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BREU HISTÒRIA DE LA FESTA DE LA
BICICLETA DEL VENDRELL

La finalitat d’aquest treball, és donar a conèixer els 40 anys des
que Els Pastorets del Vendrell van participar per primera vegada
en la Festa de la Bicicleta del Vendrell. L‘objectiu és fer una
breu història de la Festa, sense pretendre que sigui un treball
exhaustiu de recerca, sinó una informació que considerem
necessària per conèixer-ne
els orígens.
La
conegudíssima
i
prestigiosa Festa de la
Bicicleta del Vendrell fou
creada l’any 1942 pel
vendrellenc i gran aficionat
al ciclisme, Joan Fusté i
Rius (1920-1990), el qual
es va inspirar en la festa de
St. Cristòfol.

Joan Fusté

Programa any 1942

Joan Fusté va establir que la festa es faria un diumenge de maig,
perquè era el mes de les flors, i d’aquesta manera es facilitava
que les bicicletes anessin ben guarnides. La festa va tenir una
gran acollida i es va convertir en una festa multitudinària, ja que
no tan sols hi participaven vendrellencs, sinó que s’hi afegien
participants d’altres poblacions de la comarca.

L’any 1946 va ser el primer any en què es va instituir el concurs
de bicicletes millor guarnides.

M. Àngela Jané i Jané, any 1942

Cartell any 1946

Joan Fusté amb bicicleta, any 1946

Benedicció de les bicicletes, any 1946

Amb el pas dels anys, la complexitat de la festa va anar augmentant i
s’acompanyava de balls, concerts, concursos, cercaviles... Amb els seus dots
personals, Joan Fusté va aconseguir la col·laboració de tothom: comerços,
associacions, entitats bancàries, etc. i la vila del Vendrell passava a ser per un
dia el centre d’atenció dels mitjans de comunicació, amb la presència, també,
d’artistes, personatges mediàtics, etc. i, sobretot, el seu incondicional amic
Xavier Cugat. Tots gaudien de la festa i lliuraven els premis als guanyadors.
L’any 1986 Joan Fusté va haver de deixar l’organització de la festa per motius
Joan Fusté
de salut.
Durant un parell d’anys un grup d’amics del Jan, entre ells el Jordi Carbonell, el Ciscu Marcé i el Joan
Ferret, se’n van encarregar.
L’any 1988 es va crear la Comissió Jan Fusté, formada per:
Jaume Carbonell com a president, acompanyat de Joan
Güixens; Joan Josep Rovira Valls; Xavier Rovira; Xavier Güell;
Ramon Calmet; Rafel Rafecas; Josep Rafecas i Àngel Díaz.

Aquest grup, amb les seves altes i baixes, van tirar endavant
la festa amb la mateixa il·lusió i força que havia assolit el seu
fundador. Encara avui dia és vigent l’eslògan que van posar
de moda “L’últim diumenge de maig, amb bicicleta vaig”
Comissió Joan Fusté
així com la cançó que van enregistrar exclusivament per a
la festa. L’èxit assolit any rere any va traspassar fronteres, fins i tot va arribar a Cuba. Així mateix,
els personatges mediàtics que van acompanyar la diada van ser innombrables. La participació de
ciclistes i carrosses s’incrementava any rere any i venien de diferents llocs de la geografia catalana,
fins al punt d’arribar a l’excel·lència.
El dilluns, 10 de desembre de 1990, un dia
fred i ventós, a l’església del Vendrell es feia la
cerimònia per la mort de Jan Fusté. El fèretre
amb les seves despulles es van traslladar, des de
la plaça Vella fins al cementiri del Vendrell, amb
la plataforma de la bicicleta dels Pastorets que
Enterrament Joan Fusté
van cedir a la Comissió Jan Fusté. El recorregut
va ser aquest: plaça Vella, carrer del Peix, carrer de Prat de la Riba, carretera del Dr. Robert i carretera
de Calafell, fins a arribar al cementiri, on les seves despulles reposen al nínxol núm. 99, sèrie A, fila 3.
Per un desafortunat escrit de presentació en el programa
de la Festa de la Bicicleta de l’any 2001, la Comissió va
dimitir. Atès que la festa ja estava organitzada, la va
tirar endavant l’Ajuntament del Vendrell.
En aquesta edició es van aplegar al Vendrell 3.000 ciclistes (fons d ’El 3 de Vuit). D’aleshores ençà i
fins al dia d’avui, l’organització de la festa va a càrrec de l’Ajuntament del Vendrell. Fent un incís i un
parèntesi, en l’última edició, l’any 2019 hi van participar 1.000 ciclistes (fons de La Fura). Per tant,
cal fer alguna cosa per salvar la festa. Si no creiem que té els dies comptats.
El 24 de maig de 2013, la Comissió Jan Fusté va fer donació a l’Ajuntament del Vendrell de la
documentació del fundador de la Festa de la Bicicleta del Vendrell Joan Fusté i Rius (1920-1990).
Actualment està dipositada a l’Arxiu Comarcal del Baix Penedès. Els programes i fulls volants de la
Festa de la Bicicleta (1942-1999) es poden consultar per internet al Portal Arxius en línia.

L’any 1981, l’entitat es va estrenar
a la Festa de la Bicicleta, amb una
minicarrossa que representava la caldera
del Pere Botero, amb una persona de cap
per avall, de la qual només en sortien
les cames. Tots els participants anaven
vestits de dimonis i tirant trons per terra,
per això, el Jan Fusté es va treure un
premi de la màniga i ens va atorgar el
Premi especial sorollós.

40 Anys des de la
primera participació dels Pastorets
en la Festa de la Bicicleta del Vendrell
(1981-2021)

Programa any 1981

Nen, Xavier Marcillas i Bargalló, amb 5 anys acabats de fer

Caldera del Pere Botero

L’any 1982 vam fer una diligència. Els cavalls estaven formats per
bicicletes amb els personatges vestits de negre. La resta de participants
anaven
vestits
de
l’època (indis, cowboys,
viatgers, etc.).
1r premi de carrosses.

Diligència

L’any 1983 vam representar
Neptú o Posidó, el Rei del
Mar. Carrossa estirada per
col·laboradors vestits de
mariners. 1r premi de
carrosses.

Neptú o Posidó

L’any 1984 vam fer una reproducció de l’Àngel de Tobies, amb motiu dels seus 200 anys (17841984). Tots els participants portàvem una samarreta blanca al·legòrica a l’esdeveniment. 1r premi
de carrosses, compartit amb una altra carrossa que representava un pati andalús.

Àngel de Tobies

Àngel de Tobies

El mateix any 1984, Xavier Cugat regala
un dibuix a la Comissió Jan Fusté, indicant
que era una “Simpatia de Xavier Cugat a la
Festa”. Aquest dibuix, que es va fer famós,
va ser durant molts anys el símbol de la
Comissió.

L’any 1985 vam fer una al·legoria a la bicicleta
formada per diferents parts (rodes, pedals,
pinyons, manillars, quadres, etc.) tot plegat
soldat formava una escultura metàl·lica. 1r
premi de carrosses i 2n premi com a grup
més nombrós.

Al·legoria a la bicicleta

L’any 1986, en protesta per l’augment de l’armament de les
potències mundials, vam fer el Míssil per la Pau. Durant tot el
recorregut es podia escoltar la melodia de la Marina Rossell,
“Quant tothom viurà d’amor”, peça que la Marina va enregistrar
l’any 1985. 5è premi de carrosses i 1r premi com a grup més
nombrós. També vam participar a la Festa de la Bicicleta de
Calafell.

Míssil per la Pau

Aquest mateix any, i en paral·lel al Míssil per la Pau, es va fer un teatret de titelles.

L’any 1987, amb motiu de les eleccions municipals, vam fer un camió electoral. També vam fer un
cartell amb la foto de tota la llista que vam repartir per diferents indrets del Vendrell. El dia de la
festa, paral·lelament, amb una minicarrossa, anàvem lliurant el programa electoral i les paperetes
corresponents per poder anar a votar (algunes van sortir a les urnes oficials).
Òbviament, com heu pogut endevinar, les sigles PMV (Partit Marxós del Vendrell) són les inicials
dels Pastorets Musicals del Vendrell. 1r premi de carrosses.

Grup participant

Programa

Vot

Camió electoral
Foto Candidatura

L’any 1988, vam fer una caseta típica de bany,
des les que hi havia al segle passat a les platges
del Vendrell, 5è premi de carrosses.
Aquest mateix any es va fer una petita carossa
de venedors de gelats ambulants.

L’any 1989 amb motiu del Mil·lenari de Catalunya, vam fer una reproducció de l’Arc de Berà. 1r
premi de carrosses i 2n premi com a grup més nombrós.

L’any 1990, amb motiu dels 90 anys de Xavier Cugat, íntim amic del Jan Fusté, vam fer una carrossa
d’homenatge, anomenada Cugui’s Band, en la qual hi havia un grup musical, tots abillats per a
l’ocasió i una caricatura gegant d’en Cugat. La carrossa, anava estirada per col·laboradors vestits de
català. 1r premi de carrosses i 2n premi com a grup més nombrós.

Amb aquest motiu, una vegada passada la
festa, membres de la Junta dels Pastorets
van anar a casa d’en Xavier Cugat, a
Barcelona, i van convidar-lo a veure la
carrossa que havien fet, que estava al parc
de Bombers del Vendrell, lloc on s’havia
construït. Va signar el llibre d’honor de
l’entitat i va acceptar la invitació.

Barcelona

El Vendrell

A l’estiu d’aquest mateix any, ens va visitar i ens va dedicar una caricatura
d’ell vestit de pastor.

Xavier Cugat ens va deixar uns mesos després, el 27 d’octubre.

L’any 1991 amb motiu dels 500 anys del llibre Tirant lo Blanc, i
en reconeixement a l’autor, Joanot Martorell, vam fer una carrossa
amb la reproducció d’un castell medieval i un llibre gegant, que
representava el Tirant lo Blanc. Llibre que vam regalar a l’Escola
Àngel Guimerà. 3r premi de carrosses.

L’any 1992 s’esdevenien 50 anys de la Festa
de la Bicicleta, motiu pel qual es va fer una
carrossa al·legòrica a l’esdeveniment. 8è premi
de carrosses.

De l’any 1993 a l’any 1996 no hi vam participar
amb cap carrossa, si bé algun any si que hi vam
ser com a grup.

L’any 1997, com a homenatge al Vendrell
Bressol del Xató, es va dissenyar un morter
gegant amb la corresponent massa fent
el moviment de la picada. 1r premi de
qualitat pel seu enginy, acabat i encert en
la idea i 4t premi de carrosses.

L’any 1998 no hi ha constància de
participació amb carrossa.

L’any 1999, l’entitat es va adherir als actes del centenari de
l’escultor Apel·les Fenosa i per aquest motiu, es va fer una carrossa
amb la reproducció de la Barque à voile, escultura d’Apel·les
Fenosa, de bronze i de mides 30 X 37 X 24 cm. També es van
dissenyar samarretes al·legòriques a l’esdeveniment. 1r premi de
carrosses i 2n premi com a grup més nombrós.

L’any 2000, amb motiu dels 100 anys de la creació de Meccano, vam construir una excavadora. Era
giratòria, s’allargaven els dos trams de braços, la pala tenia mobilitat i les vuit rodes suplementàries
també giraven. 1r premi de carrosses i 2n premi com a grup més nombrós.

L’any 2001, amb motiu dels 75
anys fent castells, de la colla Nens
del Vendrell, es va fer una carrossa
d’homenatge. Representava un
castell, que per mitjà de politges, es
carregava i descarregava. A més, hi
havia dos grallers i un timbaler, tot
fet amb ferro i filat. 2n premi de
carrosses i 1r premi com a grup
més nombrós.

L’any 2002 el Vendrell fou
nomenada Ciutat Pubilla de la
Sardana. Vam reproduir el símbol
o logotip escollit per la comissió
organitzadora de l’esdeveniment
sardanístic, així com una mini
cobla. 1r premi de carrosses i 1r
premi com a grup més nombrós.

L’any 2003 estava de moda i a la
televisió era famós el personatge
de dibuixos animats, Shin-chan.
Per això fam ver una carrossa
representativa del personatge
esmentat, de mida gegant. 3r
premi de carrosses i 2n premi
com a grup més nombrós.

L’any 2004 amb motiu del Fòrum Universal de les Cultures
i de l’Any Dalí, any del centenari del seu naixement, vam
dissenyar una carrossa molt divertida, en reconeixement
dels dos esdeveniments. El personatge que va encarnar
Salvador Dalí va ser Carles Albert Toldrà Martí, que es va
endur el premi especial més humorístic i original. 2n premi
de carrosses, 2n premi com a grup més nombrós i premi
especial més humorístic i original.
L’any 2005 s’esdevenien 400 anys
de l’aparició de la primera edició del
Quixot i per això vam construir una
carrossa amb els dos protagonistes:
el Quixot i Sancho Panza amb el típic

molí de vent. Aquests dos personatges estaven representats
per Carles Albert Toldrà Martí i Daniel Manyé i Aunion. 3r
premi de carrosses i 1r premi com a grup més nombrós.

L’any 2006 vam fer la reproducció d’una barraca de pedra
seca. En aquesta edició, i per primera vegada, no vam
aconseguir cap premi, tot i que un membre del Jurat (dels
quatre, dos eren regidors) ens va assegurar que malgrat haver
obtingut un resultat molt positiu per a l’entitat, políticament
enguany no tocava guanyar. Alguns creuen que aquesta
decisió va ser motivada per les reflexions fetes a la premsa
pel president de l’entitat la setmana anterior, indicant que
la festa cada any s’empobria més i què si els organitzadors
(l’Ajuntament) no s’hi implicava i col·laboraven més, la festa
podria desaparèixer. Algun col·laborador ja ens va fer arribar
que aquestes declaracions podien tenir conseqüències i,
sembla que així va ser. Per això l’entitat va decidir que l’any
següent, el 2007 no faria carrossa i hi participaria, només,
com a grup.

L’any 2007, tal com va acordar la Junta l’any anterior, no es va fer carrossa i només es va participar
en la festa com a grup. Alhora, com a entitat socialment responsable, vam col·laborar amb el Club
Esportiu Garbí (persones amb disminució psíquica), patrocinant les samarretes de l’associació que
portaven durant la Festa de la Bicicleta. 1r premi com a grup més nombrós.

Els Pastorets del Vendrell

Club Esportiu Garbí

Aquest mateix any, l’amic i artista Juli Jordan i Forgas, conegut per les il·lustracions del calendari de
l’entitat, de la postal de Nadal, etc., va dissenyar tots els logotips de l’entitat i de les seccions i, per
tant, també, el de la Festa de la Bicicleta.

L’artista Jordan i el president Bargalló
Logotip Festa de la Bicicleta

L’any 2008, la sèrie de còmics
infantils creada pel belga Peyo
anomenats Els Barrufets feia 50
anys i posteriorment, aquests
còmics es van adaptar a dibuixos
animats per a la TV. Per això
vam fer una carrossa amb la
cabana corresponent i diferents
personatges disfressats de follets o
nans, de color blau. 2n premi de
carrosses i 1r premi com a grup
més nombrós.

L’any 2009 el vam dedicar a l’Orgue, una joia del
Vendrell. Per tal de conscienciar als vendrellencs
de la necessitat de col·laborar econòmicament en
la restauració de l’orgue, vam fer una carrossa que
reproduïa l’orgue, amb l’organista corresponent:
el Joan Giró Cascante. Amb motiu del concert de
la tarda, d’acord amb l’organització, vam deixar la
carrossa a la plaça Vella perquè els assistents a l’acte
la poguessin veure i animar-se en col·laborar-hi
econòmicament. El grup musical vendrellenc, Lax’n
Busto també es va sumar a la festa. 1r premi de
carrosses.

La carrossa també va ser protagonisme en el programa Divendres que s’emetia a les tardes per TV3
i que presentava l’Espartac Peran, el qual es va desplaçar al Vendrell a fer un d’aquests programes.
L’any 2010 va ser el torn del Vendrell la música. Com a homenatge al Mestre es va fer una reproducció
del monument a Pau Casals que hi ha a París, al carrer que porta el seu nom, l’autor del qual és Àlvar
Suñol. També hi havia dos pergamins, un amb la partitura d’”El Cant dels Ocells” i l’altre amb la
mítica frase de Pau Casals “Conserveu aquestes tradicions, que són l’ànima de la nostra terra”. 3r
premi de carrosses.

Carrossa

Monument de París

L’any 2011 vam fer una aproximació de l’esquelet del Tiranosaurus Rex, amb mobilitat a la boca i als
dos membres superiors. 2n premi de carrosses.

L’any 2012, vam fer una reproducció, a escala, de la Torre Eiffel amb motiu dels 125 anys de l’inici
de la seva construcció. La torre original fa 324 m i la nostra feia 4,80 m (escala 1/675), més 0,80
cm. de l’alçada de la carrossa, cosa que feia un total de 5,60 m, per això l’últim tram de la torre era
practicable per poder passar per tot el recorregut. 1r premi de carrosses.

L’any 2013 vam fer una reproducció,
amb tots els detalls, d’un cotxe
Cadillach del 1930. Per a la
construcció es va emprar: ferro, fusta,
plàstic, metacrilat, alumini, cartró,
escuma, inoxidable, porexpan, etc.
Cal dir que va ser l’atracció de la festa
i que vam rebre un elevat nombre de
felicitacions. 1r premi de carrosses.

L’any 2014 vam fer un homenatge a Ràdio El Vendrell i l’eslògan va ser 65 anys escoltant-la, ja que
la primera emissió va ser l’any 1950. La carrossa era una reproducció d’un aparell de ràdio Capella
dels anys 1930. A més a més, portava un recull de tots els logotips que ha tingut Ràdio El Vendrell al
llarg dels anys. 2n premi de carrosses.

L’any 2015, amb motiu dels 50 anys de l’entitat, es va
fer una carrossa tipus teatret fent una al·legoria a les
representacions dels Pastorets, amb tres actors: dimoni,
àngel i rabadà (pastor).

Durant el recorregut vam tenir un incident, es va doblegar
una roda, però amb la manya i destresa dels tècnics ho
vam poder solucionar. 1r premi de carrosses.
Durant els anys, incidents com aquest de la roda, cadenes,
plats, pinyons, etc., no eren gaire freqüent, però tampoc
calia descartar-los. Per això, s’havia d’anar preparat.

L’any 2016 es va fer una recreació de la Casa Museu Àngel Guimerà, amb motiu del 1r aniversari de
la reobertura. Entre altres peces musicals, durant el recorregut es podia escoltar per la megafonia
“Mar i Cel”, de Dagoll Dagom. 1r premi de carrosses.

L’any 2017, amb motiu de la 75a edició de la Festa de la Bicicleta, es va fer una carrossa amb una
selecció de fotografies de diferents anys de les carrosses de l’entitat, així com un recull de programes i
retalls de premsa, des de l’any 1942 al 2017. Es feia un incís especial a la figura del Jan Fusté, creador
de la festa, i a la Comissió Jan Fusté. Durant el recorregut es podia escoltar, entre d’altres, la melodia
de la Festa de la Bicicleta. 5è premi de carrosses i 1r premi com a grup més nombrós.

L’any 2018 l’eslògan de la carrossa
era “Pau i llibertat” i feia referència
a la situació actual quant a la llibertat
d’expressió, a la repressió de drets i a la
injustícia pel presos polítics i pels polítics
exiliats. Atesa la complexitat del tema, la
idea es va exposar en l’Assemblea General
Ordinària del 16 d’abril, i es va aprovar
per unanimitat. Durant el recorregut es
van poder escoltar diferents melodies,
entre les quals cal destacar “El Cant del
Ocells” amb les paraules de fons del
Mestre Pau Casals en el seu discurs de
l’any 1971, davant de l’ONU. 2n premi
de carrosses i 1r premi com a grup
més nombrós.

L’any 2019, i últim de participació, la carrossa representava el vaixell Mississipi Quenn, una reproducció
del vaixell conegut com de vapor amb rodes fluvials que navegava pel riu Mississipi el segle XIX. Cal
dir que les rodes fluvials de la part de popa del vaixell rodaven per mitjà d’una connexió amb el pinyó
de la bicicleta. 1r premi de carrosses.

Reproduïm l’últim cartell de la Festa de
la Bicicleta, concebuda com a tal, de
l’any 2019.
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Amb motiu de la situació que estem vivint amb el Covid 19, ens
veiem obligats a reconvertir el format de la Festa de la Bicicleta
2021, tenint en compte que la part essencial de la festa són les
escoles i les AFA.
Amb les mesures aplicades actualment, és molt complicat poder
organitzar la festa tal com s'ha fet tradicionalment. Per això, s'ha
treballat conjuntament amb les escoles i les AFA perquè la festa
s'organitzi de la manera més segura.
A totes les famílies, us animem a participar en la Festa de la
Bicicleta amb la nova forma adaptada, insistint en el fet que ha
de continuar sent una festa amb llarga trajectòria, familiar,
social, inclusiva, saludable i activa.
Ens acompanyeu a la FESTA DE LA BICICLETA DEL VENDRELL
2021 EN FAMÍLIA?

L’any 2020, a causa de la
pandèmia de la COVID-19, la
festa no es va celebrar.
L’any 2021 es va fer un projecte
alternatiu que no tenia res a
veure amb la tradicional Festa
de la Bicicleta. Reproduïm el
cartell.

Des del primer dia hi ha una tradició que no ens perdem mai: en finalitzar la festa, celebrem un dinar
de germanor amb tots els participants i acompanyants.
Els primers anys anàvem a un restaurant, però des de fa uns anys ho celebrem a casa nostra, a la
Nau. El cost del dinar va a càrrec de l’entitat.

També és un clàssic enviar la fotografia de grup, com a record, a tots els participants a la festa. En
algunes fotografies no hi surten tots els col·laboradors, perquè és difícil arreplegar-se tots en el
moment de fer-la.
Una condició indispensable per participar-hi, és portar la samarreta de l’entitat, la blanca o la negra.
(si hi ha algú que no en té, l’entitat els la lliura gratuïtament). En alguns casos especials s’ha imprès
la samarreta específica per a l’esdeveniment (Àngel de Tobies - 1984 i Apel·les Fenosa - 1999)
Com es pot comprovar, la majoria de carrosses fan referència a aniversaris o esdeveniments culturals,
perquè som del parer que així contribuïm a potenciar la nostra cultura i tradició, i donem a conèixer
fets que potser passarien desapercebuts per a molts vendrellencs.
També és un clàssic posar megafonia a la carrossa. Les melodies que s’hi escolten la majoria de
vegades fan referència al motiu representat.
Volem donar les gràcies a totes les persones que ens han facilitat informació, fotografies, programes,
cartells, etc., així com agrair la bona predisposició del personal de TV El Vendrell, dels responsables de
l’Arxiu Comarcal del Baix Penedès, de la Biblioteca Pública Terra Baixa del Vendrell i de l’Ajuntament
del Vendrell.
Finalment, un agraïment molt sincer i de tot cor a totes les persones que durant aquests gairebé
quaranta anys han fet i fan possible la idea, el disseny i la construcció de les carrosses. Tampoc
no hem d’oblidar els incondicionals socis i sòcies que cada any ens acompanyen a la festa i que
contribueixen a fer-la més lluïda i alegre. Moltes gràcies a tots i a totes!
Per acabar, volem fer un sentit reconeixement a tots els socis i sòcies que en alguna ocasió han
participat amb l’entitat en la festa, o que hi han col·laborat d’alguna manera, i que malauradament
ens han deixat.

anys
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