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Després de la missa solemne va actuar l’Esbart Dansaire Ramon d’Olzina i es va fer el tradicional repartiment de coca.

Vila-seca es mante fidel al romiatge
en honor a Sant Bernat Calvó
El passat diumenge 23 d’octubre una bona representació del municipi es va trobar a Mas Calvó per celebrar la diada del sant
Redacció
Un any més, fidels arribats de
Reus i Vila-seca es van trobar als
jardins de Mas Calvó per celebrar
el tradicional romiatge en honor
del sant vila-secà.
A més d’un bon nombre de
ciutadans, també s’hi van aple
gar un bon nombre de represen
tants polítics, encapçalats pel
conseller d’Interior de laGenera
litat de Catalunya, Jordi Jané.
Com a representació de Vila
seca hi havia l’alcalde, Josep
Poblet, i un bon nombre de re
gidors del consistori. «Procurem
convidar sempre a diverses ins

titucions perquè coneguin el que
celebrem, participin i ens ajudin
a projectar-ho», apuntava Josep
Poblet. «La seva trajectòria és
potent i val la pena donar-la a co
nèixer, per això aprofitem cada
any el dia de la celebració, per a
posar elements nous perquè la
gent el conegui», va afegir.

els goigs en la seva memòria. Tot
seguit va actuar el grup de cul
tura popular i tradicional Esbart
Dansaire Ramon d’Olzina, que

sitar l’interior de la casa nadiua
de Sant Bernat Calvó, passejant
per les seves estances, guiats per
la família amfitriona, els Fenero,

■ Sant Bernat Calvó va
néixer al Mas de Porpres,
més conegut coma Mas
Calvó, l’any 1180

■ Entre els representants
polítics hi havia el
conseller d’Interior de la
Generalitat, Jordi Jané

van interpretar fins a sis balls.
A continuació es va fer el tra
dicional repartiment de coca
amb sucre i vi dolç, i tots aquells
que ho van desitjar van poder vi

que són els actuals propietaris
del mas, situat a tocar de l’auto
via de Reus a Salou.
Bernat Calvó va ser fill de pro
pietaris rurals, i va néixer al mas

Una festa religiosa i popular
La celebració va començar al
punt del migdia, amb la Missa en
honor a Sant Bernat Calvó, du
rant la qual es va poder escoltar
l’Aula de Cant del Conservatori
de Vila-seca, que va interpretar

de Porpres, més conegut com a
Mas Calvó, l’any 1180.1bt i que la
finca pertany al terme municipal
de Reus, eclesiàsticament forma
part de la parròquia de Vila-seca.
Segons la tradició, va ser allà
on el van batejar i també on va
cursar els seus primers estudis,
i posteriorment va ordenar-se
monjo cistercenc. Amb els anys
arribà a ser abat de Santes Creus,
bisbe de Vic, propulsor de la re
forma eclesiàstica a Catalunya i
conseller privat i amic íntim del
rei Jaume I, a qui va guiar en les
seves famoses conquestes ter
ritorials. L’església catòlica el

va elevar a la condició de Sant
Bernat Calvó segles després. Tot
i que passà els últims anys de la
seva vida a Vic, és un personatge
molt estimat a Reus i Vila-seca. A
la capital del Baix Camp se li va
fer un altar al Santuari de Miseri
còrdia, se’l vadeclarar fill il·lustre
de la ciutat i es van dipositar les
seves relíquies a la Prioral de
Sant Pere.
La tradició de fer el romiatge
al Mas Calvó s’ha acabat conso
lidant com una cita ineludible
per a un bon grup de vila-secans
i vila-secanes, i per a molts és un
record d’infantesa. Fa dos anys,
de manera excepcional la cele
bració es va traslladar a Santes
Creus amb motiu de l’aniversari
de la Professió Monàstica de Sant
Bernat Calvó.
L’acte va estar organitzat per
la Fundació Privada Bernat Cal
vó, la Parròquia de Sant Esteve i
l’Ajuntament de Vila-seca, qui va
posar a disposició dels ciutadans
un servei de transport gratuït des
de Vila-seca, la Pineda i la Plana.

