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HISTORIA A LESNOSTRES MANS - DONES AMa MEMORIA

CARNAVAL DE VNG =
UN CARNAVAL 40 + 40 + 40
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Article escrit per
Juditb Barbacil

El taller de La Historia a les nostres mans - Dones amb memoria som un taller únic al país
que fa disset anys que treballa pel rescat de les rnernories col·lectives i de la vida quotidiana.
Per aquest motiu i per celebrar aquesta eferneride col· lectiva, el taller s'ha sumat a la fórmula
d'enguany: CARNAVAL DE VNG = UN CARNAVAL 40+40+40 (1936-1976-2016).

Amb aquesta fórmula, el taller sapropara al passat segle XX, permetent-se la llicericia
de comptar com a 40 els primers ~36 anys, i també com a 40 les quasi quatre decades de la Dic-
tadura. Després daquestes.Ilicencies , seran l'any 1936 (el de l'inici de la Guerra) i el 1976 (el
primer després de la Dictadura) els que marcaran els dos punts d'inflexió. També aprofitarem
perrecordar-vos ¡-apropar-vos a uu.Ilibre editat per la FAC l'any 2000, el de l'Albert Tubau,
que porta per tíiol: "Unsegle d~Carnaval. Miséries i poca-soltades i que creiem que us ajudara
a situar-vos en el context. Comerrcern?
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De l'anyada del 1937, la Camelia sembla que hagifet un master carnavalesc. Té de tot i sap un munt

d'histories deis carnavals passats.
"

El Carnaval de Vilanova i la Geltrü, hereu d'un carnaval vuitcentista 'que havia guanyat renom i popula-

ritat, ha seguit un camí paral-lel als esdevenimentsque han configurataquest entornoGresca i poca-sol-
tadeshan alternat, dones, amb etapesdefoscor i de miséries. ,.' (.

Lesprimeres Comparsesde la República evolucionaren per una co7lade carrers que estrenaven nom.

Sortiren les banderes de la Unió Vilanovesa, Els Pescadors, Centre Federal, Foment del Treball, Grecia
J

Groga, Orfeó Vilanoví i Casal Catalanista.

CAMELIA FERRER GARRIGA
•••78 CARNAVALS

Per on voleu que comenci?

Voleuqueparli de mantons?Donesen parlo. Sabíeuque el mantó del ball de mantons no era el mateix que

el d'anar a la comparsa? Moltes donesensreservem el bo pel ball pero.ja fa molts anys, que em vaig trobar

el que feia servir la meya avia per anar a la Comparsa.Era un simple triangle, era més lleuger, més comode i

no pesavatant a I'hora d'anar a saltar.

Voleu que parli debarretines? Donestambé en puc parlar. Aporto les fotos de dues barretines historiques.

La primera era la del meu avi, que la feia servir per anar amb els del Posit de Pescadors.Té més de 120 anys

ihi ha una V brodada i un cree a la punta per a que quedés més bé quan la portés posada.L' altra barretina és

la de la mítica Grecia Groga, ésmolt més delicada que l'altra, és com de ras. El meu pare pertanyia a aquesta

entitat humorística vilanovina desaparegudaamb l' esclat de la guerra. Tambéporta un cree a la punta.

BARRnlNA DEL POSIT BARRETINA DE LA GRECIA GROGA

El dimarts 25 defebrer de 1936,esfeien les darreres Comparses abans de l'aixecamentmilitar del 18 de

juliol que donaria pas a aquella guerra insensata.

El3 defebrer de 1937espromulgava, a Burgos, la prohibició de celebrar festes de Carnaval a tot el "terri-

torio nacional" Foren gairebé tres anys de guerra civil i unafeixuga postguerra de repressiá, mancances

i precarietats de tot ordre.
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Les societatsforen clausurades i lesprimeres no s'obriren fins a partir de 1942.A l'equador de la década,

s'organitzen tímidament elsprimers balls de societat al voltant de les datesdeCarnaval, terminologia pros-

crita ....

ROSA ARNAL COSTA
.••84 CARNAVALS

Si no et coneixien, no entraves

Com bé sabeu,encaraque el Carnaval es va prohibir l'any 1937 i no se'n podia dir ni el nom... nosaltres, a

nivell popular, semprevam dir Carnaval i ensvam continuar disfressant.Aixo sí, a les portes dels balls havies

de passar"l'aduana". Res de mascares!1si no et coneixien, no et deixaven passar.

Aquí aVilanova acostumaverna llogar les disfressesal costatde l'academia Al.Ml (carreterageneral).Un any

vaig anar deMamita (fotografia), no ens van reconeixer iens vam haver d'esperar fora. El Vare1aestavade

vigilant i si no sortia algú de la colla que et reconegués,no entraves.

VESTITS DE GITANOS (1950) .. VISTIDADE
MAMITA AMB EL MEU HOME (1951)

El vespredeDimarts de Carnaval hi havia ball de disfressesal Fomento Villanovés. Era un 22 defebrer de

1955. Un grup deparelles abillades de comparsers, amb american esvermelles, barretines i mantons.feien
passada al saló de Fentitat. DJallá sortiren, en formació nocturna i clandestina, jins al local del Casino

artesa, antic Diana, on esfeia el ball deLa Unión Villanovesa.

Aquell actefou la llavor mésprimigenio, que permetria la recuperaciá i la subsistencia de Fesséncia del

nostre Carnaval. L'an» segiient, desprésd'aquella gesta simbolica, prop d'un centenar deparelles de com-

parsers sortiren del F omen~acompanyatsper una banda de música.

El 1,957Jaquella manifestaciá festiva deixava la clandestinitat i més de 200 parelles feien passada el diu-

menge al migdia:a la-placa de les'Cols: SJhi afegiren els representants del Posit dePescadors, que supera-

re" en nombre deparelles elspioners del Foment. .
• ~.é'"
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Un any després,les autoritats esveuen obligades a reconéixer oficialment aquella activitat amb la mesqui-

na denominació de Fiestasde Invierno (...). És en aquestes époquesque comenca a sonar El Turuta, tina

marxa militar que molt aviat esdevindra la música titular de les comparsés.El Thruta 'esconsolida a parti¡. .

del 1958amb l'aparició de la bandera de l'.Agrupació Excursionista Talaia. ~ . .
., .

Balls de només dues hores? 1méscosesde les comparses

Un ball denomésdueshores.aispreguntareu?Els meusrecords daten de finals delsanys 50del seglepas-

sat.Durant tres dies es feia al Foment un ball de tarda que li deien de Les Dues Hores i que estavadedicat a

la jovenalla. '

Jo encaraanavaa l'escola, a una escola de monges, i els dies de Carnaval, a les set quan plegávem, ens feien

anar a la capella a resarun desagravi pels molt pecatsque es feien per Carnaval.

1que feiem quan sortíem de l'escola? - us preguntareu. Dones només anavemcorrents cap al Foment perque

el ball ja havia comencat,pero encaraquedavauna bona estonaper ballar i riure, sobretot riure, que de ballar

en sabíemben poc.

Més cosesdeIsprimers anysde lesComparsesrecuperades...

ROSA ROMAGOSA CARBONELL
...11CARNAVALS

L'any 1959 vaig anar a la Comparsa per primera

vegada. També feia molt poc que tornaven a ser

"oficials". Previament, el comparserhavia demanat

permís als paresde la comparsera.

Varern sortir amb una parella una mica més gran

que nosaltres i queja eren novios. La societat esco-

llida va ser la Talaia, una de les que té una trajec-

toria més llarga de la ciutat. Varem dinar al Solvi

del Passeigdel Carme i desprésde dinar, les dife-

rents societatsde la ciutat ensvisitavern .Es ballava

un ball i, apa! Cap a un altre local.

Sempre vaig anar amb el mateix comparser, amb el temps ens vam fer novios i ... ens vam acabar casant.

Quantesparelles de comparserss'han fet novios o s'han casat?Pregunteu ija ho veureu.

A cornencarnentde la décadadeIs setantaa les banderesdel Foment, del Posit, de la Talaia i del Coro s'hi

afegiren la de la PenyaBarcelonista, la dels DansairesVilanovins, la de la Grescai la de l' Acord.
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El 79 i el80 apareixen les banderesdeLa Gresca, l'.AV de la Geltrú, Sant Ioan, l'Orfeó Vilanoví o la Gavi-

na. Tota societat amb un mínim d' orgull i d' autoestima esveiagairebé obligada aparticipar en el Carnaval.

Sí, ho heu sentit bé.No tothom ho pot afirmar amb aquestarotunditat. En canvi,jo sí. . .i ho tomaré a fer: TINC

UN CARNESTOLTES DE CARN 1OSSOSA CASA.

Us en faré cinc centims, Resulta que el meu marit, a l'any 1975, durant la nit del Dijous Gras de l'any de

les Associacions a la Sala, ja va fer de Carnestoltes. 1 li va agradar tant que l'any 1977, en plena transició i

puixanca del Carnaval de Vilanova, va tomar a ser l'encarregat de fer de Camestoltesper llegir el Sermoneta

la xatonadade la Unió Vilanovina de la nit del Dijous Gras. 1per fer-ho ben fet, ja ho sabeu,s'ha de practicar

molt i molt. Assaig a casa,i més assaiga casa... i més assaiga casa... 1al final me'ls vaig aprendrejo!

CARNESTOLTES

Tinc un Carnestoltes a casa

PORTADA DEL SERMONET DE 1977

Cedit per Maria deis Angels Barbacil

El 1946,deu anys desprésdel-darrer Carnaval, al local del Foment succeia unfet incipient i modest,pero

carregat de simbolisme. en un sopar de Carnaval hi apareix un Carnestoltes casolá i discret quefa reviure

p~r ~ns moments.l'a~tentic esperiide ld festa. Era el 1955:passarien encara vint-i-un anys abans que el

Rei-Carnestoltesfos restituit en el seupaper d'element central i ineludible de lafesta.
I
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L'any 1974,el Coro va organitzar la primera Comparsa del Vidalói, amb 33parelles.Aclamat pel context

reinvindicatiu, un Carnestoltes clandestí apareixia al ball del Coro. 'Coro i Acord es disputaven la pree-

minencia en la impulsió de la recuperació carnavalesca. ( ... ) A les"Vig111esde la mortdel dictador ja s'at-

cepta el mot Carnaval. .

E120-N i entre llagrimes de cocodril i l' espetecdeis tapsde les ampollés de uXa,mpaJ'y"el dictador assistiria

al seuparticular "Enterro de la sardina". Després de la llarga agonia, pera, el seu estat s'assemblavamés

al d'una arengada. Més destrempat que el Carnestoltes, se l'endugueren al seu Valle de }os Caídos. Sota

aquella pedra, s'hi tancaven prop de quaranta anys d'infortunis i tragedia. S'obria una nova etapa.Per al

Carnaval, també.

Pero el veritable símbol d' aquell punt historie d'inflexió fou la recuperació de l'.Arrivo del Rei Carnestoltes,

per primer cop amb tots els ets i uts, desprésde la Guerra. Era el27 defebrer i tot semblava igual quejust
•

quaranta anys enrere (...).

Lentament, el Carnaval es torna al poble i el 1976escrea la Comissió de Carnaval.formadaper represen-

tants de les societatsqueparticipaven a Les Comparses(... ). El programa d'aquell any era idéntic a l'ante-

rior.pero en catalá ( ... ). La forca deis barris escomenca a notar i el Carnaval ésuna oportuaitat excel-lent

per conrear els valors d'identitat, coHaboració i solidaritat.

MARIA ANGELA PRAl FONI
.. .11 CARNAVAU

Cosir per guarnir carrers

Guarnir els carrers. Que bonics que queden! Pas-

sespels carrers i la mirada se te'n va cap als bal-

cons i cap amunt. A veure aquestcarrer? A veure

aquell altre? Aquest sempre destaca... Pero algú

pensa amb la feina que hi ha al darrera? És una

feina agradable,buscadai desitjada... pero feina.

Potserper aixo s'ha anatperdent i aras'esta inten-

tant recuperar! Quanteshores que m'havia passat

cosint i cosint..., pero que bé que m'ho passava

amb els del meu carrer. 1és clar!

El resultat ho compensa tot, oi ? Endavant amb

aquesta iniciativa! Recuperem els carrers guar-

nits, us ho demanauna veterana! Gracies!

Foto cedidaper Maria ÁngelaPrat Font
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Totsaquellsesdevenimentssuposarenel despertardela conscienciacol,lectivai un interés,entreintel-lec-
tual i encuriosit.per desenterrarelsdetallsd'aquell magneCarnaval vuitcentistai d'abansde la Guerra,
ara mésmitificat quemai. Vellsprotagonistesd'aquellesenyoradesetapess'esplaiavencontant rondalles

a la voradelfoc.

IMPRESSIONS
GENERALS
DEL TALLER

"DONES AMI MEMORIA"

Tal i com diu aquestfragment d' Un SegledeCarnaval,el taller és un dar exemple d'aquest despertarde la

conscienciacol-lectiva i, potser,ja mitificació. L'any passatja ensvam remuntar als anysd'abans de la Guerra

Civil. Ara, amb petits esquitxos, volem explicar-vos impressions generalsdel taller.

La Tina Moya ensrecorda: "Jo vaig comencar a anara la primera comparsaoficial, l'any 1957.Anava amb el

Posit. També recordo que, de ben petita, em portaven als carnavals infantils de la mateixa entitat. També vaig

poder anar al primer Vidalot que es va fer ja mort Franco. Aquell anys, les parelles esrifaven i no sabiesamb

qui anaves".

Totes les talleristes coincideixen en el fet que un cop es recuperarenles Comparsesla majoria d'elles hi ana-

ren i que tingueren molt d'exit entre els vilanovins i vilanovines de I'epoca. Per exemple, la Talaia va poder

atrauremolta gent, ja que només feia falta una camisa blanca i un mocador.

Tambécomentenque elles semprehavien celebrat el Carnaval, tot i la prohibició. Havien anatmoltes vegades

amb disfresseseconómiques, reftex de la situació del país.Anar de fantasmes,amb pijames i orinals, d'indis

amb sacs... són només alguns d'aquests exemples. Recorden que la Gran Penya llogava els baixos d'un ma-

gatzem (actualMassimo Dutti) on es feien balls.

Finalment, tal i com enscomenta la Madrona Gras: "El canvi mésgran quevam notar amb l'arribada del

Carnaval democratícva ser queja no enshavíemde descobrir la cara per la Guardia Civil".

Es comentatambé la importancia de la recuperació del Sermódel Rei Carnestoltes,fet que va fer sorgir un nou

tipus de vilanovins i vilanovines: els colleccionistes de sermons,com és el cas de la Pepita Maria. El taller

també assenyalael gran pes del Vidalot i del dissabtede Carnaval, amb els Mascarots. Un fort impacte fou,
que arribava moltíssima gent de fora i entre ells molts travestis... definitivament, els temps havien canviat.

Bón Carnaval!
. ,

1arribats a aquestpunt, queja veieu que de carda en tenim per una bona estonamés.Sabeuque us diem? Que
r

el 2016 ja us el deixem per a vosaltres!

Gaudiu i guardeu-N?,sels miIlors records, us ho diuen les Dones amb Memoria!

••
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