El Govern declara d’interès nacional quatre festes
catalanes
•

Són la Festa Major de la Mare de Déu de la Riera de les Borges del
Camp; Les Santes de Mataró, i dues festes que han estat
reclassificades per adaptar-les a la normativa actual

•

També s’ha declarat element festiu patrimonial d’interès nacional
el Ball de Diables de les Borges del Camp i el Ball del Bo-bo de
Monistrol de Montserrat

El Govern ha acordat avui declarar d’interès nacional quatre festes catalanes,
dues de les quals són noves declaracions i dues corresponen a
reclassificacions. Ha estat declarada festa tradicional d’interès nacional la
Festa Major de la Mare de Déu de la Riera de les Borges del Camp, mentre
que Les Santes de Mataró ha estat declarada festa patrimonial d’inerès
nacional.
Així mateix, el Govern ha reclassificat com a festes patrimonials d’interès
nacional el Carnaval de Vilanova i la Geltrú, declarat festa tradicional d’interès
nacional l’any 1985, i la Festa Major de Vilafranca del Penedès, declarada
festa tradicional d’interès nacional l’any 1991. Aquesta reclassificació adequa
la declaració a la normativa actual, recollida en el Decret 389/2006, de 17
d’octubre, del patrimoni festiu de Catalunya. En el Decret s’estableix que el
Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació ha de revisar les
declaracions de festes tradicional d’interès nacional declarades abans de
l’entrada en vigor del Decret i reclassificar-les, si s’escau.
D’altra banda, el Govern també ha declarat element festiu patrimonial d’interès
nacional el Ball de Diables de les Borges del Camp i el Ball del Bo-bo de
Monistrol de Montserrat. El Govern ha aprovat la inclusió d’aquestes cinc
declaracions i les dues reclassificacions en el Catàleg del Patrimoni Festiu de
Catalunya.
Festa Major i Ball de Diables de les Borges del Camp
La Festa Major de les Borges del Camp té els seus orígens en els romiatges
que celebrava la població de les Borges des que va ser trobada la imatge de
la Mare de Déu de la Riera en data desconeguda. Tot just iniciat el segon terç
del segle XVIII, la festa major, que fins aleshores se celebrava el 15 d'
agost,
es va traslladar al 8 de setembre.
Tradicionalment la festa comprèn els dies 7, 8, 9 i 10 de setembre, als quals
s'
afegeix l'
11, data de la Diada Nacional de Catalunya. Però el dia més típic i
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emotiu de la festa, per a tots els borgencs, és el dia 7, la vigília de celebració
de l'
acte de l'
Arribada.
Pel que fa al Ball de Diables, els diables amb les seves carretilles han sortit
amb regularitat per la Festa Major des de la dècada de 1880, tot i que hi ha
referències anteriors. Aquesta és una de les poques mostres vives de l'
antiga
manera de fer el ball de diables al Baix Camp i n'
és considerada el màxim
exponent de la comarca.
Les Santes de Mataró
Les Santes se celebren del 24 al 29 de juliol inclosos. El dia 27 se celebra la
Diada de la festa major, tot i que uns dies abans es realitzen diversos actes
organitzats per entitats culturals i esportives. La primera celebració
normalitzada data del 27 de juliol del 1773.
L’estructura actual de la festa es pot dividir en quatre blocs: el Portal, que
marca el temps d’espera i és l’arrencada de la festa; la Crida del dia 25 de
juliol entesa, en sentit ampli, com la proclamació i inici de la festa; la Diada del
dia 27 de juliol, festivitat de les patrones de Mataró, Santa Juliana i Santa
Semproniana, i els actes de programa del dia 28, que conjuntament
constitueixen el nucli central de la Festa Major. Per últim se celebra l’Epíleg o
comiat de Festa Major, el dia 29 de juliol.
El Ball del Bo-bo de Monistrol de Montserrat
Aquesta festa s’ha celebrat ininterrompudament des del 1797 fins a l’actualitat.
El Ball del Bo-bo té com a funció principal solemnitzar el traspàs dels càrrecs
dels administradors de la festivitat de Sant Sebastià. És dansat per fills de la
vila, concretament per set persones: el porrer, els tres administradors i les
seves parelles. A mitja dansa, el credencer anuncia els administradors nous i
exposa llur aprovació a referèndum del poble. El credencer demana per
cadascun d’ells: “És bo?” i el poble acostuma a respondre: “Bo”. Aquesta
pregunta i resposta donen nom a la dansa del Bo-bo. Un cop aprovats els
nous administradors mitjançant aquest procediment, la dansa continua a fi que
la cerimònia quedi conclosa.
El Carnaval de Vilanova i la Geltrú
El Carnaval de Vilanova i la Geltrú està documentat l’any 1790. Prohibit per
les autoritats franquistes, va ser recuperat al carrer l’any 1955, recuperació
que es completà entre els anys 1976 i 1981, mantenint el mateix esquema
dels carnavals de la segona meitat del segle XIX.
El Carnaval de Vilanova comença el dissabte abans de dijous gras amb els
anomenats Balls de Mantons. El dijous següent (dijous gras) es fa l’àpat ritual
de la festa, la Xatonada, i té lloc pel centre de la ciutat una “guerra” de
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