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FESTA MAJOR 2021
///// Festa Major de Vilafranca | Suplement ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Encara atípica

// SUPLEMENT El 3d8 fa un homenatge a la festa major amb un especial de 36 pàgines

Vilafranca viurà aquests dies
una festa major encara ben
diferent de les que se celebraven abans que la pandèmia de
la Covid-19 canviés el món.
Tot i que serà una festa amb
molts més actes que l’any
passat, que va ser simbòlica,
tot s’ha programat sota l’estricta normativa sanitària i,
per tant, no hi ha cap activitat d’accés lliure sinó que
es requereix entrada prèvia,
amb aforaments controlats i
perimetrats i l’ús, sempre, de
mascareta.
El 3d8 no ha renunciat mai a
fer un suplement per la més
típica i, per tant, enguany hi
tornem. Ho fem amb ganes
i amb molts continguts que
estem segurs que us interessaran.
En les properes 36 pàgines,
publiquem una entrevista
ben personal amb els cinc
administradors de la festa
major, que ens han explicat
com estan vivint aquests
moments i com han passat
els últims mesos.
A més, també us oferim la
tradicional entrevista entre pregoners on, en aquest
cas, el pregoner del 2019, el
pallasso Anskari, entrevista
Anna Gual i Jaume C. Pons
Alorda. També publiquem
una conversa amb l’estamper
Joan Hurtado ‘Canano’.
Al suplement que teniu a
les mans trobareu, a més,
detalls de tots els actes de la
festa major i hem realitzat
també un reportatge sobre

FÈLIX MIRÓ

Judit Benages
Vilafranca

com ha afectat la pandèmia
als balls de la més típica, concretament al relleu dels seus
membres.
Des del 3d8 també hem volgut traslladar quatre simples
qüestions al voltant de la
festa major a 10 exadministradors i exadministradores
de la més típica. Ells i elles
ho van ser en diferents èpoques però ningú va viure el
que han viscut aquests dos
darrers anys els actuals administradors. Persones que

han administrat la festa major i que ara, anys després de
la seva tasca, potser veuen la
festa d’una altra manera.
Per altra banda, tot i que enguany no hi haurà castells
sinó només pilars simbòlics,
us donem tots els detalls
dels actes castellers i falconers i també publiquem uns
petits articles d’opinió dels
responsables de Castellers de
Vilafranca, Xicots, Jove i Falcons, en el qual queda palès
les ganes que tenen de tornar

a enfaixar-se a plaça.
Sense deixar l’opinió, també
us oferim articles de Biel Senabre i Joan Cuscó i Clarasó
relacionats amb diferents aspectes de la més típica.
I ja per acabar, i des d’un vessant més històric, ens fem
ressò d’articles de Joan Cuscó i Clarasó sobre els 50 anys
de la mort de Josep Maideu;
dels 20 anys de paios i paies
al Ball de Gitanes, escrit per
Eloi Miralles, i publiquem
també dos textos que parlen

sobre la festa major del 1921
- un any convuls per la guerra del Marroc i la festa major
sense Xiquets-, un de Joan
Solé Bordes i l’altre d’Eloi
Miralles. A més a més, Pere
Ferrando ens dona tots els
detalls sobre com José Zorilla
va ser als Monjos i a la festa
major del 1868.
Tot això per intentar fer-vos
més amens aquests dies, perquè conegueu més la festa i
perquè, malgrat tot, tingueu
una molt bona festa major!

Els administradors s’han fet
una sessió fotogràfica per
al 3d8 al balcó que hauran
d’ocupar, després de dos
anys d’espera, per festa major | 3D8

Gelats i torrons
Bona Festa Major!
Rambla La Girada, 12-14
Tel. 93 817 00 88
gelatxixona@hotmail.com
VILAFRANCA DEL PENEDÈS

Orxata natural d’elaboració pròpia.
Encarrega els teus gelats!
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La CUP rebutja els privilegis reservats per a les autoritats durant la festa major de Vilafranca

Un any més, el regidor i la regidora de la CUP de Vilafranca
no accepten els privilegis reservats a la classe política en el
marc de la Festa Major de Vilafranca. A més, enguany cre-

uen que té més sentit que mai
tenint en compte que es faran
actes limitats i consideren que
és una mostra de respecte cap
als vilafranquins no ocupar els
llocs reservats per a ells.

ENTREVISTA ALS ADMINISTRADORS

“La festa major organitzada és
imperfecta? És clar! La perfecció
seria fer-la com sempre!”
Montse Andrade, Anna
De Tena, Pere Nin, Núria
Rovira i Pablo Sancho

Satisfets per la festa major que han organitzat?

Núria Rovira: Sí, i tant! Igual que l’any passat,
aquesta serà la nostra festa major. Tenim molta
il·lusió i creiem que fem tot el que es pot fer
segons la normativa sanitària.
Montse Andrade: De fet, ho fem gairebé tot,
tret dels actes més multitudinaris, però de forma diferent. La gent potser no s’ho esperava
perquè l’endemà de presentar la programació
vam rebre molts missatges felicitant-nos.
Comenten sempre que han anat fent i desfent plans... Quants n’han arribat a escriure? Els ha servit d’alguna cosa la feina feta
l’any passat?

Anna De Tena: Sí, ho hem aprofitat tot. Moltes
de les reunions que vam fer l’any passat, enguany no les hem hagut de fer perquè ja teníem pregoners, estamper, etc. En tot això hem
guanyat temps.
Pere Nin: Temps, però, que hem hagut d’invertir en altres coses que no ens imaginàvem o que
normalment no requerien tant de temps com,
només com a tall d’exemple petit, les aigües de
les diades simbòliques. Sembla una ximpleria,
però cada any es repartien les mateixes aigües
i ja no s’havia de donar tombs a res, però aquest
any què fèiem? Sembla que tot requereix molt
més temps perquè els plans s’han refet múltiples vegades.
Pablo Sancho: Ha estat una feina molt absorbent. I el germen de la festa d’enguany és la
festa de l’any passat, en la qual també teníem
pensat fer més coses, però entre la situació sanitària i, també, per falta de recursos, no ho negarem, no es van fer.

Abans de ser escollits administradors,
s’imaginaven tanta feina?

Montse Andrade: Tothom ens deia que era
molta feina, però realment és un esgotament
psicològic molt gran, segurament perquè ens
ha tocat organitzar dues festes majors en plena
epidèmia. I hem estat tot el dia pendents del
Procicat, canvis d’horaris a última hora...
Núria Rovira: Pensa que el gener del 2020 teníem gairebé el 70% de la festa enllestida i, a
partir d’aquí, només s’han anat produint canvis
i més canvis.

FÈLIX MIRÓ

Molts nervis, neguit i la sensació que hi
ha alguna cosa que no tenen controlada.
Això és el que senten a poques hores de
començar la festa major de Vilafranca
els seus administradors i administradores. Quedem amb Montse Andrade, Anna
De Tena, Pere Nin, Núria Rovira i Pablo
Sancho en una cèntrica terrassa. Abans,
però, els hem fet una sessió de fotografies al balcó de l’ajuntament, que finalment
ocuparan, i després de molts entrebancs,
en unes hores. En treure el cap, els cinc
criden emocionats ‘Per fi!’. I és que fa dos
anys que esperen aquest moment i, tot
i que els agradaria fer-ho amb la plaça
plena, creuen que serà una festa major
també ben especial o, si més no, serà la
seva.

i logísticament era molt complicat. A banda,
també cal dir que en una plaça de la Vila perimetrada, per exemple, hi caben 400 cadires
i ara, d’aquesta manera, en cada pati hi caben
400 persones i, a més, repeteixes sessions. Estem ampliant el públic al qual podem arribar.

major normal! Però per nosaltres és el millor
sistema possible. Tothom s’està adaptant, no
sabem quan tornarem al món d’abans, ni si hi
tornarem, i, per tant, era o fer aquesta festa
major o no celebrar-la.

Però treuen els balls del seu context natural, que és el carrer...

No hem fet més cercaviles
i processons perquè des de
l’Ajuntament ens han dit
que no hi ha prou efectius de
policia per controlar-ho”
Què els ha costat més organitzar?

Montse Andrade: Crec que, potser, la cercavila
inversa perquè els actes tradicionals són amb
els que la gent és més sensible. Abans de la cinquena onada teníem clar que volíem fer cercavila i processó el més normal possible, però
amb la cinquena onada ha estat impossible.
Pere Nin (P.N.): La cinquena onada ens ha matat. I hem hagut de tirar enrere moltes coses
que abans de l’estiu teníem clares que faríem.
Però, per què el dia 31 hi ha processó i altres dies, no? Sembla, si més no, estrany.
Em parlava abans de falta de recursos...

Montse Andrade: Per temes logístics determinats per l’Ajuntament... hi ha molts actes que
se superposen i no hi ha prou efectius de Policia Local per a tot.
Pablo Sancho: Pensa que per tancar les escoles
no fan falta policies però per perimetrar tota
una zona on fer una cercavila o una processó
se’n necessiten ben bé una quinzena... per tant,
ens van dir que això no es podia fer cada dia.
Nosaltres, de fet, volíem fer una processó pel
dia 31 més llarga, similar a l’habitual, però ens
van dir que no perquè no hi havia prou policia

Pablo Sancho: Per mi el patrimoni no és la ubicació on es posa sinó el ball en si. Que potser hi
ha millors maneres? Bé, suposo que depèn dels
recursos que disposis. Però aquí era fer-ho així
o no fer res. A mi em van calar certs comentaris que deien que aquest sistema dels balls als
patis seria un fracàs i, de moment, sembla que
no ho serà.
No els fa por que es vegin moltes cadires buides com ha passat en altres festes
majors?

Núria Rovira: És un risc, clar. Però esperem i
demanem que la gent sigui responsable i si no
hi pot anar, ho anul·li i així puguin aprofitar la
seva entrada altres persones.
S’han plantejat fer pagar una fiança que es
pot tornar a l’inici de cada acte tradicional
per, en certa manera, obligar a anar-hi?

Pablo Sancho: A mi no m’agrada barrejar la part
patrimonial i tradicional amb els diners.
Montse Andrade: Pensa que en els concerts
fem pagar un preu simbòlic, però no anem pas
a fer diners sinó que ho fem precisament per
no deixar cadires buides. Però pels actes tradicionals no veiem clar fer pagar res, ni que fos
en fiança.
Pere Nin: En una hora es van esgotar 16.000 entrades i a mi això em fa creure que la gent en
té moltes ganes i no deixarà cadires buides. Va
superar totes les expectatives.
Esperem que no, però també pot ser que
la gent s’ho va agafar amb moltes ganes
però després no hi anirà.... Complicat trobar el sistema perfecte, suposo, no?

Pablo Sancho: És un sistema imperfecte segur
perquè la perfecció seria poder fer una festa

El que més il·lusió ens faria és
poder encendre la tronada a
peu de carrer i no pas des d’un
terrat. Ho hem intentat, però
l’Ajuntament no ho veu clar”
Quina espineta s’emporten d’alguna cosa
que no viuran?

Montse Andrade: Crec que parlo per tots: encendre la tronada des del carrer, trepitjant carrer. Només demanem poder encendre els cinc
voladors, ni que sigui de forma mig simbòlica,
i que les tronades siguin aèries i petin pels terrats tal com està previst fer. Però volem fer petar la tronada des del carrer, no des d’un terrat.
I per què no ho fan?

Montse Andrade: El mateix que et comentava
abans... per logística. Els efectius de Policia Local són els que són i des de l’Ajuntament creuen que seria molt complicat que poguéssim
fer-ho amb les mesures de seguretat adequades. Ens fa molta pena no poder-ho fer.
A banda de la tronada, alguna cosa més
que sapigueu que no podreu viure i que us
dolgui especialment?

Montse Andrade: També ens sap greu no poder
compartir la festa major tal com voldríem amb
la família i els amics. Al balcó estarem només
els cinc, per exemple.
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Lliurament de l’estampa de Sant Fèlix a l’alcalde de Vilafranca

Els administradors han fet entrega de l’original de l’estampa
de Sant Fèlix a l’alcalde de Vilafranca, Pere Regull. L’estampa
és obra de l’artista Joan Hurtado
‘Canano’, amb la particularitat
que és el segon any consecutiu

que presenta la tradicional illustració ja que l’administració
ha repetit l’estamper de la festa
suspesa l’any passat. En aquesta
ocasió ha presentat una talla de
fusta policromada, un primer
pla del rostre del sant, realitzat

amb tècnica mixta, però directament sobre la fusta. Regull ha
volgut assenyalar el reconeixement a l’administració d’aquest
any per la tensió afegida que
suposa l’organització de la festa
en situació de pandèmia.

Judit Benages

Pere Nin: Exactament. Jo crec que la feina d’administradors té avantatges i inconvenients i
crec que haurem viscut tots els inconvenients,
com ara la gran feinada, i poques satisfaccions.
No podrem tenir la família a prop, no podrem
viure una entrada de Sant Fèlix, no podrem petar una tronada des del carrer.... A banda, el poc
contacte social que hem tingut amb la resta de
la gent que normalment ens donaria un cop de
mà, i també amb nosaltres mateixos que ens
hem passat mesos preparant la festa major per
videoconferències.
Pablo Sancho: És que la soledat que hem viscut
nosaltres només la podem entendre nosaltres.

Un moment, però, que no podrà viure tothom... donin-me més detalls d’aquesta
processó.

Núria Rovira: Es farà a la rambla de la Generalitat, entre la plaça Puig Antich i l’avinguda
Europa, amb 2.000 cadires al centre. Estarà tot
tancat des de la rambla de la Girada perquè ningú ho pugui veure i els balls faran un tomb.

Pablo Sancho: Doncs que ningú es pot posar al
nostre lloc. Hem rebut molts consells d’exadministradors que evidentment ens han servit,
i ens han donat un cop de mà amb tot el que
han pogut, però és que no hem pogut agafar
res de referència d’altres anys. Ha estat organitzar una festa major de nou i, a més, en plena
pandèmia, amb canvis i més canvis. I només
ho podíem compartir amb nosaltres perquè ja
prou estaves tot el dia amb festa major com per
a arribar a casa parlant de festa major! També
volíem desconnectar. Jo crec que enguany ens
ha unit aquesta soledat que et comento.
Ana De Tena: Sí, i hem anat caient tots, però
la gràcia és que no ho hem fet alhora. I quan
un ha caigut, els altres l’hem aixecat. S’han
produït moments molt durs, de tirar tots els
plans que havíem fet perquè de cop tornàvem
a començar... Però hem estat els uns al costat
dels altres.
Tenint en compte el que m’han comentat
de la tronada... potser ja m’imagino quin
és el seu moment més esperat...

Tots cinc: La tronada! És el moment més emotiu, quan comença realment la festa.
Núria Rovira: jo també tinc moltes ganes de la
processó del dia 31, que veurem finalment els
balls dins el seu context, amb una ballada conjunta. Crec que serà molt emocionant després
de tant de temps.

La sensació de soledat que
hem viscut només la podem
entendre nosaltres. Per
sort, hem anat caient però
no de cop i sempre ens hem
alçat els uns als altres ”
I no aniran pas a portar sant Fèlix a casa
seva, oi, Pere?

Pere Nin: No, pel mateix que dèiem dels recursos... ho hauríem organitzat, però no ha estat
possible. Vindrà amb una furgoneta. És una
gran llàstima.
Pablo Sancho: A mi abans d’acabar m’agradaria
dir una altra cosa...
Digui’m...

Pablo Sancho: Quan al principi de l’entrevista
ens has preguntat com ens sentíem, jo no he
contestat. Doncs vull dir que em sento esgotat perquè m’ha donat la sensació que en tot
aquest temps he deixat de ser el Pablo per ser,
simplement, l’administrador, tant per la part
bona com per la negativa. Davant l’esgotament
em sap greu certs comentaris i si no s’ha fet

Bona Festa Major!
BONA
FESTA MAJOR!

FÈLIX MIRÓ

Què vol dir?

millor, ha estat perquè no hem pogut, tant per
la pandèmia com per falta de recursos i això
també s’ha de dir. Però serà la nostra festa major i fins i tot l’any passat la vam gaudir, cosa
que no m’esperava.
No s’ho esperaven?

Ana de Tena: Que va! Va ser molt emotiu. Va
ser una festa major, dins les circumstàncies,
que vam gaudir més del que ens esperàvem
tots plegats. I a la tronada vam plorar molt!
Pere Nin: Pensa que el dia 29 ens vam abraçar
per primer cop des de feia molts i molts mesos... i ara ho tornarem a fer, de nou, un any
després. No ho hem fet des d’aleshores.
Enguany no han anat porta per porta a
demanar recursos econòmics, una de les
tasques més poc valorades dels administradors. Però han fet una campanya per
demanar la col·laboració de tothom. Com
està anant?

Pere Nin: Doncs força bé, la veritat. Moltes

empreses han mantingut la seva aportació i altres, evidentment, no han pogut.
I també hem vist qui estima la festa i qui
no. Però ha superat les expectatives i estem
contents.
Pablo Sancho: I volem agrair a totes les empreses que han confiat en nosaltres gairebé a
cegues i han apostat per una festa que, tot i
que els hi vam explicar, no sabíem si es podria
celebrar.
Repetiríen?

Pablo Sancho: No. Els cinc creiem que no tindria sentit. Els administradors es canvien cada
any i l’any passat no es va fer de forma superexcepcional, però ara ja està.
Montse Andrade: A banda, és que no sabem quan podrem tornar a tenir una festa major normal. Aleshores, què? Anem
repetint cada any fins que la tinguem?
Ho hem fet amb moltes ganes i tot el millor que hem pogut, però la nostra etapa
com a administradors haurà acabat el 3 de
setembre.

Serveis professionals per a les diferents àrees de l’empresa
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Instruccions i normativa dels espectacles de pagament

En el programa de la festa es
pot llegir la normativa que
regirà els espectacles de pagament. Així, hi ha coses bàsiques com ara l’aforament
limitat i controlat, la reserva
prèvia d’entrades, no estarà

permès accedir al recinte amb
menjar o beguda ni estarà permès fumar. A més a més, no
es podrà modificar la disposició de les cadires i les taules
i serà obligatòria la mascareta en tot moment, excepte a

l’instant de menjar o beure.
Al camp de futbol hi haurà
un espai de venda de begudes
i zona de foodtrucks i, al pati
de l’escola Sant Ramon, també
hi haurà un espai de venda de
begudes.

///// Tradició | Els exadministradors opinen sobre “la més típica” /////////////////////////////////////////

Caldria introduir canvis a la
festa major de Vilafranca?
// INTERROGANT El 3d8 ha plantejat quatre qüestions a 10

exadministradors pensant en el futur de “la més típica”
Xavi Gonzàlez
Vilafranca
La pandèmia ha canviat la
forma de poder celebrar les
festes majors al nostre país.
Si l’any passat van ser ben
atípiques i molt residuals,
aquest 2021 encara no han

pogut tornar a la normalitat. Quants anys haurem de
seguir amb la mascareta, la
distància i evitar les aglomeracions? La vacuna ha estat
una gran ajuda però no definitiva i caldrà veure com
evoluciona la pandèmia. Des
del 3d8 hem volgut traslladar
quatre simples qüestions al
voltant de la festa major de

Vilafranca a 10 exadministradors i exadministradores
de “la més típica”. Ells o elles
ho van ser en diferents èpoques però ningú va viure el
que han viscut aquests dos
darrers anys els actuals administradors. Persones que
han administrat la festa major i que ara, anys després de
la seva tasca, potser veuen

EXADMINISTRADOR

Eloi Miralles Figueras
Administrador l’any 1978

“La capta és un actiu que,
ni que sigui només per
tradició, no s’ha de perdre”

Administradora l’any 1992

“Viure la festa des dels
budells t’ensenya a apreciarla i a empatitzar amb els
qui l’organitzen cada any”

CREUS QUE LA FIGURA
D’ADMINISTRADOR/A ESTÀ
CONDEMNADA A DESAPARÈIXER?

2.

COM S’HAURIA DE FINANÇAR
LA FESTA MAJOR?

3.

QUÈ TRAURIES O QUÈ HI AFEGIRIES?

4.

PENSES QUE S’HAURIA D’OBRIR ELS
PORTANTS DE SANT FÈLIX AL POBLE?

EXADMINISTRADOR
1. No ho crec. Una figura que porta ja segles d’història
no pot desaparèixer si no es donen uns condicionaments
que ho aconsellin; i jo, de moment, no els veig per enlloc.
D’altra banda, a l’Ajuntament aquesta funció li convé perquè els deslliura de molta feina.
2. La capta és un actiu que, ni que sigui només per tradició, no s’ha de perdre. Ara bé, de sempre he cregut que
l’aportació del consistori hauria de ser força més generosa, ja que no sabem fins quan les empreses que són fidels
a la Festa Major continuaran col·laborant.
3. En bona lògica, trauria, cosa difícil, l’incivisme per part
d’alguns i, sense treure’ls, limitaria els temps d’actuació
d’alguns balls i buscaria un espai i un horari més adient
per als balls parlats, tal com s’ha fet amb el dels Malcasats. També procuraria arreglar, d’una vegada per totes,
la durada de les processons.
4. Mentre hi hagi exadministradors que puguin portar-lo
potser no caldrà. Però si no n’hi ha, tal com ha passat
algunes vegades, s’ha de poder oferir la possibilitat als
que vagin a la processó, tot i que no hagin estat mai
administradors.

EXADMINISTRADORA

Maria Batet Rovirosa

la festa d’una altra manera.
Des del 1978, quan Eloi Miralles va ser administrador
fins al 2017, quan ho va ser la
Maria Bassegoda. Respostes
molt interessants davant de
preguntes que poden tenir
resposta els propers anys. I és
que la pandèmia potser farà
repensar algunes tradicions
festamajorenques, o no!

1.

Jordi Solà Sebastià
Administrador l’any 1985

“Trobaria correcte que,
prèvia petició, tothom
pogués portar Sant Fèlix”

1. No, la fórmula permet que cada administració li doni el
seu toc personal sense perdre la seva essència, però crec
que certs temes s’haurien de gestionar amb una continuïtat
al llarg dels anys i durant tot l’any (marxandatge, contractacions d’espectacles), acceptant el suport i professionalitat
dels tècnics municipals.
2. Finançament públic i privat com ara, però millorant el sistema de recaptació privada, no pot ser que s’hagi de passar
personalment per totes les botigues, tallers i empreses, per
a vegades no recollir cap diner. El privat hauria de ser més
seriós, i tant si aporta com si no ho fa, dir-ho un cop rep la
petició d’aportació.
3. Per incrementar el suport i coordinació en certs aspectes
amb els tècnics municipals, la nova administració s’hauria d’anomenar immediatament passada la FM. Per altra
banda, mantindria que Sant Fèlix estigués tot l’any a Santa
Maria, i el Sant que passaria per cada casa dels administradors/es seria el petit.
4. A vegades hi ha hagut problemes de portants en algunes
processons, per tant, trobaria correcte que, prèvia petició,
tothom el pogués portar.

EXADMINISTRADOR
1. No veig perquè hauria de desaparèixer aquesta forma
d’organitzar la Festa Major. Crec que és una excel·lent
manera que molta gent, al llarg dels anys, conegui què
vol dir organitzar un esdeveniment d’aquesta magnitud. Però, com tot, cal fer evolucionar la figura de
l’”administrador/a, tant pel que fa a la selecció, com pel
suport i acompanyament del tot necessari que ha de rebre per part de l’Ajuntament.
2. Si volem innovar en el sistema de finançament de la
festa, que crec que és del tot necessari, hem de fugir de
“ho fem així perquè sempre s’ha fet així” . La Festa Major
és molt participada i som molts i moltes els qui en gaudim. Em sembla que als administradors no els hauria de
recaure a ells exclusivament la feina de buscar patrocinadors i/o col·laboradors o, si més no, s’hauria de professionalitzar el sistema.
3. La Festa Major de Vilafranca viu en un delicat equilibri
entre la passió i l’orgull d’un poble que estimem i sentim
la nostra festa d’una forma molt emotiva i visceral i la
necessària racionalització en aspectes relacionats amb
l’organització, la seguretat, el finançament, l’ordre públic, etc…
4. Rotundament sí.

1. Crec que la figura de l’administrador/a s’ha de mantenir
donades les peculiars característiques de la nostra festa.
Intentant sempre adaptar-se a cada època.
2. L’Ajuntament ha de garantir un mínim establert pel
pressupost municipal. La resta ha d’anar en funció de la
tasca desenvolupada pels administradors, forma part del
joc.

Carles Mata París

Administrador l’any 1996

“La figura de
l’administrador s’ha de
mantenir donades les
peculiars característiques
de la nostra festa”

3. Els actes “establerts” (balls, diades, processons, etc.)
són propis de la festa. Els possibles petits canvis formen
part del “joc” que cada administració pot desenvolupar. D’aquí ve la “gràcia” de ser administrador de “la més
típica”.
4. Veritablement crec que seria bo obrir al poble poder
portar San Fèlix en processó, sempre amb un ordre establert, ja que actualment hi ha dies que els “portants” som
molt justets, hi amb molt pocs relleus.
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EXADMINISTRADORA

“Ser Administrador/a
és un privilegi des de
l’any que ets escollit i
acceptes un compromís”

3. El que s’hauria de millorar i molt son les cercaviles i processons, potser la pandèmia ens hi ajudarà sentint i veient tot
el seguici a distància, podem aprofitar aquest moment per
reflexionar i trobar el sistema. Les Carpes de la Rambla estan
obsoletes, tenim la cobertura de les vies, des de Cal Berger fins
al Pont de Moja com a espai nou per ubicar-les, implicant els
Barris que estan a tocar.
4. No. Ser Administrador/a és un privilegi des de l’any que ets
escollit i acceptes un compromís que repercuteix en estar present en els dies de la Festa.

EXADMINISTRADORA

2. L’Ajuntament hauria de fer la recaptació a les empreses,
comerços i també particulars. El finançament “tradicional”
(capta, programa) hauria de ser anecdòtic.

Marta Torrents Masqué
Administradora l’any 2002

“La festa major s’hauria
d’anar adaptant als
canvis dels nous temps”

2. Amb corresponsabilitat: la part tradicional l’hauria
d’assumir l’Ajuntament al 100%, al cap i a la fi és la part
patrimonial de la festa i representativa de Vilafranca i
després els administradors que s’encarreguin de buscar
diners per finançar la festa. També estaria bé establir un
sistema que animés la col·laboració de les empreses.

Administradora l’any 2007

“Hi ha coses que cada any
són iguals i es podrien
deixar establertes”

3. No m’ho he plantejat, la veritat. El que em ve al cap,
com a exadministradora, és que hi hauria d’haver més
treball en equip amb Cultura i els Administradors. Hi ha
coses que cada any són iguals i que es podrien deixar establertes i escrites i facilitarien la feina a tothom.
4. Sí, no hi ha tants administradors que vagin a les processons i en canvi hi ha molta gent devota que seria molt
feliç de poder-hi anar.

EXADMINISTRADOR

Raimon Mascaró Figuerola
Administrador l’any 2014

“Ser administrador és
com si fessis un màster
d’administració i
direcció d’empreses”

3. La festa major s’hauria d’adaptar als nous temps, tal com
han anat fent altres festes majors. Penso que “la tradició” ens
limita a canvis que són necessaris per tenir una festa del segle
XXI. Tots els balls parlats els posaria en escenaris repartits
per la Vila en diferents moments del dia. Limitaria els horaris
d’acabada de les processons i els castells. Faria una oferta
musical de nit més ambiciosa (en quantitat i qualitat).
4.Sí. És una de les tradicions que veig necessari canviar. Sant
Fèlix representa el poble i el poble vol sentir-se partícip de
la seva festa, també en les processons. Ser administrador/a
no depèn del poble, els tria l’Ajuntament, cosa que limita qui pot sentir-se part de la festa en aquest sentit.

EXADMINISTRADOR
1. No veig perquè hauria de desaparèixer la figura de l’administrador. El que sí que s’hauria de fer és revisar com es
distribueixen les responsabilitats i la comunicació entre
administradors i Ajuntament a l’hora de preparar la Festa
Major. Uns treballen molt i els altres s’emporten la fama.

Eva Sans Ribera

Porta als escenaris la memòria de la nova cançó i els 16 jutges. Fa un homenatge a totes
aquelles que varen atrevir-se a fer front al
règim i a les conseqüències que això portava.
A les 21.30h, escola Sant Ramon

1. El 2021 segur que ja és diferent a la del 2002. Un
administrador/a no pot ser un recaptador. També penso
que hem d’acceptar que cada administració pugui prendre
les pròpies decisions sense sentir-se jutjada.

2. Finançar la Festa Major és un dels grans problemes que no
hauria de caure sobre els Administradors. L’aportació de l’Ajuntamentde Vilafranca hauria de cobrirel 75% de tot el pressupost.

Administradora l’any 1999

El grup penedesenc Bandau toca a
l’escola Sant Ramon

EXADMINISTRADORA
1. No, es conservarà com a títol honorífic. Però cal valorar la
incondicional ajuda dels voluntaris d’altres anys, l’experiència
al carrer i sobre el terreny és molt important ja que en el paper
tot quadra, però cal trepitjar els llocs per veure la realitat. En
els últims anys no es compta amb la seva ajuda i la societat
els necessita.

Montse guilera Soler
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Joaquim Runsó Bascuñana
Administrador l’any 2011

“Cal protegir i reforçar la
figura de l’administrador.
Cada cop es va retallant
més el poder de decisió seu”

1. Si no es fa res, sens dubte penso que sí. Ja fa molts anys
que no es fa absolutament res per protegir i reforçar la figura de l’administrador, al contrari, cada cop es va retallant
més el poder de decisió dels administradors.
2. Des de l’Ajuntament s’hauria de finançar tota la part
cultural i tradicional que per mi ha de ser intocable, i això es
podria finançar amb un impost per habitant. Tota la part
festiva s’hauria de suportar amb la capta del programa i
l’estampa, marxandatge, patrocinis i col·laboracions tant
d’empreses com de particulars i/o amb pagament d’entrades als concerts.
3. Hi trauria el tema de tots els ens que s’han creat al voltant
de l’FM (consell de la FM, la fundació i altres comissions),
que fan que les decisions que s’han de prendre es facin de
manera molt més lenta. Afegiria de manera obligatòria
que els balls no puguin ser registrats com a entitats. Els
balladors no poden decidir moltes de les coses que passen
actualment. Haurien de tenir ben clar que són una part de
la importantíssima imatge que donem de la FM.
4. És una d’aquestes tradicions que ningú es preocupa de
mantenir. S’hi està treballant, però crec que serà complicat
poder mantenir aquesta tradició, i si s’ha d’obrir no em sembla malament, però com fer-ho serà complicat.

EXADMINISTRADORA
1. Espero que no. Costa trobar perfils, però ser administrador és un honor. És feina i no remunerada, però t’ho
has de prendre com si estiguessis en una entitat sense
ànim de lucre i amb ganes de treballar per la Vila. S’aprenen moltes coses, és com si fessis un màster d’administració i direcció d’empreses.
2. Amb el model actual, amb les subvencions que arriben,
no es cobreix el pressupost. Per això es demanen diners
per empreses, la capta, el marxandatge, barres... La
capta per les empreses és feixuga, però és com es recapten molts diners, hauria de ser més fàcil, i existir algun
sistema que no s’haguessin de recórrer. Potser a través de
la Fundació de la FM, que hauria d’estar més operativa, hi
hauria d’haver una persona dedicada a buscar esponsoritzacions a uns anys vista.
3. No és qüestió de treure ni afegir res, la Festa evoluciona per si mateixa i ella es refà amb el temps. Els canvis
que sorgeixin que siguin amb sentit i amb cap, no perquè
algú ho digui o li agradi més una altra manera de festa.
4. És una opció. A vegades costa que els prohoms vagin
a portar el Sant els dies de Festa. Si ser administrador és
un honor portar el Sant també, però si no hi ha gent, sóc
partidari d’obrir-ho, potser és una evolució de la Festa.

1. No ho crec ja que és una tradició molt arrelada i per
molts vilafranquins/es és un honor poder-ho ser.
2. El tema del finançament és el més polèmic de tots.
L’Ajuntament de Vilafranca fa l’aportació econòmica més
important, però la resta recau en el que recaptin cinc persones que no tenen perquè tenir experiència comercial ni
empresarial. Seria molt més pràctic que es comptés amb
una partida econòmica tancada cada any.

Maria Bassegoda

Administradora l’any 2017

“La diversitat enriqueix la
festa i la fa més inclusiva i
oberta en tots els sentits”

3. M’agradaria veure més diversitat en el perfil dels administradors/es. Crec que vaig ser la primera dona amb una
discapacitat física en ser-ho i vaig sentir alguns comentaris
de l’estil “no podràs aguantar les processons”. Doncs mira,
ho vaig poder fer tot, però si no hagués estat així penso que
tampoc hauria passat res. La diversitat enriqueix la festa i la
fa més inclusiva i oberta en tots els sentits.
4. Sí. Hi ha moltes persones que tenen devoció pel nostre patró però mai seran administradors/es. Potser es
podria establir un dels tres dies de processó per tal de fer
la prova, veure si realment la gent s’apuntaria i valorar
l’experiència.
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Crida als comerços i empreses a col·laborar amb la festa major 2021

Els administradors de la festa
major han presentat una campanya dirigida al comerç de la
vila animant-los a participar i
col·laborar en la festa. Aquesta acció s’acompanya d’un
vídeo on sis comerciants de la

vila animen a la participació
d’altres botigues i empreses
per Festa Major. Conscients
de l’especial dificultat que
durant els darrers mesos han
tingut tots els sectors, no volen que cap empresari o co-

merciant se senti coaccionat a
col·laborar. Per aquest motiu,
enlloc de l’habitual recapta
de patrocinis visitant a porta
freda als comerços, es fa una
crida pública a la col·laboració,
per modesta que sigui.

///// Festa major de Vilafranca | Programació tradicional ///////////////////////////////////////////////////////////////////////

Tradició adaptada

// AJUSTOS La festa major recupera part del programa folklòric adaptant-lo amb novetats

Distribució dels ball
pels patis de les escoles
| LA FATXENDA

Judit Benages
Vilafranca
Tenint en compte que encara
estem en plena pandèmia de

Covid-19, els administradors
han intentat adaptar la més
típica a les circumstàncies
actuals, però apostant per realitzar la majoria d’activitats,
tot i que en indrets diferents
(i amb formats diferents) als
habituals per poder controlar
l’aforament i mantenir les
mesures de seguretat.
Així, la novetat més destacada és que no hi haurà cercaviles ni processons (excepte
del dia 31 a la tarda), sinó que
els balls actuaran a diferents
patis de les escoles vilafranquines, amb reserva prèvia
d’entrada i amb el públic totalment controlat.
El dia 29 a les 12 h s’encetarà
la festa amb diferents tronades que es faran en diverses
localitzacions que no s’han
desvelat. A continuació els

Ara és el moment
de produir la teva energia.

BONA
FESTA
MAJOR

Assessorament tècnic
per legalitzacions
d’activitats, d’instal·lacions
tècniques o d’obres, disseny
d’instal·lacions fotovoltaiques

balls actuaran als patis de
quatre escoles: Baltà Elias,
Cristòfor Mestre, Dolors Piera i Pau Boada. Cada centre
tindrà assignats el mateixos
balls, que faran un passi al
matí i dos a la tarda. En total,
sis passis entre els dies 29 i
30 per tal que tothom que ho
desitgi pugui veure els balls.
El repartiment de balls i escoles és el següent: Baltà
Elias: Ball d’en Serrallonga,
Capgrossos, Cercolets, Bastoners. Cristòfor Mestre:
Diables, Àliga, Panderetes i
Pastorets. Dolors Piera: Drac,
Nans, Ball Pla i Panderos. Pau
Boada: Gegants, Cotonines,
Figuetaires i Ball de Gitanes.
Grups de grallers participants: Els Pentatònics (Pau
Boada), Toc de Bacus (Baltà
Elias), Els Artús (Dolors Pie-

ra) i Els Vinardells (Cristòfor
Mestre). La nit del dia 29 hi
haurà el castell de focs.
Recordatori de l’entrada
de Sant Fèlix

El dia 30 al matí hi haurà un
acte casteller a la plaça de la
Vila i, a la tarda, l’acte solemne de la diada de Sant Fèlix,
amb un recordatori simbòlic
de l’entrada del sant i el ball
de lluïment de l’Àliga coincidint amb la darrera novena i
el cant dels Goigs.
La Moixiganga actuarà a la
basílica de Santa Maria, al
costat de les relíquies de Sant
Fèlix, i els Malcasats ho faran
al claustre dels Trinitaris.
El dia 31 al migdia s’ha previst una actuació de lluïment
dels balls a la plaça de la Vila,
que estarà perimetrada. L’ac-

Goigs en directe i pregó amb 500
cadires per al públic assistent

Processó
el dia 31

Els goigs seran enguany en directe (i no gravats, com l’any
passat), però la novena començarà a les 20.30 , 15 minuts
abans de l’habitual, perquè s’han hagut d’ajustar els horaris
a causa del toc de queda. El pregó es farà a la plaça Jaume I,
però l’escenari no serà el Palau Baltà, sinó que estarà entre
la basílica de Santa Maria i Vinseum, de manera que tota la
plaça serà plena de cadires. Concretament, n’hi haurà 500.
Per a totes les persones que es quedin sense entrada, Penedès Televisió l’oferirà en directe.

Finalment, el dia 31 a partir de les sis de la tarda
hi haurà una processó
amb públic assegut i
amb espai i aforament
delimitat al barri de la
Girada. Calia reservar
entrada prèvia per poder
assistir-hi.

Habitatges, locals comercials
i establiments industrials.
Instal·lacions de plaques fotovoltaiques.
Punt de recàrregues vehicles elèctrics

Assessorament
per l’estalvi energètic
per empreses i particulats

Consulta’ns per la teva instal·lació solar FV i punts de recàrrega de vehicles.
Bonificació del 50 % de l’impost de l’IBI vigent.

EMPRESA DELEGADA
Rbla. de la Girada 3 / 08720 Vilafranca del Penedès / Barcelona / T 938 902 072 / instatec.net

tuació inclourà els balls parlats i els versos dels Diables.
Hi haurà dos blocs d’actuació,
amb un descans, per tal que
el públic pugui ser diferent
en els dos blocs.
A la tarda del dia 31, hi haurà
una processó amb públic assegut i amb espai i aforament
delimitat al barri de la Girada.
El dia 1 de setembre serà
l’hora de la Festa Major dels
Petits, que es desenvoluparà
sencera al pati de l’institut
Milà i Fontanals. Al migdia
hi haurà l’exhibició de Falcons i les tres colles castelleres vilafranquines i, a la
tarda, l’actuació de lluïment
dels balls infantils. Enguany
s’han quedat sense representació el Ball d’en Serrallonga,
els Capgrossos, els Panderos,
les Gitanes i el Ball Pla.

Us desitgem una molt
bona festa major!
C/Mas i Jornet,12
Vilafranca del Penedès
Tel. 93 892 46 68
vialta.tarrida@gmail.com
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Oberta la botiga dels Castellers de Vilafranca

Els Castellers de Vilafranca
obren aquests dies la seva botiga, situada a Cal Figarot, per tal
que tothom pugui comprar tot
el marxandatge disponible per
engalanar-se el màxim per festa major. A la botiga es podran

comprar les noves samarretes i
també la col·lecció de joies castelleres, dissenyada per Jordi
Masó. La botiga estarà oberta
26, 27 i 28 de 17h a 20h, i els
dies 29, 30, 31 i 1 de setembre
de 10 a 12h i de 18h a 20h.

///// Festa major de Vilafranca | Festa Major dels Petits ////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Els petits, al Milà

// AFORAMENT LIMITAT La Festa Major dels Petits se celebrarà al pati de l’institut Milà i Fontanals
Judit Benages
Vilafranca
El dia 1 de setembre serà
l’hora de la Festa Major dels
Petits, que es desenvoluparà
sencera al pati de l’institut
Milà i Fontanals. Es podrà
seguir també per Penedès Televisió.
El dia començarà a l’escola a
les 11.30h amb l’exhibició de
Falcons i les tres colles castelleres vilafranquines.
A la tarda, a partir de les
16.30h, es farà el pregonet,
a càrrec de l’equip femení de
la Fundació Atlètic Vilafranca i, seguidament, a les 17h,

tronada de la festa major dels
Petits. Després de la tronada hi haurà una actuació de
lluïment dels balls infantils.
Enguany s’han quedat sense
representació de petits el Ball
d’en Serrallonga, els Capgrossos, els Panderos, les Gitanes
i el Ball Pla. Hi haurà la participació dels Inxanetes, Els
Borinots i Tocats del Grall.
Recordem que l’any passat
no va haver-hi Festa Major
dels Petits i, per tant, els administradors han treballat de
valent per poder-la recuperar,
almenys en bona part, aquest
2021.
Cinema per als més petits

A banda d’això, el dia 1 també

///// Festa major de Vilafranca | Petits /////////

El dia 2, espectacles
infantils a l’Estalella
i al Milà i Fontanals
// DETALLS Tots els actes seran

gratuïts, però amb reserva prèvia
Judit Benages
Vilafranca
La festa major de Vilafranca tindrà, també, la vuitena
edició del Rodaplaces, el tast
d’espectacles infantils iniciat fa vuit anys i que tan èxit
té entre la mainada, organitzat per La Xarxa i el Casal Popular la Gueralda.
Serà, evidentment, una jornada també adaptada a la
pandèmia i, per tant, en recintes on es pugui controlar
l’aforament i amb reserva
prèvia.
Així, a les 17h es durà a terme, a l’escola Estalella i Graells, l’espectacle de contes
narrats: ‘El secret de la detectiva Klaus’, a càrrec d’Engruna Teatre. En cas de pluja, es
faria al teatre Cal Bolet.
També a les 17h, però a l’institut Milà i Fontanals, hi
haurà l’espectacle ‘Més que
màgia’ amb el Mag Stigman.
En cas de pluja es farà a l’Au-

El secret de la detectiva Klaus | 3D8

Més que Màgia | 3D8

ditori Municipal.
Cal dir que aquests dos espectacles es repetiran a les
19h als mateixos centres escolars.

hi haurà sessió de cinema per
als infants. Així, a les 10h, al
cinema Kubrick, es projectarà la pel·lícula Trolls 2 en un
acte gratuït però amb reserva

prèvia a www.kubrickcinema.cat i aforament limitat.
La mateixa sessió es repetirà
a les 12 .30h, però amb la pellícula Els Croods: una nova era.

Aquests dos films es projectaran també el dia 2 però amb
horari intercanviat: a les 10h
es projetarà Els Croods: una
nova era i a les 12.30 Trolls 2.
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NOTA D’ACTE

Concert amb Ciudad Jara

Ciudad Jara és el nou projecte de Pablo
Sánchez amb la banda, el qual ha estat durant
més de 10 anys cantant, compositor i líder de
la banda internacionalment coneguda com
La Raíz.
A les 21.30h, al camp de futbol

ENTREVISTA ENTRE PREGONERS

Des de fa anys, al suplement de la festa
major de Vilafranca publiquem una entrevista que el pregoner o pregonera sortint fa al pregoner o pregonera entrant.
En aquesta ocasió, doncs, Òscar Navarro
(conegut com el Pallasso Anskari) conversa amb Anna Gual i Jaume C. Pons
Alorda, que donaran el tret de sortida a
la festa major de Vilafranca amb el pregó
de demà dissabte a la nit.
Típica i tòpica, ho sé, però aquesta primera pregunta és obligatòria. Què significa per a vosaltres fer el pregó de la
festa major?

Anna Gual (A.G.): És un encàrrec molt especial. És veritat que en els darrers anys ens han
demanat de participar en esdeveniments
molt especials, però m’atreviria a dir que mai
ens ha fet tanta il·lusió com aquesta vegada.
Cap dels recitals que hem fet és comparable
a una experiència com aquesta, pel que té de
proximitat i de retorn al lloc on vius.
Jaume C. Pons Alorda (J.C.P.A): És un honor
i una responsabilitat. Un dels missatges que
volem transmetre amb el pregó és que, malgrat les adversitats, hem de tenir més iŀlusió
i més esperança que mai per encarar-nos cap
al futur. Per tant, acceptem fer el pregó de
la festa major com un gran encàrrec en un
moment important.

FÈLIX MIRÓ

“Farem un pregó poètic,
festiu i amb sorpreses...
Serà un retorn a la passió”
Anna Gual i Jaume C.
Pons Alorda
Com us ho van proposar?

A.G.: Ens van ben enredar! Un dels administradors ens va citar a la seu d’Òmnium Cultural de Vilafranca perquè ens volia proposar
fer un recital. Nosaltres, inconscients, vam
anar a la reunió, que havia de ser breu, amb
la nostra filla, que era petita i aquelles hores
del vespre ja no estava per a res. Ens va fer
seure i ens va posar un vídeo a pantalla gran
sobre el que havia de ser el recital: al final
del vídeo s’hi indicava que havia de ser el 28
d’agost… Quan vam veure allò vam aŀlucinar.

Un dels missatges que volem
transmetre amb el pregó és
que, malgrat les adversitats,
hem de tenir més il·lusió i
més esperança que mai per
encarar-nos cap al futur”

Jo ho vaig veure clar, però no m’ho creia! El
vídeo acabava dient que ens proposaven fer
un dels actes més especials de la nostra vida:
ser els pregoners de la festa major. Ens vam
girar i, de cop i volta, tots els administradors
estaven asseguts a la nostra esquena. Quina
sorpresa! No podíem dir que no… I ells ja tenien el cava preparat!
Per a la gent que no us coneix, com us
presentaríeu? Com serà el vostre pregó?

J.C.P.A.: Som dues persones apassionades, i
la nostra passió s’ha exaltat, sobretot, a partir de la literatura, i concretament de la poesia, que és una de les moltes formes que té
la cultura d’existir. Hem escrit poesia, hem
publicat poesia, hem defensat la poesia (nostra i d’altres persones) i vivim poèticament.
També hem treballat en l’àmbit de la gestió
cultural. El que ens defineix com a persones
i com a parella és que som persones creatives
que vehiculen la seva creació a partir de les
paraules. Crec que ens combinem molt bé i
que formem un bon duet, i això ho saben els
administradors d’enguany, que tenien interès en un pregó literari que es fonamenti en
els mots i en les passions.

A.G.: Farem un pregó poètic, apassionat i
amb sorpreses, construït a partir de la paraula, fent una defensa de la cultura dels Països
Catalans i una apologia de la festa major. Finalment, serà un pregó molt festiu i participatiu, com els nostres recitals. En un principi havíem pensat en un pregó més gran, més
ambiciós, però malauradament les circumstàncies actuals no ens ho permeten. Un espectacle com el que va fer Jordina Biosca, per
exemple, ara mateix seria molt complicat de
fer. Per tant, hem anat al fonament, que és
la paraula: l’eina que millor sabem utilitzar.
Com es fa un pregó a quatre mans?

J.C.P.A.: Fer una escriptura a quatre mans es
pot aconseguir de dues maneres: que cadascú
escrigui la seva part o bé que les dues persones ho escriguin tot a la vegada. Nosaltres
hem tirat cap a la segona opció, i hem volgut
escriure-ho tot al mateix temps. Hem treballat a través d’un document en línia que
anàvem treballant. I ha estat molt divertit
fer-ho. Una gran experiència.
A.G.: Ha estat més fàcil del que ens pensàvem. L’hem estructurat com una conversa,
gairebé com un diàleg teatral en què hi ha
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Concurs d’Instagram #joestimolafesta

Els administradors han convocat, un any més, un concurs
a Instagram amb imatges que
mostrin com s’està vivint la festa entre el 22 d’agost i el 2 de setembre amb l’etiqueta #joestimolafesta. El termini màxim de

participació és el 6 de setembre
a les 23.59. El primer premi serà
una càmera instantània Fuji
amb càrrega de 10 fotos i ampliació de la fotografia a càrrec
de Fotopenedes. El segon premi
un lot de formatges de Xerigots

molta fluïdesa i humor. Una de les coses importants és la recitació en veu alta: hem recitat moltes vegades el pregó perquè flueixi
bé i perquè soni bé, corregint i matisant i donant-li bon ritme.
J.C.P.A.: I ha estat un repte, també, tenint
una criatura, com és el nostre cas, perquè trobar estones per escriure és complicat. I tanmateix ho hem aconseguit, i això ens alegra
moltíssim.

també ha dificultat que escrivíssim altres coses nostres. Teníem una responsabilitat més
alta i era difícil dedicar-nos a altres escriptures. El mateix es pot dir de les administradores i dels administradors: han arribat a una
fase d’esgotament molt bèstia després d’haver fet moltíssima feina durant aquests dos
anys, amb canvis constants de normatives.
Han treballat el que no és dit, i mai no els ho
podrem agrair prou.

Us ho van proposar el 2020, any en què
la festa major es va suspendre pel Covid.
Tenir un any i mig per escriure’l us ha donat més tranquil·litat? O més inquietud?

Com es fa, des d’on es fa i per a qui es fa
el vostre pregó?

A.G.: És un pregó de dues persones iŀlusionades fet a quatre mans amb amor, entusiasme
i passió per a tota la gent de Vilafranca i del
Penedès; sabent que la festa major és un dels
fonaments del territori i dels Països Catalans, un element aglutinador, cohesionador i

FÈLIX MIRÓ

J.C.P.A.: Les circumstàncies contextuals han
estat canviant constantment, i això ens ha
dificultat molt la tasca. Hem escrit i reescrit
les pàgines del pregó constantment. La situació l’any passat era molt més dramàtica que
ara, i això dificultava fer un pregó de celebració perquè ningú no estava per pregons ni
per festes majors. L’any passat teníem aquest
problema. El primer pregó que vam començar a escriure apeŀlava a coses massa negatives, i justament el que fem nosaltres quan
escrivim i quan recitem és apeŀlar a la vida a
través de l’exaltació de les nostres passions.
Però aquest llarg temps de confinaments, de
preocupacions i de dolors ha fet que la gent
ara tingui ganes de celebrar, de deixar enrere
el pitjor. L’any passat no podíem convidar a la
festa. Enguany no només ho podem fer, sinó
que és necessari que es faci.
A.G.: També és veritat que tenim ganes de
treure’ns aquest encàrrec de sobre, perquè
portem any i mig donant-hi voltes i ha arribat el moment. Tot el 2020 i el 2021 el pregó
ha estat la nostra màxima preocupació, i això

i ampliació de la fotografia cortesia de Foto Penedès i, el tercer
premi, entrada doble per un
dels Espectacles de Vilafranca
gentilesa de l’Ajuntament i ampliació de la fotografia cortesia
de Foto Penedès.

DIVENDRES, 17 DE JULIOL DEL 2009

Hem escrit i reescrit
les pàgines del pregó
constantment. Tot el 2020 i
2021 el pregó ha estat la nostra
màxima preocupació, i això
ha dificultat que escrivíssim
altres coses nostres”

creador de riquesa social i espiritual, així com
una de les representacions culturals més importants i típiques del continent europeu i
una oportunitat anual i cíclica de celebració
de la vida.
Què és el que no us he preguntat però us
agradaria explicar?

A.G.: Ens agradaria que la gent veiés aquest
pregó. És un text que apeŀla a tornar a viure i a enganxar-se a les coses essencials de la
vida, i per això pot emocionar a molta gent.
Per tant, com que serà difícil reunir a la plaça
tanta gent que miri el pregó en directe per
culpa de la Covid i de les mesures de seguretat, ens agradaria que la gent segueixi el

Per acabar, una pregunta que també em
va fer a mi l’any passat la Jordina Biosca.
Quin títol posaríeu al pregó?

HOLAMOTORS

HOLADESERT
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pregó virtualment.
J.C.P.A.: També volem esmentar que hi ha
moltes persones implicades en el pregó d’enguany, un dels més complicats d’organitzar
per culpa de la Covid. Hi ha hagut una generositat màxima a l’hora de muntar-ho tot, i
volem donar les gràcies a tots els implicats.
Serà un pregó molt especial.

HOLADESERT

A.G. i J.C.P.A.: Mmm… Retorn a la passió.
Que vagi molt bé i que la gent s’hi engresqui. Molt bona festa major!
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Bona festa major!
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Bona festa major!
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Dissabte hi haurà mercat

Aquest dissabte dia 28 d’agost hi haurà mercat no sedentari dels dissabtes a Vilafranca.
Està previst que pugui tenir lloc amb normalitat, donada l’absència d’elements que
puguin interferir en el muntatge.
Tot el matí, al centre de Vilafranca

///// Festa major de Vilafranca | Programa de la festa major ////////////////////////////////////////////////////////////////////

Homenatge a la ciència
// PROGRAMA És similar a un llibre de ciències naturals amb continguts dividits per temes

des d’un vessant científic

// REGAL Un setrill, molt semblant als recipients dels laboratoris

3d8
Vilafranca

L’estampa i el programa d’enguany | FÈLIX MIRÓ

Tot i que serà una festa major
diferent, enguany torna a celebrar-se la més típica i, per
tant, torna a haver-hi programa i obsequi, que es pot comprar per 30 euros a la parada
que tenen els administradors
a la plaça de la Vila.
El programa és una espècie
de llibre de ciències naturals,
amb continguts dividits per
unitats temàtiques, en les
quals es fa una reinterpretació de la festa major i els seus
elements des del punt de vista científic.

Com és habitual cada any, el
programa oficial de la festa,
a més d’horaris de tots els actes -amb alguna esmena afegida a darrera hora pels canvis deguts a la pandèmia del
coronavirus-, inclou textos
històrics i, per exemple, informació concreta dels balls
folklòrics que han commemorat una efemèride entre
el 2020 i aquest 2021.
Per la seva banda, el regal
d’enguany és un setrill semblant als típics recipients Erlenmeyer que es fan servir
als laboratoris, però també
amb la referència als nens i
nenes que tradicionalment
participaven en la capta per
vendre el programa. A més a

El setrill que és obsequi del programa de la festa major | LA FATXENDA

més, a la bossa també hi ha
l’estampa d’enguany, obra de

l’artista Joan Hurtado ‘Canano’.
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Posa’t la festa major a la
butxaca!

Un any més s’ha posat a disposició de tothom qui ho vulgui l’APP de la festa major de
Vilafranca, disponible tant
per android com per IOS.
L’aplicació és gratuïta.

///// Festa major de Vilafranca | Programació musical /////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Torna la música

// NOMS

Zoo, Els Pets, Gertrudis, Los Manolos, Suu i Els Amics de les Arts, alguns dels grups

D’esquerra a dreta, Zoo, Els Pets i Suu, tres dels grups que actuaran a la festa major de Vilafranca | PÀGINA WEB DE ZOO, ELS PETS I SUU

Judit Benages
Vilafranca
Un dels secrets més ben
guardats de la festa major
de Vilafranca era el nom
dels gr ups musicals que
actuarien per la més típica, una informació que es
va desvelar fa tan sols uns
dies.
Cal destacar que els concerts es faran en diferents
espais (la majoria al camp
de futbol) i respectaran la
normativa horària decretada pel Procicat, de manera que començaran entre
les 21.30 i les 23h, com a
màxim.
Dia 28, la prèvia amb Els
Amics de les Arts i Suu

Demà dissabte, dia 28, a les
21h.30h actuaran Els Amics
de les Arts i, tot seguit, Suu.
El concert serà al camp de

futbol. A més, el mateix dia
28, actuarà el grup Think a
l’escola Sant Ramon.
La nit del 29, Els Pets i
Gertrudis

L’endemà, dia 29, els caps
de cartell de la música festamajorenca seran Els Pets
i Gertrudis. El concert es
farà a partir de les 21.30h al
camp de futbol.
També el dia 29, a les 19h i
a les 22h, hi haurà l’Orquestra la Chatta a l’Escola Sant
Ramon.
Per si això fos poc, també
s’ha programat un concert
de gralles per al dia 29 a
les 23h a l’Escola Dolors
Piera.
La nit de Sant Fèlix,
Ciudad Jara i Zoo

La nit de Sant Fèlix també
serà una nit de bona música. I és que els administradors han decidit portar Ciudad Jara i Zoo, que tocaran a

OBRIM EL

partir de les 21.30h al camp
de futbol.
A banda, el dia 30, a les 19h,
la Cobla Catània actuarà al
parc del Tívoli i la Banda de
Cardona a l’Escola Sant Ramon (que també tocarà a les
22h). La banda tornarà a ser
la de Cardona, però actuarà
només en dues ocasions: el
dia 30 a la tarda i al vespre.

Dimecres dia 1 de setembre,
a les 12h, a l’Escola Sant Ramon, actuarà el grup Morena Tradipatxanga. A la nit,
a les 21.30h, Los Manolos
i PD Pam Pool i Muer ta
Sánchez al camp de futbol.
També el dia 1, però a les
21h, Qitus, Sunday’s Ska
Jazzi Bandau seran a l’Escola Sant Ramon.

El 31, Joan Rovira

Final de festa el dia 2

El dia 31, a les 19h, Cobla
Catània a la plaça de la Sardana; també a les 19h The
Show Must Go On (Tribut a
Queen) actuarà al Casal, on
també tocarà a les 22h.
A més, el mateix dia 31, a les
21.30h, Sra. Tomasa i Jazzwoman al camp de futbol.
Finalment, Joan Rovira serà
a les 21.30 a l’Escola Sant
Ramon i, tot seguit, la Terrasseta de Preixens.

El dia 2, a les 12h, la Portàtil
FM a l’Escola Sant Ramon; a
les 19h, Dàmaris Gelabert al
Casal; a les 19h, el grup Xató
i, tot seguit, les Anxovetes a
l’Escola Sant Ramon i l’Orquestra Cimarrón al camp
de futbol.

El dia 1 de setembre, Los
Manolos

2 DE SETEMBRE

Els Amics de les Arts faran demà la prèvia de l’FM |

INDUSTRIAL,
BRICOLATGE I
PARAMENT DE LA LLAR
Hermenegild Clascar, 12 - 14
Tel. 93 890 16 44 - Vilafranca

GRATUÏT

OBRIM EL 2 DE SETEMBRE

Us desitgem
BONA FESTA MAJOR

AMICS DE LES ARTS
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Concert de Think, tribut a Aretha

el 3 de vuit

DIVENDRES, 16 D’OCTUBRE
DEL 2009
Franklin

3

Think és un homenatge a la reina del Soul,
Aretha Franklin, en el qual s’interpreten tots
els èxits de la seva carrera com ara Respecte,
Think, Natural Woman i molts més.
A les 23h, a l’escola Sant Ramon

L’ENTREVISTA

Joan Hurtado ‘Canano’, estamper de la Festa Major de Vilafranca 2021

“Crear l’estampa de sant Fèlix
per segona vegada m’ha permès
obrir una nova tècnica”
Joan Hurtado ‘Canano’
Joan Hurtado ‘Canano’ passarà a la història com a l’artista que ha hagut de fer dues
estampes de sant Fèlix. Els anys 2020 i 2021
estaran marcats per la pandèmia que ha
generat la Covid-19. En una entrevista després d’haver presentat la segona estampa
se sent satisfet i molt complagut d’haver
tingut aquesta oportunitat.
Ha estat molt complicat el repte de fer
l’Estampa per segona vegada?

Gens. Tot al contrari. Per mi ha estat molt divertit. Era tot un repte perquè ja havia fet tot un
treball previ al voltant de la figura de sant Fèlix,
de fet és una tasca que em defineix a mi perquè
sempre procuro documentar-me abans de començar una obra, i per la segona Estampa em

preguntava moltes vegades què faria. Ara bé, un
cop engegues el fil, i com que ja tenia en ment fer
un estudi sobre fusta directa, el fet d’haver de fer
l’Estampa em va venir rodat. Li he volgut donar
tot el simbolisme que es mereix la talla de fusta
de Sant Fèlix i reconec que m’ho he passat molt
bé i que gràcies a això he obert una nova tècnica.
Amb tant de temps com ha tingut, feia
moltes setmanes que ja havia mostrat
l’Estampa als administradors?

No, no. Vaig esperar fins a última hora. La qüestió
és que vaig pensar en què tenia tot un any i m’ho
vaig prendre molt tranquil·lament. Van anar passant els dies i amb el ja farem, ja farem, no els hi
vaig mostrar l’Estampa fins la setmana abans de
presentar-la públicament. I aquell matí, encara li
estava fent retocs. Quan els cinc administradors

van venir a casa va ser molt curiós perquè tenia
el paisatge que simbolitzava el Penedès i havia
dibuixat quatre personatges. Ells mateixos em
van dir que faltava el cinquè administrador. El
cert és que jo fins aquell moment no havia pensat
en col·locar la figura seva a l’Estampa però la idea
em va semblar molt interessant i els he volgut
immortalitzar.
El fet de centrar-se en un primer pla de la
cara de Sant Fèlix ja ho tenia pensat des
d’un bon principi?

Sí. Era potser el que tenia més clar. El dubte més
gran que tenia era si el faria sobre fusta directa o
si faria textura i el color que volia utilitzar per al
fons. En un principi volia fer una cosa més dramàtica amb un color negre accentuant molt les
llums i les brillantors però pel camí ho vaig descartar totalment. Vaig pensar que només faltava,
amb la pandèmia que estem passant, que jo hi posés més cullerada al dramatisme. Estem parlant
d’una festa i vaig decantar-me per la fusta que ja
de per si té un color càlid i d’aquí els colors finals
que m’han sortit com els marronosos, ocres, vaja
colors de tardor.
Vostè mateix explicava en aquest mateix
setmanari que de tant d’estar al davant
de la figura plasmant sant Fèlix li ha
agafat molta estimació.

Doncs, la veritat és que sí. Han estat dos anys
estudiant-lo, tenint-lo al costat a través dels esbossos… Hi havia molts moments que em sentia
col·lapsat i de manera molt íntima li demanava
que m’ajudés i així era. Certament li he agafat
una estimació molt especial.
Sempre ha mantingut que la relació amb
els administradors ha estat molt intensa.
Li van fer algun suggeriment per aquesta
segona estampa?

La relació ha estat genial i mai m’han fet un
suggeriment. Han confiat en mi des del primer
moment. En canvi, sí que li puc dir que molts
amics i coneguts que m’anava trobant em feien els seus suggeriments. Allò de “i per què
no fas” m’ha arribat tantes vegades. Soc molt
rebel i tot el que m’anaven suggerint la meva
resposta era que allò precisament no ho faria.
Pel que em diu vostè podria fer una
tercera, una quarta o fins i tot una
cinquena estampa?

Oi tant! Ara li podria fer les versions que volgués. A l’haver-lo estudiat tant tindria un ventall de
possibilitats molt extens. Al no ser aquest el cas jo
he escollit la perspectiva que més em va agradar
perquè la talla de Sant Fèlix té la seva curiositat.
Depenent del perfil per on ens el mirem és una
altra figura. No m’hauria imaginat mai la infini-

Vilafranca del Penedès
c/ Cubelles 7
08720
93 890 16 11
Vilanova i la Geltrú
Rda. Europa 69
08800
93 814 20 17

Sant Sadurní d’Anoia
c/ Tinent Coronel
Sagués 23
08770
937 61 78 35
Sitges
Camí Capellans 41
08870
93 811 08 90
Martorell
Carretera Piera 3
08760
93 774 15 00
El Vendrell
Carretera Tarragona 10
43700
977 66 38 55
www.siabiosca.com
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L’any passat va ser el 40è aniversari de la recuperació del Ball de Pastorets

El programa de la festa major
explica que l’any 2020 el Ball
d’en Serrallonga va celebrar el
40è aniversari de la seva recuperació, que no va celebrar per
la pandèmia i per això l’ha recuperat enguany. El text apun-

ta que, d’origen incert, es creu
que el ball representa el món
agrari o camperol. Se sap que
va sortir per primera vegada
el 1802, però podria ser més
antic. Té els orígens en un ball
parlat del qual sols n’han que-

dat alguns fragments dels parlaments dels diversos pastors
que es presentaven al cap de
colla, al qual anomenaven Majoral. Consten referències de
la seva presència a la festa amb
regularitat durant el segle XIX.

Xavi Gonzàlez
tat de possibilitats que té. També li haig de dir que
hi ha algunes coses que m’he permès la llicència
de canviar-li. Per exemple, el coll del sant. L’he
fet més humà. Si jo l’hagués pintat tal com és
hauria estat poc creïble.

cloure una copa de vi però vaig desistir i vaig tirar
per les vinyes i les muntanyes que simbolitzen
el Penedès. Per mi era la segona oportunitat i
volia representar la nostra vida, la nostra terra.
Molta bona part del Penedès viu de la vinya.

Des del primer dia, i vostè mai se n’ha
amagat, ha volgut ser respectuós.

L’exercici de mirar les estampes que l’han
precedit també el va fer?

És un fet que no el canviaré mai. Puc criticar
moltes coses però els temes que toquen la fe sóc
i seré molt respectuós. Entre d’altres coses jo soc
creient però no soc practicant i no me n’amago.
La cara de sant Fèlix indica que l’ha
dibuixat més alegre que l’original.

Un puntet més alegre.

Perdoni, però jo encara el segueixo veient
trist.

Té tota la raó. Sant Fèlix és un màrtir i canviar-li
la cara de patiment, de tristor és un risc i pots entrar en un camí perillós. Hi havia algunes coses
que volia incorporar a l’Estampa però al final vaig
decidir que no, que no volia canviar el personatge
perquè les interpretacions llavors poden ser molt
diverses.
Va insistir en el simbolisme.

A l’hora de buscar algun element que simbolitzés el Penedès vaig temptejar la possibilitat d’in-

L’any passat ho vaig evitar totalment, però
aquest any li diria una mentida si digués que no
n’he vist algunes, sobretot perquè em van regalar
alguns dels goigs que cada any reprodueixen els
Gogistes penedesencs. Me les vaig mirar totes i la
veritat és que hi havia de tot. Encara que no ho
comparteixi, respecto la feina dels altres i sempre procuro mantenir-me al marge. Ara, per mi
la meva és la millor.
Quina, però, la de l’any passat o la d’aquest?

Les dues igual. M’agraden totes dues tot i que
aquesta última m’atrau més per la manera com
l’he concebut. Han estat moltes estones davant
de sant Fèlix i vaig tenir molts moments de magnetisme. Deixem-ho en un 45-55.
Quines impressions ha recollit fins ara?

De moment molt bones. Però com tot, segur que
hi haurà algú a qui no li hagi agradat, però en general les impressions són bones fins i tot a les xarxes els comentaris eren positius i alguns de joves.

Covestro us desitja
una fantàstica
i segura
Festa Major
anunci 260x163.indd 1

‘Canano’, amb l’obra original de l’Estampa d’aquest any al seu taller de Sant Martí | 3D8
Vaja que de nervis pels versos dels
diables, cap ni un?

Per on passa el treball de Canano en un
futur més immediat?

No. Els Versos dels Diables tots sabem com són
i quin rerefons tenen. Jo no he estat diable però
aquí a Sant Martí vaig fer el Drac gran i el drac
petit del poble. Entenc perfectament que els Diables han de fer el seu paper i més si l’any passat
no van poder. Estic preparat.

Tinc ja una exposició tancada per la festa major del 2022 al Fòrum Berger Balaguer de la
Fundació Pinnae. La temàtica no la puc dir tot
i que tinc diverses idees al cap. En aquest sentit
deixo la porta oberta a exposar alguns esbossos
de sant Fèlix.

Covestro
Polígon Industrial Casa Nova
C/València 1
08730 Santa Margarida i els Monjos
Tel. 93 898 37 10
www.covestro.es

20/8/21 10:55
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RECORDA:
el virus encara és aquí!
Fes servir la Tripleta màgica
de la responsabilitat:

del 29 d’agost al 2 de setembre
fm2021.vilafranca.cat

NOVA APP
de seguretat ciutadana

Descarrega-te-la,
t'ajudarà

AVÍS
immediat
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Últimes hores per comprar el marxandatge de l’FM

Els administradors seran avui
divendres i demà dissabte al
matí a la seva tradicional paradeta de la plaça de la Vila per
vendre tot el marxandatge típic d’aquests dies. A la parada es poden comprar el pro-

grama, samarretes tant per a
adults com per als més petits,
l’estampa de Sant Fèlix, figures, mascaretes i domassos,
entre molts altres productes
de la més típica. Foto: La Fatxenda.

///// Festa major de Vilafranca | Ball de les Gitanes ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

20 anys de “paios (es)” al Ball
de les Gitanes de Vilafranca
// MARXANDATGE Els administradors han triat una“galerona” per a la figureta de goma d’enguany
Eloi Miralles
Vilafranca
L’any 2001, la Festa Major de
Vilafranca recuperava el seu
ancestral Ball de les Gitanes
després d’un llarg any d’absència.
El 1999 fou el darrer que havia vist membres de l’ètnia
gitana vilafranquina a trenar les cintes, quan ja feia
més d’un segle que havien
començat a fer-se presents a
la nostra festa; però vet aquí
que ben entrat ja l’any 2000
els seus representants van
manifestar una voluntat ineludible de no participar-hi,
davant la dificultat de trobar
balladors del seu entorn més
proper. I fou aleshores, però,
que, amb bon criteri, els administradors d’aquell any,
lluny de voler desentendre’s
de la qüestió, es van treure
un as de la màniga i van llogar les Gitanes de Vilanova
per salvar el percaç; i el cas
és que aquelles «paies» del
nostre «barri marítim» no es
van limitar només a cobrir
l’expedient, sinó que van causar força sensació i van saber
sortir molt airoses de l’envit,
mostrant als ulls dels vilafranquins que el ball era possible amb un canvi de criteri
que pogués assegurar la seva
pervivència entre nosaltres
sense més contratemps.
A partir d’aquesta experiència es va posar fil a l’agulla i
atès que la Coordinadora de
Balls de la Festa Major, vigent fins llavors, s’havia dissolt a finals del 2000, l’Ajuntament —des de la Regidoria
de Cultura— va entomar
la qüestió. Amb menys de
quatre mesos es va gestar el
projecte per a la creació del
nou ball, per al qual es van
presentar tres propostes
que, en un principi, van ser
desestimades per un comitè
d’experts. Després d’alguns
estira-i-arronses, un dels
grups que competia es va
desvincular del seu objectiu
i els altres dos van fer front
comú, la qual cosa va possibilitar que finalment hi hagués
llum verda, tant per part del

Consistori com dels administradors.
Amb la nova concepció del
ball, ultra els canvis en la indumentària, quedaven ben
fixats els rols de cadascun
dels seus integrants: el Capità o Gitano Gros, que porta
un fuet i és la màxima autoritat de la comparsa; l’Estaquirot, que aguanta el pal;
els Galerons (parella d’home
i dona, que ballen deslligats
34 grup);
el 3 de
vuitparelles de
del
i sis
Gitanos i Gitanes (balladors
sense noms concrets, excepte la Cordonera, que porta
unes cintes lligades a la cintura).
També es redefinia l’esquema coreogràfic en les tres
parts conegudes com «la
Passada», que dona entrada
al lloc on es balla, «el Ball»,
pròpiament dit, trenant les
cintes, i el «Ball de Galerons»
o «Rotllet», una jota de galanteig que dansa la parella
esmentada. De la part coreogràfica se’n va encarregar
Raimon Casals, un dels nous
ballaires, mentre que del nou
vestuari en tingué cura Blanca Ferré, balladora també,
amb uns resultats altament
favorables a tots els efectes.
A la fi, aquell renovat Ball de
les Gitanes —més «zíngares»
que mai, però no gitanes,
sinó «paies»— va fer la seva
primera ballada el 29 d’agost
d’aquell 2001, ara farà vint
anys. I s’ha perpetuat fins
avui a plena satisfacció, tot i
que hi hagi qui enyori encara aquells gitanos(es) de raça,
que tant enardiren l’esperit
de molts vilafranquins. De
fet, però, no sempre havia
estat així, ja que sembla que
no fou fins cap a finals del segle XIX quan prengué pel seu
compte el ball el clan romaní
dels Canyeret establert a Vilafranca.
Abans ja havia estat ballat
per «paios», àdhuc formant
part d’aquelles «danses de
quitxalleta» que citava —
temps era temps!— Gaietà
Vidal i de Valenciano en la
seva atàvica «Narració descriptiva de la Festa Major de
Vilafranca». Ara, passat més
d’un segle, hem tornat a tenir «paios» i «paies» a fer i

desfer el cordó; i cal esperar
i desitjar que duri per molts
anys, sense cap entrebanc
que pugui posar en perill la
seva continuïtat.
I, per acabar, només ens cal
deixar constància dels noms
d’aquells que vint anys enrere van iniciar la singladura
que conduí a la recuperació
d’un ball tan nostrat com
és el de les Gitanes i que
podran celebrar aquest 20è
aniversari més que ningú,
si convé; ve-t’ho aquí: Òscar
Sans (capità), Miquel Caldú
(estaquirot), Gisel·la Roca i
Raimon Casals (galerons),
Gemma Llop i Marc Garí (gitanos primers), Laura Cuyàs
i Dani Sáez (gitanos segons),
Núria Nebot i Felip Ortega
(gitanos tercers), Blanca
Ferré i Josep Maria Vives
(cordonera i gitano quart)
i Joan Solís, Mei Montaner,
Isidre Pulido i Mireia Beumala (suplents). A tots ells,
per molts anys!

DIVEND

El primer ball a la plaça a la Festa Major del 2001 | 3D8

Paviments
Laminats · Fusta · Per exteriors
Vinils (100% resistent a l’aigua)
Restauracions
Folrat d’escales

Botiga

Terres
de Vinil

Terres
d’Exteri

Escales

Revestiments parets
Gespa artificial

Refma la teva llar,
com a casa enlloc
Pressupost
sense compromís

c/ Progrés, 16 · Vilafranca del Penedès
Tel. 93 817 30 32 · paviparket@paviparket.com
www.paviparket.com

BONA FESTA MAJOR!
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La Pirotècnia Martí, encarregada enguany dels artificis

La Pirotècnia Martí, amb dues
seus a Castelló, es farà càrrec
aquesta festa major de les
tronades aèries del dia 29
d’agost, el castell de foc de
l’entrada de Sant Fèlix del 31
d’agost i el castell de foc de

cloenda de la més típica del
dia 2 de setembre. L’empresa
està especialitzada en la fabricació d’artificis pirotècnics i es
diferencia per oferir un espectacle únic, d’altíssima qualitat
i fet a mida.

///// Festa major de Vilafranca | Història ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

En els 50 anys de la mort de Josep
// MÚSICA Maideu va ser organista, compositor i investigador de les músiques de la festa major
Joan Cuscó i Clarasó
Vilafranca
El 8 de gener del 1971, amb la
mort de l’organista Josep Maideu (l’últim prevere beneficiat
de Santa Maria) es tancava una
època de la vida musical vilafranquina. Malgrat tot, el seu
llegat, divers i interessant, perviu: hi trobem l’orgue romàntic
de Santa Maria del 1942, la producció com a investigador de
la música tradicional i popular
(per exemple, de la festa major
del 1946), la feina de compositor i la contribució a la creació i
consolidació de l’arxiu musical
de Vinseum.
Josep Maideu i Auguet

Josep Maideu era fill del sastre
Joan Maideu i Font, que sempre va exercir com a professor de música i com a director
d’orquestra. A més, els seus

germans Narcís i Baltasar també van ser músics. Els estudis
musicals els havia realitzat a
l’escolania de Ripoll des dels 7
anys amb Lluís Romeu –el qual
li ensenyà piano, harmonia i
contrapunt– i, després, a Barcelona, on va estudiar orgue amb
Josep Colomer. Més endavant,
el 1916, fou ordenat subdiaca,
i del 1917 al 1918 va exercir la
càtedra de cant gregorià i va fer
d’organista a Almeria. El 1922
va aprovar les oposicions d’organista a la catedral de Solsona
i el 1927 les de mestre de capella
a la catedral de Tarragona.
La seva tasca com a compositor
i com a musicòleg li va fer guanyar diversos premis del Consell Superior d’Investigacions
Científiques (CSIC), de l’Orfeó
Català, de l’Orfeó Reusenc i de
la Reial i Pontificia Acadèmia
de Lleida. I va coŀlaborar amb
l’Obra del Cançoner Popular de
Catalunya.
Va arribar a Vilafranca el 1919
per exercir com a organista

Josep Maideu amb la guitarra de Torres i Bages | JOAN CUSCÓ

titular en substitució d’Isidre
Janer i Segalà, que havia ocupat aquesta plaça des del 1882
i fins que va morir (el dia 13 de
març del 1918), i hi va exercir
fins al 1971.
Maideu a Vilafranca

A Santa Maria també hi va exercir de mestre de capella i hi fundà una escolania, fou arxiver de
la Comunitat de Preveres, i va
acomboiar l’activitat de músic i
de prevere amb una important
tasca de dinamització de la cultura de Vilafranca. No debades,
en l’homenatge que se li va
retre a Ripoll el 1971 se’ns diu:
“Amb el transcurs dels anys, la
terra penedesenca l’anà absorbint fins a convertir-lo cabdill
de les costums i tradicions vilafranquines. Amb el seu traspàs,
Vilafranca ha perdut un veritable vilafranquí nascut a Ripoll...
Ripoll, un fill que mai deixà
d’ésser un fervorós ripollès”.
Quan va arribar a Vilafranca
quedà fascinat per l’imponent
orgue de què disposava la basílica de la vila –que havia estat
completament restaurat i millorat per la casa Prince de París
l’any 1913– i decidí perfeccionar-se en el coneixement de
l’instrument i com a intèrpret.
Posteriorment, va estrenar el
nou orgue de la Parròquia de
la Trinitat, el de Sant Sadurní
d’Anoia, el de l’Arboç, el de Santa Maria de Ripoll, el de Blanes i
el de Granollers. Amb ell es van
formar Tomàs Berdier, Lluís
Mas i Àngel Ferrari.
També fou corresponsal del
Correo Catalán, del Diario de
Barcelona i del Noticiero Universal i coŀlaborador de Panadés. Va
iniciar el cicle de concerts d’orgue que cada any se celebren
per Sant Esteve i fou membre
del patronat de l’Hospital Comarcal, del Patronat del Museu
de Vilafranca i professor de religió en algunes escoles.
Lluís Mas en va dir: “Havia tingut l’especial gràcia de transformar la seva persona en una
verdadera institució i això
l’autoritzava plenament, en un
moment donat, a parlar d’ell
mateix en tercera persona, amb
una certa ironia, però que avui
dia, en què les individualitats,
en tots els ordres, van desapareixent, causava un profund
respecte... Els seus millors anys
de producció musical, com a
compositor, són la dècada de

1920 a 1930, en què, seguint
les petjades dels seus mestres
i models –Millet, Romeu i d’altres– encaixa plenament en les
formes de la música de cant religiós d’aquell temps”.
Després de l’entrada de les
tropes de Franco a Vilafranca
(el dia 21 de gener del 1939),
va continuar com a organista i
director de l’escolania i del cor
de les filles de Maria de Santa
Maria, però no va poder desenvolupar la seva tasca d’organista fins la Festa Major del 1942,
en què es va inaugurar l’orgue
actual, no sense polèmica. Essent, aquest, un dels pocs orgues romàntics del Principat,
construït per Gaietà Estadella.
Maideu en va dir: “Con rara
frecuencia se construyen organos
de la categoría artística y monumental como el de la Basílica de
Santa Maria de Vilafranca del
Panadés... El magnífico organo
de Santa Maria de Vilafranca, da
completa satisfacción al organista
más exigente”.
En morir Francesc de Paula
Bové el 1950 es va fer càrrec
de l’Schola Cantorum fins a
l’any 1965. De la seva activitat
musical en podem destacar les
dots com a intèrpret d’orgue,
la capacitat pedagògica, que li
va permetre crear una escolania nombrosa i amb veus ben
educades, la seva sensibilitat
musical i la simplicitat melòdica dels cants destinats al poble,
els quals eren pensats per transmetre amb claredat el missatge
de la lletra (en moltes ocasions,
de Jacint Verdaguer).
Maideu compositor

Josep Maideu va escriure prop
de 150 obres, i algunes foren
editades en publicacions de
l’estranger. La seva obra abraça la música per a veu i orgue
i per a orgue sol, si exceptuem
algunes caramelles i dues sardanes: Senillés, que segons indicà Daniel Maideu a Lluís Mas
fou enregistrada en dos discs, i
Nadal (1954), que es conserva
a l’Arxiu Musical del Centre de
Documentació de Vinseum.
Maideu va adoptar les directrius del Motu Propio sobre
música religiosa promulgat pel
papa Pius X (1903), i al congrés
de música litúrgica celebrat el
1931 hi va dir: “Les dues úniques deus que poden donar-nos
música sagrada com cal [són]
l’estudi del gregorià i sado-

llar-se de la música popular”. I
de la seva activitat musical Joan
Vinyeta en va dir: “Disfrutava
enormement en les funcions
religioses d’antany, i la seva
iŀlusió era que resultessin
‘ben solemnes i devotes’. He
subratllat aquesta frase perquè li havia sentit moltes vegades. Per tal d’aconseguir-ho,
preparava curosament papers
i cantaires [...] Com a músic, a
part de la seva habilitat d’organista expert, la seva nota
característica –almenys així
ho creu el musicòleg Mossèn
Baldelló– era la seva fidelitat a
l’escola de cant religiós popular de Mn. Romeu, l’organista
de la catedral de Vic. En els
seus bons temps de compositor, no escrivia ni el més petit
càntic que no l’enviés abans a
Mn. Romeu, soŀlicitant les esmenes oportunes”.
De la festa major

La música i la festa són inseparables i Maideu, que fou administrador de la festa major en
diverses ocasions, ho sabia. Per
això va escriure goigs i va investigar les músiques de la festa.
De fet, la música és present en
totes les cultures que coneixem
i en tots els moments importants de la vida humana, com
demostra el paisatge sonor de
la festa major de Sant Fèlix, el
qual configura una tradició viva
d’un gran valor patrimonial,
fràgil i efímer, ja que la tradició
oral en què se sustenta, i a través de la qual es forma i transforma –els instruments, els
sonadors i les partitures– són
elements altament fungibles.
Les músiques de la festa són un
patrimoni viu lligat a uns músics i a uns rituals que retornen
cíclicament. Que es viuen amb
molta intensitat i que es converteixen en valors emotius i
emblemàtics de la vida coŀlectiva, com el Toc de Castells o els
Goigs a Sant Fèlix.
La música qualifica el temps
de festa enfront del temps de
la quotidianitat. És un espai
per a la vivència intensa de
la música i per a la creació de
música. Antoni Sabaté Mill fa
un bon resum de tot això al
pregó de l’any 1971 en recordar
les festes majors de la dècada
del 1930: “Anada a ofici amb
totes les autoritats: ‘allà al cor
hi tocava el Dino i hi cantaven
l’orgue i el Terrisser. La música

de les misses de sant Fèlix volia ser com una ventada que
s’emportés els feligresos cap
un món eteri. Alguns deien
que era una música de tons
rumbosos, operístics i sarsuelers. Jo d’això no en puc dir res,
perquè no entenc de música
ni un borrall. L’única cosa que
puc afirmar és que constituí el
primer sistema d’acords que,
de petit, logrà transportar-me
i passar-me més endintre de
la pell. A l’hora de l’elevació,
es descordava la campaneria
del rotllo i els músics de la banda militar, reforçada per una
banda de cornetes i tambors,
omplien materialment la nau
del temple amb els sons de la
marxa reial, poseu-hi, encara,
els llums, l’encens i l’orgue. Tot
allò era, als meus ulls, inefable.
[...] Després, davant la balconada de l’Ajuntament, es formava
una gernació que s’estenia pels
carrers de Santa Maria i de la
Cort... [...] Allí, com ara, els balls
populars desplegaven tot el millor del seu repertori. [...] El raig
de la gralla se sentia tot el dia de
cap a cap de la vila. Que se n’ha
fet d’aquelles gralles i d’aquells
grallers?”.
Per sort, a Vilafranca, tenim
un bon grapat de documents
que directament o indirectament permeten conèixer les
músiques de la festa, des de la
segona meitat del segle XIX i
fins als nostres dies: La Misa
Pastoril d’Antoni Claramunt
(1874) (recuperada per Maideu
i dipositada al museu), el recull
d’Antoni Insensé Coŀlecció / de
Balls “vulgarment dits” de St. Fèlix (una part dels quals es publicà a la Revista Musical Catalana
a principis del segle XX, i els
altres van engruixir els treballs
de Francesc de Paula Bové), les
peces usades per Josep Maria
Cuscó (1890), les músiques
transcrites per Pau Casals, el
llibre El Penedès. Folklore del
balls, danses i comparses (1926)
de Francesc de Paula Bové... I,
entre ells, hi ha els treballs de
Josep Maideu, el manuscrit
Moixigangues vilafranquines
(1920-1942) i Danzas populares
(1946).
Tota aquesta documentació
mostra la vida musical de la
Festa Major i, de la seva banda, els treballs de Maideu són
interessants perquè abracen
períodes crítics per a la festa:
els anys 20 i els anys 40. A més,
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Exposició sobre el Ball de Foc al Claustre de Sant Francesc

El Ball de Diables ha organitzat l’exposició “El Ball de foc.
Història, orígens i evolució”,
una mostra documental sobre
els orígens del Ball de Diables,
del Correfoc i del Ball de Foc.
L’exposició es podrà veure fins

el 5 de setembre de 18h a 21h
i els dies 28, 29, 30, 31, 1 , 4 i
5 de setembre també d’11h a
14h. S’hi exposen els personatges que protagonitzen aquest
acte com l’alquimista Silè i els
Nyokiis. Foto: Fèlix Miró

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

p Maideu i Auguet (1893-1971)
// TRAJECTÒRIA

Amb la seva defunció es va tancar una època de la vida musical vilafranquina

com que solien ser per a l’obra
del Cançoner Popular de Catalunya i per a l’Instituto Español
de Musicología, tenen un sentit
metodològic i una intenció científica. Ell va ser, per exemple,
el primer a transcriure una de
les músiques més característiques d’avui: La pavana.
La guerra i les músiques de
la festa

Després de la guerra de 19361939, la situació del bestiari,
les comparses i les danses de la
festa, dels músics i de les músiques era precària. No pas pel
règim dictatorial (a les quals
va donar suport i les quals va
fomentar com a «danses regionals»), sinó pels estralls de la
guerra i perquè feia més de vint
anys que el folklore patia una
greu crisi de subsistència.
L’any 1912, hom ja constatava
aquesta crisi en els castells, els
quals van experimentar una
certa renaixença a finals de la
dècada del 1920 i fins al 1936.
I l’any 1923 el vilafranquí Pere
Bohigas i Balaguer li deia a Joan
Amades: “A Vilafranca els balls
i comparses tradicionals de fet
són morts, encar que’n surti
alguna per la festa major. Fins
a tal punt han decaigut aquests
espectacles populars que quan
ara surt un ‘ball’, els músics ja
no executen les tonades tradicionals, sinó que sonen els darrers couplets que més o menys
escaiguin als moviments del
‘ball’. Per aquets motiu crec que
fóra difícil que pogués obtenir
referències interessants de
ningú d’allí, car ja estan acostumats a veure a fer malament els
balls; els historiadors de la vila
que l’haurien pogut informar
s’han mort tots, relativament

joves; per tant, ara no hi ha ningú que s’interessi per aquestes
qüestions”.
Maideu recull les músiques
de la festa entre els anys 1920
i 1946, ja sigui per a fer les Llibertats d’orgue com per interès
etnomusicològic. A Danzas populares (1946) hi recull el que va
sonar el dia 30 d’agost a la plaça:
el que van tocar els vells grallers
de la colla dels Felius (Vendrell)
i el flabiolaire Antoni Urpí i Gili
(1887-1962). I ho fa un any en
què a la festa gairebé hi havia
més flabiolaires que grallers
(cosa avui impensable) i en què
es va estrenar un nou graller:
Jaume Vidal i Vidal (1918-1996).
Amb els Gegants i als Castells hi
anaven Sebastià Sendrós Ros de
les Cabanyes, Joan Farré Jan de
Puigpelat i Bonaventura Almirall de Vilobí, amb el drac hi
anava el flabiolaire Pere Sells
de Vallirana, als Cercolets els
acompanyà el Jaume Vidal i Vidal del Vendrell...
Val a dir que l’aspecte musical i
sonor tradicional d’aquella festa es completava amb els goigs
de Josep Badia i la Missa in honorem Sancti Felici de Bové, les
Llibertats d’orgue i, el dia 31 a
l’Ofici de difunts, la Missa de
Perosi i, a la tarda, concert d’orgue a càrrec de Rafael Tapiola, a
banda de sardanes tots els dies,
la Tronada i els repics de campanes.
Els balls de la festa major del
1946

En aquella Festa Major hi actuen dos balls recuperats l’any
1942: el Ball de Cotonines i el
Ball de Bastons. Les Cotonines
han continuat fins avui, però
els bastoners van deixar de sortir uns anys i per això les músi-

ques i danses que executà la colla que va veure Maideu, i que
els balladors havien après dels
antics bastoners, s’han perdut
per sempre.
Segons el Programa de la festa
hi van participar: Els Xiquets
de Valls, el Drac, els Gegants,
els Nans, les Cotonines, els
Panderos, els Cercolets, els
Bastons, els Figuetaires i les
Gitanes. Malgrat tot, aquesta
informació no concorda amb el
que recull Maideu, que no cita
els Figuetaires (ni en recull cap
tonada ni fotografia). Amb tot,
segons el que tenim en la documentació municipal, aquell
any de 1946 van sortir els Gegants, el Drac, els Cercolets,
els Panderos, els Figuetaires, el
Ball de Bastons, les Cotonines
i els Nans. Per tant, queda una
certa incògnita sobre els Figuetaires, els quals és possible sortissin i que no actuessin el dia
30 (que és en el que se centra
Maideu).
A la diada de Sant Fèlix hi van
actuar les colles de Valls i del
Vendrell. Maideu en recull
fotografies, però no especifica
qui són. S’hi va fer el quatre de
vuit, que Maideu qualifica com
a “muy difícil”, que es va fer perquè hi va haver un grup de vilafranquins que, agrupats sota
el “VAC”, van oferir un premi
de 1.000 pessetes (600 euros)
a la colla que l’aixequés. Sobre
aquest castell encara hi ha una
altra dada curiosa: Maideu en
reprodueix dues fotografies.
Una és a la plaça de Vilafranca
però l’altra és a la plaça de l’Arboç del Penedès. A més, gràcies
a Maideu sabem que en aquell
moment els castellers encara
feien el pilar de quatre caminant des de Santa Maria fins

a l’Ajuntament acompanyant
les autoritats durant la sortida
d’Ofici i que no anaven al final
del seguici, com avui, sinó darrere els Diables. Les fotografies
que aporta Maideu recullen bé
aquest ritual, perdut fa 75 anys.
També hi ha una paradoxa
quan mirem les fotografies
del Ball de Bastons que aporta
Maideu. Trobem que a banda de
la colla de Vilafranca, el dia 30
hi van actuar dues colles més:
la de Gelida i la de Sant Pere de
Riudebitlles (tot i que no hem
trobat cap document que en
parli).
Si exceptuem al Ball de Cercolets, que feia tres anys que
no sortia, aquestes eren les
comparses de les festes majors
anteriors, per la qual cosa pensem que amb els Nans hi anava
el flabiolaire Joan Benedetti
(Barcelona), que amb les Cotonines hi van actuar Els Felius,
que amb els Bastons hi anava
Josep Mercader (Vendrell), que
l’Antoni Orpí de Vallirana tocà
el flabiol amb al Ball de Panderos i que Josep Pidelasserra
i Duran (Castellbisbal) tocà el
flabiol i tamborí amb el Ball de
Figuetaires.
De les músiques del 1946

La primera música que apareix,
amb la corresponent fotografia, és la del Ball de Cercolets,
tocada per dos flabiols: “y un
tambor que marca el compás”.
Els flabiolaires són els germans
Orpí (l’un amb flabiol i l’altre
amb flabiol i tamborí) i la música que es reprodueix és la que
avui s’usa per a fer el puntal. La
segona és la Passada dels Gegants, interpretada al flabiol
i tamborí per Antoni Orpí. La
tercera és la dels Nans al so de

Maideu i el Cor de Filles de Maria | JOAN CUSCÓ

la gralla de Joan Farré (que és
una variant de la passada actual del Ball Pastorets) que sona
mentre els nans fan: “diversos
giros grotescos y exóticas exhibiciones”. La quarta és el Toc de
Matinades que ell anomena
Diana, i ens en diu que: “Los
Xiquets de Valls constituyen el
punto central y más emocionante
de la fiesta folklórica por esencia.
Al amanecer, cuatro ‘grallas’ (gaitas) y dos tambores, recórren las
cálles de la población entonando
con aguda estridencia la presente
Diana”. Acte seguit informa del
ritual dels pilars de quatre sortint d’ofici amb el qual els castellers acompanyaven, fent-lo
caminar, les autoritats (civils,
militars i religioses) de Santa
Maria fins a l’Ajuntament. I
acompanya l’explicació amb
una fotografia d’un pilar de cinc
que ja s’està descarregant i amb
dues d’un pilar de quatre caminant (al carrer de Santa Maria), i
amb la d’un pilar de cinc davant
de l’Ajuntament (que era el de
salutació dels Xiquets de Valls).
A continuació dedica unes

BONA FESTA MAJOR
Assegurant el Penedès des del 1926
Ctra. Igualada, 36 - Tel. 938901105 - Vilafranca del Penedès

quantes pàgines a l’exhibició
castellera de Sant Fèlix i transcriu el Toc de Castells acompanyant-lo de fotografies d’una
torre de sis, d’un quatre de sis,
d’un quatre de set, d’una torre
de set i un quatre de vuit.
També reprodueix el Ball de
Cotonines amb la música pròpia i, després, la del Drac (de
qui n’especifica que dansa al
so de dues gralles i timbal) i els
Diables (dels quals en diu que a
les processons van davant dels
Xiquets de Valls per obrir pas i
que hi actua una Diablessa) i en
reprodueix el tradicional toc de
tabals.
A continuació, explica el Ball
de Gitanes, del qual en diu que
els acompanya una gralla que
toca, amb algunes particularitats, la música actual, i també
incorpora una fotografia d’uns
Ball de Bastons que no són els
de Vilafranca i de dues colles
foranes que ballen al so del
violí. I, per acabar, transcriu
la jota del Ball de Panderos
amb certes variacions sobre
l’actual.
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Espectacle de màgia ‘Glam’ a càrrec de
la Maga Melanie

Un espectacle que recull els reeixits números
de la Melanie en Got Talent, on la màgia, l’humor i el glamur es fusionen, creant un xou
molt trencador amb il·lusions impossibles.
A les 22h, al Casal Societat La Principal

///// Festa Major de Vilafranca | Balls ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

La pandèmia atura el re

// PROCÉS La majoria de balls de la festa major han decidit no fer noves convocatòries per formar p
Una dona ha pogut entrar
com a bandolera

Al Drac sovint li costa trobar
portadors adequats per la
gran càrrega de pes que han
de portar | CRISTIAN MUÑOZ

Judit Benages
Vilafranca
La pandèmia de la Covid-19
ha afectat a tothom i també,
doncs, ha modificat la manera de funcionar dels balls de
la festa major, que han aturat, majoritàriament, el relleu dels seus membres i han
decidit que l’últim any no
compta en el còmput d’anys
que una persona pot formar
part del ball.
Cal destacar que l’Ajuntament de Vilafranca estableix

com han de ser les convocatòries de canvi de balladors,
però no quan s’han de fer.
Això últim ho decideix cada
entitat. De tot plegat n’hem
parlat amb alguns membres
del seguici festiu de la més
típica.
Al Drac li costa trobar portadors

Des del Drac expliquen com
abans de la pandèmia tenien
programada una convocatòria per agafar 1 o 2 persones,
però la van cancel·lar per la
Covid-19 i van decidir passar
la convocatòria al 2021. Reco-

El Ball d’en Serrallonga explica que cada any acostumen a
ser un parell de bandolers els
que decideixen deixar el ball,
on són un mínim de 18 persones.
Abans de la pandèmia cada
any acostumava a haver-hi
una convocatòria en les quals
es presentaven una mitjana
de 6 a 7 persones i des del
ball valoraven quins eren els
candidats més adients ja que
l’entrada al ball implica la manipulació d’armes de foc.
En les circumstàncies actuals
cap integrant ha volgut abanLes figures de Nans, Capgrossos i Gegants, entre altres, s’han de desin- donar el ball a l’espera de pofectar molt bé perquè tenen poca ventilació | CRISTIAN MUÑOZ
der celebrar una festa major
en condicions i, per tant, no
neixen que sovint els costa Al Ball de Diables són una han fet tampoc convocatòria.
trobar gent perquè no només trentena de membres i tenen Cal destacar, però, que abans
han de poder carregar la rè- estipulat que, com a màxim, de la pandèmia van entrar
plica del Drac - que pesa uns s’hi puguin estar 6 anys, ex- tres balladors i per primer cop
85 quilos- sinó també el Drac cepte els tabalers que primer -i degut al canvi d’estatutsantic, que pesa uns 115 quilos. han de ser-hi cinc anys.
una dona va poder entrar com
Ara, amb la mort de Paco L’última convocatòria per en- a bandolera sense cap limitaVizcaíno i una altra persona trar al Ball de Diables va ser el ció per escollir un paper.
que ha plegat, els caldrà fer 2020, abans de la pandèmia i
convocatòria enguany segur. només han tingut una baixa. Gegants i Capgrossos, molI si no troben ningú que com- Des del ball destaquen que ta cura amb la desinfecció
pleixi amb els requisits, sem- ara han aturat el còmput de Els Gegants de Vilafranca
pre truquen exportadors que temps per estar al ball i, per tampoc ho tenen fàcil per trosón, tots, Amics del Drac i, tant, faran com si aquestes bar balladors, sobretot entre
per tant, estan allà quan se’ls festes majors no haguessin la gent jove i la mitjana d’edat
passat. La nova convocatòria és alta si es compara amb la
necessita.
serà al mes de febrer i és un resta de balls de la festa.
Èxit en les convocatòries ball que té molta demanda Pel que fa a les convocatòries,
del Ball de Diables
el gener del 2020 van entrar
per formar-ne part.

Les obres de Vives Fierro i
Josep Cruanyes estaran

exposades a l’aparador del

28 d’agost al 2 de setembre

Més de 40 anys emmarcant
la teva vida.

www.tallerdemarcs.cat
TALLER DE MARCS JAUME I - Carrer dels Escudellers, 18 - Tel. 938173204 - VILAFRANCA
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En marxa un passaport de la Càpsula del Temps de l’FM

Els administradors i la Fundació Privada Futura Penedès han decidit fer una visita
anual a la càpsula del temps.
A més, s’ha creat un passaport per tal que cada any els
infants que assisteixin a l’ac-

te el puguin segellar. Es preveu que els nens i nenes que
hagin aconseguit el segell
durant els 20 anys següents,
disposin d’un lloc privilegiat
en l’obertura de la càpsula l’1
de setembre del 2040.

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

elleu dels balls

part de l’entitat fins que no passi l’actual situació sanitària i torni la normalitat
dues persones però, un any i
mig després, aquestes encara
no han pogut fer-los ballar,
cosa que esperen fer per la
festa d’enguany. A banda del
desànim generalitzat, des
de l’entitat expliquen que la
pandèmia els ha suposat un
esforç afegit a l’hora dels assaigs perquè fer ballar un gegant comporta estar dins un
espai petit, tancat i amb poca
ventilació.
Per això el ball va dissenyar
el seu propi protocol: tots
els balladors han d’anar amb
mascareta i cada cop que un
geganter surt d’un dels gegants, polvoritzen l’interior
de la peça amb un desinfectant innocu, tant pel vestit
com pel cavallet i aixequen
els vestits per facilitar la ventilació.
En el mateix sentit s’expressen des del Ball de Capgrossos, on el febrer del 2020
van entrar nous membres al
ball per suplir les baixes de
la festa del 2019 i, per tant,
ara per ara estan coberts tot i
que lamenten que no han obtingut prou sol·licituds per la
Festa Major dels Petits i, per
tant, aquest es quedarà sense
veure ballar els Capgrossos
petits.
Tal com passa amb els Gegants i amb altres figures,
els Capgrossos són peces on
la persona ha d’introduir el
cap a l’interior, amb poc espai i gairebé zero ventilació, i
per tant, el que han decidit és
que cada dia portarà la figura
en qüestió només un ballador
o balladora, per evitar riscos
de contagi.
Enguany han prioritzat que
les persones novelles assagin

més temps amb el cap posat
per poder agafar el ritme i
confiança per ballar aquesta
festa major.
Les Panderetes, un dels
balls amb més sol·licituds

Les Panderetes són, segurament, un dels balls de la festa
major que més candidates té
per entrar a formar-ne part.
Per això expliquen que han
de fer el relleu en dues fases: primer una convocatòria
oberta per fer una primera
selecció i després, sorteig.
El ball apunta que el 2019 van
tenir tres balladores noves,
però que ja no van poder ballar l’any passat i que enguany
són 15 panderetes i no pas 14.
Això passa perquè l’exadministradora Sara Baeza- que
normalment no podria ballar
amb normalitat per la multitud d’actes en els quals hauria de ser present- enguany
sí que podrà ballar i per tant,
prefereixen ser una més que
no pas deixar algú fora. El
que faran és repartir els passis de la festa entre totes.
Pastorets i Cercolets, també convocatòria congelada

El ball de Pastorets va incorporar, abans de l’estat d’alarma del 2020, cinc balladors
nous, cosa que fa que una
quarta part del ball ara mateix encara no hagi ballat ni
sàpiga què vol dir ser Pastoret
en una festa major.
Segons el ball, la situació no
ha ajudat gens a fer el relleu
generacional habitual perquè no es poden acomiadar
ballant pels carrers i per tant
han posposat la sortida del

Les Panderetes són dels balls amb més sol·licituds per entrar a formar-ne part | CRISTIAN MUÑOZ

ball i prefereixen fer-ho en
una festa major normal per
tancar el cicle i penjar les
espardenyes com cal. Així
doncs, també, relleu aturat.
El ball de Cercolets també ha
congelat l’entrada de nous balladors i ha posposat la renovació per més endavant. Fins
la pandèmia el ball renovava
els seus membres cada quatre anys , aproximadament, i
després feien una convocatòria. Però ara per ara ho congelen i enguany s’estrenarà una
balladora perquè havia entrat
abans de la pandèmia.
Els Bastoners, l’únic que fa
el relleu per colla

Als Bastoners la pandèmia els
ha afectat poc a l’hora d’organitzar-se perquè, a diferència de la resta del seguici, és
l’únic ball que manté la tradició del relleu per colles i, per
tant, entren i surten del ball
tots plegats.
Aquesta és una característica
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definitòria ben visible en el
ball: l’escut que porten sobre
el pit a la camisa i el banderí
propis els defineixen com a
onzena colla dels Bastoners
de Vilafranca des de la recuperació del ball l’any 1942. És
una tradició que han heretat
d’aleshores ençà i que marca
la nostra dinàmica, en la qual
els 14 balladors que integren
cada colla aprenen junts el
ball i el transmeten als següents membres després del
seu pas per la festa major.
Els Panderos preveuen
una gran renovació

Els Panderos apunten que
ells també han decidit aturar les convocatòries perquè
el 2020 alguns van decidir
que seria el seu últim any,
però en no poder ballar, ara
volen estar un any més per
intentar tancar la seva etapa de la manera més normal
possible. El ball assegura que
no els és difícil trobar mem-

bres i, tot i que el futur és
incert, creuen que hi haurà
una gran renovació perquè
són molts els membres que
volen plegar i deixar pas a
noves cares.

Els Bastoners són l’únic ball
que fa relleu de tota la colla |
CRISTIAN MUÑOZ

La Moixiganga també continua amb els del 2019

Des de la Moixiganga expliquen que enguany no tenen
cap mena de problema amb el
relleu perquè gairebé tots els
balladors del 2019 segueixen
amb ells. Tot i així, reconeixen que els hagués agradat
obrir una convocatòria per
trobar enxanetes, però per
la situació de la pandèmia,
no ho van poder fer seguint
instruccions de l’Ajuntament.Actualment no tenen
llista d’espera per entrar al
ball, però expliquen que
abans de la pandèmia els
van escriure diverses persones interessant-se per les
convocatòries.

La bona sort: Preparar-li
circumstàncies a l’oportunitat.
L’oportunitat sempre hi és,
i l’administració de loteries
“Sant Julià”, també.
Us hi esperem!!
Bona sort! i Bona Festa Major!
LOTERIA SANT JULIÀ
C/ Jaume Balmes, 26
Telèfon 938 17 15 70
Vilafranca del Penedès
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Canvis en el servei de recollida d’objectes voluminosos per festa major

El servei de recollida de mobles
i trastos vells que es realitza
cada dimecres, quedarà suspès
fins l’1 de setembre. D’aquesta manera, s’avisa a tothom
que necessiti sol·licitar-lo que
caldrà realitzar la petició de

recollida fins a les 14h del divendres 27 d’agost, per telèfon
al 93 817 24 50 o per internet
(seu.vilafranca.cat). Totes les
sol·licituds realitzades a posteriori de les 14 h del 27 al
31 d’agost no seran ateses. El

servei es reprendrà amb normalitat a partir de l’1 setembre. Recordem que Vilafranca
compta amb la deixalleria municipal (ctra de Vilanova , s/n,
telèfon 93 743 14 82) que pot
ser utilitzada per tothom.

///// Festa major de Vilafranca | Història//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Ara en fa un segle

// DATA El 1921 va ser un any convuls per la guerra del Marroc i la festa major sense Xiquets
// FETS Amb una llarga polèmica, l’FM va acabar amb cursa de braus i gairebé sense festa al carrer

Espectadors d’una cursa de braus a la caserna de Vilafranca | FONS JOSEP DURICH. ARXIU COMARCAL DE L’ALT PENEDÈS

J. Solé Bordes
Vilafranca
El 1921, ara en fa un segle, va
ser per a Vilafranca un any especialment convuls on bones
i males notícies es van aplegar en pocs mesos.
El desastre d’Annual el juliol
d’aquell any va marcar especialment aquell estiu i, davant
la situació, amb la mort de diversos soldats fills de famílies del Penedès, van ser molts
els que van proposar circumscriure els actes de la festa
major a les celebracions religioses a la basílica. Sense administradors, l’Ajuntament
va acabar nomenant una comissió que va acceptar finalment la proposta de celebrar
una cursa de braus a benefici
dels soldats penedesencs a la
guerra de l’Àfrica. A la plaça
de la Vila, però, només es van
veure castells i no dels Xiquets de Valls. En contrapartida, Vilafranca va viure fets
insòlits i mai vistos, com la
Primera Cursa Internacional
d’Automòbils –llavors en deien voiturettes–, organitzada
per la Penya Rhin al Circuit
de Vilafranca. A més, el 24 de
juliol es va celebrar la inauguració oficial del saló-teatre
de la Societat La Principal, el
Casal.
Els soldats del regiment de
Treviño, amb caserna a Vi-

lafranca i a Vilanova, havien
estat mobilitzats i enviats a
Melilla, de manera que un
grapat de llars penedesenques, i no pas dels nivells socials més alts, hi tenien algun
fill. Va ser allí –prop de la població d’Annual, entre Melilla
i Alhucemas– que a finals de
juliol i primers d’agost van
morir més d’onze mil soldats a mans dels rifenys que
comandava Ab el-Krim en el
que va ser conegut com “el
desastre d’Annual”.
Ben aviat va arribar la notícia
de la mort de diversos penedesencs, entre ells els vilafranquins Joan Martí i Josep
Mestres, de manera que per
donar suport al tema, la Societat La Principal va organitzar el 15 d’agost un espectacle amb la popular cupletista
Pilar Alonso a benefici dels
soldats de la comarca mobilitzats al Marroc.
La coneguda cantant comptava a casa nostra amb nombrosos admiradors, especialment
entre els militars de graduació de la caserna vilafranquina –que suposem que llavors
no la van poder veure, ja que
eren a l’Àfrica–, i va ser amb
aquest motiu que va estrenar
l’escenari del Casal, on posteriorment actuaria altres
vegades, i cal pensar que va
omplir de gom a gom aquell
saló-teatre que encara no feia
un mes que s’havia inaugurat.
Posats a tirar endavant inicia-

Soldats del regiment de Treviño en una missa de campanya a la Rambla | ARXIU COMARCAL DE L’ALT PENEDÈS

tives a favor dels nostres soldats, fins i tot es va proposar
fer aportacions en petites
quotes per anar pagant cada
dia un bocoi de vi, que era el
que es calculava que necessitava el regiment penedesenc,
tot i que no tenim constància
que aquesta vinícola iniciativa tirés endavant.
Malgrat tot, hi havia molts
vilafranquins que consideraven que la situació era molt
preocupant i que les celebracions eren sobreres. Va ser basant-se en aquest argument
que la Societat La Principal
va suprimir el tradicional
àpat casalista de les festes de
la Mercè.
A l’Ajuntament, que llavors
encapçalava Pau Solsona Via,
el fet de celebrar o no celebrar
va ser objecte de debat, en
especial perquè hi havia qui
proposava suprimir els actes
tradicionals de festa major al
carrer. Com a complement
es vivia també el trasbals de
la convocatòria de la cursa
internacional d’automòbils
al circuit de Vilafranca –Vilafranca, els Monjos, la Bleda–
organitzada per la barcelonina Penya Rhin, la primera
d’aquestes característiques
celebrada a l’Estat i la segona
a Europa.
El campionat s’havia convocat inicialment per al mes
de juny, però el retard en les
obres de millora i adequació
de la carretera per on havia

de discórrer va fer posposar
la seva celebració fins al mes
d’octubre. A la Casa de la
Vila –com solia passar i potser encara succeeix en l’actualitat– hi havia qui veia la
competició com una oportunitat única per a la promoció
de Vilafranca i del Penedès,
mentre altres creien que hi
havia coses més importants
a les quals aplicar les aportacions econòmiques municipals que no pas a una competició socialment elitista
amb uns vehicles a motor a
l’abast de molt poques butxaques.
Toros sí, Xiquets no

Ja hem dit que l’Ajuntament
va nomenar una comissió de
festes delegada per tal que
decidís què s’havia de fer al
carrer en les diades de Sant
Fèlix. Finalment es va decidir acceptar l’organització
d’un festival taurí, que possiblement es va celebrar al pati
de la caserna, amb caràcter
benèfic per als soldats del regiment vilafranquí i, al mateix temps, en senyal de dol,
no organitzar actes de festa
major al carrer ni contractar
els Xiquets de Valls...
La polèmica estava servida, i
a la premsa local del mes de
setembre n’hi va haver de tots
colors. Així, encara hi ha qui
recorda les paraules d’Antoni
Gallemí: “No feu més braus,
que la fetor de sang bé prou

lluny que la sentim i sembla
que l’una tingui de cridar l’altra. No feu més braus”.
Si hem de creure les cròniques de la premsa local “el
poble va tenir civisme i no
assistí a la cursa”, però el festival taurí es va celebrar i, pel
que sembla, els resultats econòmics van ser tan minsos
que es va trigar mesos a ferlos públics.
La primera part de l’espectacle de braus va ser una xarlotada amb vaquetes i còmics
que imitaven els posats dels
toreros de l’època, mentre
que a la segona es van torejar jònecs (novillos) en un
espectacle que estava dirigit
pels reconeguts matadors de
l’època Pedrucho i Martinito,
als quals finalment (i fora de
programa) es va afegir Juan
Montenegro, un altre dels
reconeguts toreros de l’època.
El tema d’aquesta festa major
del 1921 ha estat prou estudiat, i la polèmica derivada del
fet de no portar els Xiquets
de Valls va acabar –atiada
potser per la qüestió taurina– que els balls de la festa
major no van sortir, però una
colla d’afeccionats locals van
plantar castells a la plaça després de l’ofici del dia 30, com
es va escriure llavors: “Per
a demostrar la nostra fe i el
nostre respecte a la tradició”,
un argument més per a la
denominació de “plaça més
castellera”.
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El programa de la festa major recorda Josep Ricard i Maimir, autor de l’imatge actual de Sant Fèlix

El programa d’enguany fa un
homenatge a Josep Ricart i
Maimir, autor de l’imatge
actual de Sant Fèlix que va
morir el 29 de març de 2020.
En el text del programa explica com des dels seus inicis es

va especialitzar en escultura
religiosa, entre la qual, destaca l’escultura de la Mare
de Déu amb el nen que presideix la basílica de Santa
Maria. Els administradors del
1959 li van encarregar una

nova imatge del Sant que va
ser esculpida amb fusta de
Flandes i posteriorment, va
ser policromada i daurada
per l’artista barceloní Jaume
Sanjaume i Clarà. A més es
van incorporar innovacions

com la lleugera elevació de
la mirada (ja no únicament
centrada en el llibre).
Síntesi del text “Un record
per a l’escultor Josep Ricart”
de Ramon Dilla Martí, Doctor
en Història de l’Art. Publicat

MOSSÈN TRENS I EL CUBISTA PALAU FERRÉ
Francesc Marco-Palau
Comissari de l’Any Palau Ferré’
Vilafranca del Penedès compta entre els seus noms il·lustres
amb el de mossèn Trens, que forma part del nomenclàtor de
carrers de la ciutat i a qui l’any 2015, coincidint amb la capitalitat cultural de Vilafranca, se li va dedicar una jornada al claustre
de Sant Francesc.
Eclesiàstic i historiador de l’art, Manuel Trens i Ribas (Vilafranca del Penedès, 1892- Barcelona, 1976) és una personalitat insígnia del vessant més cultural de l’església catalana del segle XX:
col·laborador de nombroses publicacions periòdiques d’abans i
després de la guerra, va ser director del Museu Diocesà de Barcelona, fundador dels Amics de l’Art Litúrgic i autor de diversos
estudis d’iconografia i art religiós, a més del llibre Vilafranca,
senyora vila (1964), que l’estudiós Joan Solé defineix com un
llibre cabdal de memòries involuntàries amb vocació literària.
el 3 de vuit
3
El fet és que el de mossèn Trens és un d’aquells noms que van
apareixent de manera periòdica quan un estudia la trajectòria
artística i personal del pintor, escultor i ceramista Maties Palau Ferré (Montblanc, 1921-2000), de qui enguany se celebra el
centenari del seu naixement amb actes i exposicions arreu del
país, és una de les commemoracions oficials de la Generalitat
de Catalunya d’aquest 2021.
Així, per exemple, quan a la segona meitat dels anys cinquanta
Palau Ferré era a Paris ampliant la seva formació i endinsant-se
en els corrents internacionals de l’art, rep l’encàrrec
de mossèn
DIVENDRES,
8 DE MARÇ DEL 2019
Trens per idear un Via Crucis ceràmic per a la capella del balneari de Vallfogona de Riucorb. La proposta de l’obra, que seria
lloada a les pàgines de Destino, responia
a l’interès
Trens
de
DIVENDRES,
8 DEde
MARÇ
DEL 2019
renovar l’art sacre del moment a través dels pintors emergents
de la nova generació.
També trobem l’empremta de mossèn Trens en els valuosos
reportatges que la revista Ars Sacra -fundada i dirigida pel vilafranquí- dedica al vessant eclesiàstic de la producció artística
d’un Palau Ferré que és sobretot conegut pels seus paisatges
primaverals d’intensos gira-sols, pels bodegons de síndries re- “Dona amb anyell”, oli sobre tela de Maties Palau Ferré (1921-2000)
frescants, pels arlequins de rombes multicolors i per les com- | VINSEUM

Bona
festa
major
Pg. Camp dels Rolls, 12
Tel. 93 890 35 46
VILAFRANCA DEL PENEDÈS
www.suñolclinicadental.com

posicions mitològiques provinents de la cultura grecollatina.
De la mateixa manera, també dins de la riquíssima col·lecció personal d’art que mossèn Trens havia anat confegint amb els anys
gràcies a la seva expertesa en el camp artístic, hi trobem un quadre de Palau Ferré, artista que anys més tard seria conegut com
“el pintor que cremava els seus quadres”, com a conseqüència
d’una insòlita sentència del Tribunal Suprem que l’obligaria a
pintar a metres quadrats.
L’obra forma part del fons particular que l’estiu de 1972 Trens
dona al Museu de Vilafranca i que es compon de més de trescentes peces d’èpoques i estils diferents, sovint difícils de catalogar, algunes de les quals especialment rellevants: des de talles de
fusta del segle XV, verges i relleus policromats, fins a peces de les
segones avantguardes del segle XX com el quadre de Palau Ferré
al qual fèiem referència.
“Dona amb anyell” és un oli primerenc de temàtica rural que
exemplifica bé l’estil de l’artista dels anys cinquanta i dels primers seixanta, en la qual una figura femenina d’ulls ametllats
i amb una forta influència romànica porta un anyell amb tanta
suavitat que fins i tot pot portar al mateix temps dues margarides
a la mà. També la passió que Palau Ferré sentia per la ceràmica
es veu reflectida amb els quatre gerros de terrissa que hi pinta.
Coincidint amb el centenari del naixement de Palau Ferré, recentment VINSEUM ha restaurat l’obra per revertir petits desperfectes ocasionats pel pas de les dècades, i, així, després d’anys
guardada als dipòsits del museu, avui l’obra torna a ser visitable
en un espai preferent de les sales d’exposició permanent del
Museu de les Cultures del Vi de Catalunya que dirigeix Xavier
Fornos.
Sens dubte, aquesta és una iniciativa excel·lent que ens permet
recuperar i projectar la trajectòria d’un artista singular com Palau Ferré i de reivindicar el vincle que el pintor va tenir amb un
vilafranquí il·lustre com mossèn Trens. Una bona ocasió per poder gaudir de la commemoració de l’Any Palau Ferré al cor del
Penedès!

Centre acreditat per la Generalitat
per poder obtenir prestacions
de la Llei de Dependència

Av. Barcelona,
12 - 12
Vilafranca
- info@vilaagora.cat
Av. Barcelona,
- Vilafranca
del Penedès
www.vilaagora.cat
info@vilaagora.cat - www.vilaagora.cat
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Fins l’1 de setembre es pot visitar l’últim Firart

La capella de Sant Joan acull
aquesta festa major la 33a i
última edició del Firart, l’autoservei d’art de petit format
nascut el 1988. La mostra
dels 42 artistes, amb prop
de 1.000 obres, es pot veure

fins l’1 de setembre cada dia
de 12h a 14h i de 19h a 22h.
La tradicional subhasta tindrà
lloc el dia 1 de setembre a les
18.30h al pati de l’escola Estalella i Graells i anirà a càrrec de
Jordina Biosca.

LIDERATGES (PRO)POSITIUS
És fàcil trobar als manuals llistes que enumeren múltiples perfils
de lideratge: diuen que n’hi ha d’autoritaris i n’hi ha de permissius; n’hi ha que deixen poc marge a la creativitat i la improvisació i n’hi ha que deixen fer; n’hi ha que estimulen la participació
i n’hi ha que es limiten a complir allò que està reglamentat; n’hi
ha que es fonamenten en el carisma de qui va al davant; n’hi ha
que es donen com un fet natural... tal vegada n’existeixen tants,
de lideratges, com gent que lidera. És clar que tots els esmentats
i uns quants més que em deixo es refereixen bàsicament a maneres de dirigir persones, però em fa l’efecte que aptituds semblants es poden detectar en els lideratges que exerceixen coŀlectius concrets sobre coŀlectius diversos. Si per liderar entenem la
capacitat d’influir en els altres i d’aprofitar aquesta facultat per
aconseguir un propòsit, és evident que també hi ha grups socials, econòmics o esportius, per posar tres exemples, que influeixen sobre altres agrupacions que es mouen en la mateixa àrea,
estiguin estructurats o no en associacions, gremis, federacions o
qualsevol altra mena d’organització mancomunada. I els castells
no s’escapen d’aquest fenomen.
A la diversitat d’estils apuntada anteriorment, n’afegeixo un parell que podem descobrir en els “lideratges coŀlectius”. D’una
banda, hi ha una manera d’influir i guiar enfocada amb preferència cap a elements lligats a qualitats inherents al bloc que
lidera, com el pes que té en la seva esfera, la potència que domina, l’expertesa que demostra o l’antiguitat que acumula (facetes en què, no cal dir-ho, acostuma a exceŀlir). En conseqüència, es tendeix a marcar el camí donant preeminència a les condicions específiques

Biel Senabre
–“individuals”– del grup, tot esperant que la resta seguirà. En
canvi, hi ha una forma distinta de liderar que, sense arraconar
la capacitat i el talent del grup d’origen –ben al contrari–, posa
l’accent en la coŀlaboració amb els altres, cercant-hi complicitat
i parant atenció en l’interès comú.
Probablement la fórmula ideal procura compensar en proporció
ajustada els diferents estils i se serveix d’ingredients de cada
un, però, si ens cenyim a les dues opcions ara exposades i tenim
en consideració els principis cooperatius que guien l’univers
dels castells, sembla que les colles que aspiren a encapçalar-lo
haurien de decantar la balança cap a comportaments basats en
conceptes com ara la seguretat en si mateix i en el col·lectiu, la
confiança, els valors coincidents o la contribució a l’actuació
concertada; és a dir, haurien de desplegar lideratges assertius,
propositius i, per consegüent, positius.
La pandèmia que ens ha afectat en tants camps de la vida durant
l’últim any i mig ofereix una oportunitat de practicar lideratges
d’aquesta naturalesa. Aprofitant les bones iniciatives que han
sorgit arreu per reprendre l’activitat, producte de les ganes de
fer sentir la veu dels castellers i d’afavorir-ne el retorn a les places, però deslligades les unes de les altres; sumant propostes,
doncs, convindria que les colles treballessin amb visió de conjunt, reforçant l’acció comuna per assolir l’objectiu compartit: que els castells tornin com
més aviat millor. Les que ho propiciïn exerciran de líders –de colles capdavanteres– dins i
fora de la plaça.
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NOTA D’ACTE

Teatre amb ‘Vida de peix... sense espines’
amb Rosa Andreu i Mercè Comes

Un únic objectiu: fer passar una bona estona
al públic. Amb un llenguatge directe i natural,
irònic i divertit, dues dones conversen en una
sala d’espera, d’una consulta qualsevol.
A les 19h i 22h, al Casal

///// Festa Major de Vilafranca | Castells i Falcons /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Pilars simbòlics

// SIMBOLISME Sant Fèlix viurà quatre pilars de 5 per part de Verds, Vella, Joves i Jove
Judit Benages
Vilafranca
Sembla que s’ha intentat
fins al final però Sant Fèlix
no tindrà res més que pilars
simbòlics que recordaran
una de les diades castelleres
més especials. En el moment
d’escriure aquestes línies encara faltava l’aval final de les
autoritats de la diada plantejada pels administradors,
però tot apunta, doncs, que
a la plaça de la Vila no s’hi faran res més que espadats, en
un acte que recordarà el model aplicat en la diada de Sant
Joan de Valls, però a Vilafranca no només s’hi veuran dos
pilars sinó quatre.
Els pilars es duran a terme
de forma simultània per
part de les colles que haurien
d’haver actuat per Sant Fèlix
2020: Castellers de Vilafranca, Colla Vella dels Xiquets
de Valls, Colla Joves Xiquets
de Valls i Colla Jove Xiquets
de Tarragona.
El protocol de Sant Fèlix està
tancat i és molt estricte. Tal
com explica l’administrador Pere Nin, el nombre de
castellers que podrà entrar
a plaça per fer el pilar és de
50 (sense comptar el cap de
colla i els grallers) i, a banda,
hi haurà 400 cadires, amb la
distància de seguretat corresponent, que es repartiran
entre castellers de les quatre
colles, prèvia inscripció, que
hauran d’anar vestits amb la
camisa de la seva colla i portaran una polsera d’un color
diferent al del grup que entrarà a fer el pilar.

Testats prèviament

Els 50 castellers passaran
abans d’entrar a plaça per
un control anti-Covid molt
exigent. I és que a banda de
prendre’ls la temperatura
i signar una declaració responsable -cosa que hauran de
fer, també, els castellers que
assisteixin com a públic-, els
membres del pilar se sotmetran a un test d’antígens previ
a l’execució del pilar. Concretament hi haurà dos punts de
testatge: a l’Escorxador i també a Cal Figarot. Les colles es
repartiran tant en horaris
com en lloc de cribratge.
Un cop hagin superat la prova i puguin acreditar que han
donat negatiu, se’ls donarà
una polsera acreditativa d’un
sol ús per poder accedir a la
plaça.
La plaça de la Vila i la de
Sant Joan, tancades

L’accés al públic a la plaça de
la Vila quedarà totalment

restringit i, de fet, no es podrà ni entrar a la plaça Sant
Joan, que també es tancarà
des d’aproximadament les
9.30h i fins a les 12.30h. Tampoc es podrà entrar pels carrers adjacents i els pilars es faran uns metres més endavant
del que és habitual per evitar
que ningú pugui veure’ls des
del carrer de la Cort.
Segons Pere Nin, l’objectiu
final és que no hi hagi cap
mena d’aglomeració i, per
tant, els administradors el
que recomanen és que ningú
s’acosti a la plaça de la Vila si
no té acreditació per entrar
perquè serà impossible que
pugui veure res.
El públic de les colles entrarà
a plaça cap a les 11.15h, procedent de dos accessos. El de
la Vella i els Verds ho faran
pel carrer de la Indústria,
mentre que el de la Jove i Joves entraran pel carrer dels
Consellers.
La sortida, de forma separa-

Els Falcons actuaran el
dia 31 a la plaça de la Vila
Els Falcons de Vilafranca actuaran finalment el dia 31 en
l’actuació que hi ha programada de lluïment dels balls.
Ho faran després dels Diables. El cap de la tècnica de la
colla, Oriol Udina, explica que actuaran sota la normativa marcada pel protocol, amb dos grups de 25 persones, que faran quatre figures de forma simultània. No
serà una actuació normal, però en canvi molt esperada
perquè serà el primer cop que els de la faixa verda actuen
des de l’inici de la pandèmia i es vol donar l’oportunitat a
què pugi tothom, sobretot petits i joves, que estan entusiasmats amb la idea de tornar a enfaixar-se.

da i ordenada, també es farà
pels mateixos punts.
A les 11.45 entraran a plaça
els grups de cada colla que
faran els pilars i entraran com
ho fan en una diada de Sant
Fèlix tradicional: Vella i Verds
accediran des del carrer de
Santa Maria, mentre que Joves i Jove ho faran pel carrer
de la Cort.
Segons els administradors,
l’acte simbòlic durarà una
mitja hora i, per tant, a partir
d’aproximadament les 12.30,
un cop retirades totes les cadires, ja es podrà accedir a la
plaça de forma lliure. La diada
de Sant Fèlix haurà acabat.
Els administradors expliquen que han lluitat fins a
l’últim moment per tenir
una diada de Sant Fèlix el
més semblant a les tradicionals i que fins a la cinquena
onada de la Covid-19 creien
que es podria fer alguna cosa
més a banda de pilars, però
que amb el repunt de con-

tagis de l’estiu han vist com
les seves idees, finalment,
s’han vist reduïdes i han hagut d’organitzar una diada
simbòlica.
El dia 29: pilars de Verds,
Xicots, Jove i Falcons

Un dia abans de Sant Fèlix,
però, en la diada de vigília,
com sempre el protagonisme
serà per les colles locals, que
també alçaran pilars. També
hi seran els Falcons.
Pere Nin explica que cada colla alçarà el pilar que consideri
convenient i que el protocol
serà similar al del 30, però
amb 25 persones per colla - i
no 50- i 200 cadires per al públic ja que la plaça no es tancarà del tot, sinó que només
en part. De totes maneres, hi
haurà una lona per evitar la
visibilitat des de la plaça Sant
Joan. Tots els participants en
el pilar estaran testats també
prèviament, en aquest cas a
l’Escorxador.

Descobreix com fer-ho a
agbarclients.cat

Aquesta imatge serà, un any
més, impossible de veure per
Sant Fèlix | CRISTIAN MUÑOZ
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Jornada de portes obertes a Vinseum per festa major

Com ja és tradició, el VINSEUM celebra la Festa Major de
Vilafranca amb unes jornades
de portes obertes que permetran visitar de franc l’exposició permanent del museu.
Enguany, els dies de portes

obertes seran el dia 29 i 30
d’agost de 10 a 14h i els dies 1
i 2 de setembre de 10h a 19h.
Per qüestions de control d’aforament i per evitar cues es recomana fer reserva prèvia a
entrades.vinseum.cat

Joan Cuscó i Clarasó

SENSE FESTA MAJOR

de banda i el concert d’inxa en els seus llocs i horaris habituals (per un públic ampli i intergeneracional)? Per què no
hem apropat la festa als més grans, que ja no la podran viure
molts més anys?
Aquests dos anys no hi podia haver festa major, però, seguint les idees de ritual, d’excepcionalitat i de popular (i
tenint en compte l’espai propi de la festa), es podria haver
fet molt més. I hi ha poblacions que han fet molt més. Per
contra, ens arriben a les orelles idees tan nefastes com que
el sant estigui tot l’any a Santa Maria (quan el 50% de la població no és creient).
El cert és que la darrera festa major de Vilafranca (l’any
2019) va estar a punt del col·lapse i que no hem aprofitat
aquests dos anys per posar fil a l’agulla en la seva reconducció. Que s’ha demostrat que en moments d’excepcionalitat
els Administradors són una estructura que no serveix (que
ha quedat sobrepassada per les circumstàncies) i que el Consell i la Fundació de la Festa Major no tenen cap rol significatiu. Que hem vist accentuar-se el malnom de la festa major
de Vilafranca arreu del país. No debades, en les jornades del dia 10 de juliol passat a Vilanova
i la Geltrú, en tractar-se dels protocols de les festes majors de Catalunya, el mateix Jordi
Bertran, amb consens dels altres ponents i amb tota la raó del món, va posar com a model
de protocol fallit el de Vilafranca.
Fa vint anys que la festa major de Vilafranca ha deixat de ser atractiva i un referent arreu
del país. Però sembla que tenim pa a l’ull. Ser la més típica no és un títol: és un repte i és
una responsabilitat que, de moment, no assumim. Hi ha un patrimoni immaterial que ens
estem fulminant.
CRISTIAN MUÑOZ

En primer lloc, és clar que el PROCICAT (Protecció Civil de
Catalunya) ha menystingut la cultura en general i la cultura
tradicional i popular de manera especial. I els prejudicis es
van veient. També, que amb la Covid s’ha constatat la feblesa
de les festes i la manca de coneixement, de capacitat de reacció i d’interès de les institucions. Dit això, és clar que hem
estat dos anys sense festa major.
La festa és un esdeveniment popular i al carrer, amb espontaneïtat, amb rituals, amb excepcionalitat. S’han fet actes
i algun ritual (bàsicament els eclesiàstics) i poca cosa més.
Sort que enguany hem estat capaços de veure que l’espai de
la festa és un altre tret primordial! I és que l’any passat ja
s’haurien d’haver fet les exhibicions i els versots, el pregó,
el concert d’inxa, els concerts vermut (ampliats a totes les
places del centre)... als llocs habituals. Per contra, hem deslocalitzat la festa, que és una cosa que ha fracassat arreu.
La festa és ritual (que dona continuïtat), participació i uns
espais. I aquests elements no s’han tingut en compte. S’ha
tractat la festa com un festival o com un espectacle i no ha
funcionat enlloc ja que la gent guarda cadira, però al final no hi sol anar (com segurament
passarà amb les exhibicions a les escoles i a l’exhibició en moviment, que no es pot dir
“processó”, a la Rambla de la Generalitat.
També s’han menystingut les generacions més vulnerables. Primer, els més joves (i ja hi
ha dues anyades d’adolescents que no s’han incorporat a la vivència de la festa). Per què no
hem fet un nou model de Festa Major infantil amb música en directe per als nous sonadors
dels instruments tradicionals i balladors i públic joves (com han fet en alguna altra població, amb èxit)? Segon, el públic adult i els avis. Per què no s’han mantingut els concerts

Especial Festa Major
Sopar a la fresca!
Diumenge 29 agost. A par�r de les 20.30 h.
65.00 € p.p. (celler i IVA inc.)
Actuació musical en directe
21.30 a 23.00 h

Pack Estada en Habitació Doble Premium
Nit de diumenge amb 2 Sopars Especials i Esmorzars a la carta
Des de 360,00 € (Iva inc.)

Informació i reserves:
93.115.61.32 info@hotelmas�nell.com mas�nell.com
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LA CULTURA ÉS SEGURA, I FER
CASTELLS TAMBÉ!
Carles Mata, president dels Verds
A les portes d’una nova festa
major, una altra sense castells,
almenys en el moment que estic
escrivint aquest text, em venen
sentiments tristos. Tristos perquè des que vam agafar les rendes de la colla juntament amb en
Sisco, no hem pogut fer cap castell a plaça. Dos anys treballant
des de l’ombra per poder tornar
al que anomenem normalitat.
A falta de veure què es podrà fer
o no per Sant Fèlix, el que sí que
em deixa tranquil és que des de
Castellers de Vilafranca s’ha
fet tot el possible i més perquè
es pugui fer, com a mínim, un
castell i un pilar. Hem ajudat en
tot el que hem pogut els administradors, al Departament de
Cultura de l’Ajuntament, al Protecció Civil, allà on ha calgut, hi
hem estat. El resultat de tot plegat, el veurem el dia 30, tot i que
les últimes trucades rebudes em
fan témer el pitjor.
En fi, sembla un conte de mai
acabar, quan comences a tenir petites escletxes per poder
començar a avançar cap a una

normalitat, arriben notícies que
et fan tirar 3 passes cap enrere
i tornem-hi. Però nosaltres insistirem, sempre estem allà, a
punt pel que faci falta. Un dels
valors que ha caracteritzat la
colla aquests últims 25 anys
és que mai ens rendim. No ens
vam rendir quan ens tractaven
de boigs per intentar la td9fm,
i els resultats ens avalen; deien
que era impossible encabir un
pilar al 3, i demostrat està que sí
que
Per
2 hi cap.
el 3
detant,
vuitno deixarem
de lluitar per tornar a fer allò que
més ens agrada, castells, de forma segura, perquè per sobre de
tot, hi ha la seguretat i la salut.
En temps de pandèmia han passat més de 200 persones per Cal
Figarot, i gràcies al meticulós
protocol i la gran feina de l’ARIS
i totes les persones implicades,
podem dir que els contagis han
estat zero. Què més cal fer per
dir que LA CULTURA ÉS SEGURA, FER CASTELLS, TAMBÉ!!!
Estic convençut que el Sant Fèlix del 2022 serà espectacular.
Més verds que mai!

Gerard Ametllé Gutiérrez,
Cap de colla dels Xicots i Xicotes de Vilafranca

Societat

NOTA D’ACTE

Concert d’havaneres amb els grups
Xató i les Anxovetes

Xató és un grup nascut a Vilafranca que desenvolupen un estil propi i molt característic.
Les Anxovetes han participat en le scantades
més importants del món de l’havanera.
A les 19h, escola Sant Ramon

LA MÉS JOVE DE VILAFRANCA

TORNAREM MÉS FORTS I
AMB MÉS GANES

Ja fa un any de l’última Festa Major i encara no podem
aixecar els castells. I amb els
castells, totes aquelles petites
coses que els fan especials.
Per Festa Major i durant les
setmanes precedents, aquesta enyorança es fa més gran.
És molt més que fer castells:
és l’esmorzar del 29 mentre
la canalla es fan trenes i es
pinten la cara amb els colors
de la colla, és viure la tronada tots junts amb els nervis
per arribar a la plaça i tirar els
nostres castells màxims, és la
cercavila, les processons, l’ofici, la diada del 31, l’FM petita o
l’entrada de Sant Fèlix. Tantes
coses que aquest any tampoc
podrem gaudir.
També em vull adreçar a totes
les xicotes i xicots, als qui ens
hem pogut veure per Cal NoiNoi i als qui no: tornarem a fer
castells, a lluir la nostra camisa
i, quan tornem, ho farem més
forts i amb més ganes, recuperarem el temps perdut.
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Manel Trias, president de la Colla Jove

Al món casteller ens toca passar temps dolents. Per desgràcia, com a molta altra gent
que ha perdut feina, amics o
familiars per culpa d’aquesta
maleïda Covid-19.
Les xicotes i xicots de Vilafranca us enviem l’abraçada més
forta i us diem que ens aixecarem, com ho hem fet tantes
vegades quan cau un castell.
Us desitjo una molt bona Festa
Major amb moltes ganes de dir
“no puc, tinc castells”.
I no vull acabar sense agrair i
felicitar als administradors i
les administradores, al servei
de Cultura de l’Ajuntament i
a tothom qui hi ha col·laborat
per tota la feina feta en les
dues Festes Majors que s’han
fet en unes condicions molt
complicades i variables.
Toca una Festa Major atípica,
amb aforament limitat i sense el caliu de la gent. Desitjant
que aquesta sigui la darrera i
puguem tornar a gaudir de la
més típica!

A la colla castellera més novella,
la pandèmia ens ha trasbalsat
força. Encara no podem establir
l’abast definitiu però ja podem
copsar efectes en una colla petita com la nostra.
La sotragada més forta la pateix
la valuosa canalla ja que necessita continuïtat de treball tècnic,
motivació psicològica i atenció
educativa en valors i relacions
humanes. A més, creixen ràpid
i cal fer recerca constant de nous
poms de dalt, procés gens fàcil.
Aquestes dinàmiques s’han interromput.
També l’efecte sanitari. Alguns
castellers tenen por dels contagis, malgrat les mesures que
prenem i la vacunació. Afirmen
que volen seguir però que tornaran quan se sentin més segurs.
Igualment, ens hem trobat amb
l’aspecte psicològic, reduït però
existent: castellers desmotivats
o, fins i tot, angoixats pel confinament i llurs conseqüències.
Però hi ha aspectes positius
com ara l’existència d’un nucli

de colla incombustible que tira
endavant. Aquests són els autoanomenats com a “sóc casteller”
mentre altres diuen “faig castells”. És una actitud que conforma els nuclis durs de moltes
colles, on tothom hi té un lloc.
Aquesta FM serà simbòlica: només farem pilars. Les limitacions en el nombre de castellers,
les dificultats en cercar canalla
i la manca d’un local on mantenir dinàmiques ens fa estar sota
mínims. La situació social que
quedi, un cop superada la pandèmia, pot fer que moltes colles
ens haguem d’adaptar a un nou
paradigma, ja que la nostra activitat beu directament de la societat. Veurem com evoluciona.
Estem convençuts que els castells superarem aquest període
difícil, com se n’han superat
d’altres, i que ben aviat tornarem a gaudir de bons castells.
La colla més Jove de Vilafranca
us anima a “ser castellers” i agraeix el vostre suport. Bona Festa
Major!

SEMBLA QUE ENS PODREM
TREURE L’ESPINETA
Oriol Udina, cap de tècnica
dels Falcons de Vilafranca
Una altra..., una altra festa major..., i ja en van dos, dos anys
seguits que els Falcons no podem actuar amb normalitat,
tot i que podrem executar una
actuació simbòlica. Diem simbòlica perquè durant aquesta
Festa Major podrem fer unes
quantes figures, de pocs pisos,
ja que el protocol només permet 25 persones, però hem
pogut crear 2 grups de 25 i
farem figures simultànies els
dos grups, que servirà perquè
la majoria dels components de
la colla es pugui treure l’espineta de dos anys sense fer res.
Tot i aquesta petita escletxa,
romandre dos anys parats, pels
Falcons ha estat un any difícil
pel que fa a la vida social de
la colla, trobades, assajos, actuacions, viatges, dinars, etc,
tot això s’ha perdut completament. Durant l’any ja hem
hagut de dir que no a diferents
actuacions que ens havien
sortit. Aquest mes de juny van
reprendre els assajos, amb totes les mesures de seguretat i
per tant en grups reduïts. En

aquesta represa vam poder
captar les ganes que tenia tota
la colla a començar, sobretot
els més petits. Malauradament quan vam veure que la
cinquena onada afectava molt
als joves, vam decidir aturar
l’activitat.
Fa unes setmanes que vam
tornar als assajos de cara a
poder fer alguna coseta per
Festa Major i els falconers,
tot i saber que l’actuació de
Festa Major serà petita, han
respost massivament a la convocatòria. I esperem que els
vilafranquins i penedesencs
gaudeixin d’aquesta actuació,
tot esperant la del 2022, que
de ben segur que serà sonada.
Esperem que ara sí, ja s’acabi o
si més no afluixi la pandèmia
i puguem tornar a la normalitat i que aquest final d’any
puguem celebrar el nostre
aniversari en condicions i que
sobretot, sobretot, l’any 2022
sigui normal i puguem tornar
a portar les nostres figures a
plaça. BONA FESTA MAJOR A
TOTHOM!!!!

Rambla de la Girada, 72 - Vilafranca del Penedès
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NOTA D’ACTE

Teatre amb ‘Ni rastre de qui vam ser’

Amb Fel Faixadas i Carles Xuriguera. Dos personatges ancorats en un passat borrós fan feina a l’escenari. Com ahir, com sempre. Avui,
però, serà un dia diferent. Els actors tornen a
presentar l’espectacle 10 anys després.
A les 19h i 22h, al Casal

///// Festa Major de Vilafranca| Tradició /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

José Zorrilla als Monjos i a la
El poeta va viure uns mesos als Monjos per escriure
bona part del seu llibre de llegendes “Ecos de las montañas”
//CASTELL DE PENYAFORT

José Zorrilla, a l’esquerra i
Puig i Llagostera, a la dreta
| P. FERRANDO

Pere Ferrando Romeu
Vilafranca
A les portes del que havia de
ser el Concurs de Castells de
Tarragona del 2020, el tarragoní i cap de plaça de Sant
Fèlix, Jordi Bertran, va donar
a conèixer al Diari de Tarragona que el poeta José Zorrilla, universalment conegut
per la seva obra Don Juan
Tenorio, va viure a terres castelleres l’estiu del 1868. Pocs
dies després, l’historiador vilanoví Xavier Güell aportava
i ampliava noves dades al seu
blog “balldexiquetsdevalls.
wordpress.com” referents
a la relació que Zorrilla va
mantenir amb diferents
amics seus i a les excursions
que li organitzaven, entre les
quals diverses festes majors
del Camp de Tarragona, on
hauria contemplat les perceptives actuacions castelleres.
Zorrilla, a les seves memòries Recuerdos del tiempo viejo,
editades el 1882, va rememorar el següent: “Estas fiestas y certámenes de torres de
hombres y luchas de carreras
de los Xiquets de Valls, en las
cuales me tocava dar alguna

vez el premio á los vencedores”.
En poques paraules, l’escriptor cita la rivalitat de dues
colles exhibint-se en una
actuació i amb un premi en
litigi per la millor, a part dels
pilars caminant que sembla
descriure amb allò de “luchas
de carreras”. Bertran i Güell
aporten un seguit de dades
que situen Zorrilla vivint a la
masia del seu amic, el comte
de Rius, a prop de Tarragona,
amb diferents escapades a
altres poblacions. Oportunitats suficients per veure una
o diverses actuacions castelleres.
En totes dues aportacions
s’hi esmenta la bona relació
existent llavors entre Zorrilla i el vilafranquí Josep Puig
i Llagostera (1835-1879), un
industrial i polític rellevant
a l’època, de pare vilanoví i
mare vendrellenca i poc estudiat encara, que li va obrir
les portes de casa seva de bat
a bat quan Zorrilla va marxar de la població burgalesa
d’Estépar per venir a viure
al nostre país, ja que havia
rebut l’encàrrec d’escriure
una llegenda amb gravats
de Gustave Doré per part de
l’editorial barcelonina Montaner i Simón.
Assabentat del compromís,
i segons paraules del mateix
Zorrilla, “el excéntrico fabricante Pepe Puig y Llagostera
[...] me ofreció hospitalidad en
su casa de Barcelona y en su
fábrica de Esparraguera”. El
reputat empresari vilafranquí era propietari de la colònia tèxtil allí establerta, que
duia el seu nom, i que més
tard fou coneguda com la Colònia Sedó, en funcionament
fins a l’any 1980.
També a Vilafranca

Tot semblava prou clar i ben
documentat, fins que les casualitats de la vida van fer
que aquesta primavera passada, llegint el recull d’articles del cronista vilafranquí
Antoni Sabaté Mill De prop
i de lluny, editat el 1994 per
Edicions El 3 de Vuit, ens
vam topar amb un escrit que
parlava de la festa major vilafranquina i d’alguns dels
convidats més rellevants que
ha tingut al llarg del temps.

Deia Sabaté: “¿Fué también
por la Fiesta Mayor cuando en
1865, un ilustre vilafranqués
injustamente olvidado, J. Puig
i Llagostera, acompañó a Vilafranca al vate vallisoletano
José Zorrilla?”.
La data del 1865 és errònia,
ja que Zorrilla llavors vivia a
Mèxic. Però la resta concorda amb tot el que hem vist.
És en aquest punt que vam
iniciar la recerca per tal d’esbrinar si realment Zorrilla
va venir a Vilafranca aquell
any 1868 i el paper que va
jugar Puig i Llagostera en tot
aquest afer.
Repassant la correspondència entre els dos personatges,
dipositada i consultable per
internet a l’Archivo Municipal de Valladolid, ens adonem de l’enorme complicitat
entre ells dos. Zorrilla l’anomena el “querido Josué” o
“mi querido Pepón”. El desembre del 1867 diu: “Necesito recogimiento y silencio”.
El gener del 1868 li confessa: “No tengo mas amigos que
usted”, explica l’encàrrec de
l’editorial barcelonina, i li
pregunta “si es posible que
yo llegue a esa [ciutat] sin
ruido, me encierre en su casa
de V. de absoluto incognito y
saliendo a tomar el aire solo
a primera hora de la noche y
sin V. para que no me atisben,
acabe yo mi leyenda...”. Més
endavant, a finals de febrer,
Zorrilla insisteix: “pero ¿cree
V. en conciéncia que yo pueda
vivir largo tiempo en Barcelona? Yo odio las ciudades y me
jodo en los hombres reunidos
en sociedad. Hace catorce años
que vivo en el campo por que
necesito mucho aire, mucha
luz y mucha soledad”.
Les intencions de Zorrilla,
doncs, estan prou clares: volia estar tranquil, passar desapercebut i tenir temps per
escriure. Continuant amb
el repàs del contingut de les
cartes entre ells dos sabem
que Zorrilla va arribar a Olesa de Montserrat –a prop de
la colònia d’Esparreguera–
el dilluns 23 de març. I aquí
s’acaben les cartes, lògicament, perquè ja eren junts.
Com hem vist, el mateix poeta reconeix que el seu amic
li va oferir la seva hospita-

litat a la casa de Barcelona i
a la fàbrica d’Esparreguera:
en aquesta població del Baix
Llobregat és on es va installar en primera instància.
Però, i Barcelona? No odiava
les grans ciutats?
La resposta a aquestes preguntes les trobem al diari
madrileny El Imparcial del
31 de març, tan sols vuit dies
després de la seva arribada:
“según tenemos entendido, el
Sr. Zorrilla fijará su residencia
en una casa de campo, cerca
de Villafranca del Panadés,
dedicándose á continuar sus
Ecos de las montañas, que ha
empezado á publicarse en Barcelona”. L’encàrrec ja tenia
nom: Ecos de las montañas,
i la seva publicació va anar
apareixent per fascicles: el
diari barceloní La Pubilla
del 29 de març ja informa
de l’aparició de les primeres
entregues.
El castell de Penyafort als
Monjos

Però, quina era aquesta casa
de camp a prop de Vilafranca? La solució l’hem trobat novament a la premsa,
aquest cop local. Al setmanari Panadés del 26 de febrer del 1949 es comenta la
lectura de l’obra Ecos de las
montañas a la biblioteca de la
Caixa de Pensions. I aprofita
la conjuntura per transcriure la ressenya d’una excursió
realitzada l’abril del 1879 per
part d’un grup d’inteŀlectuals barcelonins i organitzada
per Puig i Llagostera. Entre
els diversos llocs visitats
hi havia el castell de Sant
Ramon de Penyafort, situat al terme municipal dels
Monjos i propietat seva. A
l’esmentada ressenya s’afirma que l’expedició va poder
admirar “el precioso panorama que se extiende a los pies
del edificio, donde el inspirado
poeta castellano señor Zorrilla escribió buena parte de su
preciosa obra ‘Ecos de las montañas’”. Tot i que no hem pogut trobar l’origen d’aquesta
ressenya ni el seu autor, és
evident que la informació
la va donar el mateix Puig i
Llagostera als integrants de
l’excursió, ja que només ha-

vien passat onze anys de l’estada de Zorrilla a Penyafort. I
acaba la notícia de l’acte a la
biblioteca ponderant sobre la
importància de la presència
del poeta en aquest indret:
“Si don José Zorrilla ha alcanzado la inmortalidad por su
obra ‘Don Juan Tenorio’, ello
no quiere decir ni en mucho
que ésta sea su obra cumbre.
‘Ecos de las montañas’ cuya
cuna puede decirse fué nuestro
cercano San Domingo, es una
colección de Leyendas históricas ilustradas nada menos que
por el artista Gustavo Doré...”.
L’edifici en qüestió fou posat
a la venda amb la desamortització del 1836. L’industrial Miquel Puig Catasús,
pare del Josep, el va adquirir
en subhasta pública a l’Estat
el 1851 i, a la seva mort, el
1863 l’heretà el seu fill, que
el va convertir en residència
senyorial rural de la família.
I aquí és on Puig i Llagostera
va poder satisfer els desitjos
del seu íntim amic: gaudir
de pau i tranquil·litat, estar
lluny de les grans ciutats, poder passar desapercebut i tenir concentració per escriure. Arran d’aquestes troballes
vam tenir el goig (de la mà
del company de recerques
Josep Arasa) de passejar-nos
pels entorns del castell, on
vam descobrir que el camí
que mena a la font de Sant
Llorenç no té res a envejar a
alguns dels gravats del francès Gustave Doré que acompanyen el text de Zorrilla...
Existeix encara, tot i que
d’una manera més tangencial, una segona relació de
Zorrilla amb Vilafranca.
Ens referim a l’admiració
que l’escriptor vilafranquí
Eduard Vidal i Valenciano
proferia al poeta castellà. En
la sessió de tarda del Teatre
Principal de Barcelona del
dia 29 de març, on Zorrilla va
assistir, Vidal i Valenciano va
presentar el seu text titulat
“Ben vingut sia. Salutación
a Zorrilla”, juntament amb
altres textos d’altres poetes
catalans, tots en homenatge
a l’iŀlustre espectador que
tot just feia una setmana que
havia arribat de terres castellanes al nostre país.
Hem dit a l’inici que a l’es-
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Reserves responsables

Els administradors recorden
que hi ha la possibilitat que
les persones que hagin adquirit entrades puguin anullar-les en cas que finalment
no hi puguin assistir.

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// ////////////////////

festa major de Vilafranca del 1868
//JOSEP PUIG I LLAGOSTERA Aquest

vilafranquí, amic seu, era el propietari del Castell de
Penyafort, i el va convidar a assistir a la festa major de Vilafranca del 1868
tiu d’aquell any 1868 hom
situa el poeta en una masia
prop de Tarragona, propietat
d’un altre amic seu, el comte Rius. El mateix Zorrilla ho
explica a les seves memòries: “Retirado en una masia
de Tarragona perteneciente
á la família del hoy conde de
Rius, trabajaba yo con afan
en la conclusión de mis ‘Ecos
de las montañas’ [...], escrito
en los intervalos breves que
de quietud relativa me dejaban la interminable série de
convites, veladas, excursiones
y extremados obsequios con
que los catalanes me honraron
por aquel tiempo. En medio
de un capítulo, el municipio
de Tarragona, la comisión de
los juegos florales de Reus ó
cualesquiera otra delegación
de perentoria fiesta mayor,
en país más ó menos cercano,
me encerraba en un coupé de
un tren especial, y comenzaba
conmigo una semana de bailes,
lecturas, festines y serenatas;
y los buenos de mis editores
Montaner y Simon quedaban
en Barcelona con las manos
en la cabeza, sin poder dar á
los suscritores de mis Ecos de
las montañas otra razón de
la falta de entregas que la de
que el autor estaba en una ó
en otra fiesta, en tal ó cual
población”.

És a dir, que la tan cobejada
tranquil·litat i el desig de
passar desapercebut no es
van poder acomplir del tot.
La premsa del moment ja
anava donant compte d’alguns dels actes en què el poeta era present. És molt probable que algunes d’aquestes
excursions tinguessin com
a punt de partida l’estació
dels Monjos, ben a prop de
Penyafort. La seva estratègica ubicació, just a mig camí
entre les ciutats de Barcelona i Tarragona, van possibilitar la mobilitat de Zorrilla
pels diferents compromisos
que anaven sorgint. A Tarragona, per exemple, hi va
arribar el 25 de juliol, i era
previst que s’hi quedés uns
dies per visitar Reus, Valls
i Poblet. Marxava el 30, i l’1
d’agost, un altre cop cap a la
Imperial Tàrraco per assistir,
junt amb el polític i escriptor Víctor Balaguer, a la festa
major de Constantí.
A la festa major de Vilafranca

Sigui com sigui, a finals
d’agost s’esdevé la festa major de Vilafranca. Davant de
totes les dades aportades,
sembla que podríem respondre afirmativament a

la pregunta formulada per
Sabaté Mill, en el sentit de
si fou per la festa major el
moment en què Puig i Llagostera va convidar el seu
amic Zorrilla a visitar Vilafranca. Totes les evidències
exposades així ens ho fan
creure. Però el detall que,
al nostre entendre, esdevé
definitiu per afirmar-ho,
és aquest breu aparegut al
Diario de Tarragona del 2 de
setembre: “Bienvenido.- En
el último tren de Barcelona llegó anteayer á esta ciudad [de
Tarragona] el eminente poeta
señor Zorrilla”. Abans d’ahir
era 31 d’agost, darrer dia de
la festa major vilafranquina,
i el tren tenia el seu origen
a Barcelona, però no tots els
passatgers eren d’allí: entre
mig hi ha moltes estacions...
En aquest viatge sí que sabem que el poeta castellà
s’establí a la masia del comte
de Rius, a prop de Tarragona,
on s’hi va estar fins a finals
de setembre amb el propòsit
d’acabar –segons ell mateix
recorda– la seva obra Ecos de
las montañas.
I, pel que fa a la festa major
vilafranquina d’aquell any
1868 sabem, gràcies al llibre
dels administradors de Sant
Fèlix que es va distingir “sobre manera las dos oposades

Castell de Penyafort en una imatge actual | P. FERRANDO

collas de Chiquets ab los seus
admirables castells de nou”.
Una competició que concordaria amb les paraules
del mateix Zorrilla que hem
transcrit a l’inici, quan parlava de “certámenes de torres de
hombres” i dels quals “me tocava dar alguna vez el premio
á los vencedores”.

Sigui com sigui, el cas és que
amb el present treball podem afegir un altre il·lustre
espectador de la festa major
vilafranquina. Si ja ho van
ser el baró de Maldà l’any
1805, el periodista barceloní
Pau Pifarrer cap al 1839, i el
polític i músic Anselm Clavé
el 1863, ara hi hem d’afe-

gir el nom de José Zorrilla
per a l’edició del 1868. I és
que, com diu la crònica de
la festa major d’aquell any
publicada en un diari barceloní, “La festa de Vilafranca, unida al franc caràcter
dels vilafranquins, deixa
inesborrables records als
forasters”.
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Instruccions i normativa dels actes del vessant tradicional

En el programa de la festa es
pot llegir la normativa que regirà els actes tradicionals, que
seran gratuïts. Així, hi haurà
un aforament limitat i controlat i tots els assistents, tinguin
l’edat que tinguin, hauran de

disposar d’entrades. No estarà
permès accedir al recinte amb
menjar o beguda ni estarà permès fumar.
A més a més, no es podrà
modificar la disposició de
les cadires i cal estar asseguts

durant tot l’espectacle. Es
obligatori l’ús de mascareta
en tot moment i cal respectar sempre les mesures Covid
i fer cas sempre de les indicacions del personal responsable de l’espai.

///// Festa major de Vilafranca | Teatre ///////////////////////////////////

///// Festa major de Vilafranca | La Barraca ///////////////////////////////

// DIUMENGE Es farà després del castell de focs i tindrà

// LA BARRACA Recuperaran un grapat d’actes que

un moviment continu per evitar aglomeracions

han hagut de traslladar a l’institut Milà i Fontanals

La Mostra d’Espectacles Torna la cultura
al Carrer del dia 29 serà reivindicativa i
més itinerant que mai autogestionada

Judit Benages
Vilafranca
La festa major de Vilafranca
no vol renunciar del tot al
teatre popular, aquell que es
fa al carrer. Per aquest motiu,
enguany torna la Mostra d’Espectacles al Carrer, que arriba
a la seva 29a edició, i ho farà
en un format de moviment
continu, itinerant i imprevisible pels carrers, de manera

que s’eviti generar cap mena
d’aglomeració.
Els espectacles que es faran
seran Dance of Death, que és
un titella esquelet articulat
de 7 metres; Cavalls de Menorca, amb animals articulats
i, finalment, el xou de batucada de Sabor.
Evidentment aquesta mostra
està especialment pendent
que no hi hagi més restriccions per part del Procicat
que facin que s’hagi de suspendre.

Judit Benages
Vilafranca

Dance of Death | 3D8

Aquest 2021 torna La Barraca a Vilafranca. Aposta, un
cop més, per la cultura popular, gratuïta, reivindicativa,
independent, autogestionada i segura. Així, tots els actes es faran a l’institut Milà
i Fontanals, amb una capacitat per a 300 persones, assegudes i amb control d’accés
a través d’un codi QR. Les
inscripcions als concerts es
faran cada dia, i l’hora límit
d’entrada serà les 22h.
A partir d’aquella hora es posaran a disposició els llocs de
les persones gent que no hi
hagi anat fins a omplir l’aforament màxim.
Una altra novetat d’enguany
és la realització d’una campanya de micromecenatge
que ha permès a l’entitat
comptar amb un coixí econòmic imprescindible en
un any en què hi haurà pocs
ingressos de les barres dels
concerts. El regal per haver

La Sidral Brass Band actuarà a la Barraca | FACEBOOK
contribuit al micromecenatge es podrà recollir al mateix
institut.
El cartell del dia 27 compta
amb Nao, Sergi Estella i Guineu i les PD Catz. El dia 28
al matí hi haurà vermut amb
la Cara B i, a la tarda, iniciaran la ronda de concerts Novomesto, a qui seguiran La

Ludwig Band i Família Fracàs, per acabar amb les PD
Parpels.
F i n a l me n t , e l 2 9 to c a rà el duet Aina i Joan,
la Sidral Brass Band i
els Filibusters, amb els
PDGalfinger&Calviva Selektah, que tancaran la
festa.
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Concert amb Jazzwoman

Viatjar lliure entre diferents gèneres, però
amb un únic discurs, capaç de remoure les
consciències més inalterables. JazzWoman
ho ha tornat a fer. És una autèntica revolució
de disc, de la mà d’artistes de primer nivell.
A partir de les 21.30h, al camp de futbol

///// Festa major de Vilafranca | Seguretat////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Més seguretat

// TRASLLAT S’habilita un bus llançadora cap a la zona esportiva, on es faran els concerts
3d8
Vilafranca
L’Ajuntament de Vilafranca
del Penedès, a través de la
regidoria d’Igualtat, ha presentat diverses iniciatives a
favor de la seguretat dels veïns i veïnes.
Així, aquest any, preveient la
mobilitat que suposa el trasllat de diferents actes festius
de festa major al camp de
futbol, s’habilita un servei
bus llançadora, a càrrec d’Autocars Penedès.
El servei funcionarà del 28
d’agost al 2 de setembre, entre les 20.20h i la 1.20h de la
matinada i cada 20 minuts
sortirà una expedició. L’iti-

nerari d’anada serà directe de
la Font dels Alls fins a la Zona
esportiva (camp de futbol) i
l’itinerari de tornada inclou
dues parades intermèdies:
Eugeni d’Ors/Av. Catalunya
i rambla de Sant Francesc
(monument a Milà i Fontanals).
El dispositiu s’activa un any
més per festa major i coordina els serveis de la regidoria
d’Igualtat de l’Ajuntament de
Vilafranca, el SIAD, Administració de la FM, Policia Local
i Mossos d’Esquadra.
A més a més, també s’ha
presentat una campanya de
sensibilització i prevenció
d’agressions sexistes i LGTBIfòbiques durant la festa, que
dobla el servei ampliant les
hores de servei i els professi-

onals formats.
Del 28 d’agost a l’1 de setembre s’instal·laran dos Punts
Lila, un a la plaça de l’Ajuntament i un altre a la zona
esportiva municipal (a prop
del camp de futbol).
Cadascun dels punts lila
comptarà amb professionals
d’atenció i un espai habilitat
per atendre les possibles víctimes amb confidencialitat.
També s’hi afegeix una parella itinerant i a les barres dels
actes hi haurà agents liles,
que han rebut la formació
corresponent en violències
masclistes i lgtbifòbiques
per tal de desplegar el protocol en agressions sexistes.
Totes les persones de suport als Punts Lila aniran
identificades amb una sa-

marreta i un braçalet de la
campanya.
La regidora d’Igualtat,
Montse Arroyo, acompanyada de l’administradora
Montse Andrade i la cap del
servei d’Igualtat, Eva Millas, ha destacat la complexitat d’organitzar el dispositiu d’aquest any, adaptat a
la necessitat “de donar cobertura als diferents espais
festius, sempre seguint la
normativa del PROCICAT”.
Com a novetat, al telèfon del
Punt Lila 689 127 757, aquest
any s’afegeix l’app Seguretat
Ciutadana Vilafranca que
compta amb un avís específic d’agressions sexistes a la
Policia Local.
“Animem a tothom que es
descarregui l’app, ja que en

cas d’algun tipus d’agressió
és una eina que permet que
la Policia Local actuï ràpidament activant els protocols
corresponents”, ha demanat
la regidora.

Un moment de la presentació de la campanya a càrrec de
l’administradora Montse Andrade, a la dreta, i la regidora
Montse Arroyo | 3D8

COVIDES
us desitja
Bona Festa Major!
Gaudiu-la
amb precaució!
#cuidem-nos

LES NOSTRES BOTIGUES
AGROBOTIGA
SANT SADURNÍ

AGROBOTIGA
VILAFRANCA DEL PENEDÈS

Celler Prunamala
ctra. Vilafranca - Sant Sadurni
T. 93 891 10 61

c/ de l’Ateneu, 9
T. 93 890 45 36

VENDA ONLINE

www.agrobotigacovides.com
botiga@covides.com
whatsapp: 661 874 021
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Donació de sang a l’Associació de veïns i
veïnes de la Girada

El Banc de Sang i Teixits està organitzant una
donació de sang per aquest divendres a l’Associació de veïns i veïnes del barri de la Girada.
Cal inscripció a donarsang.gencat.cat.
De 17 a 21h, a la rambla de la Girada,15

///// Festa major de Vilafranca | Solidaritat

///// Festa major de Vilafranca | Televisió

///// Tradició | Restauració de les relíquies ////////

// OBJECTIU Vetlla per la qualitat de

// SERVEI PÚBLIC La cadena cobrirà

// CANVI Enguany no es podrà

vida dels malalts d’Alzheimer

el més destacat d’aquests dies

accedir a la cripta per la pandèmia

Un moment de la presentació de l’entitat beneficiària | FÈLIX MIRÓ

Penedès Televisió emetrà un debat entre els caps de colla de Verds,
Vella, Joves i Jove per Sant Fèlix | PENEDÈS TELEVISIÓ

Llambrusca rebrà el La festa major més
0,7% de la recaptació televisiva... amb
dels recursos privats Penedès Televisió

3d8
Vilafranca
Els administradors d’enguany han decidit que l’Associació Llambrusca rebi
el 0,7% de la recaptació de
recursos privats de la festa
major vilafranquina.
Llambrusca és una entitat
sense ànim de lucre i d’iniciativa social que té com a
objectiu millorar, mitjançant una atenció especialitzada, la qualitat de vida de
les persones amb la malaltia
d’Alzheimer o altres demències i dels seus familiars i cuidadors. Llambrusca – Alzheimer Penedès va néixer l’any

2002 com a delegació a l’Alt
Penedès de l’Associació de
Familiars d’Alzheimer de
Barcelona (AFAB).
L’entitat va anar creixent
i l’any 2006 es va independitzar de la seu barcelonina,
passant a funcionar de manera autònoma.
L’entitat destinarà l’aportació econòmica - que creuen
que serà uns 5.000 euros- a
finançar el seu dia a dia i
continuar oferint serveis als
usuaris i a reforçar algunes
àrees que creuen que han
d’impulsar.
A la pàgina 2 d’aquest setmanari publiquem una entrevista amb Assen Cámara,
una de les actuals responsables de l’entitat.

3d8
Vilafranca
Els actes de la Festa Major de
Vilafranca només podran ser
vistos en directe per qui hagi
reservat una entrada, per la
qual cosa la festa serà 100% televisiva i Penedès Televisió ha
redoblat esforços i mitjans per
una cobertura de màxims.
La programació inclou els directes de totes les Novenes i
els Goigs, a més del pregó i les
tronades ‘aèries’ del 29, juntament amb els pilars de les
colles vilafranquines des de la
plaça de la Vila.
El dia 30, farà la retransmissió
en directe per a tot Catalunya,

a través de la Xarxa, dels pilars
de les colles que haurien d’haver actuat per Sant Fèlix, que
anirà seguit d’un debat enregistrat a la plaça Jaume I i a la
mateixa plaça de la Vila, amb
els quatre caps de colla.
Dilluns 31, s’oferirà l’exhibició de lluïment dels balls, així
com també la processó de la
tarda. Els directes culminaran
l’endemà, dia 1, amb la Festa
Major dels Petits i el Ball de Foc
dels Diables.
L’oferta també inclou un programa especial de les actuacions dels balls a les escoles,
entre altres. La programació
es completarà amb edicions
especials dels Informatius,
presentats des dels llocs més
emblemàtics de la Festa Major.

Es realitza una neteja
i conservació de les
relíquies de sant Fèlix

Una imatge d’arxiu de les relíquies | 3D8
3d8
Vilafranca
Les parròquies de Vilafranca
recorden que, tal com ja es va
informar, estan realitzan un
treball de neteja i conservació
de les relíquies de sant Fèlix.
El passat mes d’agost del 2020,
amb motiu del trasllat de l’urna
de les relíquies el dia 30 d’agost
al presbiteri de la basílica de
Santa Maria per tal de ser venerades en aquest lloc (evitant
així que els fidels haguessin de
baixar a la cripta per causa de
la pandèmia), es va constatar
l’estat precari en què es trobava
l’urna i els signes de degradació
que presentaven els ossos del
sant. Després de les consultes
adients, es va confirmar la necessitat d’una intervenció. Els
treballs compten amb el vistiplau del bisbat de Sant Feliu de
Llobregat, a través del delegat
per a les causes dels sants, Mn.
Àlvar Pérez, ja que l’urna amb
les relíquies estava segellada
i la seva obertura i posterior
tancament comporta una acta
notarial. La responsable del
projecte ha estat Carmina Admella, conservadora-restauradora del Vinseum, el qual ha

assumit aquests treballs per
encàrrec de la Regidoria de
Cultura de l’Ajuntament de Vilafranca. Es tracta d’un treball
de neteja superficial i millora
en la conservació, és a dir una
intervenció preventiva, que inclourà una nova presentació de
les relíquies en una nova urna,
la qual permetrà una conservació en millors condicions.
També es farà una restauració
de l’urna antiga, la qual serà exposada en un lloc adient.
Donat que aquests treballs encara no estan acabats, i ja que
aquest any 2021 els fidels tampoc no podran accedir a la cripta per causa de la pandèmia,
enguany el dia 30 d’agost s’exposarà al presbiteri de la basílica
per a la veneració dels fidels el
reliquiari de Sant Fèlix que habitualment es troba a la sagristia i que conté un dels ossos del
sant màrtir. El reliquiari, juntament amb la imatge de sant
Fèlix, es podran visitar durant
la missa solemne de Festa Major el dia de sant Fèlix al matí,
al vespre durant la celebració
de la novena (aquests dos actes
tenen l’accés limitat i amb cita
prèvia), i també durant l’obertura de la basílica amb accés
lliure, que serà de les 11.30 a
les 14h i de les 17 a les 19:30h.
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Ball amb l’Orquestra La Chatta

La Chatta va ser fundada el març del 2001 i
s’ha obert un camí que ja és important la seva
presència en moltes festes majors. Compta
amb cançons clàssics de balls de saló i temes
molt més actuals.
A les 19h i 22h, a l’escola Sant Ramon

///// Festa major de Vilafranca | Història /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

1921: Una Festa Major de dol, ara fa 100 anys
// FETS Uns improvisats castellers vilafranquins van suplir l’absència dels Xiquets de Valls
Eloi Miralles
Vilafranca
Que la Festa Major de Vilafranca d’enguany se celebrarà sota mínims és una
qüestió que no ens ve de
nou, ni de bon tros.
Ara farà 100 anys, però, els
vilafranquins de l’època encara ho van tenir, sinó pitjor, per un estil, atès que els
va representar una autèntica sotragada la supressió de
molts dels actes tradicionals
de la festa; el motiu: la nefasta Guerra d’Àfrica, que
mantenia «ocupada» una
part del jovent de casa nostra (entre els quals, alguns

elements que no havien
pogut pagar la redempció
per poder deslliurar-se de
la infame obligació d’haver
d’anar-hi) per servir els «interessos» d’una caòtica Espanya, empesa encara —si
fa no fa com passa ara, ves
per on— a mantenir uns deliris colonialistes que s’havien estroncat —gairebé del
tot i per força— arran de la
cruent pèrdua de Cuba i les
Filipines, el 1989. Tanmateix, a alguns convilatans
no els degué venir tan de
nou que no es fes festa, ja
que només deu anys abans
(1911), a causa d’una vaga laboral a la Vila, aquella havia
estat limitada a la celebració
només dels actes religiosos.

Per al que vulgui aprofundir més en el que va passar
aquell 1921, poc després del
desastre d’Annual —que
esdevingué l’episodi més
punyent i sagnant d’aquella
Guerra del Rif, al Marroc—
recomanaria la lectura del
text que figura al volum I
de «Castellers de Vilafranca» (2013), en el qual es fa
un repàs al que va publicar
la premsa vilafranquina i
barcelonina del moment.
Des del punt de vista folklòric, sembla que només hi
hagué una minsa presència
del Drac i els Gegants i, com
que no es van llogar els Xiquets de Valls, uns espontanis van alçar castells petits
a la sortida de l’ofici de Sant

Fèlix.
Per entendre la situació que
es vivia en aquells moments
de dissort, em sembla prou
eloqüent aquest comentari que l’amic Manel Güell i
Barceló va destil•lar en el
programa de la Festa Major
de Vilafranca del 1980: «...
és veritablement un any de
dol per als vilafranquins, a
causa de la gran quantitat de
vilatans que són a Melilla...
No es lloguen els balls, ni els
Xiquets, per tal d’estalviar...
Els balls de les entitats d’esbarjo van ser a benefici dels
ferits i soldats. Recordem
que gran part del Regiment
de Treviño, que estava a la
Caserna, era a l’Àfrica».
Aquell episodi casteller de

53

la Festa Major vilafranquina, tot i que no va atènyer
en el seu moment una importància rellevant, sobretot des de la vessant dels
castells que s’hi van poder
veure, sí que en té per la raó
que gràcies a aquella jovenalla nostrada, el 30 d’agost
d’aquell 1921 no va romandre orfe de castells.
I així queda per a la història que en tot el segle XX,
a banda dels tres anys de la
guerra (in)civil del 1936 al
1939, només una vaga general, deu anys abans, va
poder impedir que a Vilafranca, «la plaça més castellera», no es poguessin alçar
castells en una diada de Sant
Fèlix.
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Instruccions i normativa dels espectacles de pagament

En el programa de la festa es
pot llegir la normativa que
regirà els espectacles de pagament. Així, hi ha coses bàsiques com ara l’aforament
limitat i controlat, la reserva
prèvia d’entrades, no estarà

permès accedir al recinte amb
menjar o beguda ni estarà permès fumar. A més a més, no
es podrà modificar la disposició de les cadires i les taules
i serà obligatòria la mascareta en tot moment, excepte a

l’instant de menjar o beure.
Al camp de futbol hi haurà
un espai de venda de begudes
i zona de foodtrucks i, al pati
de l’escola Sant Ramon, també
hi haurà un espai de venda de
begudes.

MELODIES QUE FAN VIDES (FENT MEMÒRIA DE ‘LA MÉS TÍPICA’)
GORA TA GORA BETI / FINS QUE CAL DIR-SE ADEU
GORA TA GORA BETI: Oskorri van
ser un dels grups bascs més reconeguts arreu del món, fusionaven el
folk tradicional amb estils diversos, i les seves cançons eren compromeses i alhora festives. Van
treure un munt de treballs discogràfics de gran qualitat, però cap
em fa vibrar tant com el seu primer LP Gabriel Arestiren Oroimenez
(1976) -en aquest disc surt Gora ta
gora beti, amb lletra d’Arestiren i
música popular-. Els Oskorri van
actuar a tres FM vilafranquines: l’any 1976 -a l’antic camp de futbol-, el 1998 -a
la plaça Jaume I- i el 2009 -a la plaça de la Vila-. També cal mencionar el mític recital que el 1977 van fer al Casino Unió Comercial, organitzat pel col·lectiu juvenil
Geneneració-60. En tots quatre concerts van triomfar!

Paton Soler
Cantautor jubilat

FINS QUE CAL DIR-SE ADEU: Joan
Manuel Serrat ha actuat diverses
vegades a Vilafranca del Penedès
amb un èxit sempre aclaparador.
L’últim concert va fer-lo al Casal
per la FM 2005, i per a un servidor
va ser el més emotiu de tots. L’Empar (Pérez i Trotonda) era fan d’El
noi del Poble Sec, i tot i que la seva
salut s’estava fonent, li feia molta
il·lusió veure’l cantar. El seu estimat Joan va acompanyar-la al concert, i juntament amb els administradors de la festa, van aconseguir que abans del recital parlés una estoneta a soles
amb el seu ídol. L’Empar va deixar-nos dos dies després, i per cloure l’acte del seu
comiat al teatre Cal Bolet va demanar que sonés Fins que cal dir-se adéu -que surt
al disc Tal com raja d’en Serrat (1980).

NOCHES DE BODA / S’HA ACABAT
NOCHES DE BODA: Quan Joaquín
Sabina va actuar a la primera FM
vilafranquina del segle XXI, feia la
gira de promoció del disc 19 días y
500 noches (1999), amb la qual va
recórrer molts indrets de l’Estat espanyol. En aquest CD hi ha cançons
com Donde habite el olvido, Ahora
que... o Noches de boda -que Sabina
va compondre per a Chavela Vargas, i que va gravar amb ella-. Lluís
Udina -un dels administradors de
l’any 2000-, va comentar-me que
pocs dies abans d’aquell mític recital del cantautor d’Úbeda al camp de futbol,
els van dir que al matí següent s’havien de jugar uns partits, i per fer-ho possible
van haver de llogar una empresa que desmuntés l’escenari i netegés durant tota
la nit. I tot va quedar impecable!

S’HA ACABAT: Els Pets han actuat diversos cops -i sempre amb un
gran èxit!- a Vilafranca del Penedès, però un servidor recorda especialment el seu concert a “la més
típica” del 2015. Amb la rambla de
Sant Francesc plena de gom a gom,
els nois de Constantí (Lluís Gavaldà, Joan Reig i Falin Cáceres) celebraven els seus 30 anys dalt dels
escenaris, i cap al final del concert
va haver-hi una sorpresa: el grup
vocal Amarcord va interpretar amb
ells la cançó S’ha acabat -composta per J. Reig, i que surt a l’LP Canta i balla! (1991). Un moment impressionant i màgic! Aquest mític grup de pop ha gravat un munt
d’excel·lents discos, amb temes que ja són himnes com: Tarragona m’esborrona,
Bon dia, Vespre, Agost o S’ha acabat.

OH, OH, JULI / TE ESTOY AMANDO LOCAMENTE
OH, OH, JULI: El 31 d’agost del
2001, a la rambla de Sant Francesc,
hi va haver un duel entre dos dels
grups més famosos dels anys 70:
Fórmula V i Los Diablos. En aquella època, aquests dos grups rivalitzaven cada estiu per aconseguir “la
canción del verano”, amb els seus
grans hits que sonaven insistentment a totes les ràdios i les teles.
Potser per això, els que avui gaudim del cabell blanc -o els que ja
no tenen cap pèl al cap!-, recordem
dels Fórmula V: Vacaciones de verano, Cuéntame o Eva María, i de Los Diablos: Un
rayo de sol, Fin de semana, Acalorado, Mi talisman, I love you baby, Un gramo de felicidad o Oh, oh, Juli -composta per A. Jaén i D. Vangarde-. Es nota que, de jovenet,
un servidor era fan de Los Diablos?

TE ESTOY AMANDO LOCAMENTE: Aquesta cançó -escrita per Felipe Campuzano, i popularitzada a
tot l’Estat espanyol pel famós duet
femení Las Grecas-, va gravar-la El
Chaval de la Peca per al seu primer
disc Artista internacional (1998).
L’excel·lent cantant i músic Marc
Parrot a finals del segle passat va
inventar-se un personatge anomenat El Chaval de la Peca, que versionava d’una manera simpàtica -i una
mica hortera!- temes del repertori
d’artistes que ja són llegenda com: Nino Bravo (Libre), Estrellita Castro (Mi jaca),
Manolo Escobar (Mi carro), Antonio Molina (Soy minero) o Las Grecas (Te estoy
amando locamente). El Chaval de la Peca (Marc Parrot) va actuar amb un èxit espectacular a la vilafranquina FM del 1998.
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L’any passat va ser el 40è aniversari de la recuperació del Ball d’en Serrallonga

El programa de la festa major
explica que l’any 2020 el Ball
d’en Serrallonga va celebrar el
40è aniversari de la seva recuperació, que no va celebrar per
la pandèmia. En el text explica
que la primera referència es-

crita del ball data del 1805. En
l’actualitat, és un ball parlat integrat per 13 balladors que representen diferents bandolers,
Joan de Serrallonga, la seva
amant Joana i el seu fill Joanet.
El sainet prové de l’adaptació

del text d’un manuscrit del
1886 en què s’explica la història i la formació de la quadrilla.
A la versió actual, els bandolers
es presenten i relaten les seves
malifetes per tal que siguin acceptats a la quadrilla.

LA FLAMA / QUANDO, QUANDO, QUANDO
LA FLAMA: L’any 2004, els Obrint
Pas van gravar aquest tema -signat
per Xavi Sarrià, Miquel Gironès,
Feliu Ventura i Obrint Pas-, i va ferse famós per el “Lipdub per la independència” que van gravar 5.571
persones a Vic -xifra que va homologar la World Records Academy-.
El primer lipdub a tot el món en el
qual havien intervingut tants participants! Aquest grup valencià han
aconseguit un so personal que fusiona els instruments elèctrics amb
la gralla, i s’han fet coneguts als Països Catalans, perquè moltes de les seves cançons parlen de la unitat de la llengua catalana. Els Obrint Pas han actuat diversos
cops a “la més típica”, però el concert més multitudinari va ser el del 2013, a la
Rambla sant Francesc. Espectacular!

QUANDO, QUANDO, QUANDO: Janio Martí era un enamorat de Vilafranca i de “la més típica”, i sempre
que podia venia algun dia de la festa per viure-la amb els seus amics
vilafranquins. També amb la seva
orquestra va actuar a la FM diversos cops gaudint d’un èxit aclaparador, com per exemple la nit del 31
d’agost del 1993 al patí de l’escola
Baltà Elías. Aquella orquestra era
fantàstica, i m’agradava tot el seu
repertori, però m’encantava quan
el Janio recitava el Quando, quando, quando -escrit per Testa i Renis-. Aquest hit,
originalment italià, va fer-lo popular a tot Europa Engelbert Humperdinck amb
la seva versió en anglès, i curiosament, el Janio va incloure’l versionat en castellà
-i amb la seva veu!- al seu primer LP del 1981.

UN CASTELL / DEL BLANC I EL BLAU
UN CASTELL: El grup Cul de Sac
va formar-se l’any 1992 a Sant Pere
de Riudebitlles, i els seus components eren Pep Ayora -veu i teclat -,
Alfons Gumà -bateria i percussió- i
Imma Cabrera -veu i cors-. Aquest
brillant trio de pop-rock van ser
molt coneguts al Penedès, i van
gravar diversos treballs discogràfics i vídeos. El 31 d’agost del 1994
van actuar amb èxit a la plaça Sant
Joan en el marc de la vilafranquina
FM. Aquella nit van comptar amb la
col·laboració dels músics: Xavi Duch -al teclat-, Jean Paul Dupeyron -a la guitarra- i Ramon Giza -al baix-, i van estrenar la seva composició Un castell -una de les
primeres cançons que es van fer al País sobre el món casteller-. Aquest tema surt
al CD Apte per a tots els públics (1996).

DEL BLANC I EL BLAU: L’any 1987,
el cantautor de Xàtiva va actuar a
“la més típica”. Va ser a la plaça
Jaume I, i tot va perillar quan a la
mitja part del recital va començar
a ploure, però va parar i amb les cadires mullades vam seguir les noves cançons que ens presentava del
seu disc Presències i oblit -en el qual
surt la seva composició Del blanc i
el blau-. Uns dies abans del concert,
amb el Fonxo (Blanc) vam anar-lo a
entrevistar per al 3d8 a Barcelona,
va citar-nos al Zurich de la plaça de Catalunya, i tot i que va estar entranyable
amb nosaltres, vam tenir dos problemes: El fotògraf que ens feia el reportatge va
oblidar posar el rodet a la càmara fotogràfica i el casset va fer figa perquè se li van
acabar les piles. Coses que passen!

JENIFER / LA PLOMA DE PERDIU
JENIFER: La Julie -una amiga de
Perpinyà-, va explicar-me que alguns col·legues de la Catalunya
Nord denominen irònicament “Catarres” als catalans del Principat. I
d’això va venir que Roser Cruells,
Èric Vergés i Jan Riera-Prats posessin al seu grup Els Catarres. Aquest
trio musical, l’any 2011 es van donar a conèixer a tot el territori de
parla catalana d’una manera trepidant amb la cançó Jenifer, que fins
i tot es va convertir en la “cançó de
l’estiu”. Un tema fresc i divertit que relata com un catalanet s’enamora d’una
Xoni. Els administradors de la vilafranquina FM d’aquell mateix any, que estaven
a l’aguait, van contractar-los i el seu concert va ser un èxit total. Ah! dos anys
després van tornar a actuar -i triomfar!- a “la més típica”.

LA PLOMA DE PERDIU: La mallorquina Maria del Mar Bonet i
els valencians Al Tall van gravar
junts l’LP Cançons de la nostra Mediterrània (1982), que inclou peces
d’arreu dels Països Catalans: Havanera, Jota del castellut, So de pastera,
La ploma de perdiu, etc. M’encanta
tot el disc, i l’escolto sovint perquè
és fantàstic des del començament
fins al final, i també perquè moltes
d’aquestes cançons les portàvem
al repertori del grup d’havaneres i
cançó tradicional penedesenc L’Estel de Mar. Però si n’he de triar una sola peça
em quedo amb la tradicional catalana La ploma de perdiu, que gravada a capel·la
és genial. Maria del Mar Bonet i Al Tall, van actuar exitosament a “la més típica”
del 1982, presentant aquest treball discogràfic.
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Regals
per als

Misser Rufet, 3. Local 1
Vilafranca de Penedès

subscriptors/es

TENIM A LA VOSTRA DISPOSICIÓ:
-Minerals i gemmes: naturals, polits i amb formes.
-Braçalets, penjolls, collarets i arracades.
-Conques tibetanes i de quars.
-Encensos, fustes i perfums per aromatitzar.
-Imatges de Buda i molins tibetans d’oració.
-Fotograﬁa sobre fusta, rajoles, planxes...
-Assessorament sobre les propietats energètiques dels minerals.

NOU SUBSCRIPTOR:

DOMINGO GIRONA VIA-EL TALLER
(Els nous subscriptors aconsegueixen tots els regals d’aquesta pàgina)

ELS REGALS TENEN UNA CADUCITAT DE TRES MESOS I ES PODEN ANAR A RECOLLIR DIRECTAMENT ALS MATEIXOS ESTABLIMENTS
O TRUCAR PER TELÈFON PER FER UNA RESERVA.

SALUT INTESTINAL

REGAL

REGAL

Venda de formatges
a restaurants i botigues.
www.xerigots.cat

Obrador Xerigots
(Comerç, 36 - Vilafranca del Penedès)

REGAL

1 MENÚ
per al subscriptor

REGAL

Cansaladeries i
Xarcuteries Anton, S.L.
Camí de Moja, 2 - T 938.172.659
Vilafranca del Penedès

ALS SUBSCRIPTORS

JOAQUIM VÁZQUEZ BARBAT
GREGORI FERRER I FILLS, S.L.

REGAL

☏

1 PLAT PRECUINAT A ESCOLLIR
ENTRE TOTS ELS PRODUCTES
PRECUINATS ANTON
NUTRIGAN, S.A.
CARLES CASANELLAS GUASCH

Val per una visita i maridatge de vins
i formatges per a dues persones
a l’Obrador de Xerigots”.
Per consultar disponibilitat i
reserves, mail a info@xerigots.cat
o tel. 617812455

REGAL

C/ La Cort, 43
cantonada Rbl. St. Francesc, 1
Vilafranca del Penedès
Tel. 93 706 90 46

1 CAPSA DE CATÀNIES (ESCULL EL SABOR)

PER LA COMPRA DE QUALSEVOL
ARTICLE EN EL NOSTRE ESTABLIMENT

Vine a visitar el centre
d’afinament de formatges.

- Trastorns digestius
- Intoleràncies i al·lèrgies
- Ansietat, depressió
- Colon irritable
- Asma, bronquitis
c/ Sant Miquel, 4
- Fibromiàlgia
Tel. 658 65 42 06
LES GUNYOLES D’AVINYONET - Migranyes

1 SESSIÓ MESOTERÀPIA APRIMADORA
PER AL SUBSCRIPTOR
O FAMILIAR DIRECTE

1 VAL DE DESCOMPTE DE 10 €

722682002 www.eds.cat

espai d’sport

938926412

espaidsport

REGAL

1 MES GRATUÏT AL GIMNÀS*
i si et quedes el següent més només
pagaràs la meitat de la quota.

* En cas que el suscriptor ja sigui client del Gimnàs, ho podrà gaudir un familiar directe

Tel. 93 891 03 65
c/ Marc Mir, 14-16
Sant Sadurní d’Anoia

COLOMER
PAGÈS

MENÚS COMUNIONS
I CELEBRACIONS.
CAPACITAT FINS A 300 PERSONES

REGAL

Preguem als premiats que truquin
per reservar dia i hora.

REGAL

UN MENÚ DE TAPES DE FONDA i
UNA COPA DE CAVA AMB ACOMPANYANT

- REIKI - SACRO CRANIAL - FLORS DE BACH - QUIROMASSATGE
- REFLEXOTERÀPIA PODAL - DRENATGE LINFÀTIC
- PEDICURA - SHIATSU (massatge energètic)

ENCARNA
Teràpies Naturals

REGAL

www.colomerpages.com
Tel. 619 55 31 78
UNA OBRA ORIGINAL

c/ Les Cabanyes, 13, àtic 3a
Tel. 93 892 16 42
Vilafranca del Penedès

UNA SESSIÓ DE REFLEXOTERÀPIA
PER AL SUBSCRIPTOR O FAMILIAR DIRECTE

Envia‛ns aquesta butlleta per correu (Papiol, 1
de 08720 Vilafranca del Penedès) o porta-la a
la redacció de Vilafranca i menja de franc.
Nom i cognoms:
Adreça:
Població:

Telèfon:

Els subscriptors entreu al sorteig directament, sense haver de fer res. I si
et fas subscriptor (93 892 10 35) et regalem dos menús. Sense sorteigs.

REGAL

* Vàlid al restaurant McDonald’s de Vilafranca

1 McMENÚ* ALS SUBSCRIPTORS
JOAN ENRIC CATALÀ IVERN
CARME SAUMELL CALAF
JOSEPA CONEJO GUIJARRO
SARA CORRIO ALEMANY
JAUME MITJANS ALEMANY

ALS SUBSCRIPTORS

ROSER TORRENTS PUYAL

Av. Penedès, 11
LA RÀPITA
Tel. 93 898 02 00
www.fornvalls.es
De dilluns a divendres: 7.00h - 14.30h / 16.30h - 20.30h
Dissabtes: 7.00h - 14.30h / 17.30h - 20.30h
Diumenge: 7.30h - 15.00h

REGAL

ESMOZAR DE FORNER
per a dues persones
PER ALS SUBSCRIPTORS
TERESA PALAU SENDRA
RAMON CABA ROBLETTO

Les seves dades estan incorporades als fitxers de Publicacions Penedès, SA amb seu al carrer Papiol, 1 de 08720 Vilafranca del Penedès, per fer-ne la gestió general i en aquesta adreça pot exercir tots els drets d’accés a l’article 5 de la Llei Orgànica de Protecció de Dades del 15/1999 del 13 de desembre, rectificació,
cancel·lació i oposició. Així mateix l’informem que les seves dades seran utilitzades per gestionar la participació en sorteigs organitzats per Publicacions Penedès S.A.
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Programa d’actes
DIVENDRES 27- ACTES PREVIS
Banc de Sang. ▸ AVV La Girada. Rambla de
La Girada, 13 ⌚ De 9a 13h i de 17h a 21h
Venda de programes i marxandatge ▸ Plaça de la Vila ⌚ De 18h a 20.30h
Inauguració exposicions. ‘Som un sol cos’
i ‘El Període’ d’Eulàlia Valldosera ▸ Palau
Reial i Capella de Vinseum ⌚ Inauguració a
les 20h, i es podran visitar fins al 7 de novembre.
Novena i Cant dels Goigs a Sant Fèlix ▸
Basílica de Santa Maria ⌚ 20.45h. Reserva
prèvia, aforament limitat. Es podrà seguir
per Penedès Televisió.

DISSABTE 28 - ACTES PREVIS
Venda de programes i marxandatge ▸ Plaça de la Vila ⌚ De 10h a 13.30h
Novena i Cant dels Goigs a Sant Fèlix ▸
Basílica de Santa Maria ⌚ 20.45h. Reserva
prèvia, aforament limitat. Es podrà seguir
per Penedès Televisió.
Pregó a càrrec d’Anna Gual i Jaume C.Pons
Alorda ▸ Plaça Jaume I ⌚ 21.30h. Reserva
prèvia, aforament limitat. Es podrà seguir
per Penedès Televisió. En cas de pluja: Basílica de Santa Maria

Cristòfor Mestre, Dolors Piera i Pau Boada ⌚
12.30h. Reserva prèvia, aforament limitat
Festa Major a les escoles. Actuació de lluïment de 4 balls del seguici festiu al pati de
cadascuna de les escoles ▸ Baltà Elias, Cristòfor Mestre, Dolors Piera i Pau Boada ⌚ 18h.
Reserva prèvia, aforament limitat
Representació del Ball de Malcasats ▸
Claustre dels Trinitaris ⌚ 19h. Reserva prèvia, aforament limitat
Concert amb l’Orquestra La Chatta ▸ Escola Sant Ramon ⌚ 19h.Espectacle amb
entrada, aforament limitat
Teatre amb ‘Vida de peix… sense espines’,
amb Rosa Andreu i Mercè Comes ▸ Casal
Societat La Principal ⌚ 19h.Espectacle amb
entrada, aforament limitat
Festa Major a les escoles. Actuació de
lluïment de 4 balls del seguici festiu al pati
de cadascuna de les escoles ▸ Baltà Elias,
Cristòfor Mestre, Dolors Piera i Pau Boada ⌚
19.30h. Reserva prèvia, aforament limitat
Representació del Ball de Malcasats ▸
Claustre dels Trinitaris ⌚ 20h. Reserva prèvia, aforament limitat
Novena i Cant dels Goigs a Sant Fèlix i
Representació de la Moixiganga ▸ Basílica
de Santa Maria ⌚ 20.45h. Reserva prèvia,
aforament limitat. Es podrà seguir per Penedès Televisió.
Representació del Ball de Malcasats ▸
Claustre dels Trinitaris ⌚ 21h. Reserva prèvia, aforament limitat

Concert amb Suu i Els Amics de les Arts▸
Camp de futbol ⌚ 21.30h. Espectacle amb
entrada, aforament limitat
Espectacle de màgia amb GLAM, a càrrec
de la maga MELANIE ▸ Casal Societat La
Principal⌚ 22.00. Espectacle amb entrada,
aforament limitat
Espectacle de màgia amb GLAM, a càrrec
de la maga MELANIE ▸ Casal Societat La
Principal⌚ 22.00. Espectacle amb entrada,
aforament limitat
Concert amb Think, tribut a Aretha Franklin▸ Escola Sant Ramon ⌚ 23h. Espectacle
amb entrada, aforament limitat

DIUMENGE 29
Recollida del foc sagrat ▸ Basílica de Santa
Maria ⌚ 11.40h
Recollida del foc sagrat ▸ Basílica de Santa
Maria ⌚ 11.40h
Repicada general de campanes ▸ Campanar de Santa Maria ⌚ 12h
Encesa de tronades aèries ▸ Des de diferents llocs de Vilafranca ⌚ 12h. Es podrà
seguir per Penedès Televisió.
Acte falconer i casteller ▸ Plaça de la Vila
⌚ 13h
Festa Major a les escoles. Actuació de
lluïment de 4 balls del seguici festiu al pati
de cadascuna de les escoles ▸ Baltà Elias,

Concert amb Els Pets i Gertrudis ▸ Camp
de futbol ⌚ 21.30h. Espectacle amb entrada, aforament limitat
Teatre amb ‘Vida de peix… sense espines’,
amb Rosa Andreu i Mercè Comes ▸ Casal
Societat La Principal ⌚ 22h.Espectacle amb
entrada, aforament limitat
Concert amb l’Orquestra La Chatta ▸ Escola Sant Ramon ⌚ 22h.Espectacle amb
entrada, aforament limitat
Castell de Focs d’Artifici ▸ Balcó de les
Clotes ⌚ 23h.
Mostra d’espectacles al carrer ▸ Pels
carrers de Vilafranca, de forma itinerant ⌚
Després del Castell de Focs.

Concert de gralles a càrrec de Els Vernets
i Els Vinardells ▸ Escola Dolors Piera ⌚ 23h.
Gratuït amb reserva prèvia, aforament limitat.

Claustre dels Trinitaris ⌚ 21h. Reserva prèvia, aforament limitat.

DILLUNS 30
Repicada general de campanes ▸ Campanar de Santa Maria ⌚ 7h
Inici de les matinades ▸ Cada grup de grallers sortirà des de un punt de cada barri i
es tocaran en cercavila per diferents carrers
sense sortir del seu barri ⌚ 7h
Repicada de campanes d’avís a ofici
▸Campanar de Santa Maria ⌚ 9.30h
Anada a ofici ▸ Plaça de la Vila ⌚ 9.30h
Missa solemne de festa major ▸Basílica de
Santa Maria ⌚ 10h. Reserva prèvia, aforament limitat. Es podrà seguir per Penedès
Televisió.
Obertura de la Basílica per visitar Sant
Fèlix ▸ Basílica de Santa Maria ⌚ De 12 a
14h
Festa Major a les escoles. Actuació de
lluïment de 4 balls del seguici festiu al pati
de cadascuna de les escoles ▸ Baltà Elias,
Cristòfor Mestre, Dolors Piera i Pau Boada ⌚
12.30h. Reserva prèvia, aforament limitat
Acte casteller de la diada de Sant Fèlix.
Amb la Colla Joves Xiquets de Valls, Colla
Vella dels Xiquets de Valls, Colla Jove Xiquets
de Tarragona i Castellers de Vilafranca. ▸
Plaça de la Vila ⌚ 12h. Es podrà seguir per
Penedès Televisió.
Obertura de la Basílica per visitar Sant
Fèlix ▸Basílica de Santa Maria ⌚ De 17 a
19.30h
Festa Major a les escoles. Actuació de lluïment de 4 balls del seguici festiu al pati de
cadascuna de les escoles ▸ Baltà Elias, Cristòfor Mestre, Dolors Piera i Pau Boada ⌚ 18h.
Reserva prèvia, aforament limitat
Representació del Ball de Malcasats ▸
Claustre dels Trinitaris ⌚ 19h. Reserva prèvia, aforament limitat
Concert de la Banda de Cardona ▸ Escola
Sant Ramon ⌚ 19h. Espectacle amb entrada, aforament limitat
Teatre amb ‘Ni rastre de qui vam ser’, amb
Fel Faixedas i Carles Xuriguera ▸ Casal Societat La Principal ⌚ 19 h. Espectacle amb
entrada, aforament limitat
Sardanes amb la Cobla Catània ▸ Parc del
Tívoli ⌚ 19h.
Festa Major a les escoles. Actuació de
lluïment de 4 balls del seguici festiu al pati
de cadascuna de les escoles ▸ Baltà Elias,
Cristòfor Mestre, Dolors Piera i Pau Boada ⌚
19.30h. Reserva prèvia, aforament limitat
Representació del Ball de Malcasats ▸
Claustre dels Trinitaris ⌚ 20h. Reserva prèvia, aforament limitat
Acte solemne de la festivitat de Sant Fèlix
amb ball solemne de l’Àliga i la representació
de la Moixiganga i darrera Novena i Cant
dels Goigs a Sant Fèlix. Amb la participació
dels Vinardells. ▸ Basílica de Santa Maria ⌚
20.45h.
Reserva prèvia, aforament limitat. Es podrà
seguir per Penedès Televisió.
Representació del Ball de Malcasats ▸

Concert amb Ciudad Jara i Zoo ▸ Camp
de futbol ⌚ 21.30h. Espectacle amb entrada, aforament limitat
Teatre amb ‘Ni rastre de qui vam ser’, amb
Fel Faixedas i Carles Xuriguera ▸ Casal Societat La Principal ⌚ 22h. Espectacle amb
entrada, aforament limitat
Concert de la Banda de Cardona ▸ Escola
Sant Ramon ⌚ 22h. Espectacle amb entrada, aforament limitat.
Concert de gralles a càrrec dels Grallers
del Campanar i Els Quatrevents ▸ Escola
Dolors Piera ⌚ 23h. Gratuït amb reserva
prèvia, aforament limitat.

Claustre dels Trinitaris ⌚ 20h. Reserva
prèvia, aforament limitat
Representació del Ball de Malcasats ▸
Claustre dels Trinitaris ⌚ 21h. Reserva
prèvia, aforament limitat.
Concert amb Senyora Tomasa i Jazzwoman ▸ Camp de futbol ⌚ 21.30h. Espectacle amb entrada, aforament limitat
Concert tribut a Queen amb ‘The Show
Must Go On’ ▸ Casal Societat La Principal
⌚ 22h.Espectacle amb entrada, aforament
limitat.

Concert amb La Terrasseta de Preixens i
Joan Rovira ▸ Escola Sant Ramon ⌚ 22h.
Espectacle amb entrada, aforament limitat.

DIMARTS 31

DIMECRES 1 DE SETEMBRE

Inici de les matinades. A càrrec dels Inxanetes i Els Quatrevents ▸ Plaça de la Vila.
El so de les gralles recorrerà els carrers del
centre de la Vila. ⌚ 7h
Repicada de campanes d’avís a ofici
▸Campanar de Santa Maria ⌚ 9.30h
Anada a ofici ▸Plaça de la Vila ⌚ 9.30h
Missa i representació de la Moixiganga
▸Basílica de Santa Maria ⌚ 10h. Reserva
prèvia, aforament limitat. Es podrà seguir
per Penedès Televisió.
Actuacions de lluïment i balls parlats.
Actuaran el Drac, Àliga, Gegants, Nans,
Capgrossos i Cotonines, Serrallonga i Gitanes. Amb la participació de Els Quatrevents,
Els Borinots i Bufoldre ▸ Plaça de la Vila ⌚
11.15h. Reserva prèvia, aforament limitat.
Es podrà seguir per Penedès Televisió.
Actuacions de lluïment i balls parlats.
Actuaran les Panderetes, Pastorets, Cercolets, Ball Pla, Figuetaires, Bastoners,
Panderos, Diables i els Falcons. Amb la participació de Els Quatrevents, Els Borinots i
Bufoldre. ▸ Plaça de la Vila ⌚ 13h. Reserva
prèvia, aforament limitat. Es podrà seguir
per Penedès Televisió.
Processó ▸ Barri de la Girada ⌚ 18h. Reserva prèvia, aforament limitat.
Representació del Ball de Malcasats ▸
Claustre dels Trinitaris ⌚ 19h. Reserva
prèvia, aforament limitat
Concert tribut a Queen amb ‘The Show
Must Go On’ ▸ Casal Societat La Principal
⌚ 19h.Espectacle amb entrada, aforament
limitat.
Sardanes amb la Cobla Catània ▸ Plaça de
la Sardana ⌚ 19h.
Arribada de la imatge de Sant Fèlix a
casa de l’administrador Pere Nin Tort, al
barri del Poble Nou ⌚ Al vespre
Representació del Ball de Malcasats ▸

Pel·lícula infantil amb ‘Trolls 2: Gira
mundial’ ▸ Cinema Kubrick ⌚10h. Gratuït
amb reserva prèvia a www.kubrickcinema.
cat, aforament limitat.
Acte falconer i casteller infantil. Amb els
Falcons de Vilafranca, Colla Jove Xiquets de
Vilafranca, Xicots de Vilafranca i Castellers
de Vilafranca. ▸ Institut Milà i Fontanals
⌚11.30h. Es podrà seguir per Penedès
Televisió.
Concert Vermut amb Morena tradipatxanga ▸ Escola Sant Ramon ⌚12h. Es
podrà seguir per Penedès Televisió. Gratuït
amb reserva prèvia, aforament limitat.
Pel·lícula infantil amb ‘Els Croods: una
nova era’ ▸ Cinema Kubrick ⌚12.30h.
Gratuït amb reserva prèvia a www.kubrickcinema.cat, aforament limitat.
Festa Major dels Petits ▸ Institut Milà i
Fontanals ⌚ A partir de les 16.30h : pregonet, tronada i actuació de lluïment dels
balls. Reserva prèvia, aforament limitat. Es
podrà seguir per Penedès Televisió.
Subhasta del Firart 2021, conduïda per
Jordina Biosca ▸ Escola Estalella i Graells⌚
A partir de les 16.30
Ball de Foc simbòlic ⌚ 21h. Es podrà seguir per Penedès Televisió
Nit Penedès amb Quitus, Sunday’s Ska
Jazz, Bandau i Lucas Dalman▸ Escola Sant

Ramon⌚ 21h. Es podrà seguir per Penedès
Televisió. Espectacle amb entrada, aforament limitat.
Concert amb Los Manolos i PD Pam
Pool i Muerta Sánchez amb música dels
anys 80 i 90 ▸ Camp de futbol ⌚ 21.30h.
Espectacle amb entrada, aforament limitat

DIJOUS 2 DE SETEMBRE
Pel·lícula infantil amb ‘Els Croods: una
nova era’ ▸ Cinema Kubrick ⌚10h. Gratuït
amb reserva prèvia a www.kubrickcinema.
cat, aforament limitat.
Concert Vermut amb La Portàtil FM ▸Escola Sant Ramon ⌚12h. Gratuït amb reserva prèvia, aforament limitat.
Pel·lícula infantil amb ‘Trolls 2: Gira mundial’ ▸ Cinema Kubrick ⌚12.30h. Gratuït
amb reserva prèvia a www.kubrickcinema.
cat, aforament limitat
Rodaplaces amb ‘El Secret de la Detectiva
Klaus’ ▸ Escola Estalella i Graells ⌚17h.
Gratuït amb reserva prèvia, aforament limitat
En cas de pluja: Teatre Cal Bolet.

Música amb Dàmaris Gelabert ▸ Casal
Societat La Principal ⌚19 h. Gratuït amb
reserva prèvia, aforament limitat
Rodaplaces amb ‘Més que Màgia’ ▸ INS
Milà i Fontanals ⌚17h. Gratuït amb reserva
prèvia, aforament limitat
En cas de pluja: Teatre Cal Bolet
Rodaplaces amb ‘El Secret de la Detectiva
Klaus’ ▸ Escola Estalella i Graells ⌚19h.
Gratuït amb reserva prèvia, aforament limitat
En cas de pluja: Teatre Cal Bolet
Rodaplaces amb ‘Més que Màgia’ ▸ INS
Milà i Fontanals ⌚17h. Gratuït amb reserva
prèvia, aforament limitat. En cas de pluja:
Auditori Municipal.
Havaneres amb Xató i Les Anxovetes ▸
Cinema Kubrick ⌚19h. Gratuït amb reserva
prèvia, aforament limitat
Concert amb Orquestra Cimarrón amb
música dels anys 80 i 90 ▸ Camp de futbol

⌚ 22h. Espectacle amb entrada, aforament
limitat
Foc de Cloenda ▸ Plaça Penedès ⌚ 00h.

FES BON
TA M A
AJO
R!
Carrer Subirats 8, local 2
AL COSTAT DELS MOSSOS

08720 Vilafranca del Penedès
hola@fisioterapiaelcentre.cat
fisioterapiaelcentre.cat
660 158 150 / 627 026 999
@fisioelcentre

— FISIOTERÀPIA
— OSTEOPATIA
— READAPTACIÓ ESPORTIVA
— REEDUCACIÓ DEL VERTIGEN
— ELECTROESTIMULACIÓ
— NUTRICIÓ
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