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1936, 1976 i 2016 ... quina connexió poden tenir aquestes xifres a part dels quaranta anys que

hi ha entrernig d'elles? Doncs bé, aquests tres nombres són fonamentals per entendre el sentit,
del Carnaval de Vilanova i la Geltrú i la seva evolució histórica. EIs anys escollits no ho són a

l'atzar com tampoc no ho són els nostres protagoniste s. Enguany, el Carnaval de la nostra ciutat

celebra 40 anys de la recuperació del Sermó del Rei Carnestoltes i 80 anys de 1'últim Discurs

pronunciat pel Rei l' any 1936. Per apropar-nos a aquests anys hem pretes copsar algunes de les

exper iencies viscudes per vilanovins que les van sentir intensament. El primer testimoni ve de

la ma del dietari d' Artur Ga1ceran, qui visqué amb Iorca els últims anys dels Carnavals del pe-

ríode repub lica , abans de viure la dura penombra del franquisme. Per entendre la recuperació i

com el Carnaval comencará a retrobar els seus orígens, entrevistarem el primer Carnestoltes del

post-franquisme, Ramon Nolla. 1per últim, coneixerem de primera ma la percepció del Carnaval

actual i algunes de les novetats d' enguany exposades per David Andreu, membre de l' entitat La

Medusa, que aquest 2016 s' encarrcg a de l' Arrivo i per tant del Carnestoltes. En aquest sentit,

Tres perfils, Tres Carnavals pretén ser un apartat de proximitat als testimoniatges directes de

la nostra festa, de persones que han tingut un contacte explícit amb el Carnaval de Vilanova en
. .

alguns dels moments més singularsde la seva historia.



,, .

Artur Galceran i Famadasva néixer el 12 de maig de 1912
a Vilanova i la Geltrú en el si d'una familia de metges i
de manifesta tradició carnavalesca.Cursa el batxillerat al
col-Iegi Sama i medicina a la Universitat de Barcelona i
posteriorment a la de Saragossa.

Va comencar a escriure el dietari (que ell anomenadiari)
el dia 1de setembrede 1932,diada de SantArtur, i l'acaba
el dia 14 d'abril de 1936, I'enderná del dilluns de Pasqua.
El dietari s'aplega en tres quaderns escrits en ordenada i
diminuta cal-ligrafia, pero també amb interseccions, enco-
lades o soltes, de documents diversos: invitacions, carnets
de ball, decims de loteria, felicitacions, correspondencia,
esqueles,retalls, ftors premsades... arnés d'algunes il-lus-
tracions de propia ma relacionades amb la descripció tex-
tual.

L' estil de la narració reftecteix molt bé el seu carácter de
personaespontániai cordial, donadamés a la vivencia que
no pas a l'especulació i la reftexió intel-lectual, practicant
de l'humor i la fina ironia, lluny de la introspecció i les
cabories. Com es pot comprovar, es tracta d'una descrip-
ció gairebé telegráfica del que anava fent i veient, pero
prodiga en adjectius i valoracions. Un capteniment que no
sorpren als qui el varern coneixer i tractar. .

Dels quatre carnavals (1933-34-35-36) narrats en el dieta-
ri, el del 36 és l'únic on no hi enganxadocumentació (pro-
grama, carnets de ball) pero hi dibuixa disfresses i també
el cotxe de la Cavalcadadecorat. EIs dibuixos, molt petits,
sónen tinta i acolorits amb llapis de colors (que aVilanova
en diem tints).

DIETARI D'ARTUR GALCERAN

. 14degener(dimarts)
A les 3 he anat a l'estació (de Saragossa),dones el Ma-
nolo ' ha passatanant cap a Madrid, i hem estatparlant de
Carnaval.

·31 degener(divendres)
Al matí he rebut una tarja del Manolo avisant-me de que a
la tarda passaria cap a Vilanova. A les 3 he anat a l'estació
(de Saragossa),i hem estat parlant del Carnaval. De bon
grat hauria pujat al tren per anar a casa, tanmateix la set-
mana que ve, si tot va bé, ja hi aniré.

. 8defebrer (dissabte)
A les vuit he sortit de Saragossa,i a un quart de tres de la
tarda he arribat a Vilanova.

l. Manuel López Cepero,jove madrileny resident a Vilanova, festejava amb la

germana d'Artur,

" ,
Previ al Carnaval,hi encolales cartesde tresarniguesenvia-
desa Saragossai datadesa finals de gener,lesquals li parlen
del properCarnaval.

EIs protagonistesde la narraciósón els amics d'allo que ell,
en tot el dietari, anomena'colla'. Són nois i noiesde famílies
benestants,algunsde la propia farnília i tambéestiuejantsde
llarga temporada.S'aplegarenen una penyaque anomenaren
«Happy Club» amb l'única finalitat del propi esbarjo ion,
segonsconstaen un projected'estatuts,quedavenprohibides
«totes aquelles manifestacions o alusions tan sols, quepuguin
tenir'un caire més o menyspolitic o religiás» (sic).

Una activitat que no esmentai quepracticarensovint són les
representacionsteatrals.Tota la colla, com-es comprova, es
movia al' entorndel Fomenti, en epocaestiuenca,a la platja.
Vivien el Carnavalambintensitat.La categoriai la naturalesa
de l'esdeveniment,pel que tenia d'extraordinari, amb diver-
sionsi possibilitatsinexistentsla restade l'any, n'explicarien
el capteniment.

L'autor comencael diari a l'edat de vint anys i l'acaba quan
encarano n'havia fet vint-i-quatre.El temaprincipal o fil con-
ductorésel propi del'edat: l'amistat, la companyonia,elsena-
moraments,les ganesde passar-s'hobé i divertir-se.Tot aixo
en un marc de relació subjectea deterrninatspatronsque el
Carnavaltransgredia,alhoraqueeraacceptatper la majoria.

Un escenariideal peroblidar les cuitesi quimeresi passar-ho
d'allo mésbé: l'escenariqueensfa la rnercede descriurepas
a pas,donant-neun testimoni impagablea vuitantaanysvista.

1956

·9 defebrer (diumenge)
Al matí hem anat a missa a la Geltrú. A la tarda al cine i
a la nit al ball de mascares.Ha estat molt animat, hi havia
tantes máscaresque semblava dissabte de Carnaval. A la
mitja part he anat a refrescar amb M" del Carme F.

·12 defebrer(dimecres)
Cada tarda ens reunim a casa de la tieta Celia, on estem
arreglant els vestits per al dissabte de Carnaval. Queden
fantastics.

. 13defebrer (dijous)
A la nit al Foment hi ha hagut ball de mantons-. Ha estat
esplendid. He anat a refrescar amb TeresaR. Hem acabat
a les 4 de la matinada.

2, No hi havia un dia fixat per al ball de mantons. Era un de tants balls, també

coneguts com reunions, que es feien a les societats des de setmanes abans, fins

i tot podien comencar a primers de desembre si el Carnaval queia aviar.



·16febrer (diumenge)
Aquest matí hi ha hagut eleccions. A la tarda hem anat al
cine i a la nit al ball, que no ha estat gaire animat ni han
sortit mascares, degut a les eleccions. Quan estávern al
ball enshem assabentatde que han guanyat les esquerres.

·17 defebrer(dilluns)
Degut als rumors que circulen, i no estant la cosa segura,
no hem continuat els vestits, dones sembla que la gent no
estaráper a carnavals.

· 20 defebrer (dijous)
A la nit hem anat al ball del Foment. Ha estatmagnífic, la
gent estavadreta, dones no s'hi cabia.

·21defebrer (divendres)
A la nit hem anat a veure l' Arrivo, que ha estat forca lluit,
i com que no feia gens de fred la Rambla estavaplena de
gent. En la carrossadel Foment un dels bombos- posava,
referint-se a nosaltres, «Unsjaves de malt pastin varenfer
les de Cain» i «Las de Cain van passar las famílias que
hi van anars".

· 22 defebrer (dissabte)
Al matí han arribat el tio Carlos i 1'Enriqueta>.A les 4 ens
hem reunit a casatots els que sortíem disfressats a la nit,
per acabar el que faltava. Després de sopar han vingut i
hem comencat a vestir-nos. Som els següents:Enriqueta,
Luisa, Paquita, Esperanca, Emilia i Maria, i de nois, tio
Carlos, Oleguer, Ventura, Carlos i Manolo, i tots anavem
iguals. De sortida hem anat al Foment, i com que ja esta-
vem combinats amb la música, hem fet una entradafantas-
tica, i la Luisa ha ballat sola. Ens han aplaudit molt. Des-
prés hem anat al Catala, a la Lliga, a la Grecia, al Coro, al
Federal, al Estat Catala, i hem tornat al Foment. Ens han
aplaudit molt, dones diuen que és l'any que més ha cridat
l'atenció.

A les 3 ha acabat el ball i llavors han posat les taules al
saló i ha cornencat el sopar a la americana. S'ha quedat
molta gent i hacontinuat el ball, molt animat. A les 5 ens
n'anem anat a dormir.

3. EIs bombos eren unes caixes de fusta d'envasar aregades, rodones, amb es-

pelmes al rnig i tapades a banda i banda amb paper pergamí on, a contrallum de

les espelmes, s'hi podien llegir frases satíriques. Aquest model de sátira el van

reproduir els membres del Coro e~ el primer Arrivo recuperat J'any 1976.

4. El dia 4 de gener un grup d'actors aficionats, amics i familiars de l'autor del

dietari i socis del Foment, havien representat J'obra «Las de Cain» , deIs herma-

nos Quintero, al teatre de l'Orfeó. r

S. CarIes Galceran Borrell, oncle d' Artur, ha~ia estat un fervent participant de

les gresques carnavaleres. Feia yns anys que s'havia casat i vivia a Vilafranca

de) Penedes,pero no es perdia CJlP Carnaval. Amb.lf seva éSIJOsaEnriqueta va

ser ura de les deu parelles que van sortir fent comparsa la nit del 22 de febrer

de 1955. .

«r-~.,,

. 23 defebrer (diumenge)
M'he llevat a les vuit i he anat a casa Bages, on teníem
el camió per anar a la Cavalcada"; i he comencat a arran-
jar-lo. Tots els costats estaven tapats amb catifes, verd i
fiors. A les 11 hem anat a la placa de les Casernes.En el
camió anaven davant el papa i xofer. En el primer banc
Paquita, Manolo i Luisa; en el segon Emília, Ventura i
Esperanca, i jo al darrera. Portavem els mateixos vestits
de la nit, així que en conjunt ha quedat una carrossamolt
bonica, que ha cridat l'atenció de tothom.

A les 11,30ha sortit la Cavalcada,eraespléndida.Hi havia
trenta cotxes. Feia anys que no era tan animada. Nosaltres
hem recollit 320 ptes., 92 més que l'any passat, i en total
s'hanrecollit 1.300 ptes. més que l'any passat.

Després de dinar hem anat al ball infantil, que ha estat
forca animat. A les sis hem anat al Foment, a les dues ho-
res7. En sortint de les dueshoreshem anata sopari després
la Paquita ha comencat a vestir-se per al hall de trajes' de
l'Artesa. Va de «India de la Florida». Tot el vestit éspintat
a l'oli, pintat per nosaltres, i el pentinat també era molt rar.

A les 10,30hem anat al ball, que ha estatmolt animat. A la
Paquita el jurat li volia donar el primer premi, pero el tia
Carlos, que també n'era membre, no ho ha volgut, perque
la gent no digués. He anat a refrescar amb Maria S. A les
3 ha acabatel ball.

.24 defebrer (dilluns)
M~e llevat a les 12. He estatacabantel vestit per al Vida-
lot i a dos quarts de tres he anat a casade la tieta Celia, on
ens hem vestit. Jo anavade Josefina Baker, tot negre amb
un cascde plata i unes plomes fetes de paper, de mig me-
tre de llargues, un ventall grandiós, també de paper verd,
igual que el del case,uns sostenidorsverds i unesfaldille-
tes amb un llac també verd amb estrelles de plata. Ha estat
el vestit que més ha cridat l'atenció del Vidalot.

El Vidalot ha estat lluidíssim, hi havia vestits amb molt de
gustoJo anava de parella amb Josefa O., que portava uns

6. Acte carnavalesc establert a meitat del segle XIX consistent en una capta que
es destinava a beneficencia. La d'aquell any va ser la darrera.

7. Ells balls de les dues hores es van continuar fent fins a finals de segle XX. les
tardes de diumenge, dilluns i dimarts de Carnaval.

8. Es tractava del Ball de Disfresses, on, per bailar, les noies havien d'anar di s-
fressades a l'hora que participaven d'un concurs i tenien I'entrada gratuita.

ss



pantalons blancs amb una ratlla verda, faixa verda, camisa
blanca, corbata molt gran verda amb estrelles de plata, i
barretet de copa. .

La Paquita anava amb el Ventura, de Cleopatra i Eddie
Cantor a «EscándalosRomanos-". Estaven molt bé.
El senyor Mir'? ha estatprenent uns apunts del meu trajo.
A les sis hem anat a les dues hores, i desprésde sopar al
ball de la Sala, que no ha estat tan animat com en anys
anteriors. A la mitja part ja ens n'hem anat a dorÍnir.

·25 defebrer (dimarts)
A les 11he anat a buscar la Luisa per anar a la comparsa.
Hem sortit del Foment 37 parelles, es veia molt bonica.
Desprésd'anar per la Rambla, playa Constitució, etc. hem
anat a refrescar. Després hem anat a la playa de la Verdu-
ra, on s'han reunit totes les comparses.Ha estat una cosa
magnífica, com feia anys que no es veia. Les han estat
trametent per radio.

Al acabar,hem anat a dinar al Bar Marina. No hem parat
de riure en tota l'estona de dinar, he disfrutat molt. Hem
acabata les 5,30 i de seguida hem anat al Foment, al Hall
dels comparsers.El ball de casadesamb solters l'he ballat
amb la Sra. M., iel ball dels guaposamb la Lolita P.

Després de sopar hem anat al ball de mantons a l'Artesá.
El teatre estavapie, el ball ha estat molt lluit. Hem anat a
refrescar a La Peña i jo hi he anat amb la Maria S. Hem
acabata les 3.

·26 defebrer (dimecres de Cendra)
Desprésde dinar, a les 3, hem sortit del Foment una colla
per anar a berenar al bosc de la Masia Cabanyes11 • Allá
hem estatjugant, etc. i hem rigut molt. A les sis hem arri-
bat al Foment, on ha comencat el ball, que ha estat molt
animat. S'ha tirat molt de confeti i s'ha fet el ball de la
maleta, etc. Hem acabata dos quarts de deu.

1 amb aquest ball s'ha acabat del Carnaval, que ha estat
molt animat i divertit.

9. Pellícula produida per Samuel Goldwin I'any 1933 i protagonitzada per l'ac-

tor cómic Eddie Cantor, ambientada en l'epoca romana.

10. Es referia al pintor Joaquirn Mir iTrinxet (1873-1940)

11. Es mantenia encara el costum d'anar al camp a fer «l'enterrament de La

sardina».

RAMONNOLLA ...
Nascut l'any 1945 i vinculat a diverses entitats, Ra-
mon Nolla va serel primer Carnestoltesdel camí a la
democracia i el precedenten reprendre la lectura del
Discurs del Reí a la Placa de la Vila. Fill d'una famí-
lia amb tradició carnavalesca,Nolla ensexplica com
va seraquell Carnaval i quines novetatsvan propiciar
alguns vilanovins i ell en aquelll976.
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"Este año, tras cuarenta de su ausencia, ha vuelto a
desembarcar en Villanueva y Geltrú Carnestoltes, el
burlesco rey del Carnaval. El tradicional personaje,
renació de suscenizasy, como en tantos otros países,
pronunció su mensaje de jolgorio y desenfadopara
dar comienzoa la más ruidosa, espectaculary alegre
fiesta del calendario villanovés"

Diumenge 7 de marc de 1976 - La Vanguardia Española

Desdequanestasvinculat al CarnavaldeVilano-
va i la Geltrú?

Des que tinc ús de raó, a casasom una farrulia de Vi-
lanova i desde sempres'ha celebrat tot. He estatsoci
de moltes entitats: del Foment Vilanoví, de la Oran
Penya, del Coro... abansho érem de moltes entitats,
anavema tot arreu. Recordo les primeres Comparses
que es van fer el dimarts de Carnaval de l'any 1958 i
les xatonadesdel Dijous Oras en que acabávemanant
a baIlar fins tardo

Que us va dur a recuperar aquestacteel 1976?
Quin equipenvauformar part?

Ens vam reunir uns quants amb la intenció de recu-
perar la figura del Rei Carnestoltes al carrer durant
el Carnaval i, sobretot, el discurs satíric a la Placa
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de la Vila. Recordo que l' entitat que va organitzar
l'acte va ser el Coro i en la cornissió hi havia un bon
grapat de persones,entre elles el Bienve Moya i el
PereTapies.

Com vasacabar esdevenintel Rei del Carnaval?

Em van escollir per ser Carnestoltes i jo inicialment
no ho veia dar, pero finalment vaig acceptar.Cal des-
tacar que allo no era com les cosesque es preparen
ara:el discurs definitiu me'l van donar a les 8 del ves-
pre del mateix dia i l'havia de llegir a un quart de 9.
Més improvisat no podia ser!

D'on partíeu per recuperar un actetan significatiu
per la ciutat com aquest?

EIs pares i els avis ens havien explicat molt quin era
el significat de la festa, els actes, la Rua... Per recu-
perar l' acte ens vam emmirallar molt en com era el
Carnaval anterior al període del franquisme.

Tot i així, tots érem de Vilanova i com que el Carna-
val no s'havia deixat perdre del tot i a les casesi en-
titats encaraes celebrava, sabíemcom anava i quina
havia de ser la intenció en un actecom aquest.Cal dir
que el fet de recitar discursos satírics no s'havia per-
dut durant el franquisme, atesque moltes entitats, en
un marc més tancat, mantenien aquestcostum de fer
sermonsironics i amb acidesacarnavalesca.

" .,

Discurs del reí Carnestoltes del 1976 - Arxiu FAC

En que va consistir aquella recuperació?

L'acte, prioritariament, va consistir en l'arribada del
Rei i en la lectura del Sermó que vaig llegir en una
tarima molt alta a la Placa de la Vila. L'arribada la
vam iniciar desdel Barri de Mar, al vespre, en vaixell
fins a la placa del Port i qesprésguiat per un carro tirat
per cavalls vam seguir pel PasseigMarítim iRambla ..
amunt fins a la Placade la Vila, En aquella arribadahi
van formar part molt poqueseñtitats, no corn ara,que
n'hi ha quaranta. • .

En acabar,vam ~nar 'acelebrar-hd els ~;ganitzadors,
ja que no hi havia el Ball a la placa com actualment.

Aquesta iniciativa va arribar uns anys més tard amb
la consolidació del Ball de l' Arrivo.

Segonsla Vanguardia d'aquell mateix diumenge:
"El «Viva la gresca!» con que terminó suspalabras
fue acogido y obedecido con especialfidelidad por
su efímera grey~que llenó las calles de la bella ciu-
dad marinera de una insólita y casi olvidada atmás-
fera". Ereu molta gent a la Placade la Vila? Com
recordesel moment de la lectura del Sermó?

La veritat és que no hi havia molta gent, la Vilanova
de llavors era una altra i no estava tot tan massificat
com en un actedel Carnaval actual. Va serunaposada
en escenasenzilla, l'acte només pretenia que la gent
escoltés el discurs del Rei i gaudís alhora. El Sermó
va ser molt reiteratiu en el fet de la recuperació del
mateix i estava farcit d'al-lusions satíriques als pro-
blemes locals.

Tal i com hem pogut constatar,en aquell moment
feia quaranta anys que, davant el públic i a la
Placade la Vila, no esllegia un Sermó:

"Estic tan emocionat
desprésde bo i quaranta anys,
que no m'ho acabo de creure

que aixo s'hagi acabat"

Com creus que Vilanova va rebre la recuperació
d'aquest acte?

Ho recordo poc, pero va sermolt transcendenta nive-
lllocal i encaramés als mitjans, ja que aquell Arrivo
del 1976 va ser portada a La Vanguardia del següent
diumenge, amb una imatge meva a color a la portada.

Cree que vam seruna de les primeres poblacions que
va fer un discurs satíric en catala parlant malament
de tothom, i aixo cal destacar-hoen un moment com
aquelloEn aixo vam ser pioners.

Com I'enteníeu llavors el Carnaval?

En aquell moment tot i la intenció de voler recuperar
el 'Carnaval, sortíem a divertir-nos i per descomptat
amb sátira icrítica. Com ara, hi havia cosesméspre-
paradesque d'altres i moltes d'improvisades. A par-
tir del 1976 va anar tot in crescendo, i fins el 1983
va bullir molt l' olla amb la puixanca dels Coros i les
C '.omparses... tet va crerxer.

1 ara, com creusque s'entén el Carnaval de Vila-
nova i la Geltrú?

Ara no el vise massael Carnaval, pero la festa hacan-
viat, i és com ha de ser, les festes s'han de renovar.
Aixo sí, abansel Carnaval tenia un altre significat, ara
per mi no en té cap. Ara, Carnaval és tot l'any. Ales-
hores, les festeseren mésintensesperquedesprésdu-
rant tot l'any no feiem res més, era una altra historia.
Pel que fa a la participació, aquestés un aspecteque
també ha variat. Abans, en el Carnaval no hi partici-
pava tota la població i, en canvi, ara gran part de la
societat vilanovina el viu i el sent.

Per acabar,el Carnaval deVilanova és...
Popular, aquí no ensgastemels calers com a Sitges.
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DAVID ANDREU

Membre de la Medusa i ben actiu en el Carnaval des
de ben petit, David Andreu ha viscut i organitzat uns
quants arrivos del Rei Carnestoltes des dels noranta
fins ara. Enguany, l'entitat de la qual forma part, or-
ganitzará l' acte de la Placa de la Vila reestructurat
i resignificat des de l'any passat.Andreu ens expli-
ca, a part de la sevavisió de l'evolució del Carnaval,
algunes novetats d'aquest 40e Arrivo desprésde ser
recuperatel 1976.

Quins aspectesdestaquesdel Carnaval de Vilano-
va i la Geltrú?

En primer lloc, la participació. Hi participa moltís-
sima gent, amb moltes ganesiamb molt sacrificioEn
segonlloc, la música.Pensoque la música té un pa-
per central en molts actes i aixo no cree que sigui
molt habitual a altres carnavals del nostre entorn. 1el
tercer és la informalitat: és un carnaval molt infor-
mal, cadascúinterpreta les cosescom vol, les regles
no existeixen i la regla que agradamés, precisament,
és la de trencar les regles.

Si haguessisde realitzar un díagnóstic actual del
Carnaval deVilanova, queen diries?

el model, no sé si tots tenim compartit un model de
Carnaval i fins que aixo no estigui clar hi haura mol-
tes cosesque grinYolaran. . ,. .

•
Sempres'ha dit que.la sátira ésl'element central
del Carnaval. Creusque ésla clau per entendreel
nostre Carnaval? Creus qpe lesentitats i la socie-
tat vilanovina entenenbé el quevol dir?

És un element important, pero clau no ho és, perque
sensesátira podria funcionar.El que passaés que és
un element que a Vilanova portem incorporat en el
Carnaval i el fa grandíssim. Més que de clau hauríem
de parlar de distintiu. Cree que tothom ho sapel que
és la sátira i tothom l'entén de la mateixa manera.
N'hi ha que la posen en practica més i nhi ha que
menys, pero tothom la reconeix.

Enguany fa 80 anys de l'últim Sermó del període
dela República i 40dela recuperacióel 1976.Qui-
na trajectoria creusque ha seguitJ~Arrivo, desde
la recuperaciófins l'actualitat? .

Recordo els primers arrivos que vaig veure quan era
petit i vivia a la Rambla i també com les carrosses
passaven amb la seva potent sátira. A més, en tinc
records puntuals d'algunes molt concretes. Pel que
fa a la sevaevolució, jo ho analitzaria a partir de les
dues parts que el conformen: la rua -aquestapart de
desfilada- i la part del Sermó.

La part de carrossesdesfilant jo cree que ha crescut
moltíssim i ha guanyat en mida pero ha perdut en
qualitat. Jo sóc esceptic en convidar entitats de fora
a participar al' Arrivo, perque no ens fan falta i sóc
molt contrari a que hi participin nens petits. No hi
haurien de serperque ja tenen els seusactesdel Car-
naval infantil.

Les carrossesamb molta participació de gent és un
mal de l' Arrivo que totes les entitats tenim, ja que
allarguen l' Arrivo i el fan tediós i amb manca de rit-
me. Un altre punt ésel de l'alcohol, un problema amb
una resolució més que complicada. És difícil d'erra-
dicar perque s'entén l' Arrivo com una festa i aquí
s'entenen les festes com un motiu per beure alcohol.
La gent no surt a fer una representació sinó a pas-
sar-s'ho bé. Tot aixo és negatiu per a l'espectador i
per a la manifestació festiva, pero en canvi enganxa
a molta gent.

Una diagnosi a fons no la puc fer, ja que és molt
pretensiós, pero a grans trets el Carnaval de Vilano- La part del Sermó també ha tingut una evolució evi-
va viu una mala salut de ferro, esta molt viu pero té dent, desdel propi Sermó llegit fins a lectures i repre-
els primers símptomes de patologies importants. Viu sentacions més teatralitzades, Aquest és un fet nor-
perque hi participa molta gent i molta gent I'espe- mal perque nosaltres com a espectadorstambé hem
ra amb ganes. Pero hi ha moltes coses millorables evolucionat molt i allo que consumíem fa quaranta
en tots els sentits, cornencant pel paper individual anys arano ho consumim perqueestemabocatsa una
de cadascú, pel de les entitats o el de les adminis- cultura amb molt més ritme, molt més audiovisual i
tracions. Per altra banda, també potser esta en crisi amb més espectacle.
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La Medusa, conjuntament amb altres entitats, ha
estat una de les societats que ha canviat aquesta
forma d'entendre el Sermó a la Placa de la Vila.
Quins aspectesheu mantingut del vell format i que
heu assolit de nou?

És important dir que nosaltres no hem estat pioners
en aixo. Hem seguit l' estela d' altres entitats i de per-
sones que s'han involucrat a l'Arrivo. Pero potser
sí que nosaltres, en alguns casos,hem marcat algun
punt d'inflexió per introduir qüestionsnoves a aquest
acte,o aixo diuen.

"La nostra pretensió sempreha
estatserfidels a l' origen del

conceptei aquestésque el rei del
Carnaval veaquí a cantar les
quaranta i afer crítica i satira"

Aquest és un element essencial que no es pot tocar.
Aixo es pot fer de moltes maneres, des d'un sermó
llegit a un sermó interpretat o des d'una cosa com la
que veurem aquestany.

Arrivolució, 20Q6- La Medusa
• ~-I

Com a medusaire, si haguessis de fer algunesreco-
manacions de com preparar un acte a laPlacade
la Vila en un Divendres d' Arrivo, quins elements
destacaries?

L' element essencial i és el que li dóna raó de ser
al Sermó és la crítica. Aixo hi ha de ser.Al voltant
d'aixo, hi pots posar altres.elementsque ho vesteixin,
elementsvisuals o de posadaen escenade l' estil que
cadascú vulgui i de' prés alguns recursos narratius
que t'ajudin a mantenir 1'atenció de la gent. El que
s'ha de tenir dar és que es vol dir i quin missatge es
vol transmetre, perque aixo és el que et guia durant
tota la creació. Una altra qüestió que et recolza és,
plantejar un conflicte, ja que,t' ajuda sobretot a captar
l' atenció i et permet que la "gent s'esperi per veure
qu~naésla resolució. Tambédestacaríemels elements
de sorpresaque.estan apareixer fn algün moment, i
'1'embolcall visual i musical.

Per exemple, des de La Medusa sempre hem donat
molt de protagonisme a l'acompanyament musical.

En una ciutat de 65.000 habitants com és Vilano-
va i la Geltrú, quin paper pot tenir un Sermó que
només coneguin quatre gats?

Vilanova ha canviat, pero no nomésla ciutat sinó que
també ha canviat la societat i el Sermóque tothom es-
perava en un lloc concret ara s'ha de treure d'aquest
lloc iha d'ocupar altres llocs i altresmoments,perque
la gent té una vida molt més dispersa,desconnectada
i connectadaalhora.

Amb una ciutat que no és la de fa quaranta anys el
Sermó ha d' arribar a tothom per cohesionar la visió
que la ciutat té d'ella mateixa i del Carnaval. Ha de
ser inclusiu per arribar a més públic, pero sobretot
mantenint la sevaautenticitat.

En referencia a aquest any, quines sorpreses ens
esperen a part del "placavilassu"?

Quan nosaltres vam demanarde fer l' Arrivo, ho vam
fer perque teníem un projecte i aquest projecte ba-
sicament es basavaen potenciar la crida a l' Arrivo.
Com a novetat cal dir que els vilanovins coneixeran
el Sermó abansd' aquestdia.

Pel que fa al concepte "placavilassu", esperem que
agradi a tots els públics, que és la voluntat i la inten-
ció amb que nosaltres l'hem pensat.L'acte a la Placa
serapotent i hi haura alguna sorpresamolt maca.

Per últim, dir-vos que farem un compact disc, ja que
durant l'acte hi haura un component musical notable.
Des de la Medusa, pensemque aquestCD pot seruna
petita i modesta contribució al patrimoni del Carna-
val de Vilanova.,

Per últim, el Carnaval de Vilanova és...
El millor.perque ésel nostre.
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