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Quan el Nadal ja es caliu,
i la Candelera riu,
l’àngel que el nom dels vents sap,
i cimeja el campanar,
assenyala Sant Antoni.
                                                
De les minves de gener,
ell en té les claus de fum,
i les roques despullades,
com el desig que s’encén,
són el mosaic de la festa.

La cirereta d’arboç,
vermell robat a l’amor,
si la nit és estrellada,
devora el foc ens encisa,
de tot mal ens protegeix,
si la foscor és llum i sirga.  
                                                
Ramellets de bruc d’hivern
i les flors de l’ametller
ja engalanen la contrada,
l’omplien tot de rosada
els romanins i les murtres,
i el pa blanc desenfornat
és calent damunt la taula.
                                            
Nang-nang-nang, crida a l’albor,
batalls que toquen de festa.
A la caixa de cartró,
fulles tendres de morera,
i el fressar dels cucs de seda,
i la resina de pi,
que, de quan érem petits, 
les primeres flors del trèvol
sentim que encara perfuma.
                                            
A la nit, carrers del son.
Qui busca la pols de lluna?
Com les arnes volem cecs,
donem voltes i més voltes
als fanals d’ombres xineses,
però en tornar al dolç redol,
a la trèmula carícia,
només ens queda a la mà
el cant bell de la sibil·la.
                                            

Els sarments són plens de sol,
d’anhels i malenconies,
de recances i secrets,
de somnis i d’ulls que miren,
de cançons i de rialles,
de naixements i de morts,
de borumballes i cors.
Sant Antoni gloriós,
fins que la llum ens encegui,
preserveu-nos els records.
                                            
Del mirall, torneu-nos-en,
consciència i destí,
per a l’home sol que mira
i la paraula ha perdut,
el vol del saltamartí,
l’espetegar dels petorros,
al camp, de matí, els diumenges,
el no res del mar tranquil,
l’alegria de l’onatge
que es romp contra els farallons,
els camins sense fressar,
i el perfum dolç de la til·la.
                                           
De l’arena del passat,
pèrdues i oblits en trànsit,
feu-ne un nus de seda fina,
i filarem l’aigua encesa,
només del coixí del dia.
Sobre rails de pinassa,
el res confiat dels pins,
−sigui benvingut el mal,
si ve a soles i se’n va,
i s’allunya de l’ espill
on s’emmiralla la vida.
                                            
A la vora de la mar,
les paràboles del temps
tiben dels adéus les xarxes,
s’apaga el bull de la calç
per al passejant que hi vaga,
l’ombra és color dels nabius,
dansa el plomall de les canyes,
i per solcs que mirallegen
grimpen les boies que suren
enmig dels xip-xap de malva.
                                            

Sant Antoni, vós que sou
port de totes les angoixes,
de totes les esperances,
vela blanca i vent terral,
si hi ha plenamar resclosa,
sigueu-nos la prometença
d’estrelles garapinyades,
el bon amic que hi és sempre,
la llenya per fer-hi foc,
quan, de sobte, arriba el fred,
i un bell silenci de cendra,
com el singlot de les ales,
s’emporta la veu que ens fa.

Ensenyeu-nos a esperar,
copinyes sota l’arena,
som la sal de la ressaca,
l’alè quiet de l’atzar,
i els ulls de l’altre que miren.
Del nom que dir no sabem,
doneu-nos-en el secret,
del groc solar dels llissons,
després, de cotó corol·la,
del respir dels bufadors
que fan de l’aigua estelada, 
dels somnis del fang que evoquen,
sobre la tija llenyosa,
els estius de l’atzavara
i el mescal de la lloança.
                                            
Patró dels vilanovins,
a redós de vostra imatge,
fem festa en allargar el dia,
concordeu joia i dolor
en el punt que són contraris,
el contrapès de l’amor,
dins el prim anell de l’arbre,
sigui falç i feix de busques,
revelació i nuesa,
de les ferides cançó,
i acollida i alè i aire.

Bon home, del desert hoste,
torneu-nos l’aigua finida,
litoral de la paraula
darrere el vel del carbó.

Sou el dia que comença,
i el record al cap al tard,
l’arrop i el carabassat,
i els atovons del cel blau
que, mentre, si fan paret,
les danses fan i desfan.
Doneu-nos la bona festa,
i entre els vaivens del silenci,
com una ametlla amargant,
que ens transiti un bri d’amor.

Beneïu la nostra vila
que s’ajaça fins al mar,
i els camps sembrats de les sínies, 
quan els ocells són a joc
i  la gebrada els clivella,
beneïu els mots desats
al cabdell de la rosella,
l’alegria que us portem,
beneïu tot Catalunya,
que bat el cor i es deleix,
s’exalta i alegre glosa
el dot de la vostra gràcia.

Sant Antoni gloriós,
de l’hivern, sol coronat,
de tots els mals averanys,
guardeu-nos als catalans,
i de les hores insomnes,
com de la mala llavor,
deslliureu-nos-en a tots,
i si les larves dels corcs
nien i ens duen malura,
ara que l’udol s’afanya
com el corrent dels torrents,
sigueu-ne el nostre consol,  
la torre i l’estel que salva,
com la bromera de l’aigua
i la roseta del jonc.
                                            
I anem saltant les passeres
fins a l’origen de tot,
la soledat del manobre,
la llum astral que no mor.

Joan Terol i Santana

Sant Antoni gloriós
De Viana anomenat,
Siau nostro’n advocat;
De tot perill gordaumós! 1

 1   Tornada que es canta a Manacor (a l’illa de Mallorca), durant 
la celebració de Ses Completes en honor a Sant Antoni.

PÒRTIC

BONA FESTA MAJOR!
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• SERVEI DE CÀTERING

• ESPECIALISTES EN COL·LECTIVITATS

• BATEIGS

• COMUNIONS

• CASAMENTS

• INAUGURACIONS

• SI HO DESITJA LI MUNTEM UNA CARPA

• I TOT TIPUS DE CELEBRACIONS

Josep Ma S. Capellades

El Càtering
de Vilanova

C. Solicrup 10, nau 9 
08800 Vilanova i la Geltrú

Tel. 93 814 40 77 
info@caserco.com 
 www.caserco.com

C. Solicrup, 21 - Nau B Vilanova i la Geltrú 
Tel./Fax: 938 932 441
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Albert Soler Mayné 
President de l’Associació dels Tres Tombs de Vilanova

Benvolguts socis/es i amics dels Tres Tombs,

Ja som a les portes d’uns nous Tres Tombs, que com cada any dediquem a 
tots els ciutadans de la nostra ciutat i, també a totes les persones foranies que 
ens visiten aquell dia i, per aquests motius intentem que cada any la festa sigui 
més lluïda. 

Per mi, com a president dels Tres Tombs, la festa és la millor que hi ha a 
Vilanova i la Geltrú. Ho dic perquè soc un gran amant dels cavalls, carros i ca-
rruatges. Per aquest motiu fa temps que estic vinculat a l’Associació i aquest any 
he volgut agafar les regnes i ser el cap visible de l’associació per millorar la festa, 
fer-la créixer i que segueixi sent referent a tot Catalunya. 

El meu equip i jo hem agafat aquestes regnes amb molta il·lusió i empenta, 
volem donar un gir a la festa,  volem actualitzar-la. Convertint-la encara més en 
la Festa Major d’Hivern en honor al nostre patró Sant Antoni Abad. 

A part d’afegir i consolidar alguns actes volem donar una rellevància impor-
tant al dia clau de la nostra festa, el dia 17 de gener, volem que segueixi sent 
el gran dia i que per la nostra Rambla veiem desfilar més de 400 animals entre 
cavalls muntats, carros i carruatges.  Que rebran el reconeixement i escalf de tota 
la ciutadania, ja que sense ells no existirien els Tres Tombs. 

En nom propi i de la junta de l’Associació vull agrair al poble de Vilanova i a 
tothom qui ens dóna suport per fer que els nostres TRES TOMBS siguin els més 
importants de tot Catalunya.

SALUTACIÓ
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·Belles Arts
·Manualitats
·Marcs a mida
·Miralls
·Quadres
·Tallers

C/ Menéndez Pelayo,9 · 08800 Vilanova i la Geltrú · Tel./Fax: 936 571 261
irisart9@yahoo.es · www.irisart9.com

  
Ctra. Vimbodí, Qm 2 - 43430 VIMBODÍ

Tel. 977 878 011 - www.pirotecniacatalana.com

Tel.: 93 893 15 02
Av. Garraf, 2
08800 / Vilanova i la Geltrú

Avda. de Cubelles, 28 baixos
Tel. i Fax: 93 815 31 69

08800 Vilanova i la Geltrú
contreras@construccionscontreras1945.cat

www.construccionscontreras1945.cat

més d’un segle donant servei, 
des de 1896

St. Pau, 15 · T. 938 930 944 
08800 Vilanova i la Geltrú
canvall1896@gmail.com Can Vall
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Neus Lloveras i Massana 
Alcaldessa de Vilanova i la Geltrú

Com cada entrada d’any, saludem l’obertura del calendari festiu de Vila-
nova i la Geltrú amb les festes dedicades al patró sant Antoni Abat. Amb els 
tradicionals Tres Tombs com a acte emblemàtic i més multitudinari, la nostra 
festa major d’hivern ens transporta al món de la pagesia d’abans, com a part 
de la nostra història, de la nostra cultura i, en definitiva, de qui som avui. 

Efectivament, en els temps actuals, en què sovint tenim la sensació de viure 
molt de pressa i amb una certa dependència a la tecnologia, aquesta festa és una 
invitació a aturar-nos en el temps, a recordar els nostres orígens, a reviure les 
activitats que conformaven el dia a dia dels nostres avantpassats... És també una 
oportunitat per assaborir, pausadament, allò que és autèntic i essencial. 

Els vilanovins i les vilanovines ens enorgullim de les nostres festes i tradicions, 
sentim que ens identifiquen com a poble i ens generen un vincle entre nosaltres. 
En el cas dels Tres Tombs, parlem d’una de les celebracions més antigues, d’un 
patrimoni que ha perdurat durant generacions i que a l’actualitat podem afirmar 
que gaudeix d’una bona qualitat de vida. 

I és que els Tres Tombs de Vilanova i la Geltrú mantenen la capacitat d’or-
ganitzar-se cada 17 de gener, caigui com caigui en el calendari, tot conservant 
l’interès tant per als participants com per a amants dels cavalls de totes les con-
trades, que vénen a la nostra ciutat. Per tot plegat, vull posar en valor la tasca 
que realitza durant tot l’any l’Associació dels Tres Tombs en la preservació i la 
divulgació d’aquest patrimoni de Vilanova i la Geltrú, per mantenir-ne viva la 
memòria, però també per garantir-ne el futur. 

En aquest sentit, cal felicitar l’Associació dels Tres Tombs per l’esforç per 
estar al dia, però sobretot per l’aposta d’implicar la gent jove, de transmetre’ls la 
passió per les nostres tradicions, per tal que demà siguin ells els qui n’assumeixin 
la responsabilitat de divulgar-les. 

A totes i a tots, molt bona festa major!

SALUTACIÓ
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loteriapages@loteriapages.com
info@loteriapages.com

Rbla. Josep T. Ventosa, 21
VILANOVA I LA GELTRÚ

08800 Barcelona
Tel 93 815 05 29 - 93 815 13 45www.loteriapages.com

Punt de venda 11785

Ctra. de Vilanova a l’Arboç, Km. 2  - 08800 Vilanova i la Geltrú - Tel. 93 893 48 11  - www.scampama.cat

Carrer d’Eusebi Millan 27 – 08800 Vilanova i la Geltrú 
Tel. 93 814 3 111 • Mòbil 670 307 111 

e-mail: josep@marbrescalvet.com
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Els Tres Tombs, festa major d’hivern de Vilanova i la Geltrú, se celebra en reconeixement 
del paper que van tenir els animals en el nostre passat més proper i en honor de Sant Antoni 
Abat, copatró de la ciutat conjuntament amb la Mare de Déu de les Neus, protector i guaridor 
del bestiar.   

Per aquest motiu, el 17 de gener de cada any la ciutat s’engalana per retre homenatge 
als cavalls, les mules, els matxos... perquè els animals eren el fet indispensable d’aquest món 
que ja hem deixat enrere. Una societat rural on es convivia integradorament amb les bèsties, 
una societat que depenia d’aquesta relació i on la sort amb el bestiam significava signe de 
ventura, de prosperitat i de progrés. 

A la nostra ciutat, la societat civil sempre ha tingut un paper clau en la conservació i 
manteniment de les tradicions populars, en ser element clau en la consolidació i creació 
d’una societat cohesionada. Vilanova i la Geltrú i la seva dinàmica cultural en totes les seves 
vessants, només s’entén si es posa de relleu el paper de les entitats i associacions que 
conformen el seu teixit associatiu amb el seu treball desinteressat i incansable, posant el seu 
tarannà al servei de construir espais de cohesió, d’arrelament i de fer-nos present que som 
part d’una col·lectivitat. 

L’Associació dels Tres Tombs és exemple per a la ciutat, és exemple de com l’estimació 
per la nostra cultura i les nostres tradicions pot superar i fer front a tots els entrebancs i difi-
cultats que l’avenir comporta. Gràcies a aquest compromís públic, actualment podem gaudir 
d’una festa tradicional que s’ha posicionat en un lloc de privilegi en el conjunt de les festes del 
país i ha esdevingut, per això, exemple a seguir per a altres festes i ciutats d’arreu.

Enguany, l’Associació dels Tres Tombs ha incorporat persones noves a la junta directiva 
de l’associació; ha fet una renovació  dels seus càrrecs representatius i ho ha fet compaginant 
la saviesa de l’experiència i del llegat d’anteriors juntes amb la il·lusió de futur i de projecte 
renovat que tot canvi comporta. Des de l’Ajuntament, volem desitjar-los tota mena d’encerts 
en aquesta nova etapa i oferir-los tot els nostre suport. 

Ara cal que comenci la Festa dels Tres Tombs i que totes i tots gaudim d’aquest programa 
d’actes extraordinari on s’hi poden trobar activitats per a tothom. I us animo, des d’aquí, a 
participar-hi i gaudir d’aquesta ancestral festa tradicional de la ciutat i el país. 

Us desitjo un molt bon Tres Tombs!!!

Adelaida Moya Taulés 
Regidora de Cultura, Convivència i Equitat

SALUTACIÓ
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BANDERERA DE LA FESTA 
DELS TRES TOMBS 2019

Laia Paños Prats



Tres Tombs 2019  |  17 

A la plaça de les Cols toca encara un xic de sol. Com 
ja fa un parell d’anys, hem quedat a la porta del Foment 
Vilanoví per entrevistar la joveníssima banderera d’a-
quest any, la Laia Paños Prats.

En arribar-hi, ja m’espera la Núria Domingo Sana-
huja, la secretària adjunta de l’Associació dels Tres 
Tombs, càrrec que ocupa després dels canvis que s’han 
produït a la Junta i que han suposat la incorporació d’u-
na colla de joves que de ben segur ens sorprendran 
aviat amb iniciatives i noves propostes que renovaran la 
Festa Major d’hivern vilanovina, no ho oblidem, un dels 
Tres Tombs més emblemàtics de Catalunya.

Tot just comencem a parlar, arriben la Laia i la seva 
mare, l’Elisabet Prats Fornos, i, després de les salutaci-
ons convencionals, pugem cap a la Sala de Juntes del 
Foment on ens hi estarem una bona estona xerrotejant 
davant un cafetó.

La Laia, que té 15 anys i fa 4rt. d’ ESO a l’institut 
Manuel de Cabanyes, confessa que li agrada estudiar, 
cosa que la seva mare, que se la mira expectant, men-
tre conversa amb la Núria, des de l’altre costat de la tau-
la, admet. I quan li pregunto si és de lletres o ciències 
respon sense dubtar-ho: −de lletres! 

La Laia, que de fa un any viu a Canyelles amb els 
seus pares, l’Álvaro i l’Elisabet,  i amb la seva germana 
Zaira, és vilanovina, de la plaça Beatriu de Claramunt, 
però no és d’aquesta casa d’on sortirà la bandera, sinó 
de la que la seva iaia Pepita té al carrer del Dr. Fleming 
25,  i on la Laia passa la major part dels dies durant la 
setmana, mentre dura el curs acadèmic.

La Laia en parla, de la iaia, i és que li encanta el men-
jar que li fa, −és molt bona cuinera!, i fa uns macarrons... 
I comença a explicar engrescada com els prepara i el 
que els hi posa... −i de postres, un arròs amb llet!...

I és que la Laia cada dia feiner s’aixeca a quarts de 8 
i ve cap a Vilanova on, a més de les classes a l’institut, 
hi fa tot tipus d’activitats abans de tornar-se’n a Canye-
lles cap a les 9 del vespre. 

Com tants altres adolescents, la Laia, a banda de la 
seva afició i estima pels cavalls i l’hípica,  compagina 
els seus estudis amb altres activitats com el ball, si les 
notes dels estudis a l’institut són bones; el gimnàs, con-

versa d’anglès i, a més, sempre que pot, és clar, es 
deleix per passar llargues estones amb els seus amics, 
els amics del Cabanyes, perquè, diu, a Canyelles, no en 
té, −la casa és molt maca i s’hi està bé, però la urbanit-
zació on vivim és molt solitària, de fet,  a mi m’agradaria 
que hi tornéssim, a Vilanova..., i, mentre ho diu, busca 
la mirada de complicitat de la mare.

Li agrada, i molt, la Festa Major de Vilanova, a l’estiu, 
i em parla del “Tinglado”,    −M’encanta!, amb aquell 
bon ambient que hi ha, i la música!, Txarango, Buhos, 
Gertrudis... És fantàstic! I Beethoven o Mozart? −li dic, i 
obre, sorpresa,  uns ulls com a taronges, i riem...

Quan li pregunto per la seva relació amb la Festa 
dels Tres Tombs i amb el món dels cavalls tot canvia, 
la Laia es torna molt més xerraire, es belluga i gesticula 
somrient...i aprofita ensenyar-me algunes fotografies 
que guarda al mòbil de quan era petita...

És en aquest moment que surt a la conversa l’avi Ri-
quelme Prats, que se li va morir quan la Laia tenia tres 
anys, i que va arribar del Pont de Suert, de l’Alta Riba-
gorça, a Vilanova, quan ENHER va inaugurar la tèrmica 
de Cubelles, i llavors, s’hi va quedar. L’avi que, com ens 
explica tot d’una l’Elisabet, se’n cuidava de can Cucu-
rella, la masia on feia de masover després de la seva 
jornada laboral a la tèrmica que acabava a les dues del 
migdia, i on sembrava i tenia animals, l’avi que li va pre-
parar el primer poni falabella per sortir, en companyia 
de la seva mare, als seus primers Tres Tombs, l’avi que, 
amic de molts pagesos vilanovins, perquè ja li venia de 
família, sempre deia que estar a prop dels animals feia 
més persones a les persones. L’Elisabet recorda que, 
ara sí, ara també, hi feia cap amb el pare fins a can  
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Frederic, però la seva afició pels cavalls li venia d’abans, 
de quan ell vivia al Pont de Suert, i que va ser després 
que els va venir allò de tenir-ne cura per poder  lluir-los 
el dia de Sant Antoni.

A la il·lusió de la Laia per fer de banderera dels Tres 
Tombs, la Festa Major vilanovina que més li agrada, 
s’afegeix el fet que la seva mare, l’Elisabet, serà la 
capitana de bandera i la seva germana, Zaira, una de 
les dues cordoneres; l’altra, la Merche, una amiga de 
la família que coneixen de trobar-se a l’hípica on hi van 
cada dia, perquè els cavalls, si no, s’enyoren i, a més, 
necessiten cavalcar,  −sí, diu l’Elisabet, ens fa il·lusió, i 
molta, les nenes s’han anat fent grans, i de sempre que 
hem sortit als Tres Tombs; a més, la Laia sempre ho viu 
d’una manera apassionada, passa molts nervis per si, 
no fos cas, els animals es fessin mal, així que, pensat i 
fet!, i aquí som encetant el que esperem que sigui una 
tradició familiar. 

La Laia torna a somriure i em parla dels seus cavalls, 
dels seus primers ponis, del “Manchitas”, de quan ella 
tenia sis anys, de l’“Indio”, amb el qual va concursar i va 

guanyar el primer premi, del primer cavall “Caramelo”, 
dels cavalls que ara tenen a l’hípica “Vinyet” de Sant Mi-
quel d’Olèrdola: dos cavalls espanyols, una euga i dos 
poltres frisons i, és clar, del “Certero” el preciós cavall 
de dotze anys que muntarà per a portar la bandera, que 
coneix des de fa vuit anys i amb el qual manté una més 
que bona relació, −mira, i em mostra, al mòbil, un vídeo 
on es veu com ella el crida, i el cavall ve al galop, tot 
amatent, i s’atura dòcil al seu costat, i la mira, i espera 
pacient. Quina meravella! −li dic, fascinat.

El temps ha anat passant i els dic que ja està, que si 
volen podem marxar. A la porta del Foment els  desitjo a 
la Laia i a l’Elisabet que aquest sigui el millor dels seus 
Tres Tombs, i convençut que així serà, ens acomiadem 
fins ben aviat. 

Per Sant Antoni, un pas de dimoni!, i tornarem a tan-
car un altre cop un dels cicles festius de la nostra ciutat, 
i fins al proper any, i un altre pic, a córrer a buscar el tor-
tell de Sant Antoni que la Laia reconeix que li encanta.

 
                                                                                                  

J.TEROL-SANTANA
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LA FESTA DEL 
CAVALL 2018

La Festa del Cavall és una celebració que cada setembre l’associació 
dels Tres Tombs de Vilanova organitzem. Ha anat variant el format en el pas 
del temps, s’hi ha celebrat Concursos Morfològics, recreacions teatrals i his-
tòriques entorn al món del cavall, espectacles eqüestres, passejades pel pas-
seig marítim, etc.

En aquesta darrera edició que vàrem celebrar durant els dies 8 i 9 de 
setembre, la Festa del Cavall tornà a organitzar-se a la Masia d’en Frederic, 
un canvi d’ubicació respecte a les darreres edicions, i on hem volgut que el 
centre d’interès, a partir d’aquest any i en les properes edicions, sigui el cavall 
i els oficis d’antic, molt relacionats amb el món agrícola i ramader que són molt 
pròxims al cavall.

Durant tot el dissabte el recinte de la Masia d’en Frederic es va transfor-
mar i va retrocedir en el temps tot acollint la Ia Mostra d’arts i oficis tradicio-
nals, aquesta edició la vàrem voler dedicar a oficis relacionats amb els cavalls 
i les mules. 

Vam poder veure com forjaven les ferradures els antics Ferrers amb la 
forja de carbó, com cosien el cuir els antics Basters per fer els guarniments 
dels cavalls, com es realitzaven les estores pels carros de la mà de l’Espartera 
o com es feien els coves per les verdures per transportar al carro o els cistells 
per anar a comprar de la mà de la Cistellera.  També vam poder veure com 
el ferrador de cavalls els ferrava com es continua fent en l’actualitat, ofici que 
ha perdurat en el pas del temps i, avui en dia, encara en podem trobar un bon 
nombre. 

A part, durant tot el cap de setmana la canalla i, no tant canalla, van poder 
disfrutar de les passejades en poni a càrrec de la hípica Rosper i de passeja-
des en carro de pagès a càrrec de l’associació dels Tres Tombs i de la Mostra 
de productes Artesanals.

La tarda del dissabte la Hípica Rosper, a qui estem molt agraïts, ens va 
oferir a la Pista Central de la Masia, una Exhibició Hípica dels alumnes del seu 
centre, amb el que vam tancar les activitats del dissabte.

El diumenge, per primera vegada a Vilanova, vam veure un Concurs de 
Manejabilitat de carros de pagès amb dos cavalls. Els concursos de manejabi-
litat en carro de pagès s’acostumen a veure amb un cavall, en aquesta ocasió 
vam poder veure la dificultat de conduir un carro amb dos cavalls a la llarga 
per un circuit tancat, tot un espectacle!!!!

A continuació vàrem poder observar una exhibició de diferents tipus car-
ruatges. On durant cinc minuts cada carruatge abillat amb les seves millors 
gales van poder lluir l’estil dels cavalls de diferents races i la diversitat de 
carruatges, tots ells explicats de forma magistral pel gran Xavier Mestres.

Per cloure la Festa del Cavall 2018 vam tenir l’acte central. El que dóna el 
tret de sortida a l’edició dels Tres Tombs 2019. A les 13:00h a la Sala d’Actes 
de la Masia d’en Frederic es va realitzar el Sorteig de l’equip de Bandera dels 
Tres Tombs 2019, on va sortir escollida com a Banderera la Laia Paños com a 
única candidatura presentada.

 Aquesta crònica és un petit reflex del que vas ser la festa del Cavall 2018. 
Esperem que algun dels dies l’hagueu viscut en primera persona. Si no és així 
us animem a participar i a gaudir de la propera edició que se celebrarà el 7 i 8 
de setembre de 2019. Amb la que la junta de l’associació dels Tres Tombs ja 
ha començat a treballar i a pensar què s’hi oferirà.  
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ENTREVISTA amb

ALFONSO  ROSAL  MORAL
Vocal de l’Associació per a l’organització 
dels Tres Tombs i distingit amb el Premi 

“Memorial Albert Salvany 2018”.

Seguint el procés tradicional i com a cloenda de totes les 
activitats i festeigs  dels Tres Tombs de l’edició de l’any 2018, 
es va celebrar l’habitual Dinar de Germanor en un cèntric res-
taurant, i on es va procedir al lliurament del trofeu “Memorial 
Albert Salvany”.

El president de l’Associació Jaume Mercadé Balcells, en 
nom del jurat, de la junta i de la família Salvany, va lliurar la 
distinció a l’actiu vocal Alfonso Real Moral.

El propi Jaume Mercadé, ja com expresident de l’Asso-
ciació em comentava: Per unanimitat del jurat, vam escollir 
a Alfonso Rosal com a mereixedor de rebre aquesta distin-
ció, atès que és una persona molt activa, emprenedora, amb 
gran capacitat pel treball, que any darrera any no regateja cap 
mena d’esforç en pro del millor lluïment de la festa. 

Ens posarem en comunicació amb Alfonso Rosal, perso-
natge que ja coneixíem des de fa alguns anys. Després de 
felicitar-lo per la distinció que havia rebut, l’abordàrem amb 
aquest seguit de preguntes.

Sabem, Alfonso, que ets un andalús establert a Vilanova. 
Concretament, d’on ets i quan vas arribar aquí?

Vaig néixer a Fernán Núñez, un municipi cordovès 
d’uns 10.000 habitants. Amb limitada formació escolar, 
als 9 anys vaig començar a treballar al camp, familiarit-
zant-me amb l’agricultura i amb els cavalls. Als 18 anys 
vaig arribar a Vilanova i el meu lloc de treball va ser la 
Granja Albà.

I com va ésser el teu contacte amb l’Associació dels Tres 
Tombs?

Com que vivia al carrer de Lepant i formava part de la 
Junta de Veïns, a la Torre d’Enveja coincidírem amb els 
membres dels Tres Tombs, que en aquell indret també 
tenien la seva seu. Em van demanar la meva col·labor-

ació i des d’aleshores sóc un més d’ells. A més a més, 
tal com t’he dit, jo vinc del món rural i els Tres Tombs era 
quelcom ideal per mi.

Quants anys fa d’això?

Vaig entrar a formar part de la junta, quan l’amic Jau-
me Mercadé va ser escollit president. Era l’any 2008.

T’esperaves aquesta distinció?

Va ésser una sorpresa molt gran, i vull donar les més 
sinceres gràcies a totes les persones  que van decidir el 
meu nomenament, com a mereixedor d’aquest privilegi.

Des de que resideixes a Vilanova, com has viscut Els Tres 
Tombs?

Havia participat muntat a cavall i també en carruatges. 
Aquests darrers 10 anys controlo els trofeus i altres di-
versos detalls que conformen l’enorme magnitud i abast 
d’aquesta magnífica festa que és Els Tres Tombs.

Quina parcel·la és la que està reservada a la teva vocalia?

Jo col·laboro, tal com he dit, en totes les activitats 
que organitza l’Associació. En els balls, en el control dels 
trofeus i en tots els apartats organitzatius on faci falta la 
meva aportació.

És un goig tractar amb una persona com l’Alfonso Rosal, 
un tot terreny que destil·la activitat pels quatre costats, i que 
quan parla dels Tres Tombs ho fa amb un entusiasme sense 
límits. Va rebre una merescuda distinció i important guardó, 
com és el Premi “Memorial Albert Salvany”, en reconeixement 
a la seva valuosa i constant aportació a la gran festa del ca-
lendari festiu vilanoví. Felicitats, Alfonso!

                                          Miquel Altadill Giner
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PREGONER DELS TRES TOMBS 2019
LA FESTA MAJOR D’HIVERN

 PERE PUIG I JULIÀ
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Era l’any 1963 que en Pere Puig i Julià va néi-
xer a la ciutat de Barcelona.

L’any 1989 inicià la seva carrera en la realització 
i direcció de cinema i televisió, la seva primera 
aventura professional va ser com a ajudant de 
realització a la sèrie de TV3, “Vindrem a so-
par”, una sèrie que proposava un tipus d’humor 
de l’absurd.

En les sèries televisives és on en Pere Puig ha 
treballat més, i principalment, per Televisió de 
Catalunya. La primera sèrie de sobretaula de 
gran èxit fou “Poblenou”, una producció diri-
gida per Joan Bas i Jaume Banacolocha amb 
guions originals de l’escriptor Josep Maria Benet 
i Jornet i on en Pere treballà com a ajudant de 
realització. “Poblenou”, protagonitzada per Mi-
quel Cors, Margarida Minguillon i Lola Lizaran, 
es va estrenar el 10 de gener de 1994.

Com a ajudant de realització també  va treballar 
a les sèries “Deu de tres”, “Secrets de Famí-
lia”, la que fou la segona telenovel·la d’emis-
sió diària que va emetre TV3 durant l’any 1995, 
com a successora de Poble Nou i a “Nissaga 
de Poder”, la que fou la història d’una família 
d’importants cavistes del Penedès, amb idea 
original de Josep Maria Benet i Jornet i adapta-
da per Jordi Galceran i Lluís Arcarazo, és on ja 
passa a ser-ne el realitzador.
El salt a la direcció li ve donat amb la sèrie “La-
berint d’Ombres” la sèrie que transcorria per 
dos mons oposats, dues famílies de classes so-
cials diferents. En fou director de capítols entre 
els anys 1997 i 2000, també fou l’encarregat de 
la direcció del capítol final.

També dirigí el “Cor de la ciutat” i varis dels 
seus capítols especials i la sèrie “Històries del 
cor”, la que feia un recorregut per les històries 

d’alguns dels personatges més emblemàtics de 
la sèrie del “Cor de la ciutat”.

La seva darrera direcció en una sèrie fou amb 
“La Riera” entre els anys 2009 i el 2014.

Sense deixar la televisió però, ara dedicada al 
més petits de la casa, des del 2014 fins l’actuali-
tat s’ocupa de la Direcció d’actors i realització de 
“LA FAMÍLIA DEL SUPER 3”, i també ha estat 
l’encarregat de dirigir els espectacles musicals 
“ARKANDÚ”  al 2016, “TENIM EL PODER” al 
2017 i “L’ILLA DE LES TORTUGUES” al 2018.

En Pere també ha treballat en el món del cine-
ma en volem destacar el thriller “Culpable de 
què” on treballà com a 2n. Ajudant de direcció 
sota les ordres de l’Albert Saguer.

A en Pere li agrada explicar que ell es consi-
dera un apassionat del cinema i que aquesta 
gran afició li fou proporcionada per les sessi-
ons del divendres a la nit al desaparegut Cine 
Club VÈRTEX, on veié pel·lícules que  li en-
senyaren moltes coses de la vida i del cinema 
com art. Per ell són també inoblidables els ex-
cel·lents programes dobles i, fins i tot, triples 
dels cinemes Principal, Bosc, Diana i Villamar 
en una Vilanova que ja resta molt allunyada en 
el temps però que bullia en un no parar d’estre-
nes cinematogràfiques en els quatre cinemes 
que hi havia a la ciutat.  També li agrada parlar 
de les inacabables tardes d’estiu passades al 
cinema Diana o al Bosc que li ensenyaren l’e-
norme quantitat d’emoció i bellesa que es po-
den trobar dins d’una pel·lícula.  Està content 
perquè durant la seva adolescència cinemato-
gràfica va poder gaudir del lema inventat per 
la Cinemateca FRANCESA per promocionar el 
cinema en el seu país: Qui estima el cinema; 
estima la vida.
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Enguany hem volgut innovar en l’edició del punt de llibre que es pu-
blica amb el programa d’actes de la Festa dels Tres Tombs del 2019. 
Hem creat un concurs infantil adreçat a alumnes del cicle mitjà d’educació 
primària (3r i 4r de primària). Aquest concurs ha estat realitzat amb el 
recolzament de l’IMET.

 
Ens vam adreçar a les diferents escoles de Vilanova i la Geltrú tant 

públiques com privades i els vam repartir les bases del concurs i la plan-
tilla per la realització del punt de llibre. Els nens/nenes ens havien d’en-
tregar les seves obres durant els dies de la Fira de Novembre al nostre 
stand, a la plaça 1 d’octubre.

La nostra sorpresa ha sigut la gran participació que hem obtingut. 
A Vilanova hi ha aproximadament uns 1400 alumnes d’aquestes edats i 
hem obtingut la participació del 15% dels alumnes, cosa que ens ha fet 
molta il·lusió. Algunes escoles hem vist que han treballat el tema a classe 
i d’altres, en canvi, ho han fet els alumnes sols a casa. Algunes escoles 
han vingut a visitar-nos i a entregar-nos els dibuixos tota la classe junta. 

Ha sigut una gran experiència que repetirem en el futur. 

Enguany hem obtingut un total de 209 dibuixos repartits en les se-
güents escoles:  Aragai, La Pau, Divina Providència, Sta. Teresa de Je-
sús, Canigó, El Cim, Escola Pia, Sant Bonaventura, Ítaca, Sant Jordi, 
Margalló, Volerany, Ginesta i Arjau. 

Reunits com a jurat: la Sra. Glòria Garcia Prieto, regidora d’ensenya-
ment de Vilanova i la Geltrú, el senyor Albert Soler Mayné, president de 
l’Associació dels Tres Tombs de Vilanova i la Geltrú i la Sra. Núria Domin-
go Sanahuja, sotssecretària de l’Associació dels Tres Tombs de Vilanova 
i la Geltrú es decideix per unanimitat els següents finalistes:

Gala Navarro Palazón (escola Itaca)
Genís Miquel Gonzalez (Divina Providència)
Alexia Serrano Estrada (Aragai)
Ismail Elyounsy (La Pau)
Laia Cabistany Martín (La Pau)
Munawar Hussain (La Pau)
Noa Roca Miyar (L’Arjau)
Gael Garcia Carbonell ( Les Tereses)
Rita Gibert Garcia (Sant Jordi)
Juan Carlos Hernández Heredia (Aragai)
Julia Garcia Rojas (Itaca)

Es decideixen els següents premis:

1r CONCURS DE DIBUIX
“DIBUIXA EL PUNT DE LLIBRE DELS TRES TOMBS 2019”

1r Premi: Julia Garcia Rojas (Escola Itaca)

2n Premi: Juan Carlos Hernández Heredia (Escola Aragai)

3r Premi: Rita Gibert Garcia (Escola St. Jordi)

Com hem dit estem molt contents de la participació 
dels alumnes de Vilanova i els encoratgem per tal 
de seguir participant en properes edicions.
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RECORREGUT
Tres Tombs 2019
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C. Sagunto, 9 - 08812 Les Roquetes - Telf. 93 893 54 24
mail: cerrajeriamane@gmail.com 
davidcampsmane@hotmail.com

Manuel: 646 17 57 00 - David 699 08 33 45

Tel. 637 800 466
Carretera de Cubelles, km 47,7

08800 Vilanova i la Geltrú
ganaderiandujar@hotmail.com

Insatalaciones

Jose A. Estévez Ruiz
Tlf. 699 020 348

Agua - gas - electricidad - energia solar 
calefacción - aire acondicionado

cambios de calderas - calentadores...
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Del 8 de gener al 3 de febrer

PROGRAMA 
D ’ A C T E S
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Del dimarts 8  
al dissabte 19 de gener 

Al Mercat del Centre

MOSTRA FOTOGRAFICA 
“DINS L’OBJECTIU DE SANT 
ANTONI”
Retrospectiva de fotografies participants al concurs fotogràfic 

que anualment organitza l’associació dels Tres Tombs.

Horaris: 
matins:  de dilluns a divendres de 8:00 a 14:00h
 dissabtes de 7:00 a 14:30h
tardes:  dimarts i divendres de 17:00 a 20:00h

Divendres 11 de gener

A les 20:30h, al Teatre Principal

TEATRE DE FESTA MAJOR 
9 to 5. El Musical de la Cia. Epidèmia Teatre

La vilanovina MARTA BORRÀS ens presenta un musical de 

Broadway de la mà de la jove Cia EPIDÈMIA TEATRE.9 to 5. 

El musical va ser estrenat a Broadway el 2008, amb guió de 

Patricia Resnick i llibret de Dolly Parton, adaptant la pel·lícula 

del 1980 amb el mateix nom.

Venda d’entrades una hora abans a la taquilla.

Dissabte 12 de gener
A les 19:00h, al Centre d’Art 
Contemporani LA SALA

CONCERT DE MÚSICA 
CATALANA
Amb l’Orquestra Montecarlo
Venda d’entrades:
una hora abans a la taquilla al preu de 5€.

A les 19h,  
des de la Plaça de Sant Antoni

CORREFOC DE SANT ANTONI
Participants: Ball de Diables de Vilanova, Drac de Vilanova, 
Diablesses de la Geltrú, Diables de la Collada, Tronats de Mar, 
Ball d’Enveja, Drac de la Geltrú, Drac Petit de la Geltrú i la 
Carpa Juanita i el Porró.

Recorregut: Bomba, Plaça de les Neus, Rambla Principal, 
Francesc Macià i Plaça de la Vila.

Organitza: Colles de foc de Vilanova i la Geltrú
Col·labora: Associació dels Tres Tombs

A les 23h,  
al Centre d’Art Contemporani LA SALA

GRAN BALL dels TRES TOMBS
Amb l’Orquestra Montecarlo

Venda d’entrades anticipades a 10€ trucant al 
686.566.483 sr. Alfonso
Venda d’entrades una hora abans a taquilla 12€

Organitza: Associació dels Tres Tombs
Col·labora: Centaño espectacles
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Diumenge 13 de gener
A les 11,30h,  
des de la Plaça de les Neus.

SOLEMNE CERCAVILA DE BALLS 
I ENTREMESOS EN HONOR DE 
SANT ANTONI ABAT
Participants: Mulasses de Vilanova, Gegants Petits de Vilanova, 
Ball de Cotonines de Vilanova, Mula-Guita de la Geltrú, Ball de 
Bastons de la Geltrú, Moixiganga de la Geltrú i el Garot de 
l’Arboç com a convidat foraster.

Recorregut:  
Rambla Principal, Francesc Macià i Plaça de la Vila.
Organitza: Associació de Cultura Popular de Santa Maria 
de la Geltrú i Associació de Sacaires i Flabiolaires.  
Col·labora: Associació dels Tres Tombs.

A les 11:45h, des de la Rambla del 
Castell 71, s’iniciarà el

TRASLLAT DE LA BANDERA
Amb l’equip portant de la Bandera de l’any passat i les 
Autoritats i l’associació dels Tres Tombs acompanyats de la 
Banda de Música Mestre Montserrat de la nostra ciutat.

Recorregut: Rbla. Castell, Avd. Garraf, Tetuan, Rambla 
Principal, Almirall Colom, Escolapis i Plaça de la Vila. 

A les 12,30h,  
al Saló de Plens de l’Ajuntament,

PREGÓ DELS TRES TOMBS 2019
A càrrec d’en Pere Puig
Amb l’acompanyament musical dels Ministrers de la Vila-
Nova.

A les 13:00h,  

a la Plaça de Sant Antoni.

LLANÇAMENT DELS 12 
MORTERETS I REPICAMENT 
DE CAMPANES D’INICI DE LA 
FESTA MAJOR D’HIVERN.

Al mateix temps, a la Plaça de la Vila. 

SALUTACIÓ DEL BALL DE 
COTONINES A LA BANDERA 
DE SANT ANTONI ABAT.
Tot seguit, sortida de la Cercavila cap el C/ Caputxins fins 
la Plaça de les Cols.

A continuació la comitiva  dels Tres Tombs s’adreçarà per l’Av. 

Francesc Macià fins al carrer Doctor Fleming 25, on es durà 

a terme el:

LLIURAMENT DE LA BANDERA
 A la Banderera d’enguany Laia Paños Prats         

A les 19:00h,  

a l’Auditori Eduard Toldrà 

CONCERT DE FESTA MAJOR 
D’HIVERN
A càrrec de la Banda de Música Mestre Montserrat.
Venda d’entrades una hora abans a la taquilla       
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Dijous 17 de gener
A partir de les 8:00h, a la Masia d´en 
Frederic,
ESMORZAR D’ESCALFAMENT
Per a tots els participants als Tres Tombs.

A les 10:00h, a la Plaça de Sant Antoni,
TOC DE CRIDA A OFICI
A càrrec dels Ministrers de la Vila-Nova.

A les 10:00h,  
des del c/Doctor Fleming 25,
ARRIADA DE BANDERA i 
ANADA A OFICI
Amb l´equip portant de la Bandera d´enguany encapçalat 
per l’Abanderada Laia Paños Prats acompanyada per les 
Cordoneres Zaida Paños Prats i Mercedes Rei Rei i per la 
Capitana de Bandera Elisabeth Prats Fornos. La comitiva 
anirà acompanyada als compassos de la Banda de Música 
Mestre Montserrat.

Recorregut: Avda. Francesc Macià, Rambla Principal, Plaça 
de les Neus, Bomba i Plaça de Sant Antoni.

Els Ministrers de la Vila-Nova anunciaran l’arribada a plaça 
de la Bandera on serà rebuda per Mn. Pere Milà i Vidal, 
rector de la Parròquia de Sant Antoni Abat, acte seguit faran 
l’entrada al temple amb la Bandera.

A les 10,30h,  
a l’església arxiprestal de Sant Antoni Abat,
OFICI SOLEMNE DE SANT 
ANTONI ABAT
Amb l’assistència dels capellans de l´Arxiprestat, les 
Autoritats, l´Associació dels Tres Tombs i l’equip portant 
de la Bandera.

A les 11h,  
a la Rambla Pep Ventura del barri del 
Llimonet
CONCENTRACIÓ DE 
CAVALLERIES, CARROS I 
CARRUATGES 
s’iniciarà la comitiva cap a la Plaça Moixiganga, Olesa de 
Bonesvalls, Pastera, Joaquim Mir i Josep Anton Marquès. 

Un cop finalitzat l’Ofici
SORTIDA D’OFICI
Salutació del Ball de Cotonines de Vilanova a la Bandera 
de Sant Antoni Abad.

A les 12:00h,  
a la Plaça de Sant Antoni,
BENEDICCIÓ DE CAVALLERIES, 
CARROS I CARRUATGES

Seguirem pel carrer de la Bomba i plaça de les Neus on 
es donarà inici als 
TRES TOMBS 2019

Recorregut: carrers de l’Aigua, Menéndez Pelayo, Av. de 
Francesc Macià, Josep Coroleu, Av. de Cubelles, Havana, 
Rambla Principal i Plaça de les Neus.

A les 14:00h,  
a la Rambla Principal
LLIURAMENT DE TROFEUS
Amb Premi d´Honor en les categories de cavall muntat, 
enganxada lleugera i carro agrícola, a més del Premi 
Especial “in memoriam” Salvador Sendra Piñol al millor 
cavall hispà-bretó.
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A les 16:00h,  
a la Sala d’actes de la Masia d’en Frederic
DINAR DEL CARRETER
Per a tots els components de la cavalcada, Autoritats, socis, 
i simpatitzants que ho desitgin.

A les 18:30h,  
al teatre del Pòsit de Pescadors. 
SARSUELA
La Verbena de la Paloma, de la Cia. Charo Picazo
       
Venda de localitats 
Els dies 15,16 i 17 de 11 a 13 h 
a les taquilles del Teatre del Posit                    
Informació i reserva al telèfon 938155085.
Es sortejarà un Mantó de Manila.

Organitza: 
Posit de Pescadors i Amics de la Lírica i la Música
Col·labora: Associació dels Tres Tombs.

Dissabte 19 de gener
A les 12:00h,  
a la Plaça de les Neus
EXHIBICIÓ DE BALLS 
POPULARS INFANTILS 
Organitza: 
Agrupació de Balls Populars de Vilanova i la Geltrú
Col·labora: Associació dels Tres Tombs

A les 19:00h,  
a la Plaça de les Neus a les 19 hores
DANSADA d’HIVERN
A càrrec del grup de Dansa de Vilanova i la Geltrú
Organitza: Grup de Dansa de Vilanova
Col·labora: Associació dels Tres Tombs

Diumenge 20 de gener
A les 11:00h,  
a la plaça de la Vila
MARATO COUNTRY  
DE SANT ANTONI
Organitza: Amics del Country de Vilanova i la Geltrú
Col·labora: Associació dels Tres Tombs

A les 12:00h  
des de la Plaça de Sant Antoni 
CERCAVILA INFANTIL  
DE SANT ANTONI

Participen: Ball de Diables Petits i Mitjans de Vilanova, Diablesses 
Petites de La Geltrú, Dracs Bessons i Drac Barrina de la Geltrú, 
Mulassa la Cabreta, ball de Cercolets, ball de Pastorets, ball de 
Cintes, ball de Panderos, ball de Gitanes, ball de Bastons nens, 
ball de Bastons nenes i Bordegassos de Vilanova. 

Recorregut: Bomba, Plaça de les Neus, Rambla Principal, 
Francesc Macià, Plaça de la Vila, Caputxins, Plaça de les Cols, 
Sant Gregori, Plaça de les Neus.

Organitza: 
Agrupació de Balls Populars de Vilanova i la Geltrú.
Col·labora: Associació dels Tres Tombs.

Dissabte 26 de gener
A les 19,30h,  
a l’Església de Sant Antoni
MISSA COMMEMORATIVA
En record dels difunts de l’Associació dels Tres Tombs
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Diumenge  27 de gener
A les 19:00h,   
a l’església de Sant Joan,

GRAN CONCERT DE SANT 
ANTONI
A càrrec de l’Orfeó Vilanoví  

Organitza: Orfeó Vilanoví i Associació dels Tres Tombs
Col·labora: Parròquia de Sant Joan          

Dissabte 2 de febrer      
A les 20:00h,  
al Centre Cívic de Sant Joan,

INAUGURACIÓ DE 
L’EXPOSICIÓ I LLIURAMENT 
DE PREMIS DEL            
“CONCURS FOTOGRÀFIC DELS 
TRES TOMBS 2019”
D’acord amb les bases publicades en aquest Programa 
d’Actes.

Del dissabte 2 al dijous 
14 de febrer 
Al Centre Cívic de Sant Joan,

EXPOSICIÓ “CONCURS FOTO-
GRÀFIC DELS TRES TOMBS 2019”

Horaris: 
matins de dilluns, dimarts i divendres de 10:00 a 12:00h
tardes de dilluns a dijous de 17:00 a 20:00h

Diumenge 3 de febrer
 A les 14:00h, al Restaurant Marina

DINAR DE CLOENDA DELS 
TRES TOMBS 2019,  
LA FESTA MAJOR D’HIVERN.

Presidit per l’equip portant de la Bandera, Autoritats, 
Associació  i simpatitzants de la Festa. Durant el cafè es durà 
a terme lliurament del Premi Especial “in memoriam” Albert 
Salvany i Bertran.

                  



Guia d’anunciants Tres Tombs 2019
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Pregó 2018

Alcaldessa, regidora de Cultura, president de l’Asso-
ciació dels Tres Tombs, regidores, regidors, amigues, 
amics. Abans de llegir-los el pregó, aquests tres in-
terludis que he escrit per a celebrar i compartir amb 
vostès la festivitat de Sant Antoni Abat, la Festa Major 
d’hivern de la nostra ciutat, voldria agrair a la Junta 
de l’Associació dels Tres Tombs de Vilanova i la Gel-
trú la confiança que han dipositat en mi, foraster com 
sóc, vingut del sud de la nació catalana, i ja per sem-
pre vilanoví de cor, per tal que els hi convidi. El que 
hi resta són tres composicions on les veus d’Antoni 
d’Egipte, d’en Frederic de can Ferret dels Masos i del 
jove Martí de can Frederic es combinen en una mena 
contrapunt literari amb un sol narrador.

Pastorale

Alegria secreta, alegria incompleta. −Senyor, qui és? Je-
sús respon: −És aquell a qui donaré el tros de pa que ara su-
caré. Llavors sucà el pa i el donà a Judes, fill de Simó Iscariot. 
En aquell moment, darrere el tros de pa, Satanàs va entrar 
dintre d’ell. Jesús li digué: −Allò que estàs fent, fes-ho de 
pressa.2 Recordeu aquest diàleg? Es considera un relat 
de Joan, germà de Jaume, els dos, fills de Zebedeu i 
pescadors de Galilea,3 encara que molt probablement 
no va anar així, i aquest relat es va anar fent, fila que 
filaràs, per a donar respostes a una de les comunitats 
cristianes d’Efes, la gran metròpoli de l’Àsia Menor 
on Pau hi havia passat dos anys (54-56 dC),4 i que va 
ser, un cop acabat, que se li va atribuir, cap a finals del 
segle I. No gaire lluny, dos segles més tard, a la part 
de la Tebaida,5 habitada per nubis i semites i envoltada 
pel desert, el cristianisme, una nova religió abramítica, 
continguda als evangelis,6 donava al s. III els primers 
anacoretes o eremites com Pau de Tebes7 i les primeres 
comunitats de vida cenobítica com la de Sant Pacomi 
de Tabenna,8 als nostres dies venerat com a sant per to-

tes les comunitats cristianes.
El desert, la fugida, l’aïllament del món i el silenci com 
a lloc de retrobament amb el que som, o sigui, amb 
Déu. −Cor meu, qui m’empeny cap al desert, cap a la 
muntanya de teginats de setí? I no hi vaig per mi, sinó 
per la necessitat que tinc de ser buit com el forat d’una 
pedra, sense cap altra voluntat que no vingui de fora, 
com la pluja. D’on ve, si no, aquesta bandera de foc i 
la fletxa i, després, tot i la por, la pàgina en blanc de 
l’ànima i del temps i de la temptació d’un amor que és 
a terres llunyanes?
Doncs bé, aquesta també és la història d’un jove orfe, 
fill de pagesos benestants i cristians, nascut  a Egipte 
(Qumans), als voltants  de l’any 251 i que quan enca-
ra  no tenia vint anys, va prendre la decisió de seguir 
l’exhortació evangèlica de Mateu: “ Si vols ser bo del tot, 
vés, ven tot el que tens i dóna-ho als pobres...” 9 , invitació 
aquesta, de Jesús, segons l’evangelista, adreçada a tot-
hom, perquè Déu és com un paisatge quan no hi som, 
però que podem respirar i fins i tot sentir-ne els batecs 
del cor, com els de la mare, sempre.
Antoni,10 que tenia una germana petita, la va deixar a 
la cura d’una comunitat femenina , va repartir els béns 
entre el pobres i se’n va anar cap al desert veí de la seva 
ciutat amb d’altres anacoretes que hi feien vida. Cami-
nava cap a la solitud, la pregària, la pobresa i la caste-
dat, però ni ho feia sol, ni ho estava, ni ho volia o ni hi 
pensava. L’embat de la fe el portava cap als altres amb 
una introspecció que desarma la malenconia i que pas-
sa només aparentment en nosaltres mateixos, perquè 
gràcies a la fe posseïm i veiem més enllà del temps i 
la seva inassolible enormitat. Molt probablement, com 
pensava Simone Weil,11 Déu no volia d’ell, d’Antoni, al-
tra cosa que s’apartés i que El deixés passar, igual que 
Ell, creador, es va retirar a fi que poguéssim ser.
Expliquen que va tenir un somni en què un eremita 
com ell es repartia el temps pregant a Déu i fent cor-

          PREGÓ DE LA FESTA DE SANT ATONI ABAT DE VILANOVA I LA GELTRÚ 2018 
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Alcaldessa, regidora de Cultura, president de l’Associació dels Tres Tombs, 
regidores, regidors, amigues, amics. Abans de llegir-los el pregó, aquests tres 
interludis que he escrit per a celebrar i compartir amb vostès la festivitat de Sant 
Antoni Abat, la Festa Major d’hivern de la nostra ciutat, voldria agrair a la Junta 
de l’Associació dels Tres Tombs de Vilanova i la Geltrú la confiança que han 
dipositat en mi, foraster com sóc, vingut del sud de la nació catalana, i ja per 

                                                           
1  Agios Antonios / Sanctus Antonius. De fet, Antoni procediria del gentilici romà Antonius, “que planta cara 

a l’adversari” o, també, sembla que amb poc fonament, del grec, proposat a partir de la paraula  
que significa “inestimable”. Agios, del grec: sant, pietós, pur. Diccionari Grec clàssic-Català. 
VOX, Barcelona 2011. Hi ha també el significat de “digne” procedent de la litúrgia bizantina, 
mot que criden els celebrants després que algú acaba de ser ordenat. 

1  Agios Antonios / Sanctus Antonius. De fet, Antoni procediria del gentilici romà Antonius, “que planta cara a l’adversari” o, també, sembla que amb poc fonament, del grec, proposat a 
partir de la paraula  que significa “inestimable”. Agios, del grec: sant, pietós, pur. Diccionari Grec clàssic-Català. VOX, Barcelona 2011. Hi ha també el significat de “digne” procedent de 
la litúrgia bizantina, mot que criden els celebrants després que algú acaba de ser ordenat.  

2  Jn 13, 25-27. 
3  Mc 1, 20. 
4  Ac 19, 1-22. 
5  Alt Egipte. 
6  ”Ευαγγέλιον” : eu, “bon” i angeliun, “missatge”. Escrits canònics i apòcrifs  que narren la vida i el missatge de Jesús de Natzaret.  
7   Pau l’Ermità o Pau l’Anacoreta, (? - 341). 
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da, activitat que, potser, li permetia no només de poder 
mantenir-se, sinó també de fer-hi caritat. I és tot d’una 
que pensem en l’ora et labora de Benet,12 patrici romà, 
nascut a la regió de Núrsia, avui l’Úmbria italiana, dos- 
cents anys més tard que Antoni i que com ell seria con-
siderat pare de la monaquisme occidental. I és que a la 
seva Regla, la que va donar origen a l’orde benedictí, 
Benet també va considerar el treball com una part con-
substancial i noble del camí d’espiritualitat en la vida 
retirada dels monjos, una sendera, tot sigui dit, per la 
qual, a aquell jove, no li va ser gens fàcil de caminar i 
per la qual cosa, després de molts dubtes i de consul-
tar-ho amb d’altres eremites, va decidir d’apartar-se’n 
una mica més i de recloure’s a una tomba excavada a la 
roca, encara a prop de Coma, el poblet d’on havia sortit.
“Deus in auditorium meum intende”.13 I la fe, la virtut le-
nitiva d’aquells que creuen que Déu existeix, va posar 
Antoni en relació amb realitats que alhora són invisibles 
i futures i, doncs, el salvava i validava també aques-
ta vida solitària que li venia de la gràcia. I la gent s’hi 
anava acostant i no li donava a tastar els sis  grans de 
la magrana,14 sinó que li portaven el pa que transforma, 
perquè dóna la vida que ens permet dir que el jo està se-
parat de Déu i poder sentir-ne la seva absència. El silenci 
d’Antoni els era indesxifrable, la seva pàl·lida magror els 
horroritzava i no els ajudava gens a comprendre els seus 
interrogants, a esbrinar el perquè del camí que l’havia 
conduït fins a aquell desert xorc, fins a aquell món de-
sesperat que bategava tan lluny d’aquell altre que havia 
perdut i des d’on ells, ara, venien a trobar-lo.
Antoni no només sobrevivia al món d’ahir,15 sinó que 
tornava a omplir de substància renovada paraules que 
o bé s’havien buidat de significat, o bé havien perdut la 
veritat que representaven. I sí, se l’escoltaven, perquè, 
com se’n podrien tornar i travessar el llindar, la ratlla 

del desert, sense que la pell s’enyorés del bellíssim re-
lat d’aquell exili que havien percebut emocionats? En 
veure’l, com els israelites, s’havien dit els uns al altres 
“Man hu?”,16 −Això és el pa que el Senyor us dóna per ali-
ment. El manament del Senyor és aquest: Que cadascú en 
reculli el que necessita per a menjar. [...] Moisès també els va 
dir: − Que ningú no en guardi gens per a l’endemà.17

I en tornar-se’n, alguns explicaven, i no sabien que ja a 
l’any 950 aC, en temps del rei Salomó, fill de David, rei 
de Judà i més tard també d’Israel, altres ja ho havien fet, 
que en aquella tomba excavada al roquissar que acollia 
Antoni, hi havien vist una taula preciosa de fusta d’acà-
cia recoberta d’or pur i adornada amb una motllura d’or tot 
al voltant [...] I que eren d’or pur també el gerrets i les tasses 
per a les libacions del vi [...] i que al damunt la taula, sempre, 
davant d’Ell, hi havia els pans de l’ofrena.18

Fou llavors que el dimoni se’n va engelosir tant que va 
voler privar Antoni dels ulls que, sense que la mort els 
hagués obert, podien veure la claredat que la vida en-
lluerna. I va ser un d’aquells dies que, quan el sol era al 
mig del cel, a la platja on Déu es vessa sobre la descen-
dència d’Abraham, tan nombrosa com les estrelles del cel 
i com els grans de sorra de la vora de la mar,19 ell va sentir 
la respiració i el batec d’un altre cor. −Abbà,20 digué, i va 
encendre una foguera i esperà que es fes un  altre cop 
de dia.
Com qui es desperta de sobte i no sap què té i mira amb 
ulls esbatanats on ha anat a raure, una llum transpa-
rent floria a l’èter dels sols que naixien a l’òrbita del seu 
cor i que Antoni no coneixia: Lasciate ogne speranza, voi 
ch’intrate.21

... dimonis amb banyes i pell de cabra, nas i ullals de 
porc, urpes de rapinyaire, veu i escates de sirena, boca 
de rap, cap i pelatge de mostela, ulls de mussol, ales de 
ratpenat, musell de geneta, peus amb penellons, jove 

8  Sant Pacomi de  Tabenna, (Tebes, actual Luxor, Egipte, 292 – Pbow, aprox. A 60 km al nord de Luxor, 348).
9   Mt 19,21. 
10  Antoni Abat o el Gran, o d’Egipte, o del Foc, o del Desert, o l’Anacoreta, o del Porquet, (Qumans c. 251 – Desert de la Tebaida, 17 de gener del 357). 
11  SIMONE WEIL, La gravedad y la gracia, trad. Carlos Ortega, Ed. Trotta, Madrid, 2007, pàg. 87. 
12  “Resa i treballa” i, afefint-hi la “pau”, resum l’esperit de la Regla de Sant Benet, (Núrsia, Úmbria, 480 – Montecassino, Laci, 547),  escrita entre el 534 i el 550 i que es converteix en la 

base del monaquisme a Occident.
13  Senyor, veniu a ajudar-me. 
14  A la mitologia grega, el gra de la magrana és l’aliment dels morts i que s’associa al mite de Coré (donzella), tan bella com Afrodita, i més tard Persèfone quan es va convertir en l’esposa 

d’ Hades i deessa dels inferns. 
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de pits petits i turgents? No, és clar que no, Ha-satan,22 

el que desuneix, el va ferir amb el punxó d’un cel d’i-
vori ple de recança, com la mossegada de la serp, amb 
un cant que travessava com una centella totes les línies 
callades de les seves mans.

Von den Freuden und Leidenschaften (De les alegries i 
de les passions).23 I va ser llavors que va poder llegir 
el contingut dels tefil·lins24 que li recordaven el país de 
bones collites de blat, vi i d’oli que HaShem25 els hi ha-
via donat:
Però la teva primavera durarà,/guardarà la bellesa com una 
recompensa,/i de tenir-te en l’ombra la mort no es vanarà/ 
quan en versos eterns el temps tu puguis vèncer,/ mentre els 
homes respirin i els ulls puguin mirar,/mentre els meus ver-
sos visquin i et puguin recrear.26 Antoni callava.
Ombra de tarongers a l’hort dels somnis,/devessall de gesmil 
sobre un llit de setembre,/àngel d’ulls clucs mentre arbores la 
bandera,/palmeres, pluja, sàlvia i espígol.27 Antoni callava.
Sí, jo vaig sentir que la meva ànima i l’ànima d’ell no havien 
estat sinó una sola ànima en dos cossos, i per això sentia ho-
rror de la vida, perquè no volia viure reduït a la meitat de mi 
mateix, i potser per això temia la mort, de por que morís tot 
sencer aquell qui jo havia estimat tant!28 Antoni callava.
He somiat la nit verda amb neus encegades,/petó pujant als 
ulls del mar amb lentituds,/la circulació de sabes inaudites/i 
l’esclat groc i blau dels fòsfors cantadors!29 I Antoni  callava.
I aquest sobtat esparveret que riu/ de ser bo amb mi, m’en-
ganya amb gust de sal/ i ens rebolquem com algues en cab-
dell./Llengüejo i ric, mossego cabell curt/ i xuclo endins val-
vada orella, fruit/ de fosca mar, la mar de les noies, lluny.30 

El gust de la sal!
Antoni va obrir els ulls trasbalsat, però els ulls no hi 
veien. –En què m’he transformat?, es queixà, desper-
tant-se del tot: “Ah, Senyor, salva’m la vida!”.31 Fou lla-

vors que un feix de llum envaí la foscor de la cova on 
feia estona que s’havia apagat el foc i on encara respi-
raven la lletada de calç i la fressa dels cucs de seda.   I 
ja no se sentia alenar ningú, i com el perfum del murtó, 
com el pedrís d’un dragó, com el sanglot d’un nadó, 
Antoni, dins l’espluga del temps, va perdre el fil de to-
tes les hores. Immòbil, el cos se li buidava de tots els 
instants que havia aconseguit nugar, i totes les certituds 
se li anaven perdent entre les boires que deixaven les 
baves translúcides dels cargols. I així és com el van tro-
bar, quan el seu cap encara reposava fràgil però segur 
sobre els encenalls de llum que havien fet fugir els fills 
d’Ariel.32 A fora, plovia.

Memento (Adagio e tenuto)

La sort no és per a qui la busca, sinó per a qui la troba. 
Dos dels germans de  l’orde dels antonians s’hi acosta-
ven confiats. A través dels caminois que separaven les 
sínies dels voltants, s’hi havien desplaçat, caminant so-
bre una fina capa de neu gelada, des del convent, com 
havien fet tantes altres vegades, fins al mas de can Fe-
rret dels Masos, a la vora del camí Ral, per a portar-li pa 
blanc i alguna bresca  de mel, perquè feia temps que hi 
vivia sol i patia del foc de Sant Antoni.
L’amo Frederic havia passat llargues temporades a 
l’hospital que hi havia a prop de la capella que el bis-
be Guillem de Torrelles feia ben poc havia convertit en 
una església amb esvelts finestrals gòtics i que es podia 
veure des del puig de la Talaia. Al refetor, mentre sen-
tia, més aviat distret, com el canonge de torn, des del 
púlpit, llegia la Bíblia o cantussejava algun salm, més 
d’un cop havia pensat que, si mai se’n sortia del mal 
del sègol banyut que tant li feia la guitza, hi faria una 
donació important a fi d’ampliar l’hostatgeria dels pe-

15  Títol d’un llibre de l’escriptor austríac Stefan Zweig i  editat en català per Quaderns Crema. 
16  Què és això? Joc de paraules per a explicar el terme mannà. La descripció que alguns textos  fan del mannà concorda amb la secreció dolça d’un arbre de la península del Sinaí, recollida 

encara avui per les tribus nòmades ,Nm 11,7. A Dt 8,16, el mannà va adquirir el valor simbòlic de la providència paternal de Déu que té cura del poble i vetlla per les seves necessitats.
17  Ex 16, 15-19. 
18  Extracte d’ Ex 25, 23-30. 
19  Gn, 22, 17. 
20  Abbà, Pare. Mc 14, 36.  
21  DANTE ALIGHIERI, Divina Comèdia, Infern: Cant III, v. 9, pàg. 41, trad. Joan F. Mira, Proa, Barcelona, 2000. “Deixeu tota esperança, els que hi entreu”. 
22  Ha-satan, paraula hebrea que significa l’obstacle, l’acusador, l’adversari.
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legrins, deixaria el mas, i es dedicaria a tenir cura dels 
malalts com ara ell, però després del res de Completes, 
sobretot a l’hivern, quan se n’anava amb les mans bal-
bes i enravenat pel fred, des de la capella fins al dor-
mitori, tot se li feia més feixuc, la vida comunitària, el 
vot de castedat, la pobresa, l’obediència, i si hi hagués 
pogut, se n’hauria tornat cap a casa, ben a prop.
El temps i els anys, no gaires, havien anat passant i 
érem a l’acabatall  del temps  de l’Advent de l’any 1402. 
El senyor  de can Ferret, que havia après a estar quiet i  
a gaudir del silenci, esperava els monjos d’hàbit fosc i 
la creu blava dels prodigis al pit, perquè no tenia esma, 
amb els peus ennegrits com el carbó com tenia, d’atan-
sar-se fins al dispensari. Va sentir les campanetes que 
portaven penjant dels gaiatos i que amb els lladrucs 
nerviosos dels gossos i els gralls de les garses anuncia-
ven sempre la seva arribada. Bé prou que són aquí... 
“És bo no tenir sempre el que volem/i bastir una cabana d’es-
perances:/així, per l’entrellum, el primer estel/fulgura net, 
silenciós incita,/sense fer mal, a un goig que no turmenta/ 
que sigui breu; sabem que en esvanir-se/ serà tot lluminària 
el firmament.33

Ser feliç o no, com estimar Déu, no depèn d’un mateix, 
pensava. No s’estima per una necessitat peremptòria, 
com quan respirem per viure, no és malgrat la dura vo-
luntat que deixem d’estimar i de ser feliços; és sense no-
saltres mateixos que estimem i hi creiem, tot ve de fora, 
cedim, i som empesos cap a endins, on podem tenir la 
sort de trobar-nos amb l’altre o amb Déu, perquè, des 
del principi dels temps hi és encès el ble d’una mineta.
Frederic mantenia l’esperança i volia acontentar els que 
la hi revelaven, perquè sabia que aquesta tenia el poder 
del mar quan no se’l tem. Avui els regalaré un cavall.
El va sorprendre, encaboriat i distret com estava sovint, 
quan va mirar per la finestra i va veure que, per dessota 
el ràfec on dormen els carros i on hi havia la pallissa, 
els monjos, un d’ells amb el sarró de les herbes curati-
ves, el llard i les benes, s’hi arribaven al cancell acom-
panyats d’un home barbut, alt i cepat que devia tenir 
la seva edat i dos vailets d’ulls vius i bruts com una 
guilla. Ell mateix els va obrir tot d’una encuriosit i va 
demanar als criats que els portessin pa i un tassó de llet 
ben calenta i els deixessin reposar al costat de la llar de 
foc. Quan l’amo Frederic els hi va deixar per fer-se les 
cures i va passar pel costat dels fardells que carregaven 
aquells pelegrins, es va adonar que portaven una viola 
d’arquet, una flauta de fusta, d’auró, potser, i un timba-
let d’aquells que es fa sonar amb baquetes...
El cel havia canviat els colors quan va acomiadar-se 
dels monjos, i com que se’n malfiava, va manar a un 

mosso de quadra que els acompanyés fins a l’hospital i 
se’n cuidés del cavall del seu estable que se n’hi duien. 
N’estava agraït.
Lluny, al darrera del brancam despullat i gris de la po-
llancreda que l’aire vinclava, blaus, roses i violetes re-
tornaven fidels al misteri de la unió, a la poca llum, a 
l’absència de llum, a la pols dels diamants, al cel i la 
terra tot just. Es va asseure. I sentia l’alenar confiat dels 
petits que jeien abraçats sobre l’estora d’espart.
El Braffim va obrir els ulls i es va mirar el jove Azmet i 
el petit Çanet que dormien. L’hereu de can Ferret dels 
Masos s’hi va acostar i li va dir que no els havia volgut 
despertar, que s’havia fet tard, que ja era fosc i que, si 
volien, podien passar la nit al mas, que hi podien sopar 
i marxar l’endemà de matinet. I van quedar entesos. 
L’amo va demanar al mosso que els portés un pa rodó 
i vi novell del celler, va fer matar un xai i els va oferir 
mel i mató. A taula parada, l’Azmet i el Çanet es van 
despertar i obrien un ulls com a taronges. Contents.
No va haver de demanar-los-ho, tot i que se’n delia. Li 
agradava la música que, des de menut i no sabia dir el 
perquè, li semblava com unes banderoles que muden 
l’ànsia del present que no deixa ni rastre o el desas-
sossec de no poder enfilar-se pels arbres. El Braffim va 
agafar la seva viola, l’Azmet, la flauta i el Çanet mar-
cava el ritme amb el timbal i cantava amb una veu tan 
blanca que floria com un cirerer de la Mare de Déu... 
“Stella splendes in monte ut solis radium. Miraculis serra-
to exaudi populi. Concurrunt universi gaudentes pupuli, 
Divetes et egeni, grandes et parvuli, Ipsum in grediuntur, 
ut cercunt oculi, Et inde revertuntur gratiis repleti. Stella 
splendes in monte ut solis radium. Miraculis serrato exau-
di populi.”34 Quin goig de tornar a sentir, i a casa seva, 
aquella cançó que es dansava ad trepudium rotundam35 

i que en Frederic, de ben jove, havia sentit i ballat al 
davant de l’hostatgeria del santuari de la muntanya se-
rrada. Va quedar fascinat quan tots tres van entonar el 
cant del Polorum regina36 i seguia escoltant aquells hos-
tes que sonaven els seus instruments i cantaven Los set 
goxts o Cuncti simus concanentes: Ave Maria,37 satisfet i 
feliç, mentre queia la nit i s’anava fent tard. I al petit 
Çanet se li entelava la veu, de la son.
El destí tenia el perfum de la tornada d’un virelai38 i l’a-
mo de can Ferret dels Masos va demanar al Braffim, 
mentre els nois es distreien i feien lliscar els dits da-
munt el tel gebrat dels vidres o fent espetegar al foc els 
branquillons de bruc, que li’n parlés del temps perdut 
d’on venien i quina seguida duien, si ho volia. I mentre 
els nois ja jeien, aquell mudayyan39 de mirada malen-
coniosa que pensava que cap altra realitat no podia ser 

23  Títol de la quarta part del poema simfònic de RICHARD STRAUSS (Munic, 1864 - Garmisch-Partenkirchen, 1949), Així parlà Zaratustra (Also sprach Zarathustra), op. 30, estrenat a Frank-
furt el 1896. 

24  Les filactèries o tefil·lin són dues capses de cuir negre que contenen inscrits en un pergamí quatre passatges de la Torà: Qaddeix Lí Ex 13, 1-10; Ve-hayà Ki Yeviakhà Ex 13, 11-16; Xemà 
Dt 6, 4-9 i Ve-hayà Im Xamoa Dt 11, 13-21. Del grec, phylakterion (“protecció, amulet”). 

25  “El nom”, es fa servir per evitar dir el nom de Déu. Dt 5,11; Ex 20, 7. 
26  WILLIAM SHAKESPEARE, Sonets, pàg. 18, trad. Salvador Oliva, Ed.62-Empúries, Barcelona 2002. 
27  JOAN TEROL, La pluja nòmada, pàg. 45, Amós Belinchon, Ed. 1994. 
28  AGUSTÍ D’HIPONA, Confessions, llibre Quart, VI, pàg. 88, trad. Miquel Dolç, Proa, Barcelona 2007. 
29  A. RIMBAUD, Le bateau ivre, pàg. 60, trad. Joan Brossa a les ungles del guant. Ronda de Rimbaud, Llibres del Mall, Barcelona 1974. 
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més bella que la que fugia per sempre dels nostres ulls, 
li va explicar que venien de l’al-Àndalus, perquè els hi 
havia arribat que al nord hi havia la terra dels castells,40 la 
terra de Déu, i doncs, hi havien decidit de mamprendre 
el viatge.
Al cap de set dies es van haver d’aturar i buscar recer 
a una alqueria dita del Pi, que era a prop del castell de 
Borgaçot,41 perquè la Maryam havia emmalaltit de pes-
ta. Els masovers els van acollir, i aviat, gràcies als co-
neixements musicals del Braffim, van ser protegits pel 
jurista Misser Domènech Mascó que havia adquirit  el 
senyoriu i la torre que havia estat donació del rei Jaume 
I a l’abat de Ripoll. Allà, sota els artesanats mudèjars, 
va conèixer fascinat i havia estudiat, més tard, els cants 
i les danses d’un plec de pergamins que Misser Mas-
có conservava i amb les quals s’havia delitat i que ell, 
el senyor de can Ferret dels Masos, havia pogut sentir 
aquesta nit que s’adormia damunt la molsa del Nadal. 
I la Maryam els va dir adéu tan aviat que el Çanet s’ha-
via quedat sense estrella que l’acompanyés a l’hora de 
morir. Mare, munt de pedretes damunt el llençol blanc,/font 
de llum, om, ombra del silenci de Déu,/qui t’ha embenat els 
ulls?42 I va dubtar que l’infern no fos on eren.
Sí, anaven cap a Montserrat, a casa de nostra Dona 
Sancta Maria, perquè a l’Almoina de València els ha-
vien parlat de l’escola de música dels monjos benedic-
tins i del cor de nens que estaven al servei del santuari 
que, a més de cantar la missa matinal i la Salve a nostra 
Senyora, oh meravella!, també cantaven els goigs a nos-
tra Dona en ball rodó del Cançoner Montserratí, acom-
panyats per instruments.
El conco Frederic se’l mirava. Li va venir al cap la ima-
tge de les ones enrinxolades de cabells blancs que se’n 
tornen al mar per tornar-hi, però també les que  es ves-
sen a la platja i que l’arena s’empassa goluda. El desig, 
la mentida, el sexe, el cel, l’Esperit, la llum, l’ombra, tot 
li semblava part de l’amor, de la vida, però no encara 
de la mort. Li causava estupor aquest concert entre el 
cel i l’infern que viava la seva ànima. On era la seva re-
dempció? I va gosar demanar-li: −Deixeu-me l’Azmet 
aquí, a can Ferret, i el petit doneu-lo a Santa Maria, sóc 
fadrí i farà de bon hereu d’aquest vinyet. I s’hi va que-
dar.
El foc s’apagava i les cendres colgaven el caliu que amb 
prou feines hi bategava a sota. A fora, començava a fer-
se clar, la merla cantava i se sentien els lladrucs del gos 
i el feinejar dels criats. Els nois es van estirar sota les 
flassades i es van aixecar encara ensonyats. Sense dir ni 
mut, perquè no gosava, l’Azmet mirava com es perdien 
per sempre més entre xops, vinyes i oliveres son pare i, 

agafat de la mà, el Çanet, el seu germà, camí de Puig-
moltó. –Cor meu, qui m’empeny cap a Montserrat, cap 
a la muntanya, diuen, pels àngels serrada?
El floc de plomes d’una palput que jugava a esquerdar 
els bassiols gelats el va distreure. Plovisquejava. I el Ça-
net els deia adéu, i amb l’altra mà a la butxaca, palpava 
l’ocarina del perdó que son pare li havia deixat.
Qui també s’acomiadava, palplantat al seu darrere, al 
mateix cancell de la masia de can Ferret dels Masos, era 
qui des d’ara seria el pare de l’Azmet i que, com ell, es 
mirava la puput, amb aquella cua ratllada de blanc i 
negre. La seva aparició el feia quedar quiet, com davant 
d’un goig secret, com si, sol, hagués trobat un  tresor 
d’amagat, com quan li venia i el vencia la son i tota la 
llum començava a rovellar-se-li i no li semblava estrany 
que el cant del Surrexit Dominus vere, alleluia, alleluia43 

llisqués per damunt les aigües de la marjal de la costa, 
com ho feia a l’església, travessant els núvols d’encens, 
la matinada de la Pasqua. Què ho devia fer, tot això?, 
va pensar. I els flocs enfarinaven el fardellet als peus 
del Çanet

Allegro vivace

Sol rogenc, pluja o vent. Ja ho veia, que s’havia fet de 
dia. En Martí s’estirava mandrós entre els llençols i les 
flassades de llana, mentre sentia repicar la Lluca, la 
campana que anunciava la festa i que ell coneixia bé, 
perquè, algun cop, per tocar- la, havia pujat a pler per 
aquella escala de cargol fins a la volta on era la biga 
de fusta que la sostenia. Fantasiós com era, somiejava 
amb aquella goleta amb dos pals, o amb aquella fragata 
que en tenia tres, o amb aquell vaixell de vapor, amb 
xemeneia, roda de pales i velamen, o amb aquells altres 
gravats de cavalls, traginers i soldats que hi havia als 
carreus dels murs de pedra picada. Aquest campanar 
devia ser com un far que guiava els vaixells, si sentia els 
crits i els aücs descompassats d’una galerna, o una to-
rre de guaita que vigilava els molins fariners, els horts, 
les vinyes i les terres de conreu i la ciutat en temps de 
pau i de guerra. I pensava en l’angelot, allà dalt, com 
un gallardet, que assenyalava el camí de les llengües 
dels vents que de la boca del drac sortien i que el feien 
voltar i fer giragonses. Va sentir que el cridaven. I se’n 
va desfer de la son que se li enredava als ulls com si 
fos una carabassera. A can Frederic tot eren corredisses, 
el gener era ben gelat, tant, que la mare havia hagut 
d’estendre la roba a les golfes, perquè, si no, li quedava 
com si l’hagués posada en midó. La camisa i els pan-
talons blancs, la jaqueta negra, les botes, les polaines, 

30  GABRIEL FERRATER, Les noies i els dies, “Esparver”, pàg. 121, Ed. 62 i “La Caixa”. Barcelona, 1979. 
31  Sl 114-115, 4. 
32  Dimoni. En hebreu significa “Lleó de Déu”. A l’Antic Testament se li dóna també aquest nom a la ciutat de Jerusalem.
33  G. LEOPARDI, El primer estel, trad. Joan Vinyoli, a Domini màgic, Dolce e chiara è la notte e senza vento. pàg. 361, dins Joan Vinyoli , Poesia Completa, ed. 62, Barcelona 2008.
34  “Stella splendes in monte”. Dansa en forma de virelai a dues veus. Anònim. Llibre Vermell de Montserrat, s. XIV. Del Cançoner Montserratí: segon dels deu cants que formen aquesta part 

del còdex medieval (1399), conegut com el Llibre Vermell de Montserrat, dels quals, vuit són escrits en llatí i  els altres dos, un en  occità i una altre en català. Trad. “Estrella refulgent amb 
miracles a la muntanya serrada, Com raig de sol, escolteu el poble. Hi vénen tots els pobles amb gaubança Rics i pobres, grans i petits; hi entren com tothom ho pot veure, I d’aquí se’n 
van plens de gràcies Estrella refulgent amb miracles a la muntanya serrada, Com raig de sol, escolteu el poble”.

35 Ball redon o ball rodó, cançó  ballada pels pelegrins a la plaça dels monestirs. 
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els guants de pell, el barret de copa alta, que s’havien 
fet portar de Sevilla, tot era punt a la seva cambra. En 
Martí, el caganiu de can Ferret dels Masos, tan bru, que 
vés a qui devia haver sortit, jove i ben plantat, havia de 
fer, aquell diumenge, de banderer a la Festa dels Tres 
Tombs. Com que mai no parava quiet, en comptes d’es-
perar calentó vora el foc, ja era a fora, com sempre, −No 
te caurà la casa al damunt, no!, que li deia la iaia, asse-
gut a dalt de la tanca, feta amb troncs, del corral que 
el seu cavall i un ruquet de feia uns anys compartien. 
En Martí, però, no se’ls mirava, perquè unes puputs, 
amb aquella cua ratllada de blanc i negre, hi jugaven 
i saltironejaven per damunt l’herba i, és clar,  no tenia  
ulls per a res més. No havia entès mai l’alegria desbo-
cada que, des de sempre, sentia, en veure’n una a prop, 
i com, així que s’hi acostava i desplegava  el  plomall, 
que li semblava preciós, i s’envolava, perquè era de 
mena espantadissa,  el cor li bategava de pressa, com si 
algú hagués descobert la mirada de l’altre que ell esti-
mava. La sorpresa d’aquell vol sobtat i ondulat que el 
deixaven com orfe devia ser com el desig que li floria 
com un roser bord, pensava, o com l’alegria d’espigolar 
gotims després de la verema, o com el silenci de la vella 
ocarina que aquest matí li havien regalat a casa i que 
ell, no fos cas, havia desat amb cura, perquè la iaia li 
havia recordat que era tan valuosa com tots els adéus. 
En Martí  era el cantus firmus44 de les tres veus de la poli-
fonia d’un madrigal galant i profà: “Alt e amor, d’on grat 
desig s’engendra,/e esper, vinent per tots aquests graons,/me 
són delits, mas dóna’m passions/la por del mal, qui em fa 
magrir carn tendra;/e port al cor sens fum continu foc,/ e la 
calor no em surt a part de fora”.45 En Martí, sacsejat pels 
cordoners i el capità de bandera que l’havien vingut a 
buscar i havien baixat dels cavalls i l’empaitaven cap a 
casa corrents i rient, perquè feien tard.
Els sacs de gemecs i el flabiol i el tamborí, tocats pels 
músics, drets com uns estaquirots, i les cotonines i els 
seus cavallets de vímet que ja trotaven a la plaça de Sant 
Antoni, tris-tras, tris-tras, saltirons i cascavells, i el dimo-
ni emmascarat, amb la forca, zas, zas, que les encalçava 
amunt i avall, i altres sacaires  i  flabiolaires que feien 
córrer la mula Guita, endomassada de verd amb el lle-
brer d’or i les dues flors de lis de la Geltrú, que repartia 
guitzes a tort i a dret, i els grallers i els tabals amb els 
gegantons que no es cansaven de voltar, i el drac d’esca-
tes verdes i cua cargolada que tirava foc i fum per entre 
els ullals i que portava al mig del pit l’escut coronat de 
la ciutat, i els nois i les noies que ballaven amb bastons i 
es feien la guerra a contracor, perquè els era dolç l’eco de 
la fressa on hi reverberava la neu. I tu estaves i jo estava, 

com grans menhirs  emblanquinats de caolí.
Sí, tornava la festa, hi tornava la llacera que seduïa el 
temps un i un altre cop i el transmutava, cada disset de 
gener, en carros i cavalleries engalanats, en passejades 
de cavalls i eugues, de rucs i ponis que feien guspirejar 
els ulls de la canalla, tan abocats com són els infants 
a fer crits riallers o a esglaiar-se. A la plaça de la Vila, 
músics i la bandera de Sant Antoni, la il·lusió i el ga-
lop salat i insondable de l’ànima. S’hi tornava a obrir 
el llibre que des de feia milers d’anys era el pastor que 
els vigilava i el gos que els glapia, el llibre de la pedra, 
aquell capçal sobre el qual Jacob havia somiat l’escala 
per on pujaven i baixaven els àngels46 i per on ells no 
hi podien pas pujar i Déu només baixar, perquè des de 
sempre era a dalt i a fora de tot, però com el narrador 
omniscient, i perquè expliquen que Ell li va dir que els 
digués “Jo sóc m’envia a vosaltres.”47, sí, la roca d’on 
brolla l’aiguaneix de tota inspiració i de tot discerni-
ment. I en Martí va llegir, llavors, enquimerat per la 
pena, entre les esquerdes del marge de paret seca amb 
què son pare havia tancat l’heretat que els havia deixat: 
“Pren flor de farina i fes-ne coure dotze pans en forma de 
coca, de sis quilos cada un”.48

Els ministrers de la Vila Nova de bon de matí toquen 
a ofici. Els pagesos, endiumenjats i matiners, ja són a 
la plaça de l’església i la comitiva que acompanya el 
banderer hi duu el perfum del fenc, de la música i de 
les flors de pastura. El petit de can Frederic, que ha 
baixat del cavall, espera al davant de la rectoria, per a 
acompanyar el mossèn i portar la bandera fins a dins 
del temple. Repica la Lluca. Encenen els carbons i cre-
ma la resina d’olíban que clivella la llum que entra pels 
vitralls, les melodies de l’orgue i d’una viola de gamba 
fan tres voltes en sentit contrari a les agulles del rellotge 
per les naus laterals del recinte sagrat i, com en un destí 
somiat, al Martí li sembla que, cap allà, per on la girola, 
se’n fuig un  home barbut que porta de la mà un nen. 
I no ho entén, però com si fos una llavor de fang que 
germina i s’emmiralla, els reconeix tot d’una i sent que 
és la mateixa alegria que se li arrapa al cor com quan 
veu una puput, o ara mateix, mentre sent el ning-ning 
de la campaneta. I li vénen al cap la corol·la i els estams 
del cel de gener que es floreix, cap al tard, damunt la 
bassa de rec, tot groc com un cotó en pèl tacat de sa-
frà, i tots aquells trèvols i vinagretes que entapissen els 
horts de les coves, i la cendra per beneir la vetlla de la 
Pasqua, i els noms que van ser i els que són i els que 
seran, com les anelles d’una mamushka de les ànimes, 
un no res, un no res, un esclat de  no res que enlluerna  i 
prou  i, tanmateix, cuques de llum.    Ite, missa est.49 I el 

36  Polorum regina omnium nostra, del Cançoner Montserratí. trad. “Reina nostra de l’univers sencer...”, cançó-dansa anònima en forma de virolai del Llibre Vermell de Montserrat. S. XIV. 
37  Cançons anònimes recollides al Cançoner Montserratí. Dansa. Llibre Vermell de Montserrat còdex de 1399. Los set goxts són els primers goigs a la marededéu escrits en català. Cuncti 

Simus concanentes: Ave Maria, trad. “Tots junts cantem: Ave Maria”. 
38  Forma musical, (s.XIII-XV) similar a un rondó. Consta d’una tornada més o menys extensa que s’alterna amb diverses estrofes que, al seu torn, se subdivideixen en dues seccions. 
39  Mudèjar, que significa  “aquell a qui se li ha permès quedar-se”. Musulmà que residia en territori cristià durant el procés de conquesta a l’edat mitjana.  
40  Terra de castlans. El mot Catalunya derivaria de “terra de castells” que hauria evolucionat a partir del terme castlà, provinent del francès chastelain i châtelian, mot que serviria per a 

denominar el governador d’un castell. 
41  Nom que figura al Llibre del Repartiment, (s. XIII). De l’àrab Burdj “torre” i l’antropònim Asswad: Torre d’Asswad, l’actual Burjassot, poble de la comarca de l’Horta al País Valencià. 
42  JOAN TEROL, de “Natus ex Maria virgine”, vv. 1-3, poema inèdit, 2017.
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Martí que obre els ulls esglaiat i fa embuts sense voler 
i s’embarbussa, blanc, com un actor de kabuki pintat 
amb pols d’arròs.
A fora tot són benediccions des de dalt del cadafal. 
Davant el guió amb la Tau dels antonians, el rector, 
amb el ram de llorer i branques d’olivera que fan de  
salpasser, ruixa que ruixa amb l’aigua beneïda: “ Sant 
Antoni venerat,/beneïu els animals/que ens fan tanta 
companyia/i que us portem confiats/per la vostra bon-
homia./A tots plegats, protegiu-nos,/que no ens arri-
bi cap mal/us demanem amb la fe/que la vostra vida 
inspira ./Com sou el nostre patró,/sigueu-nos també 
claror,/que a les llars no ens falti res,/ompliu els cors 
de caliu/i de pau la nostra terra./Beneïu els catalans/
que el vostre recer busquem,/quan la nostra llibertat,/
la maldat que ens ve de fora/i el mal govern la casti-
guen ./I doncs que tot seran dons:/Visca Sant Antoni 
Abat/i la festa dels Tres Tombs. JOAN TEROL I SANTANA50

43  Veritablement ha ressuscitat, al·leluia, al·leluia. 
44 Música: “Cant fix”. Melodia prèvia que serveix de base d’una composició polifònica. 
45 AUSIÀS MARCH, (Beniarjó ?1400 - València 1459), Els Cants d’Amor, III. Dins l’antologia poètica a cura de Joan Fuster, Ed. 3i4, València,1979. Versió moderna: “Grat i amor, dels quals 

s’engendra gran desig,/i esperança, que ve per tots aquest graons,/em són delits, però em dóna sofriments/la por del mal, que em fa aflaquir en carn tendra;/i porte al cor continu fos sense fum,/ i la calor 
no em surt a la part de fora”.

46 Gn 28, 11-12. 
47 Ex 3, 14. 
48 Lv 24, 5. 
49 Locució llatina. Fórmula de comiat amb què conclou la missa celebrada pels catòlics de ritu romà.                                                                                                   
50 Taulellet que representa Sant Antoni. Refugi dels Tossals Verds. Serra de Tramuntana, Mallorca.
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Vilanova i la Geltrú ha fet, sovint, gal·la de l’eslògan que evocava que era festa tot l’any, i és que amb la moral 
vilanovina de farcir un calendari festiu extens ha estat fàcil. La Ciutat celebra diferents festes i, a més, amb models ben 
diferents durant l’any. Principalment, aquestes serien Sant Antoni -Els Tres Tombs-, el Carnaval i la Festa Major de la 
Mare de Déu de les Neus.

 Les dues primeres, sovint són molt properes en el calendari. Sant Antoni i Carnaval no només comparteixen cicle 
festiu, sinó que comparteixen clima, i, sense ser reconeixible, comparteixen un rerefons important ara desaparegut. Per 
trobar que té de carnavaler el primer patró de la Ciutat, sant Antoni, cal rebuscar en altres festes antonianes i, també, 
escudellar en la seva hagiografia.

Sant Antoni, sant barbut, va ser un sant del segle tercer que va viure d’ermità i va ser temptat pel diable amb inten-
cions sexuals. Finalment, va derrotar al pecat amb l’ajuda de Déu. Aquesta és la faceta menys coneguda a la nostra 
terra, a canvi de la de guaridor i estimador dels animals, cosa que el fa patró dels animals de peu rodó i dels traginers.

 Cal anar al nord del País Valencià, sobretot a la comarca dels Ports, per trobar expressions festives que evoquin 
aquesta història de Sant Antoni. Ho fan a través de representacions parateatrals que, al Garraf, batejaríem com a “balls” 
i que allà, amb diferents personatges, representen la temptació de sant Antoni i sant Pau en una transgressió més 
pròpia d’un Carnaval rural que de les festes que celebra Vilanova. La més destacada i coneguda d’aquestes festes, 
anomenades Santantonà, la fan al Forcall. Aquesta representació recorre els carrers de la vila amb les botargues, que 
són els diables, que disten molt de la nostra interpretació diablera. Vestits amb una granota blanca i cara tapada, fan 
entremaliadures. La filoseta representa la temptació i, a banda, fila el fil de la vida. L’interpreta un home transvestit. 
Aquestes representacions, que beuen de llegendes populars i costums que s’han heretat d’antic, guarden paral·lelismes 
amb el Sant Antoni més modern i urbà que celebrem a Vilanova.

 Al final de la representació, sant Antoni i sant Pau arriben a la seva barraca, construïda amb pins i pinassa, i allà 
guanyen la batalla. Representa el seu refugi d’ermità. Mentrestant la barraca es crema, el públic entra a dins i fa tres 
voltes al pi central, anomenat maio. Les tres voltes, com a símbol de benedicció i bona sort, són el paral·lelisme primor-
dial. Com fer les coses comptant fins a tres. La dels números és cultura popular en majúscules.

SANT ANTONI 
TRANSGRESSOR

Els nexes de les dues 
grans festes vilanovines 

i un viatge als Ports.

Joan Ignasi Gómez
Periodista i activista cultural
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Assessors jurídics i tributaris

C/ Havana, 2
Telèfon: 93 814 34 14
grup4@grupquatre.es

Av. manresa 115, Òdena (08711)
Telèfon: 93 804 77 87
fornodena@gmail.com

 Després d’aquesta repre-
sentació, hi ha la processó dels 
matxos que, engalanats de la mi-
llor manera, passen per davant la 
benedicció que fa el capellà en una 
instantània nocturna similar al 17 
de gener vilanoví.

 El que està clar és que a Vila-
nova i la Geltrú, Sant Antoni, que 
ha estat celebrat des d’antic, mai 
s’ha celebrat de la mateixa manera 
però, ara, la desfilada musical i la 
benedicció dels Tres Tombs i els 
actes protocol·laris amb el bande-
rer com a màxim protagonista són 
el màxim exponent. Amb tot això, la 
festa de Sant Antoni té dues cares. 
Vilanova la celebra d’una manera i 
en pocs dies en celebra una altra, 
la de Carnaval, que també podria 
ser una cara del patró vilanoví. Seria el punt transgressor i picant del nostre Carnaval, urbà i vuitcentista. El nostre poble 
se sap expressar, festivament, de diverses maneres i, això, és una sort.
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C/. Josep Coroleu, 135    08800 Vilanova i la Geltrú    Tel. 93 815 52 50    Fax 93 815 88 15

Disseny, Construcció, Depuració i Manteniments
de piscines, amb les mes modernes i ecològiques
tecnologies, al millor preu.
* Mitjà filtrant amb vidre reciclat
* Mitjà de cloració amb electrolitzadors de sal
* Il.luminació de baix consum amb lampera de leds

Instal.lació i manteniments
d’aparells Descalcificadors

Instal.lació i manteniment
d’equips d’Osmosis

Tel.: 93 893 64 04
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 DORSAL CATEGORIA CLASSIFICACIÓ PARTICIPANT PREMI DONAT PER
 121 AMAZONA 1ER LAURA MESTRE GELATS LLORENS
 117 AMAZONA 2ON SORAYA FERNANDEZ BEDOYA
 2 AMAZONA 3ER MARINA CABALLERO TRANSP-ALMELA
 76 AMAZONA PREMI DE HONOR ORIOL DE LA CRUZ ASS. TRES TOMBS
 120 CAVALL MONTAT 1ER JAVIER MARTINEZ FEDEAR
 68 CAVALL MONTAT 2ON MIGUEL ANGELO MANHA FRUITES CLARAMUNT
 95 CAVALL MONTAT 3ER OSCAR GUTIERREZ HIPICA LLORENS
 67 INFANTIL 1ER IRIS MANHA FRUITES CLARAMUNT
 5 INFANTIL 2ON SALVADOR NUÑEZ ASS. TRES TOMBS
 110 INFANTIL 3ER PABLO CASTILLA ASS. TRES TOMBS
 5  LLIMONERA 1ER RAMON VENTOSA TOLDOS SABA
 3 LLIMONERA 2ON ALFONS SABATE ESTANC MARIA VIDAL
 28 LLIMONERA 3ER ANTONIO LOPEZ CARNS MARTORELL
 32 TRONC 1ER LAURA PASTOR CANSALADERIA MARTINEZ
 15 TRONC 2ON TERESINAS ASS. TRES TOMBS
 22 TRONC 3ER ANA ROSAL OPTICA HOLANDESA
 24 MITJA POTENCIA 1ER SANTIAGO CRESPO ASS. TRES TOMBS
 6 MITJA POTENCIA 2ON JOSERP MIRET ASS. TRES TOMBS
 34 GRAN ENGANXE 1ER VANESSA RODRIGUEZ CASERCO
 36 ENGANXE INFANTIL 1ER MASIA  BARRERAS ASS. TRES TOMBS
 35 AGRICOLA MENOR 1ER JORDI FERRET GRANERIA CARRERAS
 33 AGRICOLA MENOR 2ON MASIA  BARRERAS ASS. TRES TOMBS
 41 AGRICOLA MAJOR 1ER PERE ALBA SERRADORA CAMPAMA
 40 AGRICOLA MAJOR 2ON JOAN RAVENTOS LOTERIA PAGES
 29 AGRICOLA MAJOR 3ER ASS.TRES TOMBS (IVAN) GUIXOS PASTOR
 27 TRANSPORT 3ER CASTELLBISBAL ASS. TRES TOMBS
 21 GRAN TRANSPORT 2ON NADAL CANELONS PUBILL
 19 GRAN TRANSPORT 3ER LA LLAGOSTA CETAGUA
 25 COPA D’HONOR CARRUATGES  MARIA PILAR VENTOSA FRUITES CLARAMUNT
 31 COPA D’HONOR CARROS  ALBERT SOLER AJUNT VILANOVA I LA GELTRÚ

  IN MEMORIAL SALVADOR CENDRA PIÑOL ALBERT SOLER
  IN MEMORIAL ALBERT SALVANY BERTRAN ALFONSO DEL ROSAL
  ESPECIAL LA MULA  CASTELLBISBAL

       TOTAL CARRUATGES              38 CARROS AGRÍCOLES 
       TOTAL CARROS AGRÍCOLA             41 1 ANIMAL 19 
      2 ANIMALS 5 
                                     3 ANIMALS 10 
    4 ANIMALS 4 
         5 ANIMALS 1 
      6 ANIMALS 1 
    12 ANIMALS 1 

    TOTAL CAVALLS MUNTATS 124
    TOTAL CAVALLS EN CARRUATGE   59
    TOTAL CAVALLS AGRÍCOLES   98 

PARTICIPACIÓ

CL
AS

SI
FI

CA
CI

Ó
TR

ES
 T

O
M

BS
 2

01
8



46 |  Tres Tombs 2019

ELS POUS 
i L’AIGUA A VILANOVA

L’AIGUA DE BOCA A VILANOVA

En alguna ocasió, la proximitat d’un pou a un altre ha-
via provocat intervencions judicials per parar-ne la cons-
trucció. Una cosa d’aquest estil va passar entre l’antiga 
fàbrica Marqués i el mercat municipal vilanoví. Ambdues 
entitats eren propietàries d’un pou que no estaven sepa-
rats a la distància reglamentària, però com que l’antigui-
tat corresponia al pou de cal Marqués per sobre el del 
mercat, la prioritat a favor seu va prevaler.

Com he dit abans, també han existit moltes hortes, 
ara absorbides per l’expansió urbana, que han vist  enru-
nats  els  seus  pous  amb  les instal·lacions de  bombeig 
incloses i en canvi es va haver de córrer a cercar cabals 
nous d’aigua, uns més lluny i altres no tant, però en llocs 
de difícil perforació i de costosa conducció de l’aigua cap 
a la xarxa de Vilanova.

Però molts dels antics pous de Vilanova i la Geltrú 
eren dels que s’anomenaven d’aigua molla, tot i que al-
guns altres sí que sobresortien per la seva bona quali-
tat. El carrer de l’Aigua, sembla que deu el seu nom, no 
només a l’abundància de pous que tenia sinó a la bona 
qualitat de l’aigua que en pouaven, cosa que uns segles 
enrere no era gens freqüent.

Més properament,  l’assortiment  d’aigües  per  al  
consum  de  Vilanova  i  la Geltrú es va basar en les 
captacions d’aigua foranes, com ara la de Castellet i la 
Gornal el 1860, i la de Santa Oliva el 1879, que van do-
nar pas al servei d’aigua domiciliària.

A la plaça del Pou hi havia el pou més antic del poble 
i a la plaça dels Lledoners n’hi hagué un fet amb poste-
rioritat i que donà nom a conèixer aquella plaça durant un 
cer temps, com la plaça del pou Nou.

El nostre terme municipal és pobre d’aigües 
naixents. Seguint el declivi de N a S, diversos 
torrents de curs intermitent (només porten 
aigua en època de pluges intenses) solquen 
el terme i desguassen directament a la mar. 
Els principals torrents són: el de la Piera, el de 
la Pastera, el de Sant Joan o de la Ramusa i 
el de Santa Maria o fons de Somella. De fonts 
d’aigua naixent també anem escassosi només 
es coneixen dues fontetes, que més aviat són 
degotalls. La font d’en Bonet, documentada 
així des del 1566, que és al peu de la pujada 
de Canyelles i la font del Cocó que és a prop 
del camí de Can Baró, més amunt del Mas 
Torrat. En canvi a la platja, hi ha dos aigua 
dolços d’aigües subterrànies que hi afloren, 
l’un és a les roques de Sant Gervasi i l’altre 
és al racó de Santa Llúcia. A la part baixa del 
terme i propera al poble, hi trobem pous de 
fondària variable per a l’aprofitament domèstic 
i per al regadiu de les hortes, amb l’extracció 
de l’aigua, mitjançant les típiques sínies de 
catúfols o de cadena.

El pla urbà de Vilanova era ric en pous 
i aquests amb aigua i totes les antigues 
indústries tèxtils tenien el seu necessari pou 
per treballar.
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Per la seva abundor eren coneguts els pous de les 
fàbriques de la Rambla i de Ca l’Escoda així com el pou 
de l’Hospital —segurament es tracta de l’antic pou del 
convent dels Josepets—, que si recordem, aquest pou, 
durant les èpoques d’escassetat dels anys 1940-1950, 
donava l’aigua per al rec dels plataners de les rambles 
de Vilanova i també als molts vilanovins que hi anaven 
amb galledes i garrafes a buscar-ne. Aquesta escasse-
tat d’aigua, va fer anar de corcoll l’ajuntament de l’èpo-
ca que finalment, es va posar a cercar aigua allà on fos 
que se’n sabés de la seva possible existència.

Aquella manca d’aigua que la vila arrossegava des 
dels anys 40-50, es va allargar, fins que finalment origi-
nà la manifestació de les galledes del dia 24 de setem-
bre de l’any 1965 on, sis dones vilanovines, cansades 
d’aguantar aquella situació, van desfilar per la rambla 
des de la plaça de les Neus, amb l’objectiu de presen-
tar-se a la plaça de la vila, amb una galleda a la mà, 
però que van ser detingudes per la G.C. abans d’arri-
bar-hi i després, també van ser multades. Aquests fets 
van forçar al govern municipal a moure’s per solucionar 
aquell problema d’una vegada per totes i de la mane-
ra que fos, i va posar en marxa la municipalització del 

servei de l’aigua que fins aquell moment era de gestió 
privada.

La recerca per a l’abastament de més aigua per a 
Vilanova, continuà amb els pous de: les Masuques el 
1968 de 110-120 m de fondària, a Canyelles el 1971 
amb    els Collado 1 i Collado 2, si bé també continua-
ven aprofitant-se d’algunes de les perforacions locals, 
a dins o a fora de la vila. El pou Xamenet de 70-80 m. 
de fondària a prop de la pedrera del Griffi, el pou del 
Mas Tapet, 2 pous a la masia Mata, 1 pou al Mas Ricart, 
la canalització de l’aigua del pou del camí de Sitges a 
l’alçada de la fàbrica del gas l’any 1970-71, i un pou a la 
Collada l’any 1967.

L’estudi econòmic fet l’any 1974 sobre el problema 
de l’aigua va comportar uns pressupostos de 30.210.344 
ptes. per a la contractació de l’aigua de Canyelles i 
22.374.039 ptes. per a la resta dels pous esmentats. 
També al pou de l’hospital s’hi va intervenir l’any 1967 
amb una inversió de 90.300 ptes.

Amb totes aquestes inversions, l’estudi econòmic 
esmentat de l’any 1974, va recomanar que el preu de 

Fòssil, amb els senyals deixats pels cargols
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l’aigua de boca de Vilanova, passes, de pagar-se de les 
4,80 ptes. m³, a pagar-se a 10 ptes.

POU DE POSSESSIÓ I DISTÀNCIES

Si dos veïns que tenen dret a minar fan alhora un 
pou a la distància menor deguda, té dret preferent aquell 
que l’hagi començat primer, però perd aquests drets a 
benefici de l’altre, si para de treballar-hi en dia que no 
sigui festiu.

Al món rural, és reglamentari, que la distància en-
tre dos pous, ha de ser de 100 metres lineals sempre 
que no hi hagi l’autorització del propietari de l’altre 
pou que ho autoritzi per a menys separació. En zona 
urbana però, els pous només havien de guardar la dis-
tància mínima de 10 metres entre ells i això permetia 
que en moltes cases antigues de la vila hi hagués un 
pou, però també era freqüent de construir-ne un en 
la paret mitgera de dues cases i l’aigua les abastia a 
les dues.

 
Actualment no es fan gaires pous. Davant la insegu-

retat de trobar aigua i el cost que això representa, han 

fet decantar la gent que tenia la xarxa municipal més o 
menys propera, a contractar-ne els serveis

L’aigua dels pous propers al mar no ha de ser forço-
sament salada. Sí que pot ser- ho si el pou és de poca 
fondària i en terreny sorrenc, però hi ha pous fondos d’ai-
gua bona igual com hi ha aigua-dolços dins el mar prop 
de la costa en llocs molt propers a nosaltres.

Per aprofundir un pou ja existent amb la maquinària 
actual per a perforació, el sistema emprat, és d’instal·lar 
un tub que permeti el pas de la perforadora pel seu inte-
rior i tot seguit enrunar el pou tot al seu voltant per tal de 
restar perill al pesat sistema modern.

No tots els pous que es feien al terme de Vilanova 
durant el segle XX, es feien consultant a un saurí per 
localitzar el millor lloc per trobar l’aigua. Així doncs, 
no era estrany que un hortolà que tingués una horta 
de dues hectàrees, foradés el seu terreny fent més 
d’un pou sense èxit i tot seguit els tornés a tapar, fins 
a trobar la bona veta de l’aigua. Sí que això passa-
va en hortolans que es feien el pou ells mateixos o 
almenys fins on el terreny els ho permetia, perquè a 

Detall d’un cargol encara incrustat a la roca fòssil
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nadóinfantil -juvenil -

L a t e va bo t i ga de r oba pe r a
nens i nenes a V i l an o va.

c. Caputxins, 31 - Vilanova i la Geltrú
Tel. 93 893 68 53 - ireanvilanova@gmail.com

Nova col·lecció de comunió 

Detall de dos cargols extrets del fòssil

mesura que aprofundien, es trobaven diferents capes 
de materials.

Una família vilanovina va encetar a fer-se un pou 
rodó a pic i pala entre els quatre germans amb la finalitat 
d’abastir d’aigua la seva granja. Tenien un cavall que el 
feien servir per a tirar de la corriola i treure en una por-
tadora, més gran quantitat de la terra excavada,. Un dia 
que no estaven treballant, el cavall que anava solt, es va 
voler fregar l’esquena en un pal proper al pou, aquest es 
va trencar i l’animal va caure a dins. Sort van tenir que 

en aquell moment no hi havia ningú feinejant a dins. Un 
dels germans va baixar fins on va poder però l’animal, 
amb els esforços que feia, consumia tot l’oxigen i el van 
haver de deixar. Però un cop tret l’animal mort, van con-
tinuar el pou fins als 27 metres on van trobar l’aigua que 
necessitaven.

Al sector nord de Vilanova, a una fondària superior als 
30 metres i en una capa de roca   petrificada,   es   trobaren 
caragols i   petxines   de    mar    de    l’època    del Paleozoic- 
Cenozoic, als quals s’atribueix 65 milions d’anys d’antiguitat. 
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Tel. 93 893 70 11
Av. Eduard Toldrà, 111

08800 Vilanova i la Geltrú www.ferpala.es
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Passeig del Carme, 24 1r 1ª
08800 Vilanova i la Geltrú (Barcelona)

93.815.24.41 / 619.422.551
info@centanoespectacles.com
www.centanoespectacles.com

TLF. 609 341 416 / 627 752 949
www.trasgruesalmela.com
info@transgruesalmela.com

Passeig del Carme, 24 1r 1ª
08800 Vilanova i la Geltrú (Barcelona)

93.815.24.41 / 619.422.551
info@centanoespectacles.com
www.centanoespectacles.com

Aquesta afirmació s’adiu amb la zona geogràfica fòssil que 
va des de les soldoneres de S. Pere de Ribes fins a les 
zones guixeres que van de Castellet i la Gornal a Olèrdola.

A més d’aquestes plaques esmentades, també s’han 
trobat capes de sorra a una fondària de 30 a 40 metres, 
que ha aportat una greu dificultat a l’hora de travessar- la, ja 
que contínuament la sorra anava omplint els espais  de  la  
perforació. En els pous que eren cavats pels mateixos hor-
tolans, no s`hi revestien les parets a tots, això depenia de la 
duresa del terreny i mentre durava la construcció és col·loc-
aven travessers de fusta a mesura que guanyaven fondària, 
atacant dues fustes a la paret que a més servien per a pujar 
i baixar el pouaire, sempre deixant espai per a retirar la terra 
en galledes o senalles que un altre membre de la família, i 
vigilant uns i altres, de no posar en perill la integritat física del 
pouaire que picava al fons. Aquests pous artesians, tenen 
una temperatura estable d’entre 14- 18°, en canvi, a mesura 
que s’aprofundien en minvava la claror i s’havien de il·lum-
inar de manera artificial per continuar treballant.

L’HORT DEL CASTELL DE LA GELTRÚ I LA SEVA 
TRANSFORMACIÓ EN HORTES

De l’època medieval, hi ha un gràfic que delimita l’hort 
del Castell de la Geltrú i que comprèn tot el pla actual 
conegut com de les sínies de la Geltrú les quals han es-
tat aportant durant molts anys una bona part de la verdu-
ra del mercat de Vilanova. Aquesta plana comprenia el 
pla que va des del nucli urbà de la Geltrú, cap al torrent 
de la Piera i la carretera de Sitges al Sud. Aquesta plana 
donà pas a un gran nucli d’hortes amb els seus pous per 
regar-lo. Les hortes que ens han arribat fins els nostres 
dies eren conegudes amb els noms següents: Cal Pa 
Novell o sínia del Caçador, de l’Estrella, del Vetes, del 
Cansalada, de la Creu, del Cendra o Galoto, del Biel, 
del Gall, del Pujó, Diabló, Gralles, Taberneta i Marianna. 
Sortosament o malauradament, la majoria d’aquestes 
hortes han desaparegut, empeses per la febre urbanitza-
dora i amb elles tots els seus pous i tots els mecanismes 
de pouar-ne l’aigua.
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Llavors i arbres de planter

T 93 893 0964 • Ctra de l’Arboç km 0’67 Vilanova i la Geltrúagrobotigacellervilanova

Comerç de queviures especialitzats  - Servei agrícola

Oli de Siurana
Adobs i fitosanitaris
Llavors i arbres de planter
Assessorament ADV
(Agrupació Defensa Vegetal)

Assessorament en productes

Agrobotiga
Vi a granel
Vi embotellat
Cava
D.O. Pendès

DES DE 1962

Dll-Div
8-13 i 15-18 

Diss
8 -14

HORARI

CELLER DE VITICULTORS

ELS POUS A L’EVANGELI

Ja és sabut que el pou té el seu lloc als evangelis, 
especialment l’evangeli de la III setmana de quaresma. 
En ells s’hi fa referència, quan la Samaritana interroga 
a Jesús en com traurà l’aigua que diu que li pot donar, 
ell sense cordes, del pou on està ella, dient-li que aquell 
era el pou que Jacob els va donar i del qual ja en bevien 
ell, els seus fills i el seu bestiar. Perquè resultava que la 
Samaritana no havia entès l’oferta de Jesús quan li deia: 
“El qui begui de l’aigua viva que jo li donaré, mai més 
tindrà set”.

UN POU MIRACULÒS
 
Conta la tradició, un fet dels molts que hi va haver 

en la vida miraculosa de santa Eulàlia de Barcelona. La 
Santa, un dia va trobar unes nenes plorant perquè havi-
en anat a buscar aigua d’un pou i aquest s’havia asse-
cat. La santa, compadida, va estendre les seves mans i 
va fer que les aigües que estaven amagades sota terra 
sortissin pel pou i les nenes tinguessin aigua. Però això 
passava abans.

Joan Lluís Sivill i Vergès 
Col·laborador al programa dels 
Tres Tombs des de l’any 1995

Bibliografia: 
Pozos Artesianos, de Lucas Fernandez Navarro. 
Col·lecció, Manuales Gallach. Btca.Cardona. G: E: C: Vol.2 pàg. 533 (Oàsis)
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BON PREU 

CA LA MONTSE (AVIRAM)   

CAL BARÓ  

CALÇATS CARBONELL  

CANSALADERIA AURORA TERES 

CANSALADERIA BATADET  

CANSALADERIA CAL TERES  

CARNS MARTORELL  

CAVES JAUME SERRA  

COLUCCI  

COLLA GEGANTERS DE VILANOVA I LA 

GELTRU  

CHACON JOGUINES  

ELECTRODOMESCTICS J.DOMINGO 

IREAN  

LA ROSA  

LOCAL SOCIAL LA MASIA D’EN FREDERIC

MERCERIA CRISMER  

MERCERIA JUANI  

PARTICULARS  

PASTISSERIA ABRAHAM  

PASTISSERIA BLANCH  

PASTISSERIA LA CREM  

PASTISSERIA LA MERCÈ  

PERRUQUERIA NEW LOOK  

PERRUQUERIA ROSA FERRE  

ROXY CAFE  

SOMMIS  

SUPER CONDIS  

TEIXITS BAIG  

VANESA ESTILISTA I PERRUQUERIA 

VINS AVIÑO  

XARCUTERIA GRACIA  

BOTIGUES QUE HAN COL·LABORAT  

A LA “TÓMBOLA DE TRAGINER”

EN EL MARC DE LA FIRA DE NOVEMBRE

A TOTS ELLS MOLTES GRÀCIES

PER LA SEVA COL·LABORACIÓ
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1. PARTICIPANTS: homes i dones majors de 16 anys.

2. TEMA: Tres Tombs 2019. L`objectiu es captar la visió 
personal que cada concursant tingui de la cavalcada.

3. PREMIS.
1er. Premi 250 €
2on. Premi 150 €
3er. Premi 100 € 
4art. Premi 50 € 
 

4. OBRES: Cada participant podrà presentar un màxim 
de tres fotografies en color, blanc i negre, i hauran de ser 
inèdites i de la Festa dels Tres Tombs de l’any en què es 
presenti. La imatge fotogràfica serà com a mínim de 20 
per 30 cm. Cada participant podrà optar a un únic premi.

5. PRESENTACIÓ: Les obres aniran obligatòriament mun-
tades en cartró gruixut o paspartú de 30x40 cm.

6. IDENTIFICACIÓ: Al dors de cada obra s`escriurà el LEMA 
amb el qual concursa el participant i que serà comú per a 
totes les fotografies del mateix autor. En un sobre tancat a 
part ha de constar a fora el mateix LEMA i a dintre, el nom 
adreça i telèfon del participant.

 7. TERMINI D’ADMISSIÓ: Les obres s’hauran de lliurar al 
Centre Cívic de Sant Joan de Vilanova i la Geltrú (Jardins 
Francesc Macià, s/n) els dies 28, 29 de gener de 10 a 12h 
i de 17 a 20h i els dies 30 i 31 de gener de 17 a 20h, regis-
trant-se el portador a l’acta de lliurament..

8. Jurat: El Jurat serà compost per 2 fotògrafs profes-
sionals, 2 representants de l`Ajuntament i 2 membres de 
l`Associació dels Tres Tombs i un secretari que aixecarà 
acta. Si cal, el Jurat podrà fer una selecció prèvia de les 
obres rebudes. 

9. LLIURAMENT DE PREMIS: El veredicte del jurat i el lliu-
rament dels premis es durà a terme en el moment          de 
la inauguració de l’exposició el dissabte 2 de febrer a les 
20h al Centre Cívic de Sant Joan.    L’exposició estarà 
oberta fins el dia 14 de febrer en el següent horari: de di-
lluns a dijous de 17 a 20h
.
 

10. DEVOLUCIÓ DE LES OBRES: Les obres no seleccio-
nades i les no premiades que figuren a l’exposició podran 
ser recollides al Centre Cívic de Sant Joan els dies 18 i 19 
de febrer de 10 a 12h i de 17 a 20h. En cap cas es podran 
retirar abans de la cloenda de l’exposició. No obstant, les 
fotografies no premiades podran ser seleccionades per 
la seva publicació en el Programa oficial d’actes o qual-
sevol forma de difusió editada per l’Associació dels Tres 
Tombs.

Les fotografies no recollides durant els dies mencionats 
quedaran en dipòsit de l’associació. Si no són recollides, 
passats tres mesos del final de l’exposició aquest dipòsit 
passarà a ser propietat de l’Associació dels Tres Tombs 
sense cap dret a indemnització.

11. CONSIDERACIONS GENERALS: Les obres premiades 
restaran en propietat de l’Associació dels Tres Tombs de 
Vilanova i la Geltrú i les obres seleccionades podran se 
publicades en qualsevol mitjà de premsa, publicitat i pro-
moció de la festa.

12. L’Associació tindrà cura de la conservació de les fo-
tografies rebudes. No obstant això, no es fa responsable 
dels danys fortuïts que poguessin produir-se.

13. L’Associació dels Tres Tombs, com a entitat organit-
zadora, resoldrà al seu criteri qualsevol imprevist o recla-
mació que pogués presentar-se, excepte si són referits al 
veredicte del Jurat, que serà inapel·lable.

La participació en el concurs fotogràfic comporta l’ac-
ceptació de tots els punts de les seves bases.

ORGANITZA:
ASSOCIACIÓ DELS TRES TOMBS

COL·LABORA:
AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ

CONCURS FOTOGRÀFIC
BASES CONCURS FOTOGRàFIC 
DELS TRES TOMBS 2018 A VILANOVA I LA GELTRú
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PREMIS del CONCURS
FOTOGRÀFIC 2018

1r

2n
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1r. Premi: Dotat amb 250€  
i trofeu commemoratiu: 
MARGA SERRA
Lema: La Pubilla

2n. Premi: Dotat amb 150€  
i trofeu commemoratiu: 
JORDI SANCHEZ BRUALLA
Lema: Cavall, Carreter i Carro

3r. Premi: Dotat amb 100€  
i trofeu commemoratiu: 
LLUIA AYORA RODRIGUEZ
Lema: Festa amb Llibertat

4t. Premi: Dotat amb 50€  
i trofeu commemoratiu: 
IBER PÉRIZ I MORALES
Lema: Tradició Popular

3r

4t
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CAVALLS MUNTATS
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CARROS
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CARRUATGES
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 05/01/18 CAVALCADA DE REIS: Es participa a la cavalcada de Reis,  
  amb cinc troncs de cavalls
 del 12/01 al 03/02/2018 Organitzem els Tres Tombs de Vilanova i la Geltrú, La Festa Major d’Hivern
 14/01/18 Es participa als Tres Tombs de Cerdanyola del Vallès
 17/01/18 Tres Tombs de Vilanova i la Geltrú
 21/01/18 Es participa als Tres Tombs de Igualada
 25/02/18 Es participa als Tres Tombs de Molins de Rei
 04/03/18 Es participa als Tres Tombs de Castellbisbal
 18/03/18 Es participa als Tres Tombs de Sant Quirze del Vallès
 15/04/18 Es participa als Tres Tombs de Anglesola
 06/05/18 Es participa a la XXI Trobada Nacional dels Tres Tombs 
  a la Bisbal del Penedès
 26/05/18 ASSAMBLEA GENERAL DE SOCIS
 08/09/18 Festa del Cavall a la Masia d’en Frederic
 09/09/18 Festa del Cavall a la Masia d’en Frederic, 
  Sorteig Abanderat/ada 2019 i Dinar de voluntaris
 06/10/18 Es participa a l’Arts i Natura Festival 2018 amb 2 carros dins 
  la Masia d’en Cabanyes
 20/10/18 Es participa als Tres Tombs de L’Arboçar
 21/10/18 Es participa a la Festa dels artistes de Sitges amb un carro
 9-10-11/11/2018 Es participa a la FIRA DE NOVEMBRE amb un Stand, la Tombola i la 
  mostra de cavalls i carros al recinte de la plaça 1 d’octubre
 18/11/18 Entrega de premis del concurs de dibuix infantil del punt de llibre 2019
 16/12/18 Dinar de Nadal a la Masia d’en Frederic
 28/12/18 Presentació del Cartell i Programa d’actes dels Tres Tombs 2019

L’Associació dels TRES TOMBS agraeix públicament 
la col·laboració dels anunciants i col·laboradors que 
han fet possible l’edició del present Programa Oficial 
d’Actes. També, a tots els simpatitzants que fan rea-
litat la celebració dels Tres Tombs de Vilanova i la 
Geltrú. I a tots els comerços i empreses que han fet 
possible la tómbola de la Fira de Novembre.
S’agraeix a tots els voluntaris per la seva col·labora-
ció en l’organització de la desfilada dels Tres Tombs.
L’Associació es reserva el dret a modificar o suspen-
dre qualsevol dels actes anunciats, comunicant-ho 
oportunament pels mitjans d’informació comarcal.
Per al Dinar del carreter cal apuntar-se fins al 13 de 
gener i pel Dinar de cloenda cal apuntar-se fins al 30 
de gener, via telefònica o wassap al 650.331.437 o al 
616.294.798.
Per a un major èxit dels Tres Tombs, l’Associació 
Organitzadora espera que tots els assistents com-
pliran les instruccions que, per la bona marxa de la 
cavalcada, els seran donades pels arrengladors.
Es requerirà a tots els participants de la desfilada 
dels Tres Tombs identificar-se degudament amb el 

nombre de dorsal que se’ls lliura i portar-lo en lloc 
visible, tant a la cavalcada com en la recollida de 
premis.
Els danys propis de cada participant en l’acte no es-
tan coberts per cap assegurança de l’Associació.
Tothom que estigui interessat a obtenir el cartell ofi-
cial promotor de la Festa dels Tres Tombs que s’ha 
editat enguany (gentilesa de Gràfiques Ferpala, s.l.), 
pot passar per l’Oficina Municipal de Turisme de Ri-
bes Roges.
Portada realitzada per la Silvia Esteve Salvany.
Cartell realitzat per l’Esther Giralt.
Punt de llibre realitzat per la Julia Garcia Rojas 
(guanyadora 1r concurs de dibuix).
Coordinació de textos: Marc Piñol i Núria Domingo.
Correcció de textos: Joan Vidal.
Disseny i impressió: Gràfiques Ferpala, s.l.  
Av. Eduard Toldrà, 111.
Dipòsit Legal: B-42.395-2012.
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Racó de Santa Llúcia, s/n
08800 Vilanova i la Geltrú
Reserves al 938 151 934

info@restaurantlacucanya.com
www.restaurantlacucanya.com

La taula més 
mediterrània.


