primavera. En el Corpus hi concorrien tots els vells costums festius de
l'antiga civilització mediterránia, des dels balls cerimonials: bastoners, cercolets, pastorets,

etc., fins a les moixigangues i els entremesos: gegants, dracs, mulasses i tota altra mena de figu-
res de les antiquíssimes representacions públiques. Al segle XIII, l'Església va saber convertir tota
aquella riquesa dramática de les arcaiques religions, dites paganes, i de la celebració del pa sagrat,
l'antic i primordial aliment dels homes mediterranis, en la celebració del pa espiritual, el cos de
Crist, l'hóstia sagrada.
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Posteriorment, amb la desaparició de les fastuoses i jerarquitzades processons del Corpus,
tots aquests elements citats: gegants, diables, etc., van anar trobant el seu lloc en les festes majors
d'estiu. Cal conéixer, pero, que a partir de la década dels noranta sorgeix un moviment de recu-
peració d'algunes d'aquestes processons, i que la solemnitat religiosa i festiva, que sempre s'ha-
via celebrat en dijous, s'ha traspassat al diumenge posterior a la vella data.

SANT lORDI

S ant Jordi és patró de Catalunya. Aquesta data coincideix amb el Dia del Llibre, manifesta-
ció cultural que a principis de segle va posar en marxa el Gremi de Llibreters de Barcelona.

Avui les dues festivitats es confonen en una de sola, barrejant-se els actes de sant Jordi, que
antany s'havia celebrat com una de les festivitats primaverals -d'aquí el costum d'oferir roses--,
amb la celebració del Dia del Llibre. Aquesta coincidencia de commemoracions en una mateixa
data ha fet néixer el costum actual d'oferir llibres i roses alhora. A Vilanova i la Geltrú la majo-
ria d'actes dedicats a aquesta diada se celebren a la Rambla Principal.

12. Les pastisseries de ia ciutat continuen elaborant "currutaco s'' durant aquests dies.
"j
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INTRODUCCIÓ

L'estació en la qual ara entrarem és la canícula; les fonts, els rius i tots els corrents d'aigua són
a la mínima expressió. SantJoan, eljuny, cau a l'altre cap del cic1e festiu que divideix l'any

en dues grans estacions, la del fred i la de la calor. Així com el dia de Nadal celebrem l'allarga-
ment de les hores diürnes, per sant Joan celebrem el dia més llarg de l'any; a partir d'avui els die s
decreixeran fins a arribar altre cop a Nadal. Sant Joan és també el cornencament de la canícula,
a partir d'aquesta data les fonts aniran eixugant-se. Potser per efecte d'aquest record de l'aigua
que a partir d'avui anirá minvant, en aquest dia i a partir d'aquest dia celebrem l'aigua. Era cos-
tum de fer per sant Joan els primers banys, i és encara costum en alguns indrets de jugar amb
l'aigua. Les revetlles d'aquesta nit, o durant el dia del sant eren indicades per organitzar jocs ano-
menats de "la sortija", els quals consistien en curses de sacs, trencar l'olla, agafar fruita de dins
un cossi ple d'aigua, etc. Tots aquests jocs i la relació amb l'aigua anirá repetint-se alllarg del
cic1e fins a finals d'agost: sant Pere, sant Cristofol, la Mare de Déu del Carme, santa Cristina,
santa Magdalena, sant Jaume, sant Doménec, etc. Si busqueu com se celebren aquestes diades
trobareu moltes referéncies a l'aigua: als rius, a la mar, a les fonts.

Un altre element que se celebra per sant Joan són les herbes remeieres (i magiques).
Aquesta nit les herbes tenen més poder i antany era costum que colles de joves sortissin a collir-
neo Una creenca diu que si a les dotze en punt d'aquesta nit dipositeu una mocador blanc sota
una mata de falguera, podreu collir-ne la seva llavor convertida en monedes d' oro La llegenda,
pero, té trampa. També una altra creens:a ens informa que si un és capas: de detectar el darrer ins-
tant de les dotze i el primer de la hora següent entrara al món de la magia.
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24
de Juny

SANT]OAN

D es de molt antic, a la Torre d'Enveja hi ha hagut una capella sot~-l'advocació de sant Joan
Baptista, i a vora seu s'hi han muntat revetlles de sant Joan des de fa segles.

J

Actualment, les revetlles de sant Joan, amb les seves fogueres, es munten per tota la pobla-
ció. Malgrat tot, el barri que amb el nom del patró d'aquesta capella ha crescut al seu entorn,
celebra actes festius durant la setmana anterior o posterior a l'onornástica del sant,

Fins fa pocs anys, els nois i les noies dels barris, unes setmanes abans d'aquesta diada ana-
ven per les cases recollint tot de material inflamable (mobles vells, caixes de fusta, etc.) que guar-
daven en algun racó de la barriada. La tarda de la vigília de sant Joan apilaven tot els endimaris
recollits i posant-hi un ninot al capdamunt, un cop es feia de nit hi, calaven foe. Després dona-
ven mil tombs pel voltant de la foguera, saltant-hi pel damunt.

Actualment, aquestes fogueres van essent substituídes per l'ús de petards i altres coets.

Durant la nit de la vigília de sant Joan s'organitzen balls que s'anomenen revetlles, berve-
nes o lluminaries. Durant aquestes revetlles es menja la coca de sant Joan. .

29
de Juny

SANT PERE

P er Sant Pere, el 29 de juny, se celebra la Festa Major de Baix a Mar (El barri de Mar).
Durant la vigília de la celebració es feien bervenes i llumináries com per sant Joan. La gent

que vivia a Baix a mar, i també molta de gent de la Vila, anaven a menjar-se la coca de sant Pere
a la platja, i, posteriorment, quan van cornencar el port, ho feien a les roques del moll.

Actualment, la Confraria de Pescadors i una Comissió organitzen la "Setmana del mar",
tota una serie d'actes dedicats a fer coneixer les coses de la mar i de la costa.

Aquesta mateixa comissió i la Confraria o Pósit de Pescadors organitzen la Processó de
sant Pere, que surt de l'església de Mar i arriba fins al moll dels pescadors on s'embarca, amb
sant, autoritats, banda de música i tots aquells que volen, en vaixells de pesca, que donen un tomb
per dins el port, i tornen al moll i al temple.

Les coques de sant joan i sant Pere, així com altres d'aquests dolcos que se solen menjar el
dia del sant o santa, són els antics pans votius." O sigui els pans, o pastes, que es duien a beneir

13. Per pans votius hem d'entendre tota mena de pans, panets, pastes, tortells, coques, etc., que s'elaboren tradicionalment per a cada diada
festiva. El terme pans votius indica que són elaboracions que eren ofertes al sant o santa que motivava la celebració, perque fossin benei-
des i que, basant-se en la fe dels feligresos, posseien efectes benefics,



aquest dia i que per efecte d'aquella benedicció posseien efectes terapeutics o profilactics,
Exemple: per sant Blai, el 3 de febrer, es duien a beneir panets que, segons es creia, servien per
mitigar els mals de gola. Quan algú tenia la gola irritada o li feia malla gola, se li administrava
un trosset de panet de sant Blai. O encara quan s'esgargamellava, o tossia, hom l'aconsolava (amb
intenció magicoterapeutica) dient-li: Sant Blai! De la mateixa manera que quan algú esternuda
sempre hi ha algú altre que diu: Jesús! o bé Salut!, si no és creient.

SANT CRISTOFOL

V ilanova té una ermita dedicada a aquest sant en un dels dos caps, al de llevant, que tanquen
la rada davant la ciutat. Tal dia com avui, 27 de juliol (o a vegades el diumenge més proper

a l'onomástica), se celebra un petit aplec davant l'ermita on al migdia es beneeixen els vehicles
de motor, i es lliura a tets aquells qui van a beneir un ramet d' espígollligat amb la medalla del
santo En la vella iconografia Cristófol és representat per un gegant que passa al NenJesús a colli-
bé d'un cantó a l'altre d'un :cabalós riu. Per aquesta raó, el sant va ser adoptar com a patró dels
professionals que 1penaven vehicles públics per terra: conductors de cotxes de cavalls, després de
motor. Posteriorrnent, ha estat adoptat per tots aquells qui condueixen vehicles.

')
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5
d'Agost

LA FESTA MAJOR
El dia 5 d'ayost se celebra la Festa Majar de Vilanova i la Geltrú

en honor de la Mare de Deu de les Neus.

"





LA FESTA MAJOR

A questa [esta d'estiu se celebra des del segle passat -abans la Festa Major de Vilanova era
per Sant Antoni Abat, patró de la ciutat-, pero a partir del primer ten; del 1900, els sec-

tors menestrals i, especialment, els comerciants de la vila van comenc;ar a potenciar la celebració
d'aquesta data en detriment de la de sant Antoni, que va quedar relegada a una [esta gremial: la
dels hortolans i traginers, carácter que encara avui persisteix.

EIs actes estrictes de la Festa Major de les Neus comencen al migdia de la vigília amb el
llancament des de la placa de la Vil a de Dotze morterets. Un parell d'hores abans ha tingut lloc
l'Entrada de Regidors a la Casa de la Vila i s'ha dut a terme el Convit a la Festa (Pregó) que
cada any pronuncia al Saló de Sessions de la Casa de la Vila, un literat dels Paísos Catalans.

A les 7 de la tarda surt, de la placa de la Caserna, la Cercavila de la Festa Major, compos-
ta. pels Diables i els Diables Petits, el Drac, les dues parelles de gegants: els de la Porra i els
hereus, els nans (o "cabecuts"), i les Mulasses de Vilanova i la Celtrú." En aquesta part del segui-
ci, modernament, s'hi han incorporat el Drac dit de la Geltrú (que és propietat d'un particular),
els gegants de la Geltrú i la Carpa i el Porró, que pertanyen al Patronat Municipal de Turisme.

14. L'any 199'6 la comissió organitzadora de la Festa Major de la Mare de Déu de les Neus va elaborar un protocol on s'indica ellloc pre-
cís que ha d' ocupar cada element f,tiu en la Cercavila.
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Seguidament, hi concorren els diversos Balls i altres entremesos: de bastons, de pastorets, de gita-
nes, de panderos, de cercolets, i de Serrallonga, i la Moixiganga, que pertanyen al folklore pene-
desenc (i del Garraf) i, darrerament, s'hi ha afegit un Ball de cint¿s a l'estil d'altres comarques.
Tanquen aquest seguici els Bordegassos de Vilanova i la banda de Música, sovint valenciana, que
mai no hi pot faltar. 15

La nit de la vigília, a les 11, s'encén el Castell de Focs, després comen<;a pn ball que no s'a-
cabará fins les 7 del matí de l'endemá. A la mateixa hora del ball comencen audicions de sarda-
nes i concerts de banda a la Vila.

A les 8 del matí del dia 5, els grallers s'escampen per tota la ciutat despertant els veíns amb
les Matinades. Aquesta cercavila, o seguici festiu, sortirá també, el dia 5 a dos quarts d'onze de
la Casa de la Vila, fins a l'Església de Sant Antoni i torna després de l'Ofici de Festa Major, a la
Casa de la Vila. Durant l'Ofici de Festa Major, cada any, un dels balls assistents a la Cercavila,
fa la seva exhibició davant de l'altar major.

Al migdia sol haver-hi exhibició de castells davant de la Casa de la Vila. A la tarda, a la
placa de la Vila, hi ha exhibició de tots els Balls i entremesos. Un cop acabada aquesta exhibi-
ció, cap a les 9 del vespre, surt de la mateixa placa el seguici del Vot del Poble'" que es dirige ix a
l'Església de Sant Antoni. Pels volts de les 11, a la placa de les Neus, té lloc el Vot del Poble que
llegeix l'alcalde en nom de la Població.

15. Aquests balls, entremesos i figures festives, tenen diverses classificacions. La majoria d'ells, com s'ha dit anteriorment provenen dels
seguicis de la vella processó del Corpus. Pero, aixó no vol dir que tots fossin creacions fetes expressament per aquesta magna festivitat cris-
tiana, ans, en la seva majoria, eren cerimonials que provenien de les antigues festivitats temporals: la celebració de les estacions; gremials:
les desfilades urbanes deis oficis agrupats, i laborals: les feines agropecuáries: la recollecció deis fruits, etc. Per una informació més preci-
sa pode u consultar La Festa a Cata/unya, Edt. Galaxia Gutemberg.



**La celebraciá de laJesta de la Mare de Déu de les Neus es deu a la promesa d'un vot (El Vot
del Poble) que les autoritats religioses, en nom de la població, van Jer a aquesta advocació mariana.
Asseguren les crimiques que aquesta prometenfa va fer-se perqué durant una serie d'anys seguits va
pedregar durant les setmanes anteriors a la verema i va Jer malbé el raim a les vinyes. Pe! que sembla,
en anys posteriors a la promesa va deixar de pedregar, així que a l'església de Sant Antoni s'instituí
una confraria o grup religiós que cada any, el dia 5 d'agost, celebraven una missa i altres oficis reli-
giosos en homenatge a la Mare de Déu de les Neus. Aquesta imatge, que té un altar a l'església de Sant
Antoni, sosté un gotim de raim en una má.

EIs actes de la Festa Major solen cornencar dos o tres dies abans del dia 5 i acabar dos o
tres dies després. Durant aquest dies, a part dels actes tradicionals anotats, s'organitzen mani-
festacions i activitats de tot signe: cultural, esportiu, recreatiu, social, etc.

FESTA MAJOR DE LA GELTRÚ

El 15 d'agost se celebra la festa de l'antiga vila de la Geltrú. EIs actes són semblants al de
les festes majors de l'entorn. Durant la llarga dictadura franquista, sobretot a partir de la decada
dels seixanta, la Festa Major de la Geltrú acollí joves i no tan joves vilanovins i geltrunencs que
distanciats de l'ambient cultural i polític oficials de la vila, trobaven en l'organització d'aquesta
festa ocasió per preparar el que, a partir de la década dels setanta, esdevindria el moviment de
renovació de la festa a tot Catalunya i també a Vilanova.

LES FESTES MAJORS DE LES BARRIADES

• El més de juny celebra la seva Festa Major el barri de l'Armanyá.
• El barri de Sant joan fa coincidir la seva Festa Major amb la diada de santJoan, el 24 de juny.
• El mes de juliol, al voltant de sant Jaume, celebren les seves festes els barris del Molí de

Vent i la Collada-Sis Camins.
• Coincidint arnb-Ia Mare de Déu d'Agost, el 15 d'aquest mes, celebra la seva festa el barri

del Tacó. Aquest barrr (anornenat colloquialment la Múrcia Xica), és historicament el primer
nucli fora vilá que va constituir-se com a barri amb carácter propio
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TARDOR



INTRODUCCIÓ

L es festivitats més importants de la tardor són el 8 de setembre, diada de les marededéus
trobades i el 29 d'aquest mateix mes, sant Miquel.

S'entén per les marededéus trobades totes aquelles imatges de Maria que van ser trobades
o descobertes miraculosament per algun pastor, o pages, o nen o nena sota algun vegetal, gene-
ralment un arbre, o mata de jonc, o canyís, etc. Aquest dia es fa festa als santuaris de Núria, la
Salut, la Fontsanta, la Gleva, la Bovera, Lurdes o Lorda, etc. Amb motiu d'aquest llarg llistat de
santuaris escampats per arreu es feien una infinitat de romiatges per celebrar la fi del bon temps,
ja que a partir d'aquest mes l'hivern s'imposaria. Sant Miquel, en el pensament antic, és el guar-
dia del cel i l'encarregat de portar-hi les animes. Aquesta epoca de l'any, corresponentment, era
la indicada per fer canvis de masoveries, també era una bona epoca per casar-se. EIs ramaders
baixaven els ramats de la muntanya per tenir-lo en climes més benignes. El bestiar que el mones-
tir de Santes Creus tenia a la Cerdanya baixava a hivernar a les terres al voltant de la torre
d'Enveja. Aquest bestiar baixava a peu des del Pirineu fins a Vilanova per la Carrerada Reial de
la Cerdanya, que en el seu últim tram, per desembocar a la plana de la torre d'Enveja, passava
justament per l'actual avinguda de la Torre del Valles." Aprofitant aquest temps de canvis i de
transhurnáncia se celebraven moltes fires, sobretot de bestiar.

16. Si busqueu en un mapa comarcal us adonareu que on aquesta avinguda connecta amb la carretera de l'Arboc, just davant del camping
(l'antic Mas Roquer), continua el camí (la vella carretada) en direcció a les muntanyes pel coll de Ferran i la serra del Bonaire (el pic de
l'Áliga),
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L'APLEC DE TARDOR

Cada any se celebra el segon diumenge d'octubre. La Talaia (agrupació excursionista) orga-
nitza un apleclcampament en un indret prop de la població. Darrerament aquest aplec s'ha

celebrat al bosquet de la Masia En Cabanyes, pero fins fa ben poc ternps se celebrava a l'ermita
de Lurdes. A l'aplec sol concórrer-hi molta gent jove que passen el dia amb jocs, dinars i gresca.

LA FIRA

El primer diumenge del mes de novembre, sempre que Tots Sants no caigui en aquest dia,
que aleshores passa al diumenge següent, té lloc la Fira de Vilanova i la Geltrú". Aquest

certamen comercial i lúdic va néixer el 1381 quan el rei Pere III el Cerimoniós concedí a la vila
llibertat per establir un mercat anual durant uns dies l'any. Des del segle XIV la Fira de Vila~ova
i la Geltrú ha passat per moltes i variades circumstáncies, ha desaparegut del calendari local i ha
tornat a apareixer, pero mai no hi han faltat les parades dels firaires: venda de joguines, pim-pam-
pums, cavallets, etc. Actualment, la fira local ha esdevingut un certamen comercial no especialit-
zat, que durant una setmana omple la Rambla, la placa del Mercat i la placa de la Vila de para-
des comercials i guinguetes de mil mercaderies, des de bijuteria barata a productes més o menys
exótics. EIs vilanovins i les vilanovines aprofiten aquesta epoca de l'any per estrenar la roba d'hi-
yerno Fins fa pocs anys també era costum "firar" la canalla, que volia dir comprar-los una jogui-
na a les parades dels firaires.

17. Anteriorment s'havia celebrat un dia després de Sant Martí, 1'11 de novembre.
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TOTSSANTS
(LA CASTANYADA)

T otes les civilitzacions han disposat d'un dia especial per a recordar i venerar els seus avant-
passats difunts. Succintament, aquesta és la idea que celebrem en aquesta doble festivitat:

Tots Sants i el Dia de Difunts.

Durant aquesta diada, encara avui, hom sol visitar els cementiris. S'aprofita aquesta visita
per netejar i guarnir les tombes amb flors. Uns die s abans les parades de flors confeccionen i
exposen uns rams especials en els quals solen abundar-hi els crisantems, les flors de sant Joan, o
sernprevives," i cintes o grans fulles de color morat.

La vigília de la festa, a la nit se celebra la Castanyada, que consistia -i consisteix, a les cases
que ho celebren- en un sopar, a les postres del qual es mengen moniatos, castanyes i codonys a
la brasa o al forn, i panellets. Moltes famílies passen aquest sopar al dinar del dia de la festa.

Darrerament, el consum de les postres tradicionals de la vetllada, s'ha constituir en una
celebració autónoma, que se celebra a l'escola i entre amics.

Els panellets són dolcos fets amb ametlla, mel o sucre; no haurien de contenir res més.
Amb aquesta recepta podem advertir que els productes básics dels panellets són els mateixos que
els de torró. Posteriorment, les pastisseries han complicat la fórmula i se'n fan de molts gustos
diferents.

Al principi, els panellets, com la coca de sant Joan i el tortell de Reis, no era altra cosa que
el "pa" que s'anava a beneir per consumir aquest dia. Aquests panets o panellets es consumien
durant l'ápat festiu; sovint, si feia bon temps, aquest ápat se celebrava vora les tombes dels fami-
liars difunts, durant la visita que se'ls feia.

El costum de menjar moniatos i castanyes no pot tenir altra explicació que aquests dos
articles són productes de l' epoca, així com ho són les ametlles.

,
18. Els termes flor de sant Joan i sernpreviva, salen designar diferents vegetals. Cada comarca sol batejar amb aquests termes alguna flor
o herba abundosa al seu territori, sense preocljfar-se gaire que coincideixi amb la mateixa flor de la comarca del costat.
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