


Els quinze primers banys de Sant Silvestre a Tarragona
(una “sonada” remullada a la Mediterrània)

Aquest treball  és una mostra del recull  periodístic i  fotogràfic,  que he 
anat  guardant  en uns àlbums,  dels  quinze primers banys  de Sant  Silvestre 
executats a Tarragona.  A l’hora de fer aquest recull he decidit dividir la meva 
tasca en dues parts.

La primera part, és la més emotiva per la participació en vida del nostre 
entranyable i estimat esportista Joan Ceron, persona que ens va iniciar, a tots 
els que anàvem al seu gimnàs, en els banys matinals dominicals a la platja 
durant tot l’any.

La segona part,  continua fins arribar als quinze primers banys de final 
d’any, on aleshores m’hi vaig deslligar per motius personals i familiars.

Aquest  reportatge  vol  donar  constància  d’un  esdeveniment,  d’una 
activitat  festiva,  esportiva  i  popular  desenvolupada  a  la  nostra  estimada 
Tarragona, episodis que ja són història com també l’enyorada platgeta de la 
Comandància, aquella platgeta singular del Port  que gaudí la nostra ciutat.

Agraeixo la participació i  col·laboració de tothom, sense els  quals no 
hagués estat possible el Bany de Sant Silvestre a Tarragona.

Des d’aquí brindo amb xampany català i  neules per la continuïtat  del 
bany de Sant Silvestre tarragoní: xin-xin!!!

Rafel Casellas Cholbi















































































































































































































































































































L’AUCA DE JOAN CERON 
 
  
 

01 Un 25 de juny va néixer al món 
  un xiquet eixerit: el Joan Ceron. 
 
 02 Quan les sabates ja se sap cordar, 
  d’Andalusia a Catalunya, s’ha de mudar. 
 
 03 A Tarragona encercla la Miracle 
  i amb ella comparteix l’habitacle. 
 
 04 En una barberia del carrer Reial 
  talla cabells vora el setial. 
 
 05 Més un home inquiet, com el Joan, 
  a la gimnàstica li té un deliri gran. 
 
 06 De 7 a 9 del matí, la barberia, 
  es transforma en gimnàs cada dia. 
 
 07 Continuant amb tisores la jornada, 
  a la rebotiga continua la dansada. 
 
 08 Encara li toca més matinar 
  i els vogadors del Nàutic entrenar. 
 
 09 Cada dijous plegats a la catedral a peonar, 
  i un bany a les aigües del port en tornar. 
 
 10 Un dia, al natació Tàrraco, va emigrar 
  per poder més esportistes congregar. 
 
 11 Al gimnàs del Tàrraco hi ha força treball, 
  més la barberia, tot el dia amunt i avall. 
 
  



12 Arriba l’hora de triar la guanyada independència 
  i, al carrer Cap de Cavall, crea la nova dependència. 
 
 13 D’un magatzem d’agència de transport, 
  surt un esplèndid gimnàs per fer esport. 
 
 14 El nou gimnàs exigeix total dedicació, 
  i a la barberia li arriba la jubilació. 
 
 15 Vénen anys de joia i esplendor 
  amb el nou local ple de germanor. 
 
 16 El diumenge al matí fem festa gran com cal, 
  una peonada, un bany i un esmorzar vital. 
 
 17 Amb la bicicleta també molt bé simpatitza 
  i muntanyes de quilòmetres, ell, realitza. 
 
 18 En curses de veterans sap dominar 
  i, dins de la seva categoria, destacar. 
 
 19 Del gimnàs surt la Peonada  espectacular 
  que, per Santa Tecla, es fa popular. 
 
 20 També és festa viva, sana i sonada, 
  per Sant Silvestre, ballar amb l’onada. 
 
 21 Els anys passen, per a l’artista, 
  i ja és avi el gran esportista. 
 
 22 Gran mereixedor de la cortesia esportiva tarragonina, 
  a encendre la flama olímpica, de Tarragona, s’encamina. 
 
 23 Ja arreu del món s’enraona 
  del gimnàs Ceron de Tarragona. 
 
  

 



24 A la vida et motiva la devoció, 
  però, tot s’acaba com és tradició. 
 
 25 Després de la dilatada vida, tant viva, 
  recordar-lo, a nosaltres, ens motiva. 
 
 26 I aquesta és la història en rodolins, 

que jo he sentit molt endins. 
 
 
                                                 Rafel Casellas Cholbi 

   
   
 
   





 
 

POEMA A JOAN CERON 
 
 
 
Avui és festa, la joia ens crida, 
un gran dia per a recordar. 
Has format part de la nostra vida 
i plegats ho volem celebrar. 
 
Pots sentir-te content i ufanós, 
perquè som amb tu al teu costat 
i volem que et sentis ben joiós 
ja que, mai, no t’hem oblidat. 
 
Quan estimem com tu, Joan, 
sabem que el teu esperit és viu  
i igual com criatures jugant, 
tot el nostre entorn ens somriu. 
 
Molt d’amor a tot hi poses 
i ens afalagues de tot cor, 
avui ens recordes tantes coses, 
molt més riques que un tresor. 
 
La vida és un bonic poema, 
que cal viure amb il·lusió, 
Joan Ceron: ets el nostre emblema 
i això ens omple de satisfacció. 
 
 
Montserrat Rius Llop 
  





 A mi amigo Cerón 
 
 
 
 

Cerón, amigo Cerón, 
querido amigo tu eres para 
grandes y niños paciente, 
cariñoso, comprensivo, tu 
corazón es la isla para el  
náufrago perdido, tu alma 
oasis de paz que da al sediento 
peregrino. 
 
“Dar mucho y pedir poco” 
ese es tu lema. 
 
Las virtudes que te adornan 
bien compartimos contigo 
nos llena de ilusión 
tu espíritu deportivo. 
 
Cerón, amigo Cerón, 
nuestro humilde amigo. 
 
 
Paquita Caparrós 















































A  TARRAGONA 
 
 
La mar sospira, tremolant lleument, 
somnis melangiosos en capvespres daurats, 
i les ones blaves, missatgeres del temps, 
s’emporten els records 
ben lluny. 
 
Màgia d’un camp per sempre perdut, 
saba vital de generacions 
que gaudien tastant de la ubèrrima terra 
els millors tresors 
per natura oferts.  
 
Primeres resoltes en batalles perdudes 
fruit del llamp cegador d’arrauxada essència, 
que marcaren solcs de divina grandesa 
perdurant en el temps 
immutables i eternes. 
 
Impuls essencial marcat pel destí, 
nascut de l’afany d’una immortal glòria 
clos dins la pedra que els anys van desfent 
sens pietat ni temor 
i el vent arrossega. 
 
Primavera constant de rebrots entendrits 
ofegats per calitges d’aliena faiçó, 
estols d’ocells pobladors de rambles 
niuant sense enuig 
en callats monuments. 
 
Reguitzell de carrers medievals i moderns 
adormits en sopors d’inefables carícies, 
o vibrant sota un cel lluminós i serè 
que el cerç esbandeix 
d’industrials impureses. 



 
L’esperit joiós d’ancestrals plaers 
regalima en jorns de caire festiu, 
que empeny multituds anhelants d’emoció 
per veure castells 
inassolibles potser. 
 
Contrada acollidora de diversos tarannàs, 
oberta tostemps al cultural alè, 
fruit immarcescible que guia les petjades 
que t’han de conduir 
al port desitjat. 
 
I per sobre del cúmul de divagacions, 
asserts i esperances sentides per tots, 
entre el cel i la mar, dalt d’un vell turó 
com joiell nacrat 
dorm Tarragona. 
 
Pilar Febas Fornos 
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