PREGÓ DE LA FESTA MAJOR DE GELIDA, 2017. Ramon Rovira i Tobella
Bona nit a tothom,

L’alcalde de Gelida em va dir que em volia veure a mitjan juliol. Hi vaig
anar pensant que era per un tema d’història gelidenca ja que havia fet
algunes feines per a l’Ajuntament. Doncs no, res d’això. Em va proposar de
fer el pregó de la Festa Major de Gelida. Em va sorprendre molt. Primer vaig
eludir la responsabilitat però ell em va encoratjar a fer-ho. Al final, ho vaig
acceptar.
Gràcies, per haver pensat en mi. És tot un honor.
Sóc gelidenc de naixement. Nascut a cal Boter l’any 1946. Ma germana
va néixer el que aleshores era Hotel St. Jordi, 13 anys més tard.
Ara visc a Corbera. A Gelida, hi vinc sovint, pràcticament cada
setmana, a xerrar amb amics, familiars, o bé a consultar documentació a
l’Arxiu Municipal o el de la Parròquia, tot i que ara és al Bisbat de St. Feliu
de Llobregat.

En una part del pregó parlaré del meu pare, el Ramon, que va ser un
gelidenc d’adopció que va deixar petjada en el món de la restauració, i una
mica sobre mi.

La meva mare era de cal Boter. Fa uns dos anys, en un article del
programa de la Festa Major, n’havia parlat, de cal Boter. En canvi del meu
pare ben poc en vaig parlar. Molts gelidencs que ara m’escolten el
recordaran fent de cuiner, sobretot en banquets dels seus casoris.
El meu pare no era de Gelida, sinó que era natural de St. Pere de
Riudebitlles, de cal Biel, per part de pare, i de cal Gervasi, per part de mare.

El meu pare, per què va venir a petar a Gelida? Doncs, per qüestions
familiars. Hi venia a veure la seva tia, la Pepa, germana de la meva àvia
paterna, la Mieta (Maria). El marit de la tia Pepa, el Josep, treballava a can

Guarro, de formaire. Allà, hi treballava la meva mare de soltera. Com us
deia, el meu pare venia a veure sa tia; i cada cop més, i cada cop més...
No venia solament per veure la tia Pepa. Venia per veure una noieta
de rínxols que li va robar el cor, la Ramona de cal Boter.
Es van casar a Gelida el 1945, i l’any següent, un més, o sigui jo.

El meu pare es va quedar sense mare als 11 anys, però amb 9 anys
ja treballava a Barcelona. Treballava en un bar sense cobrar res, dormia sota
el taulell, només rebia el menjar de franc. El 1929 ja treballava al Ritz fent
de grum (botones). Els anys passen... Segueix en el món de la restauració.
Als anys 30, amb tres dels seus germans, treballen a Barcelona, junts o en
diferents llocs. El pare havia fet de cambrer en diferents restaurants o
hotels. Havia treballat de cambrer al restaurant Califòrnia de la Diagonal de
Barcelona, als voltants del 1942.
Eren quatre germans i una germana. El pare era el mitjà. El gran, el
Pere, que anys després amb la seva família va anar a l’Argentina i va muntar
un restaurant a Mar de Plata, la Paella. El Tonet, que un principi va treballar
a Barcelona de solter, va retornar a St. Pere a fer de pagès i esquilador
d’animals. El petit, el Joan, va ser molts anys mestre de sala (maître), del
Majestic de Barcelona. De la Pepita no en sé gran cosa.

El meu pare va estar en diferents fronts del bàndol republicà. Un dia
un projectil li va travessar el cos, li va entrar per la natja i li va sortir per
l’espatlla. Va estar molt greu, però se’n va sortir. Acabada la guerra, l’any
1940 va fer un altre cop la mili, a Madrid, a comunicacions fins al 1942. Va
estar d’assistent d’un tinent coronel, Don Manuel, a casa seva amb la seva
esposa, Fernanda, i dos dels seus fills, fent de cuiner i d’entrenador dels seus
dos fills. Als anys cinquanta aquesta família va estar una temporada a
Gelida, a l’hotel St. Jordi. Una amistat que va seguir fins els decessos.

Després de la guerra va treballar a Sitges, a Barcelona, a Montserrat
fent de cuiner... I altres llocs. Després, casat, a l’estiu, a Montgat. Li llogaven

els “Baños Mongat”, que, encara en tinc records vius jugant amb la sorra de
la platja o buscant petxines que mon pare les lligava amb un fil de pescar i
posava en una canya. Després, als anys 50, a can Coris de Tossa de Mar fent
de cuiner. La resta de l’any a Gelida a fer de paleta a l’empresa del Jaume
Rius, o bé ajudar als de ca l’Andreuet... Si sortia l’oportunitat de fer un
banquet, fent de cuiner, ho feia.
Molts gelidencs segurament recordaran aquells canelons... aquells
arrossos... aquelles sarsueles... A vegades, em sembla que encara sento
aquelles olors que s’escampaven per casa...
El meu pare, moltes vegades l’ajudava la meva àvia materna, la
Teresina de cal Tinquet, que tenia la mà trencada a cuinar. Ella havia cuinat
per algunes famílies de Gelida en diades assenyalades.
El meu avi patern, els darrers anys de la seva vida els va passar a
Gelida, on va morir. Deia orgullós que ell havia donat carrera a tots els seus
fills. Mon pare li replicava:
– Coi! Si ens va fúmer tots fora de casa i a treballar a Barcelona!

El meu pare li agradava com a esbarjo anar a buscar bolets. El meu
avi matern li ho va encomanar, i el pare a mi; jo, i la dona, que també és
boletaire, als fills; segueixen el gendre, la néta i família.
També havia practicat força la caça.
De jove havia fet boxa; havia estat campió regional en el seu pes,
però un dia el van deixar KO.
I va dir:
– Plego! Això, no és per mi!
Jo havia anat amb ell a veure combats a Barcelona els anys 60. Em
parlava de Gironès, Uzcudun...
Una altra dèria era el futbol. Tenia dos carnets de soci, un del Barça
i l’altre de l’Espanyol. Tota una diplomàcia envers la clientela del
restaurant.
El meu avi matern, el Ramon, va ser regidor de l’Ajuntament de
Gelida per ERC poc abans que acabés la guerra. Acabada la guerra el van

detenir, Consell de Guerra, pena de mort, i cap a la Model. Uns tres anys
després, suspesa la pena de mort, en va sortir sota llibertat vigilada.
L’any 1953 el meu avi matern moria d’una greu malaltia.

Al mateix any, els meus pares van inaugurar com a hotel el Casal
Font, fins al 1959. Els Font estan emparentats amb cal Boter. Puc
recordar els masovers del Casal Font, el Pepito i la Maria. Una amistat que
seguiria per molts anys.
D’allí, en recordo els banquets, la gent que hi feia estades
estiuenques, els concursos del tir al plat, la matança del porc, això darrer
organitzat per Ràdio Barcelona i publicat a la revista Destino, si no ho
recordo malament.

El meu pare, el 31 desembre de 1959 inaugura un Snack Bar, a cal
Boter. Una barra llarga feta pels fusters gelidencs, de cal Bartrolí. Recordo
que el dia de la inauguració, com manaven els cànons en aquells temps,
abans d’obrir un local, calia batejar-lo. Mossèn Quico ho va fer, i jo,
d’escolà. Recordo les grans varietats de tapes, sobretot els caps de
setmana. Venia gent de Gelida i d’altres poblacions properes.

Poc temps després, va ampliar el negoci amb un menjador (1960).
Canvi de nom: L’Ast, perquè hi feia pollastres a l’ast amb llenya, mogut
per un enginy mecànic fet pels manyans de cal Pepus.

El 1973 es va tancar el restaurant i vam tornar a fer bar un altre
cop. Li vam posar de nom El Cigró d’Or. Aquest nom prové d’un trofeu
que li van fer les famílies Ballvé, Arandes, Palasí... Persones vinculades
amb la publicitat, ràdio, televisió, perquè els feia uns cigrons estofats per
llepar-se els dits...

A l’hotel Sant Jordi i a L’Ast van aprendre de fer de cuiners uns
quants gelidencs i alguns de fora. També van aprendre a fer de cambrers.

El meu pare moria el 1976, tot just fets els 60 anys. Podria parlar
molt més dels pares. De moment ho deixem així. Tinc algunes anècdotes
molt bones i algunes de picants, però una de suau sí que us l’explico.
Quan de jovenet feia de cambrer, duia un pastís que al capdamunt
lluïa un pereta confitada, i el meu pare no li treia la vista. El maître es va
adonar de la fixació i el va seguir. Baixava unes escales de cargol i es va
posar la pereta a la boca, i en aquell moment el maître li diu:
– Noi! Com te dius?
Mon pare sorprès, ràpid, li respon:
– Roviraaaa...
Li van caure unes llàgrimes perquè se l’havia empassada sencera. Esclar,
no el va poder enganxar amb la pereta a la boca.

Què us haig de dir sobre mi. Pocs estudis en aquella època; als 13 a
treballar a casa. Sort que el mestre Sacasia em feia alguna classe de
reforç.
Recordeu els nostres jocs d’infància, que eren molt diferents dels
d’ara?
Jugàvem amb les planxes, les periques, els tira-xines (estigots), les
boles, al bèlit, les rutlles, els patinets de fusta amb rodes de coixinets, a
fer barraques...
El dia 5 de gener la canalla en grups fèiem els esquellots. Ho fèiem
per tots els voltants de Gelida, fent soroll amb llaunes i altres estris,
cantant i cridant perquè els Reis ens portessin força coses.

Als anys seixanta se’m va despertar l’atenció pel català i la història
gràcies a dos homes que ja no són entre nosaltres, el Ramon Torres, el
campaner, i el Joan Rosselló pare, el llibreter.
Uns anys després, vaig començar els estudis de català de la mà del
poeta vilafranquí Antoni Massanell. L’any 1971 vaig aconseguir la titulació.
Vaig començar a impartir classes de català elemental en diferents llocs.
Això fins a la mort del meu pare. Aleshores em vaig fer càrrec del negoci

amb el Rafel de cuiner fins al 1988, que li vaig traspassar el negoci.
Acesa vaig trobar feina, i cap a allà, fins la meva jubilació.
Els primers quatre anys, en tenir uns contractes de temps parcial a
ACESA, tenia més temps lliure i em vaig poder dedicar a la investigació
als arxius. Van ser responsables de la meva introducció als arxius, el
Josep Domè•nec i el Salvador Llorach. Al mateix temps em va atreure la
genealogia, molt lligada amb la història. En la genealogia és en el que
treballo cada dia més.

Quan algú em diu:
– Què fas, Ramon?
Els dic:
– Busco morts!!!
Parats, em diuen:
– Morts???
– Sí, sí, morts, faig genealogia, perquè en les recerques de més de 100
anys, tots són morts.
Tots tenim avantpassats, dos pares, quatre avis, vuit besavis, setze
rebesavis, trenta dos quadravis... Si no fos així, ara ningú fóra aquí
escoltant el pregó. Ni jo, evidentment!

Fer la recerca dels nostres avantpassats és fer-los el millor
homenatge que hàgim pensat mai. És rescatar-los de l’oblit. És fer-los
reviure. En quasi trenta anys he fet centenars i centenars d’arbres de
famílies gelidenques i foranes. He descobert que la meva dona i jo som
cosins setens. Sé que jo i molts gelidencs tenim avantpassats comuns.

La meva especialitat són els arbres genealògics dels hereus de les
masies de Gelida i d’altres llocs. Aquest treball me’l va proposar l’Armand
de Fluvià prenent com exemple els treballs de l’Esteve Canyameres.
Explicar el perquè dels arbres genealògics de les masies fóra un tema
molt llarg.

Els meus articles els podeu veure en la meva web www.gelida.org i
també en publicacions com ara al programa de la Festa Major, la
desapareguda revista Cantillepa o en revistes especialitzades, com ara a
Paratge, de la Societat Catalana de Genealogia -SCGHSVN-.

Al principi deia que feia més anys que m’estava a Corbera que a
Gelida. Coses del cor, amb tot el bon sentit, esclar! El motiu va ser la just
acabada carretera de Gelida a Corbera. Allí, el Josep i jo vam conèixer
dues noies, solteres i amigues, i mira! Dos anys més tard, casats i cap a
Corbera a viure. Tres anys més tard ja érem quatre a Corbera.

La Festa Major
Una mica d’història. Les consuetes, que són unes anotacions sobre
les celebracions religioses anuals, ens diuen que ja al s. XVII hi havia
unes misses cantades, una per St. Roc i al diumenge següent una altra
missa cantada. A finals del s. XIX ja ens parla de la Festa Major. Aquesta
és la pauta per a la celebració de la Festa Major de Gelida. Sempre el
diumenge després de St. Roc, copatró de Gelida. Si St. Roc cau en
diumenge, el diumenge següent.

La veritat és que jo la Festa Major l’he patida més que viure-la. Vull
dir que era quan tenia més feina al restaurant.
Mirant enrere, recordo, però, els cavallets, les barques, les
barraques de tir...
Els dimecres dels anys 50 i 60, la Festa Major era el dia del cinema.
Del dimecres de Festa Major en deien el dia de la mandra.
Doncs ara, us demano que no tingueu mandra i que passeu una
molt bona Festa Major!

Visca Corbera, però Gelida més!
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