
Segurament les festes, la festa singularitzada, pro-

voca en les persones reaccions i sentiments dife-

rents per molts motius. Segons el tram d'edat, I'estat

anímic, la responsabilitat, la implicació que hom hi tin-

gui. Sigui com sigui, al Ilarg de la propia vida paral·lela

al decurs de la festa, les visions que en tens són ben

diverses i els records també difereixen.

Sant Antoni, la festa del Tres Tombs, vista des de la

infancia i el record, era una festa que tenia una signifi-

cació especial, just acabat el cicle nadalenc i abans del

carnaval. Entremig hi havia una festa que, més enlla del

fet de no anar a I'escola, et portava dinar especial i,

sobretot, la visió ben arrenglerada de molts carros i

cavalls que, en el dia a dia, ja els veies passar pels

carrers de la Vilanova de fa cinquanta anys. Pero els

veies amb els guarniments deis carruatges i deis animals

de mudar, i també els abillaments de qui els conduia

eren també dlferents, més endiumenjats. Colors, olors i

molta, molta expectació i admiració per aquells forcuts

que conduren amb rna destra aquells animals que suaven

malgrat el fred i escumejaven per I'esfor~ que havien de

fer De tant en tant, algun cavall es revinclava i admira-

vem la mestria amb el que el seu portador el dominava.

Record de fred, d'escudella i carn d'olla pel dinar festiu.

Més tard, Sant Antoni significava la reivindicació de la

festa davant la imposada del 21 de gener \\ la
•

Liberación", amb les sirenes de les fabriques rememo-

rant I'arribada deis "nacionales". Com no podia ser

d'altra manera, avui segurament, - potser queda algun

nostálqic empedreit- ningú recorría el 21 de gener i en

canvi avui, el 17, Sant Antoni, nc.solarnent sha recupe-

rat sinó que gaudeix d'una salut q~e,malgrat que sem-
•

pre es qüestioni pels prbpis festers, és prou ferma com

per aguantar i anar millorant encara motts i mcilts anys.

Ha superat, aquesta festa, les anades aesqu iar, les

rebaixes a Barcelona i, al migdia, la Ramb!a, s'omple

com en comptades ocasions, potser nornés per la

Comparsa i el Vot del Poble no es veu tan plena i aixo,

aquest terrnornetre, és també el que dóna la temperatu-

ra de bona salut.

1 més records: La rifa del porquet, algun intent de cer-

caviles amb els balls populars, el ball de gala, orquestres

de qualitat, la Sala, L'Apol-!o (engolit per les flames

com altres grans teatres, pero que ressorqira de les

seves cendres amb un potentíssim equipament per la

ciutat), l'envelaL.. la subhasta de la toia per part de

l' Albet i els seus successors, I'inexcusable vals de "I'a-

banderado", la consolidació de la festa, la solemnització

del pregó, tres tombs de foc, la primera guerra del Golf,

pluja sense que pugui aturar la desfilada, la inacabable

entrega de trofeus, els eterns debats a I'entorn de la

renovació, el sorteig de la bandera, I'ermita de Sant

Joan i les xatonades, els esmorzars potents abans de

cornencar, el dinar inacabable, I'ofici amb tots els cape-

Ilans que han tingut a veure amb Vilanova .....

Després, quan un es va fent més gran i per atzar de la

vida té responsab iIitats institucionals de cai re po Iíti cité

la sort de coneixer de més a prop, no només I'entrellat

de la testa, sinó la gent que la fa possible. Un grup hurna

heterogeni que treballa sense descansar per fer possible,

no només els Tres Tombs que ja seria molt, sinó mante-

nir viu un caliu al Ilarg de I'any. Un grup huma que amb

les seves virtuts i mancances ha generat una il·lusió

col·lectiva i ha encarat el futur amb processos de

relleus, que ha sabut combinar I'experiencia deis grans

amb I'empenta deis joves, la reflexió i el seny amb el

punt de rauxa necessari que cal en tot imaginari festiu

que vulgui esdevenir referent d'una ciutat i exemple per

altres ciutats.

1 la nómina de noms i cognoms seria Ilarga, la meva

relació institucional va cornencar com a regidor de cul-

tura amb l'Albert Salvany, amb qui ja mantenia llacos

de coneixenca deis Bordegassos i va acabar com alcai-

de amb el Semi, que amb aquella barreja de tossuderia

i conformisme et treia el que volia i més. Pero hi hauria



també la persistencia de l' Alsina, la insistencia del

Salvi, la solemnitat del Juncosa, la puntualitat en la

demanda de trofeus del Sr. Giménez o I'aparent tran-

quil·litat no exempta de neguit del Navarro o el Ferran.

O I'empenta de les noves generacions, com el Sergi, el

Nicolás i molts altres, també En fi, segur que em deixo

molta gent, pero aquests, amb els que vaig mantenir més

relació, em van demostrar que les empreses humanes

amb els condicionants propis de la tasca vocacional

poden engrescar i materialitzar els reptes més irnpor-

tants amb constancia, esfcrc, dedicació, complementa-

rietat i, per damunt de tot, amb un sentit cívic, en fer el

treball, no per un caprici personal o un conjur col·lectiu,

sinó íer-ho per la ciutat i per mantenir un caliu d'un món

que practicarnent ha desaparegut deis nostres territoris.

Mantenir la festa no és una feina ni fácil ni moltes

vegades agradable, les incomprensions, les manques de

possibilitats de les administracions, unes vegades, la

insuficiencia deis equipaments, en altres, fa que la sen-

sació de treballar contra corrent embargui masses agu-

des als organitzadors. Pero també és cert que I'embran-

zida que darrerament han fet la gent del Tres Tombs,

amb incorporacions de gent molt més jove, ha servit per

diversificar les activitats i per gestar un projecte irnpor-

tant al voltant de la Masia d'en Frederic que pot esde-

venir un projecte de referencia a I'entorn de la festa i

del cavall.

La celebració enguany del 125e aniversari cree que

posa de manifest que algunes festes, quan estan arre!a-

des, superen amb escreix no només el pas del temps, sinó

també les modes "festives" que al Ilarg d'aquest anys

han conviscut amb els Tres Tombs. Sant Antoni té un

passat de molta imbricació amb el sector de la pagesia,

que era motor i riquesa de la de la ciutat, pero la festa

va saber generar i crear complicitat. 1 ara, quan aques-

ta pagesia esta per múltiples raons en regressió, la festa

ha sabut posicionar-se com un referent de tota la ciutat.

Ha superat molts moments col·lectius i ha renascut

quan hom la feia ja morta. Ha sabut donat brillantor en

moments de qrisor social, ha sabut cohesionar equips

que han portat amb rna destra tots els secrets de la

festa fins a portar-la al Iloc d'honor que actualment

ocupa en el calendari festiu de la ciutat. Hi ha hagut qui

també ha demanat la seva desaparició, pero la franca
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tossuderia deis capdavanters, Iluitant a voltes a contra

corrent, ha fet que avui, com a festa consolidada, estigui

reconeguda i identifiqui no només a Vilanova i la Geltrú

sinó al país.

Amb un passat d'esforc, tossuderia i voluntat de per-

manencia, cree que té un present que, sense estar

exempt de dificultats, és engrescador, fruit d'un reconei-

xement molt ampli per part de I'administració, pero

sobretot per la gent, per les persones de la nostra ciutat,

comarca i país, que és en definitiva qui ha de fer-Ia pre-

valer. En moments d'una certa indefinició, o potser difu-

minació deis elements de referencia, d'aquest imaginari

col·lectiu que ens fa ser el que som, I'afermament de la

festa deis Tres Tombs dóna sentit a una manera de ser i

d'entendre I'espai públic com a espai de relació, de cele-

bració, d'exhibició d'usos i costums com sempre ha

estat.

1 el futur?

Qui pot predir el futur? Pero al marge de la predicció,

el que crec que ha de valer és la projecció del que avui

es fa cap a un derna en que, amb les variacions que

corresponguin i amb les adequacions que la societat

demandi, la festa perviura. Jo no sóc qui, ni cree que em

correspongui, ni s'hagi de donar consell a una gent que

té el cul pelat de treballar pels Tres Tombs, pero matre-

viria a donar alguns idees que ja hi són pero que shau-

rien de perseverar per damunt de tot: mantenir el caliu

hurna com a element de cohesió i de generar conflanca:

objectius i projecte de festa i entorn clars i definits;

mantenir i augmentar, si és possible, el suport institucio-

nal; intentar superar el localisme i situar la nostra festa

en el conjunt festiu del país; no perdre la proximitat que

avui té amb la ciutadania i mantenir aquests valors de

treball, esforc, constancia, estimació per la terra i la

festa; recerca de complicitat...

En fi, tot allo que ha fet que, des d'un passat molt

vinculat a la terra i a la ciutat, visquem un present

engrescador que és la millor garantia de projecció cap

el futuro

Algú ho explicara quan es celebrin els 250 anys.

Segur!!

Sixte Moral i Reixach
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