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El regidor de Festes de l’Ajun-
tament del Vendrell, Christi-
an Soriano, va confirmar di-
vendres que la Festa Major del 
Vendrell 2021 es celebrarà tal i 
com estava previst, tot i que in-
corporant algunes modifi caci-
ons per ajustar-la a les mesures 
incloses en la darrera resolució 
del Procicat per la pandèmia 
de la Covid-19. De fet, fins i 
tot aquesta setmana hi ha la 
proposta que la vila s’inclo-
gui en el llistat de municipis 
amb toc de queda nocturn, 
d’1 a 6h. El regidor considera 
que “malgrat les circumstàn-
cies actuals, cal mantenir la 
cultura com a bé essencial i 
per això cal que les adminis-
tracions facin seu el compro-
mís de fer realitat el hashtag 
#laculturasegura”. “Ha de ser 
no només un hashtag, sinó un 
compromís de les administra-
cions per la cultura”, va afegir 
Christian Soriano.

“Tot i la pandèmia i les res-
triccions, les administracions 
també hem de vetllar i tenir 
cura d’una altra salut, la salut 
anímica i la salut mental, i per 
fer-ho creiem que la cultura 
és la millor vacuna”, va apun-
tar també Christian Soriano, a 
qui entrevistem per a aquest 
monogràfi c festamajorenc de 
16 pàgines que el 3d8 publica 
cada any coincidint amb la fes-
ta en honor a Santa Anna.

Reserva d’entrades

Per als actes que cal reserva 
prèvia d’entrades, per bé que 
gratuïtes i que es poden con-
sultar al programa de la pàgi-
na 35, es poden fer online fi ns 
esgotar l’aforament a l’adreça 
https://elvendrell.koobin.cat 
o bé presencialment al Racó de 
la Festa, l’àrea de la Regidoria 
de Festes ubicada provisional-
ment a la sala La Fusteria, del 
carrer Major. En aquest cas, 
l’horari és avui divendres de 
10 a 14h. A més, s’hi pot con-
tactar per telèfon (977 66 73 
79) i per correu electrònic 
(elVdefesta@elvendrell.net 

i festes@elvendrell.net).

Contingut del monogràfi c

Pel que fa al contingut d’aquest 
monogràfi c sobre la festa ma-
jor del Vendrell i a banda de 
l’esmentada entrevista a 
Christian Soriano i la infor-
mació sobre el pregoner, Jau-
me Ramon, al peu d’aquestes 
línies, informem sobre l’acte 
de reconeixement als Por-
tants d’Honor 2020-2021 i 
els aniversaris emblemàtics 
del Borinot de foc (10 anys) 
i l’Embarcada i dos dels seus 
balls folklòrics (15).  A més, 
publiquem un reportatge de 
Salvador Arroyo sobre la Unió 
Musical del Vendrell i un altre 
de Pere Ferrando sobre l’ex-
pressió vendrellenca ‘Dia del 
gos’. Paton Soler, col·laborador 
històric del 3d8 fa un repàs a 
concerts emblemàtics del Fes-
tival Internacional de Música 
Pau Casals, que arriba als 40 
anys; i també parlem de l’acte 
dels Nens del Vendrell d’avui 
mateix sobre el primer pilar 
de sis carregat al segle XX i dels 
concerts d’aquesta festa major.
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Vacuna festamajorenca
// ‘LA MILLOR VACUNA’ El Vendrell celebra la festa major de Santa Anna amb un lema que 
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L’Encesa del Campanar, un 
dels actes de la festa major 
del Vendrell més esperat 
| ARDET/VÍCTOR MERENCIO
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El vendrellenc Jaume Ramon 
Pinto, cinquena generació 
dels responsables de la Im-
premta Ramon, pronunciarà 
diumenge el pregó inaugural 
de la festa major del Vendrell 
2021. Serà a l’Auditori del Tí-
voli, després de l’acte de reco-
neixement als Portants d’Ho-
nor de Santa Anna 2021 (13h) 
i en un acte amb aforament 
limitat, però que podrà veu-
re’s en directe per Televisió 
El Vendrell.
Jaume Ramon és amb 46 anys 
el responsable de la impremta 

fundada fa 129 anys i, a més, 
des d’en fa 23 és el compositor 
i guitarra del grup Porland’s i 
també és membre del Bou de 
Foc del Vendrell juntament 
amb els seus fi lls, des de fa 2 
anys.
Ramon ha col·laborat amb 
la festa major diversos anys 
des del vessant professional 
com a membre de jurat de 
programes, per exemple, i es 
mostra agraït per l’encàrrec de 
ser el pregoner. “M’ho prenc 
com un reconeixement a les 
meves col·laboracions amb 
el poble, però no m’ho espe-
rava, perquè sóc un vendre-
llenc ras”, diu. Per tal de no 
‘casar-se’ amb cap entitat ni 
promotors d’actes a la vila, 

en tant que professional que 
treballa per a diversos sectors, 
Jaume Ramon reconeix que és 
“aliè” a pertànyer a qualsevol 
entitat concreta del Vendrell.

La festa major

Pel que fa a la festa major 
vendrellenca, el pregoner 
d’enguany diu que l’acte que 
li agrada més és també potser 
el més tradicional: l’Encesa 
del Campanar. “Visualment 
em va sorprendre molt des del 
principi i és un acte al qual la 
gent el veu amb expectativa. 
S’hi crea alguna cosa màgica, 
sobretot quan podies estar 
sota mateix, a la plaça Vella”, 
explica Ramon. “L’Encesa no 
és un castell de focs normal 

com el que pots veure a molts 
pobles, és singular i que fa 
poble”, afegeix. Fill d’una vila 
amb una tradició de foc molt 
arrelada, Jaume Ramon tam-
bé diu que és un enamorat de 
la Cercavila de Foc prèvia a la 
mateixa l’Encesa del Campa-
nar.
Quant al seu pregó, Ramon 
diu que l’ha previst amb 
“una part més emotiva i una 
d’històrica, a més d’una part 
més reivindicativa”. “La vi-
sió fi nal és treure a la gent la 
preocupació de la pandèmia 
i animar-la a gaudir. El que es 
pot fer, fer-ho bé; i que agafi  il-
lusió”, afegeix el pregoner de 
la festa major de Santa Anna 
2021, la segona en plena pan-

dèmia del coronavirus.
El mateix pregoner diu: “Em 
prenc el pregó amb molta il-
lusió”, i conclou la conversa 
mantinguda amb el 3d8 amb 
la refl exió que “bàsicament, 
el pregó és explicar algu-
na anècdota i fer poble, per 
exemple, a partir de com he 
viscut jo la festa major”. Com 
a anècdota, cal esmentar que 
quan li van proposar de ser 
pregoner, Ramon sortia d’un 
supermercat d’Esterri d’Àneu.
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El pregoner de la festa major 
del Vendrell d’aquest 2021, 
Jaume Ramon Pinto | 3D8

“L’Encesa del Campanar és un 
acte singular que fa poble”
// PREGONER Jaume Ramon inaugurarà la festa major diumenge
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Readaptades les cercaviles de la festa major per complir les mesures sanitàries pel coronavirus

Les cercaviles de la festa ma-
jor del Vendrell 2021 han 
estat readaptades a causa de 
la pandèmia i passen a ser 
‘punts d’actuació’ dels grups 
de cultura popular, sense ba-
llar entre punt i punt. Per as-

sistir als punts on hi haurà els 
balls folklòrics cal inscriure’s 
prèviament (vegeu informa-
ció inicial d’aquest monogrà-
fi c a la pàgina anterior). Di-
lluns, a les 11h, començarà 
la ‘cercavila’ que tindrà com a 

punts d’exhibició la Plaça del 
Tívoli, la Carretera del Dr. Ro-
bert i la Plaça Vella. En acabar, 
es buidarà la plaça per donar 
accés a qui tingui entrada pels 
Versos dels Diables  (13.30h). 
Al vespre (22h), els grups de 

foc actuaran a la Carretera de 
Valls, Plaça Nova i Plaça Pep 
Jai. Actuaran 3 dracs a cada 
punt alhora i després es des-
plaçaran cap al següent punt, 
de tal manera que tothom 
veurà totes les bèsties.

El Vendrell

Tradicional concert de festa major a càrrec 
del Cor-Orfeó Parroquial del Vendrell

Dilluns que ve, dia de Santa 
Anna (com cada any excepte 
el 2020 i coincidint amb el dia 
central de la festa major del 
Vendrell), es farà el tradicional 
concert de festa major a l’esglé-

sia parroquial del Sant Salvador. 
Serà a les 19 hores i anirà a càr-
rec del Cor-Orfeó Parroquial. El 
lema de l’acte és ‘Tornem!’, co-
incidint amb el retorn després 
del parèntesi de l’any passat.

Aquest any, concretament 
el 4 de juny, es va complir el 
desè aniversari del Borinot de 
foc del Vendrell, una fi gura de 
la cultura del foc vendrellen-
ca que va actuar per primer 
cop a la rambla en una exhibi-
ció de bateig que va comptar 
com a padrí amb el Drac Gau-
diamus de la Malèfi ca del Coll 
del barri de Gràcia de Barcelo-
na i amb l’acompanyament de 
les nombroses colles de foc de 

la vila del Vendrell.
El Borinot de Foc del Vendrell 
el condueixen dos portants, 
compta amb 16 punts de foc 
(13 sortidors i 3 bengales), 
acompanyat per masses i 
d’una formació de percussió 
i, en els seus inicis, gralles. 
Aproximadament pesa uns 
80 quilos i mesura 3 me-
tres de llargada, 1,40 metres 
d’amplada i 1,85 d’alçada. 
Està construït sobre una es-
tructura de ferro i la seva 
carcassa està feta de fi bra de 
vidre. Les seves faldilles ca-
racterístiques representen 
un prat verd on la bèstia hi 

habita. Una de les seves parti-
cularitats és la de formar part 
del reduït grup de bestiari de 
foc català basat en insectes, 
trobada dels quals es va rea-
litzar al Vendrell el 4 de juny 
de 2016 en motiu del 5è ani-
versari del bateig del Borinot 
de foc.
Habitualment, es pot gaudir 
de les enceses del Borinot al 
Vendrell, especialment en la 
Cercavila de foc de la Festa 
Major de Santa Anna, cada 26 
de juliol. També ha actuat so-
vint en l’acte previ organitzat 
per la Comissió de Foc i ano-
menat ‘Nostrefoc’ -absent 

aquest any per la pandèmia- 
i en les festes majors dels 
barris marítims del Francàs i 
Coma-ruga. A més a més, par-
ticipa en nombroses sortides 
fora del Vendrell.

Origen

El Borinot de Foc del Ven-
drell va ser creat del no-res 
per un grup d’amics i ami-
gues del Vendrell nascuts en 
la generació dels 80 i va néi-
xer amb una sola finalitat, 
segons l’entitat: “Fer gaudir 
del seu espectacle pirotèc-
nic-musico-festiu!”. 10 anys 
després de la seva creació, 

la colla està vivint un canvi 
generacional, tot i que con-
clou que “segueix i seguirà 
durant molts més anys ence-
nent les places amb alegria 
i entusiasme. A causa de la 
situació sanitària, el Borinot 
de foc del Vendrell celebrarà 
amb actes específics el desè 
aniversari el proper  2022, 
tot esperant fer-ho sense 
restriccions.
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Components del Borinot de 
foc del Vendrell | BORINOT

Desè aniversari de l’entitat 
Borinot de foc del Vendrell
// CARACTERÍSTIQUES La bèstia compta amb 16 punts de foc

L’Auditori del Tívoli de l’Esco-
la Municipal de Música Pau 
Casals (EMMPAC) del Ven-
drell acollirà diumenge al mig-
dia, a les 13h i en un acte amb 
aforament restringit i pel qual 
es prendran totes les mesures 
de seguretat contra el corona-
virus, l’acte de reconeixement 
dels Portants d’Honor de San-
ta Anna 2020-2021, que ja van 
ser nomenats ofi cialment ara 
fa un any en la primera festa 
major amb pandèmia i, ex-
cepcionalment, per a dues 
edicions de la festa. Per faci-
litar que el puguin veure el 
major nombre de persones, 
serà retransmès en direc-
te per Televisió El Vendrell. 
Com cada any des del 2008, 
l’Ajuntament del Vendrell de-
signa com a portant d’honor 
de Santa Anna persones relle-
vants per algunes de les seves 

tasques en favor de la cultura 
o d’altres aspectes de la vida 
social vendrellenca. Entre la 
seva tasca hi ha la de portar la 
imatge de la patrona del Ven-
drell a la sortida de l’ofi ci de 
festa major, a més de presidir 
en un lloc d’honor actes com 
el pregó o la ballada folklòrica 
de la jornada de santa Anne-
ta. Tanmateix, aquest any el 
programa s’ha vist novament 
alterat per la pandèmia de la 
Covid-19.

Portants d’Honor

Recordem que els Portants 
d’Honor de Santa Anna 2020-
2021 i que seran homenatjats 
diumenge són: Valentí Carné 
Nin, Joan Fontana Figuerola, 
Àngels Santacana Figuerola i 
Tomàs Trillas Mascaró. Tot se-
guit resumim algunes dades 
de cadascú.
Valentí Carné Nin. Carné és 
president de l’Escola Santa 
Teresa, fundador de la Coo-
perativa d’Ensenyament Baix 
Penedès, medalla d’or del Col-

legi de Graduats Socials i im-
pulsor cultural.
Joan Fontana Figuerola. De 
tradició familiar ceramista, 
terrissaire i artista, de fet va 
ser l’últim terrissaire del Ven-
drell. Des de fa molts anys, 
Fontana és la veu de Déu a les 
representacions teatrals dels 
Pastorets del Vendrell. Escrip-
tor de moltes obres de teatre 
i actor de diverses d’elles, una 
de les seves últimes interpre-
tacions va ser d’Àngel Guime-
rà, en la inauguració del teatre 
que duu el nom del mestre.
Àngels Santacana Figuero-
la. És coautora dels llibres 

l’Abans, el Vendrell desapa-
regut, la Casa del Portal del 
Pardo i 75è aniversari del Club 
d’Esports Vendrell, entre al-
tres. Historiadora dels mestres 
il·lustres vendrellencs com 
Pau Casals, Àngel Guimerà o 
Benvingut Socias, és membre 
de l’Institut d’Estudis Penede-
sencs (IEP), exmembre de la 
junta de l’Orgue del Vendrell 
i impulsora de la restauració 
d’aquest emblemàtic instru-
ment l’any 1997. Santacana 
també és conservadora de la 
Casa nadiua de Pau Casals i del 
Museu Àngel Guimerà.
Tomàs Trillas Mascaró. Can-

taire al Cor d’Infants dirigit 
per Jan Toldrà, Trillas és cone-
gut per ser col·laborador dels 
Pastorets del Vendrell, con-
cursant de l’antic Festival de 
la cançó, dansaire de la Colla 
Sardanista Migjorn, mem-
bre de la Junta directiva de la 
Lira Vendrellenca, cantaire 
de caramelles, membre de la 
Comissió del barri de la plaça 
Nova i Barceloneta, a més de 
participant de la Festa de la 
Bicicleta confeccionant grans 
carrosses. Actualment és 
membre del jurat de la Festa 
de la Bicicleta i de l’Associació 
Reis d’Orient del Vendrell.
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Reconeixement als Portants 
d’Honor de Santa Anna
// DIUMENGE Valentí Carné Nin, Joan Fontana Figuerola, Àngels Santacana Figuerola i 
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Valentí Carné Nin,  
Joan Fontana Figuerola, 
Àngels Santacana 
Figuerola i Tomàs 
Trillas Mascaró 
| AJUNTAMENT DEL VENDRELL

Christian Soriano és el regidor de Comuni-
cació i Transparència, Participació Ciuta-
dana, Festes i Igualtat i LGTB+ de l’Ajunta-
ment del Vendrell, a més de primer tinent 
d’alcalde i portaveu del govern local. Di-
vendres va confi rmar, en roda de premsa, 
que la capital del Baix Penedès tindrà fes-
ta major a partir d’aquest diumenge, tot i 
la pandèmia del coronavirus, precisament 
per donar sentit al lema de la festa: ‘La mi-
llor vacuna!’. S’han reajustat alguns hora-
ris de la festa, però el Vendrell tindrà, com 
ja va tenir l’any passat en una situació 
epidemiològica més complicada, la cele-
bració en honor a santa Anna. Després de 
la roda de premsa va atendre el 3d8. 

Per què han decidit mantenir la festa ma-
jor, tot i amb actes readaptats?
L’any 2020, amb l’empitjorament de la pandè-
mia, ja vam decidir mantenir la capitalitat de la 
cultura catalana i la festa major perquè aquest 
govern sempre hem entès la cultura com un bé 
de primera necessitat que des de les instituci-
ons hem d’oferir a la ciutadania; i perquè més 
enllà del Covid-19 hi ha altres aspectes que des 
de l’Ajuntament hem de satisfer. Òbviament, 
per la necessitat cultural d’una vila tan rica 
en cultura i patrimoni com és el Vendrell s’ha 
de seguir expandint aquesta riquesa. Per això 
aquest any, com el 2021, tornem a tenir festa 
major. Entenem que la cultura és la millor va-
cuna en una situació actual per la Covid-19.

No veu difícil d’explicar perquè se celebra-
ran cercaviles?

El que seria difícil d’explicar és que un repre-
sentant públic eludeixi les seves responsabili-
tats. La nostra responsabilitat no és fer la cerca-
vila com a tal, sinó oferir cultura i posar tots els 
mitjans necessaris perquè aquells actes es pu-
guin fer. El més senzill, òbviament, seria cre-
uar-nos de braços i dir que no hi pot haver festa 
major amb cercaviles, concerts o actes infan-
tils, però crec que si els ciutadans i ciutadanes 

ens paguen és per posar tots els mitjans per 
fer les màximes coses possibles. Fins i tot en 
un temps com aquest. Al fi nal, a més, ente-
nem també la cultura com una manera de dir 
que en els pitjors moments som capaços de 
reivindicar el millor de naltros mateixos, i la 
cultura és el millor que tenim com a societat 
del Vendrell.

Quina ha estat la principal difi cultat per 
arribar a tenir una festa major adapta-
da?

La incertesa de no saber realment en quin 
moment estaríem. Portem treballant amb 
les entitats de cultura popular, les de foc i la 
Confraria dels Administradors de Santa Anna 
des del gener, en plena tercera onada del co-
ronavirus, els contagis desbocats i amb la 
vacuna que encara no tenia els efectes d’ara. 
Ara bé, vam tenir un diàleg molt sincer i fl uid 
i vam dir de preparar l’escenari A, B i C, i a 
partir d’aquí tenir la cintura d’adaptar-nos a 
la situació. Així ho vam fer, hi va haver molt 
bona predisposició per part de tothom i ha 
estat aquesta comunicació i marcar-nos un 
objectiu comú allò que ha pogut fer possible 
que puguem tenir cercavila i festa major.

Hi ha alguna entitat que s’hagi mostrat 
reticent a participar-hi?

No, perquè no fem una festa de veritat des 
de la Fira Santa Teresa 2019 i hi ha moltes 
ganes de sortir i l’esperit de superació i ganes 
de reivindicar la cultura com un dels millors 
motors de cohesió social del Vendrell. Repe-
teixo: Hi ha hagut bona col·laboració, entesa 
i sintonia amb totes les entitats de cultura 
popular i de foc del municipi.

El 2021 no hi ha Administradors de Santa 
Anna. Qui la integra i quin paper ha tin-
gut la Confraria d’Administradors?

Representants dels exadministradors dels 

diferents anys des que n’hi ha, el 2015; i que 
ens han ajudat des de l’experiència d’organit-
zar una festa major a fer la d’aquest any. No 
hi ha administradors perquè hi va haver una 
proposta de Som Poble-ERC que demanava 
la suspensió del protocol de festa major, que 
va ser aprovada pel ple municipal i va decau-
re, però com hem dit sempre: la voluntat del 
govern és refer aquest protocol, que adminis-
trativament i jurídica estigui ben complet i 
quan estigui es tramitarà al ple.

Pot pronosticar quan serà això?

La meva intenció és anunciar els Adminis-
tradors de Santa Anna 2022 el proper octu-
bre, per la Fira de Santa Teresa. No ho podem 
anunciar com sempre per la festa major per-
què no hi ha aprovat el protocol. Hi ha una 
comissió d’elaboració del protocol, que pre-
sideix la regidora Mar Galeano i que està en 
funcionament. Un cop la comissió tingui el 
protocol tancat, s’aprovarà pel ple, però la 
idea amb què treballem el govern és poder 
anunciar els Administradors l’octubre.

Com s’escolliran?

Amb el mateix procediment que fi ns ara: El 
Consell d’Entitats en proposa dos, la Con-
fraria d’Administradors, dos més; i els altres 
dos surten de qui s’apunta al SAC per ser 
administrador/a o, en el defecte que ningú 
s’apunti, és la Regidora de Festes qui tria, 
però solen ser els mateixos Administradors 
qui es conformen el mateix grup de sis.

‘La millor vacuna’ sembla un lema encer-
tat per la festa que comença diumenge...

És que la cultura és la millor vacuna i la millor 
vacuna és fer festa major. Estem en una situ-
ació epidemiològica complicada, però tampoc 
hem de perdre el rumb que tenim gairebé un 
60% de la població espanyola amb una primera 
dosi i gairebé un 50% amb la pauta completa. 
És a dir, estem veient un repunt de contagis en-
tre la gent jove, que hem de recordar que és la 
que no està vacunada, però també és cert que 
en les darreres setmanes està vivint una crimi-
nalització que no és positiva. És cert que som 
els que estem contagiant més, però també els 
que estem més exposats i no estem vacunats; i 
quan tinguem un 70% de la gent vacunada -el 
que es considera immunitat de grup- el pro-
blema del Covid anirà disminuint de manera 
progressiva.

Això diuen els experts...

Ni hem de ser alarmistes i  catastrofi stes ara, 
ni havíem pensat fa un mes que el Covid s’ha-
via acabat i no existia. És que, al fi nal, que no 
ens permetin fer cercaviles, però sí un Canet 
Rock per a 25.000 persones sense distància ni 
cadires és difícil d’explicar. Els ajuntaments 
i administracions ens estem trencant les ba-
nyes per poder oferir cultura, però veiem que 
es poden fer festivals per a 25.000 persones 
sense cap tipus de restricció. Al fi nal, els que 
han pagat sempre les conseqüències d’algunes 
irresponsabilitats per part d’algunes adminis-
tracions són la restauració, la cultura i el sector 
turístic. El que nosaltres diem és que s’ha de 
ser responsable, però al mateix temps s’han de 
fer coses. Cal tenir paciència i respecte pel que 
diuen les autoritats sanitàries, i a partir d’aquí 
caminar, perquè la millor vacuna és la festa 
major i la cultura.

L’ENTREVISTA  Christian Soriano, regidor de Festes de l’Ajuntament del Vendrell Ricard Vinyals

“Tornem a tenir la festa major 
perquè la cultura és la millor 
vacuna en l’actual situació”
Christian Soriano
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Ara ja fa 15 anys que va néi-
xer l’Agrupació de Cultura 
Popular del Vendrell l’Em-
barcada. Va néixer amb els 
objectius de potenciar la 
cultura popular i promou-
re la participació ciutadana 
en les tradicions de la vila, 
generant una cohesió dels 
grups de folklore, incenti-
vant i recolzant les noves 
iniciatives populars.
L’entitat va ser constituï-
da el maig del 2006 amb la 
unió del Ball de Bastons (re-
cuperat el 1979), les Gralles 
del Baix Penedès i membres 
que van recuperar el mateix 
any el Ball de les Gitanes i 
el Ball de Pastorets. Com a 
dada curiosa, el Ball de Bas-
tons va haver de dissoldre’s 
com a entitat poc abans de la 
constitució de l’Embarcada, 
per a poder fer-ne possible la 
creació. 
Durant aquests quinze anys 
l’Embarcada ha recuperat 
i creat els 11 balls que avui 
en formen part.  Durant 
els seus dos primers anys 
de vida com a entitat, es va 
començar a treballar en l’or-
ganització d’activitats de 
divulgació de la cultura po-
pular a la població i es van 
impulsar treballs i estudis de 
recerca històrica tradicional. 
Aquestes tasques, avui en 
dia, se segueixen realitzant.

Un any després de la seva 
creació, al 2007, es va impul-
sar el Ball de Panderos, un 
ball tradicional del Penedès.
Al 2008 es va recuperar el 
Ball de Valencians, ball lli-
gat en els seus orígens amb 
els castells i amb constància 
al Vendrell des de fi nals del 
segle XIII. El mateix any es 
van crear dos balls infantils, 
amb l’objectiu que l’entitat 
fos un espai de trobada per a 
persones de qualsevol edat. 
Per als petits de la vila es van 
generar el Ball de la Patatuf i 
el Ball del 4 de Març (basat 
en el Ball de Cavallets).
Un any més tard es va recu-
perar un nou ball infantil, el 
Ball de Cercolets. Posterior-
ment, el 2010, es va impulsar 
un nou ball adult, el Ball de 
Cintes i ara fa just 10 anys, 
al 2011, amb motiu de l’edat 
i el pes dels cavalls del Ball 
del 4 de Març, es va canviar 
aquest pel Ball de Faixes, ball 
que comprèn joves d’entre 
12 i 16 anys.
L’any 2014 i amb motiu de 
reorganitzar les franges 
d’edat dels balls infantils es 
va crear el Ball de Figuetai-
res. L’últim ball en incorpo-
rar-se a les seccions adultes 
de l’entitat va ser el Ball de 
Cavallets (utilitzant els ca-
valls de l’anterior Ball de 4 
de Març). 
Enguany Les Gralles del Baix 
Penedès han deixat l’entitat 
amb l’objectiu de formar-ne 
una de nova. L’entitat ac-
tualment està formada per 

més de 600 socis i sòcies i per 
un total 11 seccions.

Ball de les gitanes i Ball 
de pastorets

Coincidint amb l’aniversari 
de l’entitat, enguany se ce-
lebra la recuperació de dos 
balls tradicionals molt po-
pulars a la vila del Vendrell. 
El Ball de les Gitanes apareix 
documentat per primer cop a 
la Festa Major de l’any 1877, 
tot i que se’n tenen refe-
rències des de l’any 1770. La 
Asociación Cultural de Ex-
tremadura el va recuperar 
l’any 1995 i se’n va fer càr-
rec fi ns al 2002. A partir del 
2006 va entrar a formar part 
de l’Embarcada.
És un ball parlat i els seus 
versos satírics són molt po-
pulars, ja que relaten aspec-
tes del propi ball i sobre el 
dia a dia de la vila. 
El Ball de Pastorets apareix 
documentat per primer cop 
a la vila al 1846 i va ser re-
cuperat el 1995 per la Asoci-
ación Cultural de Andalucía. 
El 2006 un grup de joves va 
reprendre l’activitat després 
d’uns anys d’inactivitat i 
va entrar a formar part de 
l’Embarcada.
És un ball parlat, en els seus 
versos els pastors/es descri-
uen la seva vida, el tracte 
amb el ramat, la fam o el fred 
entre d’altres. En aquests 
s’interpel·la sempre el Majo-
ral, amb una demanda o una 
explicació i fi nalment l’abso-
len a la Festa Major.

///// Festa Major del Vendrell 2021  |  Associació de Cultura Popular ///////////////////////////////////////////////////////////// 

Quinzè aniversari de l’Embarcada i 
dels balls de les Gitanes i de Pastorets  
// OBJECTIU L’Agrupació de Cultura Popular del Vendrell va néixer amb la voluntat de 
potenciar-la i de promoure la participació ciutadana en les tradicions de la vila

3d8 
El Vendrell

Fotografi a de grup de tots els balls folklòrics de l’Agrupació de Cultura Popular del Vendrell l’Embarcada  | L’EMBARCADA

GITANES

Any del primer 
document del ball

1877 

PASTORETS

Primer escrit sobre 
el ball al Vendrell

1846 

GRUPS

Balls populars integrats 
a l’Embarcada

11 

El Ball de Gitanes del Vendrell l’Embarcada  | L’EMBARCADA
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El Vendrell

Mesures per evitar
contagis de coronavirus

Per evitar la Covid-19, es re-
comana a tothom mante-
nir la distància mínima d’1,5 
metres i dur la mascareta en 
llocs tancats i actes de pública 
concurrència.

El Vendrell

Televisió El Vendrell oferirà diversos actes de la festa major en directe i n’enregistrarà d’altres per emetre en diferit

Televisió El Vendrell oferirà 
en directe, com cada any, els 
actes més destacats de la fes-
ta major en una programació 
especial. La primera retrans-
missió serà diumenge, dia de 
Sant Jaume. A les 13h es podrà 

seguir des de l’Auditori del Tí-
voli l’acte de reconeixement 
dels Portants d’Honor i tot 
seguit el pregó inaugural de la 
festa major a càrrec de Jaume 
Ramon Pinto. Dilluns, Santa 
Anna, es podrà seguir a partir 

de les 11.30h l’arribada dels 
grups de cultura popular a la 
Plaça Vella i posteriorment, a 
les 13h, els versos del Ball de 
Diables. Ja la tarda, a les 20h, 
es podrà seguir l’espectacle de 
dansa previst a l’aparcament 

del carrer Colom. Dimarts ofe-
rirà la ballada de lluïment dels 
grups de cultura popular, a les 
18.30h. Finalment dimecres, 
Dia del Gos, es retransmetrà 
en diferit a les 22h la repre-
sentació del Ball de Malcasats.

L’activitat musical vendrellen-
ca, amb els seus quintets, sex-
tets, orquestrines i orquestres, 
ha estat un tema d’interès i 

d’estudi en diferents publi-
cacions locals. Però el que so-
bretot desperta una gran curi-
ositat és el fet que a la vila hi 
hagués tants músics que fi ns 
i tot va permetre la fundació 
d’una associació corporativa 
en la dècada dels anys 20 del 
segle passat. Avui aquesta en-
titat, de fa gairebé cent anys, 
permet endinsar-nos en la fa-
ceta més humana dels nostres 
populars músics i, gràcies a un 
interessant document gràfi c, 
veure els rostres i identifi car 
un grup important de instru-
mentistes integrants d’aques-
ta entitat musical. Voldria 
dedicar aquestes ratlles a la 
memòria del bon amic Anton 
Company Jané ‘Capblanc’ 
(1923-2011) el qual, com a fi ll 
de músic, va posar-me sobre 
la pista d’aquesta associació i 
de la identitat dels seus inte-
grants.

Entitat Musical

La Unió Musical neix al Ven-
drell l‘any 1922 responent a 
la necessitat d’unir la ingent 
massa de músics locals i fi ns 
i tot comarcals que actuaven 
en les formacions vendre-
llenques de l’època. El músic 
vendrellenc viu del seu ofi ci; 
la seva feina diària és la de sa-
bater, sastre, fuster, cafeter...
La seva dedicació a la música 
surt a la llum en comptades 
ocasions en la documentació 
ofi cial, tot i que val la pena as-
senyalar que es nota un impor-
tant canvi a partir dels anys 30 
del segle passat -quan trobem 
ja censos electorals com el de 
1934- en què ja surten iden-
tifi cats fi ns a una dotzena de 

vendrellencs com a músics. La 
Unió Musical permet una ma-
jor coordinació entre els seus 
socis alhora que els identifi ca 
com un important col·lectiu 
amb una doble activitat pro-
fessional: l’ofi cial que els per-
met tenir uns ingressos fi xos, 
i la musical que els comporta 
una faceta més artística i que 
els assegura uns ingressos ex-
tres.
L’entitat es crea el 1922 “Els 
professors músics d’aquesta 
comarca s’han associat tots 
baix la denominació ‘Unió 
Musical’, havent establert el 
seu estatge social al mateix 
local de la societat choral ‘la 
Lira’ de nostra vila; quedant 
constituïda la junta de la se-
güent manera: Joan Ivern, pre-
sident; Eveli Bosch, secretari; 
Bonaventura Company, treso-
rer i vocals, Pau Gomis i Anton 
Galofré.” ( B.P. 29 abril 1922). 
L’entitat neix doncs amb una 
veritable vocació comarcal i és 
molt signifi catiu que la junta 
directiva la integrin els direc-
tors de les principals formaci-
ons musicals actives en aquest 
moment. El Mestre Ivern, del 
Quintet Ivern; Eveli Bosch, 
del Sextet el Vendrellenc; Bo-
naventura Company, del Sex-
tet Capblancs; Pau Gomis del 
Quintet Gomis;  Anton Galo-
fré, del Quintet Vendrellenc.
De l’activitat de l’entitat en van 
sortint algunes interessants 
notícies com ara la participació 
en l’homenatge del Vendrell a 
Pau Casals el 10 de juliol de 
1927  “parlament d’en Vidal i 
Canela [ Josep Vidal i Canela “ 
Pepito Trulla” (1881 – 1956)] 
en lliurar-li en nom dels mú-

sics vendrellencs, una gralla de 
la qual penja una placa amb la 
tocata de les ‘matinades’.” ( B.P. 
16 juliol 1927).
També l’anyal institució de 
la festa de Santa Cecília: “Per 
a dimecres vinent, festa de 
Santa Cecília, la Unió Musical 
d’aquesta vila esta organitzant 
una festa semblant a les que, 
d’alguns anys a aquesta part, 
ve ella celebrant amb caràcter 
benèfi c i a llaor de la patrona 
dels músics.” ( B.P. 18 novem-
bre 1933)
Pel que fa als actes principals 
de la diada, la premsa detalla 
que consistien en: “A primera 
hora del matí les gralles feren 
una matinal; a les deu es cele-
brà a l’església parroquial una 
missa major en la qual fou 
executada mestrívolament i a 
gran orquestra la missa a qua-
tre veus del mestre Goicoechea 
(...) en sortint d’ofi ci els músics 
vendrellencs, seguint una hu-
manitària costum per ells es-
tablerta, anaren al cementiri 
a posar ramells de flors a les 
tombes dels seus companys 
traspassats a millor vida.”( B.P. 
25 novembre 1933).

Músics: rostres i identitats.

Mercès a la relació amb l’An-
ton Company Jané “Capblanc” 
vaig tenir l’oportunitat d’acce-
dir a un document gràfi c molt 
interessant. Una fotografia 
grupal de 1933 que ens mostra 
precisament, vora les portes 
del cementiri,els 17 músics 
locals i comarcals que en nom 
de la Unió Musical varen fer 
aquella ofrena floral. Anton 
Company, assistent a l’acte, 
ens recordava que l’ofrena es 

va fer a les sepultures de Carles 
Gestí Llort ( 1898 – 1931). I a un 
altre músic que li deien l’Ullde-
molins del qual no recordava 
nom ni cognom ( Entrevista 
15-3 -03). Amb la col·laboració 
de l’Anton Company i del mes-
tre Jaume Marcé Diu (1922 – 
2004), també present a l’acte 
, vàrem poder identifi car els 17 
músics que hi prengueren part.
Analitzant una mica les trajec-
tòries dels músics presents a la 
fotografi a podem dir que hi ha 
una àmplia representació de 
les formacions musicals ven-
drellenques des de principis 
del segle vint fi ns el 1936: Or-
questra la Vendrellense (Vida 
i Canela, Bosch) Sextet el 
Vendrellenc ( Cornellà, Vidal 
Canela, Eveli Bosch, Ribas). 
Sextet Capblancs (Cornellà, 
Solé,Bosch). Dancing Jazz 
(Babot, Vidal Martí, Cornellà, 
Tous). Quintet Ideal (Ribas, 
Emili Vidal, Coll). Quintet Go-
mis ( Borrull, Bassa, Carné). 
Orquestrina Gomis ( Bassa, Ri-
bas). Melody-Jazz ( Vidal Martí, 
Babot, Vives, Carné, Tous, Coll, 
Cornellà). Great- Jazz (Borrull). 
Gold- Days ( Ribas, Nin, Co-
let). La imatge resulta ser un 
important document gràfic 
que recull músics actius en 10 
formacions vendrellenques i 
que permet a cop d’ ull valo-
rar i analitzar la intensa vida 
musical vendrellenca d’aquest 
període segle XX.
No voldria acabar aquestes rat-
lles sense agrair la col·laboració 
del Marc Casellas Sequera en 
la localització de dades per 
aquest article i la Núria Arroyo 
Palau pel seu suport en el ma-
terial gràfi c.

///// Festa Major del Vendrell 2021 |  Història  ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

La Unió Musical del Vendrell, la societat corporativa dels nostres músics

Salvador Arroyo Julivert
El Vendrell

Gralla amb la partitura de 
les matinades gravada en 
argent, que la Unió Mu-
sical va regalar al mestre 
Pau Casals l’any 1927  | 3D8

// ASSOCIACIÓ L’any 1922 es va fundar la Unió Musical del Vendrell, una societat que 
aglutinava els músics de la capital però també de la resta del Baix Penedès

 // ACTIVITAT L’ entitat va estar activa durant la dècada dels anys vint i trenta del segle XX i en aquest 
reportatge publiquem i identifi quem 17 components de l’associació en una imatge del 1933

El vendrellenc Jordi Pellicer, 
cap de colla dels Nens del Ven-
drell des del 2020, membre 
de la comissió del barri de la 
Plaça Nova i Barceloneta des 
de fa més d’una dècada i que 
ja ha fet nombrosos cartells 
i il·lustracions -tot i que fi ns 
el moment havia estat com a 

‘hobbie’-, és l’autor del cartell 
de la festa major del Vendrell 
2021. El seu lema és ‘La mi-
llor vacuna’, per reforçar un 
missatge d’ànims i esperança 
durant la segona festa major 
vendrellenca en plena pandè-
mia de la Covid-19. 
El cartell de la festa vendre-
llenca és una il·lustració de 
l’Encesa del Campanar, “l’ac-
te que ens agrupa a tots els 
vendrellencs i que podem 
gaudir junts, com sempre, 

també aquest any”, explica 
Pellicer. “És un moment de 
trobada a tot el Vendrell, ja 
sigui a tocar de la plaça Vella 
o en qualsevol terrat”, afe-
geix Jordi Pellicer, que ha 
volgut ressaltar les espurnes 
d’aquest any amb els colors 
verd i blau del municipi ven-
drellenc.
A més, Pellicer homenatja en 
la seva obra la cultura popular 
vendrellenc i és per això que 
més en primer pla s’hi veuen 

dibuixats “un casteller, un 
diable, un bastoner, un pas-
toret, un graller i un músic 
de la banda”.
Jordi Pellicer va acabar el 
cartell fa un parell de mesos 
quan “aleshores no s’esperava 
la cinquena onada del corona-
virus”, reconeix. Amb tot, de-
sitja a tothom una bona festa 
major, com les que ell mateix 
ha viscut com a membre dels 
Nens i també havia estat del 
ball de Pastorets.

///// Festa Major del Vendrell 2021  |  El cartell/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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Jordi Pellicer, amb el seu cartell de festa major | 3D8

Jordi Pellicer és l’autor 
del cartell de l’FM 2021                    
// LA MILLOR VACUNA És el lema que es reforça en aquesta segona 
festa major de santa Anna coincidint amb la pandèmia de Covid-19

1.   Cassimir Coll Lluch “ de cal Cassimiro graller” ( 1912-1998)

2.   Anton Cornellà Poch “ Antonet de la Matilde “ La Bisbal  
 (1895-1969) 

3.  Salvador Ribas Antich “ Vador de la Pepa Antiga” 
      (1891- 1971)

4.   Carles Solé Cassañas “ Carlos Xaconin” ( 1898-?) 

5.  Joan Carné Güell “ Jan Carné” ( 1902 - ?)

6.   Joan Vidal Martí “ Baltasar de cal Tof ” ( 1907-1997). 

aglutinava els músics de la capital però també de la resta del Baix Penedès

IMATGE DELS 17 MEMBRES DE LA UNIÓ MUSICAL DEL VENDRELL QUE VAN FER UNA OFRENA A LA TOMBA D’ALTRES MÚSICS EL NOVEMBRE DEL 1933

7. Joan Vives Ventura “ Gat de masia” (1912-2002)

8. Josep Vidal Canela “ Pepito Trulla” ( 1881-1956) 

9.   Eveli Bosch Farré “ Tintorer” (1880 - ?)

10.  Joan Borrull Soler “ Escultor” (1884- 1960) 

11. El Font de Banyeres

12.  Ramon Babot Vergés “ Babot” (1889 -1939) 

13. Eduard Colet Papiol “ Ganiveter” (1912-1970)

14.  Josep Bassa Perles “ Pepito Ventureta” ( 1903 -?) 

15. Josep Nin Arans “ Sepus” ( 1914-1938)

16.  Miquel Tous Rius “ Matagarrofers” ( 1912-1939) 

17. Emili Vidal Mañe “ Mílio de cal Trulla” ( 1912 - ?)

18. Carles Gestí Nin “ Gestí” ( 1925-1989) Futur músic .

19.  Jaume Marcé Diu “ Mestre Marcé” ( 1922-2004)  Futur músic. 

20. Anton Company Jané “ Capblanc” ( 1923 – 2011).
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Grup de músics vendrellencs de la Unió Musical que  van prendre part en la Festa de Santa Cecília de l’any 1933  | A. COMPANY
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A les envistes d’una nova 
edició de la festa major del 
Vendrell, en la qual esperem 
es pugui recuperar una part 
del seu contingut tradicio-
nal -després d’un 2020 per 
oblidar i a la espera d’un 2022 
que ens ha de servir per tor-
nar a la normalitat-, avui vo-
lem estudiar i reivindicar una 
expressió relacionada amb la 
festa major i que sempre ha 
estat molt arrelada en el par-
lar vendrellenc, tot i que ha 
estat emprada en diferents 
poblacions.
Ens referim a la frase “el dia 
del gos” per anomenar el dar-
rer dia de la festa major, una 
expressió que recull exacta-
ment l’esperit de la locució 
llatina “post festum, festum”, 
és a dir, prendre’s un descans 
després d’uns quants dies de 
gatzara i disbauxa i abans de 
reprendre la quotidianitat di-
ària. Aquesta jornada de “des-
compressió”  bàsicament con-
sistia a anar a dinar als afores 
de la vila, o a fruir dels banys a 
les platges del municipi.
Com hem dit, l’expressió 
l’hem localitzat en diferents 
poblacions i èpoques, però 
mereix punt i a part el cas la 
vila del Vendrell, on la locució 
encara es manté ben viva en-
tre el seu vocabulari festama-
jorenc, àdhuc als programes 
ofi cial de la festa. En aquest 
sentit, no deixa d’esser curi-
ós el fet que la referència més 
antiga que hem pogut trobar 
d’aquesta frase sigui, preci-
sament, de la festa major del 
Vendrell, i amb una antigor 
més que remarcable: el 1863.  
La publicació barcelonina “El 

Pájaro Azul” del 24 de juliol 
anuncia els actes de la festa. 
En un moment donat, se’ns 
explica que “pasado el dia de 
Santa Ana, tiene en aquel pue-
blo la costumbre de celebrar el 
de San Roque, haciendo el gós 
segun ellos dicen el dia siguien-
te: lo que sin duda hace alusión 
al perro, inseparable compañe-
ro de aquel bienaventurado 
santo, proporcionándose con 
este apéndice casi una semana 
de diversión, holganza y gau-
deamus”.
El text que acabem de llegir 
no pot ser més clar: ja llavors 
els vendrellencs tenien el 
costum de celebrar el darrer 
dia de la festa, que ja l’ano-
menaven “del gos”. I vincula 
l’origen de la tradició amb el 
sant occità, que anava sem-
pre acompanyat d’un gos que 
el portava menjar quan es va 
contagiar de la pesta en cuidar 
la gent que patia la malaltia i 
ningú s’hi volia apropar. 
El que no explica és en què  
consistia la diada. Els detalls 
els trobem en la publicació 
local “El Vendrellense” del 29 
de juliol del 1894, un cop pas-
sada la festa major: “conciertos 
alimenticios que tienen lugar en 
nuestras concurridas playas en 
esta época de baños, y en las gi-
ras campestres (vulgo, dia del 
gos), que después de repetidas 
fi estas tienen lugar.” La platja, 
doncs, era una de les destina-
cions escollides per passar-hi 
el dia. Al respecte, hi trobem 
moltes referències durant els 
primers anys del segle XX a la 
premsa local. Com a exemple 
recollim el que diu “El Baix 
Penedès” de l’u d’agost del 
1914: “Grossa, com cada any, 
fou la gentada que’l dimarts, 
dia del ‘gos’ de nostra festa 
major, anà a la platja de Co-
marruga”. O la queixa apare-

guda a la premsa local el 1919, 
quan van ésser insuficients 
els trens per traslladar la gent 
que no tenia tartana a les plat-
ges del municipi per celebrar 
“el dia del Gos de Santana”. 
El dia concret del calendari 
ja ens el dona una crònica 
publicada a “La Comarca de 
Vendrell” del 29 de juliol del 
1905: “Dia 28. Ya no me han 
despertado ni las grallas, ni los 
diables, pero ya me despertó la 
voz de mi principal antes de fi es-
tas, con las siguientes palabras: 
el dia del gos a l’hora al despatx. 
Sí, señores, aquí llamamos gos, 
precisamente, al día de mi cum-
pleaños...”.

Apareix als programes

I és que cada dia de la festa 
major vendrellenca té el seu 
nom específi c: el 25 de juli-
ol, Sant Jaume; el 26, Santa 
Anna; el 27, Santa Anneta i el 
28, el Gos. Aquesta nomen-
clatura estava tan arrelada 
entre la població que al pro-
grama d’actes de la festa ma-
jor del 1923 ja apareix, per pri-
mer cop, encapçalant els actes 
previstos. Pel dia 28, però, 
apareix així: “Tornaboda ‘el 
goç’”. La paraula que l’acom-
panya, segons el diccionari, 
signifi ca “festa, menjada, que 
es fa l’endemà d’una boda, 
l’endemà de la Festa Major.” 
Ens imaginem que els redac-
tors van recórrer al mot “tor-
naboda” de cara als forasters, 
que trobarien desconcertant 
un dia dedicat al “gos”. 
La iniciativa d’incloure l’ex-
pressió als programes ofi cials 
li va costar tenir continuïtat. 
El 1926, durant la dictadura 
de Primo de Rivera, el pro-
grama és escrit en castellà. 
S’hi esmenta la “diada de San 
Jaime”, la “festividad de Santa 
Ana” i la “festividad de San-
ta Aneta”, però no pas la del 
“perro”... Amb la proclama-
ció de la segona República, 
el 1931, es recupera tota la 
nomenclatura, inclosa el “dia 
del Goç”, sense afegits ni ex-
plicacions com la del 1923. 
Amb la dictadura de Franco a 
partir del 1939 tan sols sobre-
viuen els títols de “San Jaime” 
i “Santa Ana”. 
No és fi ns el 1979, amb l’ar-
ribada dels primers ajunta-
ments democràtics a l’abril, 

que reapareixen els tradici-
onals títols. A la portada del 
setmanari “Informes-Baix Pe-
nedès” del 2 d’agost, on es fa 
balanç de la passada festa ma-
jor, apareix el titular “Santa 
Anna, Santa Anneta i el Gos”. 
Els quaranta anys de franquis-
me, doncs, van deixar intacte 
la tradicional nomenclatura 
festamajorenca, almenys al 
Vendrell.
Tornant als programes d’actes 
oficials, aquests títols s’in-
corporen el 1981, però d’una 
manera intermitent, ja que 
no tornen a aparèixer fi ns el 
1986, 87 i 88. Curiosos són els 
casos de les edicions del 1989 
i 1990, quan surt Santa Anna i 
Santa Anneta, però no el Gos. 
A partir del 1991 i fi ns avui ha 
sortit sempre a excepció de 
les edicions del 2008 al 2013. 

El signifi cat

Ja hem vist com a la referèn-
cia escrita més antiga que co-
neixem, del 1863, el redactor 
vincula la festa al fi del com-
pany de Sant Roc, la festivi-
tat del qual es celebra el 16 
d’agost.  En un article titulat 
“El Gos” i publicat a la revista 
“Mediterraneo” de Castelló, 
l’autor –Avel·lí Flors Bonet- 
incideix en aquest punt de 
vista: “...els bons valencians, 
especialment els de Castelló, 
celebrem tots els anys la fes-
ta de Sant Roc, allargant-la un 
dia més EL DIA DEL GOS. Un 
dia que els nostres majors de-
dicaven a descansar després 
de la festa de Sant Roc i la 
Mare de Déu d’Agost. No mai 
més ben combinat tot, el Gos 
i el descans.” I  posa un nou 
exemple: “A un dels barris 
de Reus se celebra la Festa de 
Sant Gos exactament l’ende-
mà del dia de Sant Roc. Com 
a Castelló.” La referència reu-
senca també la recull el fol-
klorista Joan Amades. 
D’aquesta primera explicació 
del seu signifi cat ens sembla 
oportú deixar constància que, 
segons l’historiador i notari 
vendrellenc Jaume Ramon al 
seu “Vendrell Històric”, a la 
vila s’havia celebrat la festa de 
Sant Roc “igualment vot de 
poble, que fa molt de temps 
caigué en desús”. Aquest text 
fou publicat per primer cop 
el 1896, per tant la festivi-

El Vendrell

Ballada de lluïment a càrrec dels grups folklòrics

Dimarts que ve, dia 27 de juli-
ol, a les 18.30h, hi haurà una 
actuació de lluïment a càrrec 
del Ball de Diables, Ball de 
Diablons, Ball de Cercolets, 
Ball de les Gitanes, Ball de 
Pastorets i Ball de Valencians 

del Vendrell, en un acte orga-
nitzat per la Comissió de Cer-
cavila i que es farà amb afora-
ment limitat i reserva prèvia a 
la plaça del Tívoli. Per facilitar 
que el gaudeixi tothom, el re-
transmetrà TV El Vendrell.

///// Festa Major del Vendrell 2021   |  Tradició ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////     

“El Dia del Gos”: una expressió de festa major arrelada al Vendrell
// 1863 La notícia més antiga localitzada fins avui apareix en el setmanari 
‘El Pájaro Azul’ de Barcelona i ja fa referència a la festa major vendrellenca

//1923  Els programes de la festa major del Vendrell recullen el Dia del Gos des de fa gairebé un segle 
i s’ha anat utilitzant aquesta expressió de manera intermitent en diferents períodes fins avui  

Pere Ferrando Romeu
El Vendrell

tat s’havia deixat de celebrar 
feia ja molts anys. Va ajudar 
aquesta antiga celebració amb 
l’arrelament de la frase entre 
els vendrellencs?
La coincidència que a aquesta 
espècie animal se li ha atribu-
ït, per norma general, la con-
dició de peresós ha portat a 
una nova interpretació del 
signifi cat: un dia per descan-
sar, gandulejar, jeure i no tre-
ballar, allò que vulgarment en 
diríem “fer el gos”.
L’escriptor i periodista ven-
drellenc Narcís Bas i Socias va 
aprofi tar un diàleg entre dos 
personatges, un de foraster i 
un de la vila, a la seva novel-
la de costums “La Nari” –“El 
Baix Penedès” 31-12-1927- 
per explicar el significat de 
l’expressió, alhora que rei-
vindicava el seu origen ven-
drellenc: “Dia del gos val tan 
com dir ‘dia de la mandra’. És 
una expressió vulgaríssima 
genuïnament vendrellenca, 
aplicada l’endemà de la ja 
prou llarga festa major.”En els 
mateixos termes s’expressa el 
Diccionari Català-Valencià-
Balear quan, a l’entrada “Dia”, 
recull “dia del gos” com “l’en-
demà del dia de festa major, 

que és considerat també mitja 
festa (el gos signifi ca la peresa 
de treballar en tal dia)”.
Encara hem trobat una ter-
cera explicació del seu signi-
fi cat. Al llibre “Abecedari de 
la Festa Major de Vilafranca 
del Penedès” inclou l’entrada 
“dia del gos” amb la següent 
explicació: “denominació 
popular del darrer dia de FM. 
La seva etimologia vol fer re-
ferència a l’aprofi tament que 
s’acostumava a fer del que ha 
quedat de les viandes de  festa 
dels dies anteriors.” Tot i que 
a la capital de l’Alt Penedès la 
locució està en total regressió, 
l’any 2007 a les ones de Ràdio 
Vilafranca encara emetien un 
programa que duia com a títol 
“El dia del gos”. 

Un ús estès a altres 
poblacions

Com acabem de veure, el 
Diccionari Català-Valencià-
Balear recull l’expressió però 
no parla que sigui un localis-
me, ni menys originari del 
Vendrell, quan l’obra és molt 
acurada en aquest sentit. I es 
que, en fer una recerca per 
diferents portals de prem-
sa digitalitzada, hem trobat 

fi ns a divuit poblacions que 
l’han utilitzat al darrer segle 
i quart, àdhuc alguns del País 
Valencià, com l’al·ludit de 
Castelló o el d’Alcàsser.
En el nostre entorn més pro-
per, al Penedès, a banda del 
Vendrell i Vilafranca del Pe-
nedès, el tenim documentat 
a l’Arboç, La Bisbal del Pe-
nedès, Sant Jaume dels Do-
menys, Sant Pere Molanta, 
Cubelles, Ribes i Vilanova i la 
Geltrú. Tot i que caldria apro-
fundir i estudiar cada cas, la 
percepció és que la frase es 
va perdent en el parlar dels 
penedesencs. La Bisbal del 
Penedès s’escaparia d’aques-
ta dinàmica, on la frase és en-
cara vigent entre la població.
Per tant, davant d’aquesta 
realitat, considerem encara 
més meritòria la conservació 
entre el parlar vendrellenc, 
on la utilització arrenca de 
molt antic, s’ha conservat 
al llarg del temps fins i tot 
en situacions adverses per 
a la llengua, sempre se n’ha 
fet bandera i avui continua 
totalment vigent. Caldrà, 
doncs, no abaixar la guàrdia 
per continuar mantenint-la 
ben viva.

 

1.  Retall del programa de la festa major del Vendrell 
del 1923 on apareix per primer cop l’expressió “el gos”  
|  BPTB-EL VENDRELL

2.  Vinyeta de l’”Auca de la Festa Major” del 1919, amb 
dibuixos del vilanoví Enric Cristòfor Ricard Nin i textos que 
podrien ser del vilafranquí mossèn Manuel Trens Ribas  | REVISTA 

“PENEDÈS” NÚM. 6- JUL. AGOST 1921

Gravat vuitcentista de la 
imatge de Sant Roc amb el 
seu inseparable gos. Els nos-
tres avantpassats l’invocaven 
per protegir-los i guarir-los 
de les diferents epidèmies 
que assotaven la societat
|  AUTOR
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R.V.
El Vendrell

El folklorista vendrellenc 
Salvador Arroyo Julivert és 
l’autor de l’estampa de Santa 
Anna que es repartirà aquesta 
festa major del Vendrell. Ar-
royo diu que ha volgut donar 
un “toc històric” a la imatge 
de la patrona vendrellenca i 
és per això que ha fet una il-
lustració a partir de la imatge 
del Reliquiari d’Argent del 

segle XVIII, malauradament 
desaparegut a la Guerra Ci-
vil, tot i que se’n conserva 
en una foto. El mateix fol-
klorista explica que el pri-
mer document on s’explica 
l’edició d’estampes de Santa 
Anna al Vendrell és del 1777 
i que se’n conserven algunes 
d’escadusseres, com una foto 
del 1940. El 1987, coincidint 
amb el 110è aniversari de la 
primera estampa documen-
tada, Pau Arroyo en va dibui-
xar una. La tradició d’editar 
estampes es va recuperar en 

format fotografi a de la imat-
ge de la patrona del Vendrell 
que hi ha a l’altar parroquial 
el 1997. El 2010 es torna a la 
iniciativa de dibuixar l’es-
tampa, on s’inclouen al peu 
els noms dels Portants d’Ho-
nor de Santa Anna, fi gura re-
cuperada dos anys abans. El 
primer autor de l’estampa un 
cop instaurada la tradició de 
fer-ne una il·lustració va ser 
Jordi Llucià i, com apuntà-
vem, aquest 2021 la tasca ha 
estat encarregada a Salvador 
Arroyo.

L’estampa de Santa Anna 
que ha dibuixat Salvador 
Arroyo per la festa major 
del Vendrell 2021 | 3D8

Salvador Arroyo, 
estamper de Sta. Anna 
// TOC HISTÒRIC S’ha inspirat en una fotografi a de la 
patrona del Vendrell del Reliquiari d’Argent del s.XVIII
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El Vendrell

Tronada de fi  de festa, 
dimecres a les 22h

La Tronada de fi  de la festa ma-
jor s’encendrà dimecres que 
ve, Dia del Gos, a les 22h des 
del capdamunt del campanar 
de l’Església parroquial del 
Vendrell.
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Exposicions

Amb el lema ‘L’Art a la nostra vila’, per la festa major hi ha obertes diverses mostres

Fins al 31 de juliol hi ha l’ex-
posició ‘Orografi a’, de Maria 
Teresa Capeta, a la Sala Por-
tal del Pardo; i ‘El Vendrell, 
l’època daurada: Casals, Fe-
nosa, Guimerà i Nin’ al Cen-
tre Cívic l’Estació. També 

es pot gaudir aquesta festa 
major del Vendrell i fins al 
5 de setembre de la mostra 
‘Retrats sota el foc’, de DGC 
Fotografi a i organitzada pel 
Ball de Diables del Vendrell 
al Museu Deu. Finalment, 

la Sala Portal del Pardo acull 
fins al 10 de setembre ‘El 
Buit’, una exposició amb 
obres de Camil·la Pérez Salvà, 
Enric Llevat, Madola, Maria 
Bosch, Maria Eugenia Mari-
que i Nu Díaz.

El Festival Internacional de 
Música Pau Casals (FIMPC) 
del Vendrell enguany ha 
arribat a la seva 40a edició, 
i per celebrar-ho, la secció 
“Músiques que fan vides” 
del nostre setmanari ha 
preparat un especial amb 
una breu selecció dels mi-
lers d’obres que s’hi han 
pogut  escoltar.

“Músics rellevants”

En aquest emblemàtic Fes-
tival penedesenc hi han 
actuat molts músics relle-
vants d’aquí, i també d’ar-

reu del món, i encara que 
no els hi trobareu tots, sí 
que hi apareixen Jordi Ca-
mell, Cor Zóngora, Marga-
rida Buendía, Griselda Ra-
mon, Orquestra de Cambra 
del Garraf, David Puertas, 
Ainhoa Arteta, Jordi Savall, 
Joaquin Achúcarro, Misha 
Maiski, Maria Joâo Pires 
o Natàlia Gutman, entre 
d’altres.
La tria de les 18 obres que 
trobareu en aquest especial 
de 4 pàgines ha anat a càr-
rec del cantautor vilafran-
quí jubilat a les Cabanyes 
Paton Soler, que va escriu-
re al 3d8 cròniques sobre 
el FIMPC, del 1998 fins al 
2015, i que va assistir a més 
de 120 concerts.

///// Festa Major del Vendrell 2021  |  Música /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

40 anys del FIMPC
Xavi Gonzàlez
Vilafranca/El Vendrell

// AUTOR El cantautor cabanyenc Paton Soler fa una selecció d’entre el milers 
d’obres que s’han pogut escoltar durant tots aquests anys al festival internacional

SANT MARTÍ DEL CANIGÓ: L’amic 
Ricard Vinyals Pressing -que actu-
alment és director del 3d8, i que 
aleshores era redactor del Baix Pe-
nedès- va ser qui em va oferir la 
possibilitat d’escriure al setmanari 
sobre el FIMPC del Vendrell. Una 
de les experiències més enriqui-
dores de la meva vida! Guardo un 
bon record de molts concerts, i es-
pecialment del primer al que vaig 
assistir. Era el “Concert inaugural” 
de la 18a edició, i l’Orquestra Naci-

onal de Cambra d’Andorra -dirigida per Gerard Claret- van cloure la vetllada in-
terpretant Sant Martí del Canigó de Pau Casals. Aquesta sardana i El cant dels ocells 
són sense cap dubte les peces que més vegades van sonar a totes les temporades 
que vaig fer de cronista del FIMPC al 3d8.

AVE MARIA: El Cor Zóngora va 
crear-se l’any 1996 a l’Escola Mu-
nicipal de Música Pau Casals del 
Vendrell, i totes les seves veus 
són femenines. Puc assegurar que 
aquest cor té un altíssim nivell per-
què les vaig veure actuar al 31è Fes-
tival Internacional de Música Pau 
Casals, i van encantar-me des de la 
primera peça que van interpretar 
fins a la darrera, i especialment va 
emocionar-me l’Ave Maria del com-
positor belga César Franck. La di-
rectora d’aquesta formació coral vendrellenca és Montserrat Meneses, i en aquell 
concert van participar-hi com a convidats el director Xavier Pagès i la pianista 
Ana Menéndez. També voldria comentar que Marta Casals d’Istomin -vídua del 
mestre Casals- va ser present en aquella vetllada.  

MELODIES QUE FAN VIDES

SANT MARTÍ DEL CANIGÓ / AVE MARIA

SUITE ITALIENNE: El violoncel 
sempre ha tingut un paper prota-
gonista a totes les edicions del Fes-
tival Internacional de Música Pau 
Casals, i amb aquest instrument 
que va popularitzar arreu del món 
el Mestre Casals, hi han actuat mag-
nífics concertistes. Una de les més 
reconegudes és la violoncel·lista 
russa Natàlia Gutman, que em va 
impressionar als dos concerts seus 
que vaig assistir en aquest Festival 
-l’any 1998, acompanyada al piano 

per Vadim Suchanov, i el 2012 per Viacheslav Porrugin-. Va agradar-me tot el re-
pertori que va interpretar, i especialment la Suite Italienne -amb una adaptació 
per a violoncel i piano- del ballet Pulcinella, que Igor Stravinsky va compondre 
sobre una obra de Giovanni Battista Pergolesi.            

RAPSÒDIA PER A PIANO I COBLA: 
A cada edició del Festival Interna-
cional de Música Pau Casals hi ha-
via un concert dedicat a la músi-
ca per a cobla, i hi han actuat un 
munt de formacions que interpre-
ten aquest estil musical tan nostre. 
Recordo les cobles: Marinada, Me-
diterrània, Sant Jordi, Juvenil de 
Bellpuig, Principal del Llobregat, 
etc. I encara que totes van actuar 
fantàsticament, em va sorprendre 
l’actuació que l’any 2008 van fer la 
Cobla Sant Jordi -dirigida per Xavier Pagès-, i el magnífic pianista Llorencenc 
Jordi Camell. El contrast que produeix la deliciosa estridència dels instruments 
de la cobla amb el so dolç i suau del piano, és francanment molt curiós. Joan Lluís 
Moraleda va compondre Rapsòdia per a piano i cobla. 

MELODIES QUE FAN VIDES
Paton Soler

 Cantautor jubilat
SUITE ITALIENNE / RAPSÒDIA PER A PIANO I COBLA

GLÒRIA RV 589: El dia 1 d’agost del 
1999, a l’escenari de l’Auditori Pau 
Casals de Sant Salvador, van lluir 
les delicioses veus de les sopranos 
vendrellenques Margarida Buendía 
i Griselda Ramon -acompanyades 
per l’Orquestra de Cambra del Reial 
Centre Artístic de Barcelona, dirigi-
da per Alfons Reverté-. Van fer un 
repertori per separat, però com a bis 
van cantar juntes un duet de l’es-
pectacular Glòria RV 589 d’Antonio 
Vivaldi, que va commoure el públic 

assistent. En acabar el concert vaig conversar amb la Margarida i la Griselda, i 
l’entrevista va publicar-se al 3d8. En aquest emblemàtic festival he gaudit de 
les excel·lents veus de les sopranos Ainhoa Arteta, Maria Bayo, Isabel Rey, Mar-
garida Buendia i Griselda Ramon.

CONCERT PER A PIANO I OR-
QUESTRA EN LA MENOR: Des 
de sempre la música dels com-
positors romàntics m’arriba in-
tensament. L’alemany Rober t 
Schumann és d’aquesta època 
tan artísticament gloriosa, i es-
colto molt les seves obres. A la 
31a edició del FIMPC del Vendrell 
vam gaudir del Concert per a piano 
i orquestra en La menor de Schu-
mann interpretat magistralment 
al piano per Joaquín Achúcarro i 
amb l’acurat acompanyament de l’Orquestra Camerata XXI, que dirigia Tobias 
Gossmann. Van deixar-nos bocabadats! També voldria comentar que l’Orques-
tra Camerata XXI és l’única formació musical que van estar presents a totes les 
temporades que vaig assistir al Festival. I que sempre van estar fantàstics!    

MELODIES QUE FAN VIDES

GLÒRIA RV 589 / CONCERT PER A PIANO I ORQUESTRA EN LA MENOR
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El Vendrell

Audició de Sardanes al Vendrell, aquest diumenge

Diumenge hi haurà un acte 
sardanístic a la Rambla del 
Vendrell, com és habitual 
cada any amb motiu de la fes-
ta major, tot i que en aquesta 
ocasió, amb les mesures sani-
tàries per la Covid-19, només 

podrà ser una audició. Serà a 
partir de les 7 del vespre, en 
un acte organitzat pel Fo-
ment Sardanista Vendrellenc 
i la colla dels Dansaires del 
Penedès, i la participació de la 
Cobla Orquestra Costa Brava.

Paton Soler
 Cantautor jubilat

Obrim 
dilluns 
dia 27

al matí per 
Santa Anna

Productes sense gluten.
Sense sucre i sense lactosa i/o sense
qualsevol altre tipus d’al·lèrgens.
Sota comanda.
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El Vendrell

El Ball de Malcasats protagonitzarà les tradicionals sàtires de l’actualitat local

El Ball de Malcasats del Ven-
drell protagonitzarà dimecres 
que ve, com és habitual per 
la festa major el Dia del Gos, 
28 de juliol, la seva habitual 
sàtira sobre l’actualitat quo-
tidiana del Vendrell. Un any 

més, el ball  està format per 
actors i actrius del Grup de 
Teatre Inestable del Vendrell. 
L’actuació es farà a la plaça del 
Tívoli, en dues sessions pre-
vistes a les 19h i a les 21h. 
Tanmateix, donades les res-

triccions sanitàries per evitar 
contagis del coronavirus de la 
Covid-19, es podrà seguir en 
diferit pel canal de Televisió 
El Vendrell. Aquesta retrans-
missió televisiva s’iniciarà a 
les 22h.

CONCERT PER A PIANO I OR-
QUESTRA NÚM. 21: Mai abans ha-
via presenciat una cosa així! Els dies 
5 i 7 d’agost del 2008 l’extravagant 
pianista berlinesa Ingrid Fuzjko 
Hemming va actuar al FIMPC del 
Vendrell. El primer concert va fer-
lo exitosament en solitari, però el 
segon va compartir-lo amb l’Or-
questra Camerata XXI, i va grinyo-
lar. Parlo del conegut Concert per a 
piano i orquestra núm. 21 de W. A. 
Mozart que van interpretar junts. 

Tot anava bé, fins que la Fuzjko es va equivocar i al no saber tornar al lloc de la 
partitura que pertocava, Tobias Gossmann -director de l’Orquestra- va aturar el 
concert. Va indicar el compàs en què estaven i tot va continuar com si res no ha-
gués passat. Gossmann, és un excel·lent director! 

LA LÚGUBRE GÓNDOLA: Les en-
trades per assistir al concert de la 
genial pianista portuguesa Maria 
Joâo Pires estaven exhaurides des 
de feia mesos quan va actuar al 
29è FIMPC del Vendrell, i el con-
cert que va oferir va ser de gamma 
extra. El repertori que va seleccio-
nar per aquella nit tan màgica, es-
tava bàsicament dedicat a Frédéric 
Chopin -estudis, mazurques i sona-
tes-, i precisament en homenatge 
a aquest gran músic polonès va in-
terpretar -fent duet amb el violoncel·lista Pavel Gomziakov- La Lúgubre Góndola 
de Franz Liszt. Per l’Anna (Bosch), vaig conèixer aquesta emotiva peça que Liszt 
va compondre pensant en la mort de R. Wagner. El virtuosisme i la sensibilitat 
de Maria Joâo Pires van fer mítica aquella vetllada!  

MELODIES QUE FAN VIDES
Paton Soler

 Cantautor jubilat
CONCERT PER A PIANO I ORQUESTRA NÚM. 21 / LA LÚGUBRE GÓNDOLA

TRIO KAKADÚ: Els “Concerts fa-
miliars” del Festival Internacional 
de Música Pau Casals tenien èxit  
perquè permetien a la mainada i 
als seus pares gaudir junts d’una 
vetllada lúdica i alhora pedagògi-
ca. L’any 2010, David Puertas i el 
Trio Guarneri i (Iva Klánsky: piano, 
Cênêk Pavlík: violí, i Marek Jerie: 
violoncel) van interpretar el deli-
ciós Trio Kakadú -basat en el Trio 
op. 121 per a piano, violí i violoncel 
que L. V. Beethoven va compondre 

inspirant-se en una cançó de l’obra Les germanes de Praga de W. Müller-. David 
Puertas Esteve és l’excel·lent músic, periodista i pedagog que escriu les acurades 
presentacions als programes de mà dels concerts del FIMPC. De tots els experts 
en música clàssica que conec, el David és el millor!      

SONATA EN RE MAJOR G 40: Amb 
tants anys d’assistir al FIMPC del 
Vendrell he conegut diverses anèc-
dotes, però la que més em va sor-
prendre va succeir el 13 d’agost del 
2011. El quintet La Real Cámara 
(Emilio Moreno i Antonio Almela: 
violí, Antonio Clares: viola, Mer-
cedes Ruíz: violoncel i José Miguel 
Moreno: guitarra goyesca) inter-
pretaven la dolça Sonata en re ma-
jor G 40 de Luigi Bocherini, quan 
de sobte se’n va anar la llum de tot 
Sant Salvador, i ells van continuar tocant a les fosques durant un quart d’hora. 
Fascinant escoltar Bocherini en la foscor! El meu avi Pere tenia raó quan deia que 
amb bona mar tothom és mariner! Aquests cinc magnífics/valents músics van 
demostrar que amb mala mar no abandonaven el vaixell!      

MELODIES QUE FAN VIDES

TRIO KAKADÚ / SONATA EN RE MAJOR G 40

PRELUDI EN RE MAJOR:  L’any 
2011 van incloure’s al Festival 
Internacional de Música Pau Ca-
sals els concerts d’orgue. Es fan a 
l’sglésia parroquial del Vendrell, 
i Andrea Marcon va ser el primer 
organista en participar-hi. Va in-
terpretar obres de Bach, Estorace, 
Lubek, Frescobaldi i Buxtehude. 
Precisament del suec -i no danés, 
com creu molta gent- Dietrich 
Buxtehude és l’impressionant Pre-
ludi en Re major. Ludwig Scherrer 

va construir l’Orgue del Vendrell el 1777, i curiosament a inicis del segle XX va 
ser-ne organista el pare del mestre Pau Casals. M’agradaria destacar l’excel·lent 
feina de promoció d’aquest instrument i la seva música que han fet -i segueixen 
fent!- l’Associació d’Amics de l’Orgue del Vendrell.

SUITE NÚM. 1 PER A VIOLONCEL 
BWV 1007: L’any 1998 vaig publi-
car al 3d8 el primer article sobre el 
FIMPC del Vendrell, i el 2015 l’úl-
tim. Vaig comentar uns 120 con-
certs, i si he de triar una sola obra 
de totes les que hi he escoltat, em 
quedo amb la Suite núm. 1 per a vi-
oloncel BWV 1007 de J. S. Bach in-
terpretada per Misha Maiski l’any 
2011. Sublim! M’agradaria agrair 
aquells estius meravellosos que 
vaig gaudir de bona música: a Ri-
card Vinyals -redactor del Baix Penedès del 3d8 en aquella època-, Ricard Rafecas 
-aleshores director del setmanari-, Juli Grandia -director del FIMPC quan vaig co-
mençar-, Oriol Toldrà -director del Festival quan vaig acabar-, i a l’Anna (Bosch) 
-que va acompanyar-me als concerts-.  

MELODIES QUE FAN VIDES

PRELUDI EN RE MAJOR / SUITE NÚM. 1 PER A VIOLONCEL BWV 1007

24 CAPRICIS PER A VIOLÍ SOL: El 
2 d’agost del 2008, Ala Voronkova 
omplia de virtuosisme l’escenari 
de l’Auditori Pau Casals del Ven-
drell amb els 24 capricis per a violí 
sol de Niccolò Paganini. L’Ala -i el 
seu màgic violí!- en solitari inter-
pretant un per un els 24 capricis de 
Paganini, tots ells d’una dificultat 
extrema. Quina gran valentia i des-
tresa va mostrar aquesta magnífica 
violinista! Sense cap dubte un dels 
concerts més impactants que he 

presenciat a la meva vida! Potser també caldrà que confessi com aquests capricis 
em tenen l’ànima i el cor robats des del primer cop que vaig escoltar-los. Podria 
ser verídica la llegenda que explica com Paganini va pactar amb el diable per tocar 
el violí i compondre tan fantàsticament?     

CONCERT PER A VIOLONCEL I 
ORQUESTRA NÚM. 1: L’Orques-
tra de Cambra del Garraf i la viol-
loncelista cerverina Laia Puig -di-
rigits per Salvador Brotons-, van 
interpretar deliciosament al 28è 
FIMPC del Vendrell el Concert per 
a violoncel i orquestra núm. 1,  de 
Camille Saint-Saëns. Aquest com-
positor francès tan conegut mun-
dialment per l’obra El carnaval dels 
animals, també va ser un intèrpret 
virtuós de piano i orgue, i va com-
pondre un munt d’obres: òperes, ballets, oratoris, música de cambra, músiques per 
a orgue, piano i orquestra, etc. L’Orquestra de Cambra del Garraf van crear-la a la 
dècada dels 80, un grup de professors de diferents escoles de música de Vilanova 
i la Geltrú, al voltant de Joan Lluís Moraleda.

MELODIES QUE FAN VIDES
Paton Soler

 Cantautor jubilat
24 CAPRICIS PER A VIOLÍ SOL / CONCERT PER A VIOLONCEL I ORQUESTRA NÚM. 1

ROTUNDELLUS: El músic iguala-
dí Jordi Savall ha actuat diversos 
cops al FIMPC del Vendrell, i un 
servidor va tenir la sort de gaudir 
de tres d’aquests concerts: Folias & 
romanescas (1999), Orient-Occi-
dent (2007) i La viola celta (2010). 
M’agrada tot el que conec d’ell, i va 
sorprendre’m la peça Rotundellus, 
escrita per Alfons X el Savi -un rei 
erudit, poeta i músic, i no un rei ruc 
com els d’ara!-. Savall és un expert 
en música antiga -el més gran!-, i 

volia tenir-lo a prop per preguntar-li un munt de dubtes, cosa que em va aconse-
guir Juli Grandia -aleshores director del Festival-. L’entrevista “en exclusiva” va 
publicar-se al 3d8. El Juli, que és amable, atent i servicial, sempre va tractar-me 
amb afecte. I encara avui gaudim d’una bona amistat.   

C H E M I N  DE  L’A MOU R :  A m b 
aquesta dolça peça de Francis Pou-
lenc, la soprano Ainhoa Arteta va 
aconseguir emocionar el públic 
de l’Auditori Pau Casals la nit del 
11 d’agost del 2008. Va ser fora de 
programa -com a bis!-, i va confes-
sar-nos que era la primera vegada 
que la cantava públicament perquè 
no li sortia massa bé, però que l’in-
dret i l’estiu li feien pensar amb la 
seva mare i la seva tieta, i que en 
record a elles l’interpretaria. En-
tranyable Ainhoa! Juli Grandia va explicar-me que la dedicatòria venia de quan 
aquesta mediàtica cantant basca va actuar l’any 1998 al FIMPC, i elles la van 
acompanyar. També em consta que mentre l’Arteta assajava aquell concert, el Juli 
passejava i feia de guia turístic a la mare i a la tieta.     

MELODIES QUE FAN VIDES

ROTUNDELLUS / CHEMIN DE L’AMOUR

TRIO PER A VIOLÍ, VIOLONCEL 
I PIANO OP. 50:  Vaig assistir a 
més d’un centenar de concerts del 
FIMPC del Vendrell, i mai se’n va 
suspendre cap, però un cop va anar 
ben just. La nit del 12 de juliol del 
2008 va haver-hi una forta tem-
pesta a Sant Salvador, l’aigua queia 
-i baixava pel carrer!- amb força, i 
ens va agafar per sorpresa als que 
anàvem a l’Auditori. Molts vam ar-
ribar-hi xops i alguns fins i tot amb 
les sabates a la mà! Era el concert 

inaugural i encara que va començar amb mitja hora de retard, tot va anar rodat! 
Suguru Ito i Abel i Arnau Tomàs, van interpretar magníficament obres de Beetho-
ven, Bach i Txaikovski -precisament d’aquest últim és el Trio per a violí, violoncel 
i piano op. 50 que va fascinar al públic-.

PUIGSOLIU: L’Auditori Pau Casals 
de Sant Salvador té una bona acús-
tica, ja que t’asseguis on t’asseguis 
sens perfectament els concerts, i té 
una bona visibilitat, perquè les fi-
leres de seients estan lleugerament 
inclinades, cosa que permet veure 
bé els músic siguis on siguis. Però 
quan hi actuen grans formacions 
no caben tots a l’escenari i han de 
retirar algunes fileres de seients, i 
a l’estar els músics tan a prop del 
públic els “fortes” són ensordidors. 
Tot i així, a l’escenari de L’Auditori hi han actuat amb èxit un munt de magní-
fiques simfòniques d’arreu del món. Em ve al cap la deliciosa interpretació que 
l’any 2001 va fer la nostra Orquestra Simfònica del Vallès -dirigida per Salvador 
Brotons- de l’obra Puigsoliu de Joaquim Serra “Quimet”.                 

MELODIES QUE FAN VIDES

TRIO PER A VIOLÍ, VIOLONCEL I PIANO OP. 50 / PUIGSOLIU

El Vendrell

Àrea d’atraccions lúdiques per la festa major 2021

Aquesta festa major del Ven-
drell hi haurà instal·lades 
atraccions a l’avinguda Camp 
d’Esports, entre avui diven-
dres, a les 19h, i diumenge 
de la setmana que ve, dia 1 
d’agost.  Això de banda i per als 

més petits hi haurà infl ables 
d’aigua a la carretera de Sant 
Vicenç, entre el carrer Trans-
versal i el carrer Montagut. En 
aquest cas, se’n podrà gaudir 
dimarts, dia 27, en horari de 
18 a 21h.
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Avui divendres, a les 8 del 
vespre, tindrà lloc a l’Audi-
tori del Tívoli del Vendrell i 
organitzat pels Nens del Ven-
drell l’acte de presentació de 
la descoberta de la filmació 
del polèmic pilar de sis que la 
colla vendrellenca va carregar 
el 12 de novembre del 1967, 
després de 53 anys de la seva 
darrera projecció.
La cinta formava part de 
l’arxiu personal de Salvador 
Palau Rovira, gran aficionat 
casteller i que a fi nal dels anys 
60 i principi dels 70 va fer una 
ingent tasca de divulgació de 
l’activitat castellera dels Nens 
en uns anys d’intensa pugna 
amb la colla Vella de Valls.  La 
família de Salvador Palau va 
fer la cessió en comodat de 
tota aquesta documentació 
el mes d’abril passat a l’Arxiu 
Comarcal del Baix Penedès, i 

entre ella va aparèixer la pel-
lícula del pilar de 6.
Segons es desprèn d’una crò-
nica de l’època, la fi lmació va 
aparèixer a Televisió Espa-
nyola el 26 de desembre del 
mateix 1967 en un programa 
realitzat als estudis Miramar 
de Barcelona per demostrar 
que el pilar era carregat i treu-
re de dubtes aquells qui en ne-
gaven la seva validesa.

Posteriorment, el març del 
1968 es va projectar al cinema 
Bolet de Vilafranca del Pene-
dès, dins la revista anome-
nada “Perfi l”, sessió a la qual 
va assistir una nodrida repre-
sentació vendrellenca. I des 
de llavors no es coneix més la 
seva projecció en públic. 
S’aprofi tarà l’acte per projec-
tar tres pel·lícules que no ha-
vien estat visionades al públic 
fi ns ara. Són els tres intents 
que els Nens van provar abans 
de carregar-lo: el de la Fira del 
1967 i els dos de Tots Sants. 
Aquestes tres pel·lícules foren 
gravades per Oriol Rossell, 
fundador i primer cap de colla 
dels Castellers de Vilafranca, i 
han estat cedides per la seva 
família. Finalment, també es 
mostraran totes les fotogra-
fi es que es coneixen d’aquest 
pilar de sis carregat. L’acte 
es clourà amb un col·loqui 
del que va representar per al 
món casteller de l’època la 
fita d’haver coronat el pilar 
de sis.

Localizada la pel·lícula del pilar de sis 
carregat dels Nens del Vendrell l’any 1967
// ACTE Els Nens del Vendrell el mostraran i se’n farà un debat avui divendres, a les 20h, al Tívoli
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Pilar de sis carregat pels Nens 
del Vendrell el 1967 | ARXIU CCBP

///// Festa Major del Vendrell 2021  |  Folklore  /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Actes dels Nens del Vendrell durant una festa major
adaptada per la pandèmia del coronavirus

Tot i no poder fer el que més els agrada, que és l’actuació castellera de la Diada 
de Santa Anna en el dia gran de festa major i a la plaça Vella en solitari, aquest any, 
igual que l’any passat, la colla dels Nens del Vendrell ha intentat 
adaptar-se a les condicions sanitàries i de seguretat que permet la situació actual de 
pandèmia, però sense renunciar a organitzar alguna activitat festamajorenca.
Els actes programats començaran avui divendres amb la interessant troballa d’una 
fi lmació del primer pilar de sis carregat per la colla vendrellenca el 1967 -i també primer 
espadat de sis del segle XX-, i del qual s’apunta informació específi ca en aquesta mateixa 
pàgina. Com a conductor de l’esdeveniment es comptarà amb el cronista casteller Pere 
Ferrando i la participació de Francesc Còrdova ‘Piscu’, integrant del tronc del pilar del 1967, 
i Josep Maria Pros, casteller dels Nens.
Actes per a la canalla
Demà dissabte, a les 18.30h i a la plaça del Tívoli, hi haurà l’espectacle infantil de temàti-
ca castellera ‘Mireu allà dalt’, a càrrec de la companyia Genovesa Narratives Teatrals. En 
acabar l’obra es repartiran les camises a la canalla que ha entrat aquest any a la colla ven-
drellenca perquè la puguin lluir el dia de Santa Anna, tot i no haver-hi castells a plaça.
Per acabar, dimarts, festivitat de Santa Anna, la canalla dels Nens del Vendrell participarà 
en la Cercavila de cultura popular, a les 11 h, que anirà acompanyada dels tècnics i el grup 
bombolla d’adults que han estat donant suport als assajos dels infants de la colla des de 
fa algunes temporades.
Tant l’acte d’avui divendres com l’espectacle de demà dissabte són gratuïts, però reque-
reixen reserva prèvia, ja que les places són limitades. Les inscripcions es poden fer 
a l’APPsistència dels Nens o enviant un correu electrònic a nensdelvendrell@gmail.
com.

NOTA D’ACTE

Espectacle festamajorenc infantil 
dimecres, Dia del Gos 

Dimecres que ve, Dia del Gos a la festa 
major del Vendrell, hi haurà l’espectacle 
infantil ‘Vull cantar i vull ballar’, a càrrec 
d’El Pot Petit. Cal reserva prèvia.
A les 19h, a l’aparcament del c/Colom
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El Vendrell ja ho té tot a punt 
per celebrar la seva festa ma-
jor. Malgrat que les noves 
restriccions imposades per la 
Generalitat de Catalunya fa 
uns dies han obligat a modifi -
car els horaris de les activitats 
previstes en el marc de la ce-
lebració -el municipi és dels 
últims als quals s’ha decidit 
aplicar el toc de queda noc-
turn-, el programa segueix 
amb les iniciatives musicals 

i d’humor que s’havien con-
templat en un inici.
Així, el tret de sortida als es-
pectacles festius el donarà 
demà dissabte el grup Los Sin 
Reputación, que actuaran en 
el marc del XV Berenar Moter 
que s’ha organitzat al carrer 
a Josep Maria de Segarra a 
partir de dos quarts de 7 de 
la tarda.
Diumenge, dia de Sant Jau-
me i coincidint amb el tret 
de sortida ofi cial de la festa 
major, s’ha programat l’actu-
ació del popular humorista 
Toni Moog, que oferirà un 
monòleg a la pista d’atletis-

me a partir de les 10 de la 
nit. Moog es va fer popular 
per les seves aparicions com 
a monologuista a la cadena 
Paramount Comedy, i ha 
col·laborat amb altres humo-
ristes de renom com Andreu 
Buenafuente. Just després de 
l’actuació de Toni Moog, hi 
haurà el concert de la Banda 
petit comitè.
Dilluns al vespre, pujarà a 
l’escenari de la pista d’atletis-
me un dels noms més actuals 
del panorama musical català: 
Suu. La cantant barcelonina 
presentarà les cançons dels 
seus àlbums ‘Natural’ -que li 

va merèixer el premi Ender-
rok al millor artista revelació 
el 2018- i ‘Ventura’. Suu actu-
arà a partir de les 10 de la nit 
i després ho farà el conjunt 
Geluc.
Dimarts, a l’aparcament del 
carrer Colom, hi haurà els 
concerts del grup vendre-
llenc Guardafuegos i de El 
Lado Oscuro, una banda tri-
but a Jarabe de Palo.
Les restriccions per la pandè-
mia han obligat a suspendre 
totes les sessions de DJ que hi 
havia programades.
Per assistir a la majoria dels 
concerts, cal reserva prèvia.
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La cantant Suu actuarà al 
Vendrell dilluns | INSTAGRAM SUU

Suu i Toni Moog, nota 
musical i toc d’humor 
de la festa major
// A LA PISTA D’ATLETISME La cantant barcelonina 
actuarà dilluns i Moog ho farà abans, diumenge
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FESTA MAJOR DEL VENDRELL

DIVENDRES 23 DE JULIOL
A les 19 h, des de la placeta del camí Reial,

RUTA: DESCOBREIX LA VIA AUGUSTA

A les 20 h, a l’Auditori Tívoli,
EL PD6 DEL 67. CARREGAT?

DISSABTE 24 DE JULIOL
A les 10 h, a la Rambla,

V EXHIBICIÓ D’ESCACS, partides 
ràpides simultànies. Inscripcions: 

escacsliravendrellenca@gmail.com

A les 18.30h, al carrer de Josep M. de Sagarra,
XV BERENAR MOTER

A les 18.30 h, a la plaça del Tívoli,
ESPECTACLE INFANTIL
“MIREU ALLÀ DALT”.

Espectacle d’inspiració castellera

A les 19 h, des del Museu Pau Casals,
RUTA PER SANT SALVADOR

DIUMENGE 25 DE JULIOL
SANT JAUME

A les 13 h, a l’Auditori del Tívoli i per Televisió el 
Vendrell,

ACTE DE RECONEIXEMENT DELS 
PORTANTS D’HONOR 2020-2021

Tot seguit, a l’Auditori del Tívoli i per Televisió 
el Vendrell,
PREGÓ INAUGURAL DE LA FESTA MAJOR, 

a càrrec de
Jaume Ramon Pinto

A les 14 h, des del campanar,
TRONADA I REPIC DE CAMPANES

A les 19 h, a l’aparcament del carrer 
Colom,

ESPECTACLE INFANTIL amb
“LA XERINOLA D’EN RIKUS”

A les 19 h, a la Rambla,
SARDANES

amb la Cobla Costa Brava

A les 20 h, a la pl. del Tívoli,
XXII CONCERT DE FESTA MAJOR

dels grallers Tocats de Canya

A les 22 h, a la Pista d’atletisme,
ESPECTACLE “FORTNIQUE”

 amb TONI MOOG
                         i CONCERT
amb la BANDA PETIT COMITÉ 

A les 22.30 h, a l’aparcament del 
carrer Colom,

CONCERT i BALL
amb l’Orquestra COSTA BRAVA

DILLUNS 26 DE JULIOL
SANTA ANNA

A les 8 h, pels carrers de la vila,
MATINADES, a càrrec de Les Gralles del Baix 
Penedès, els grallers Tocats de Canya, Els 

Mosquits i Les Gralles de l’Aligueta

A la mateixa hora,
MATINADES,

a càrrec del Ball de Diables del Vendrell

A les 10 h, a l’església parroquial,
OFICI SOLEMNE en honor de SANTA  ANNA

A les 11 h, des del c/ Sant Magí,
CERCAVILA DE CULTURA POPULAR

A continuació, a la plaça Vella i per Televisió el 
Vendrell,

ARRIBADA DELS GRUPS
DE CULTURA POPULAR

A les 13.00 h, a la plaça Vella i per Televisió el 
Vendrell,

VERSOS del Ball de Diables del Vendrell

A les 19 h, a l’església parroquial,
CONCERT DE FESTA MAJOR, a càrrec del 

Cor-Orfeó Parroquial del Vendrell

A les 20 h, a l’aparcament del carrer Colom i 
per Televisió el Vendrell,

ESPECTACLE DE DANSA a càrrec 
d’AULATRES Escola d’arts escèniques i 

Escola de ball MÍRIAM BUITRAGO (Secció 
de ball de La Lira Vendrellenca)

A les 21.30 h, a la Pista d’atletisme,
CONCERT amb GELUC i SUU 

A les 22 h, des del carrer Colom,
CERCAVILA DE FOC

A les 00.00 h,
ENCESA DEL CAMPANAR

a càrrec de la PIROTÈCNIA DRAGON

DIMARTS 27 DE JULIOL
SANTA ANNETA

A les 8 h, pels carrers de la vila,
MATINADES, a càrrec de Les Gralles del 

Baix Penedès, els grallers Tocats de 
Canya i Les Gralles de l’Aligueta

A les 18.30 h, a la plaça del Tívoli i per Televisió 
el Vendrell,

 BALLADA DE LLUÏMENT DELS GRUPS
DE CULTURA POPULAR

De 18 h a 21 h, a la ctra. Sant Vicenç
(entre c/ Transversal i c/ Montagut),

INFLABLES D’AIGUA INFANTILS

A les 20 h, a la plaça Francesc Macià,
EXHIBICIÓ DE TRAPEZI, a càrrec dels 

alumnes de la Lira Vendrellenca

A les 22 h, a l’aparcament del carrer 
Colom,
CONCERT amb GUARDAFUEGOS,

EL LADO OSCURO
              (Tribut a Jarabe de Palo)

DIMECRES 28 DE JULIOL
EL DIA DEL GOS

A les 8 h, pels carrers de la vila,
MATINADES,

a càrrec de Les Gralles del Baix Penedès,
els grallers Tocats de Canya

i Les Gralles de l’Aligueta

A les 19 h, a l’aparcament del carrer 
Colom, 

ESPECTACLE INFANTIL
                “VULL CANTAR i VULL BALLAR”     

           amb EL POT PETIT

A les 19 h, a la plaça del Tívoli i per Televisió el 
Vendrell,
BALL DE MALCASATS, a càrrec del Grup de 

teatre Inestable del Vendrell

A les 19 h, des de l’Ofi cina de Turisme,
RUTA: COMA-RUGA:

UN VIATGE EN EL TEMPS

A les 21 h, a la plaça del Tívoli,
BALL DE MALCASATS, a càrrec del

Grup de teatre Inestable del Vendrell

A les 22 h, des del campanar,
TRONADA FI DE FESTA

A les 23 h, a l’aparcament del carrer Colom,
HAVANERES

amb SON DE L’HAVANA

 

 

25, 26, 27 i 28 DE JULIOL 2021 

RESERVA 
PRÈVIA

RESERVA 
PRÈVIA

RESERVA 
PRÈVIA

RESERVA 
PRÈVIA

RESERVA 
PRÈVIA

RESERVA 
PRÈVIA
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