
"J uncosa, mig del món" es diu a les terres de ponent
per referir-se al poble de la vall del mateix nom a

la comarca de les Garrigues, prop de les Borges Blanques.
Resulta que en aquell poble hi ha una gran pedra amb un
clot enrniq, i segons la tradició oral diuen que Déu nostre
Senyor, quan va fer el món, va posar la punta del compás
en el clot d'aquella pedra i, en fer-ho voltar, li va sortir ben
rodó i amb Juncosa al bell mig.

Si paréssim atenció en un món més petit i entranyable,
el de la Festa deis Tres Tombs de Sant Antoni Abat de
Vilanova i la Geltrú, i en una també limitada fracció de
temps, els darrers cent vint-i-cinc anys, veuríem que el
cognom Juncosa hi ocupa també una continuada centrali-
tat, sense desrnereixer altres il·lustres cognoms i nissa-
gues igualment vinculades a la festa.

L'iniciador d'aquesta família que per sis generacions (de
mornent) d'una manera o altre seran protagonistes o dig-
nataris deis Tres Tombs vilanovins va ser Anton Juncosa i
Amell (a) "Antonet Baró" i també "N oi Baró". Va néixer
el dia 4 de juliol de 1853 i batejat a I'arxiprestat de Sant
Antoni el'·dia següent. EIs seus pares, Joan Juncosa i
Massó i Agustina Amell eren tots dos fills de la Geltrú.

No en sabem massa cosa de la seva joventut. Es va dedi-
car a I'ofici de traginer i, com altres traginers de l'epoca..
tots homes de torea, parava castells quan venien a actuar
els Xiquets de Valls. El publicista local Ramon Ferrer i
Parera, en un article, parlava deis aficionats locals que
donaven suport als xiquets: "El Ramon de les forces, el
Cristofol Fabré (a) Ba/asea de Cap de Creu, n' Antoni
Juncosa (a) Noi Baró i un qerrna seu i el vell Agustinet
tartaner, que als 82 anys aguanta encara de segon en un
pilar de cinc".

El protagonisme en els Tres Tombs l' Anton Juncosa l'a-
gafa a finals de la década de \870, que ja era casat, quan
juntament amb Per/ Fabré "Perét .Agustinet" organitza-
ren uns Tres Tombs alternatius fins que al cap d'uns pocs
anys van encarregar a Barcelona una 'nova bandera per
constituir oficialment la nava colla.

Les tres persones que varen ~ncarregar i estrenar la
bandera de Sant Antoni el 1883, .sigui amb intenció o
sigui per l'atzar; representaven tres estaments prou dife-
renciats, pero que tenien en comú la }~Iació amb el món
del cavall. Anton Juncosa i Amell era carreter i tractant
de vins, comeses que no eren incompatibles sinó més aviat

/

Pere, laurne i losep A.luncosa. Any 1958.

complernentaries. Pere Fabré i Rovirosa era tartaner;

igualmentque el seu pare, Agustí Fabré i Gurna. És a dir;
que es dedicaven al transport de persones. EIs seus des-

cendents, sense sorti r del ram, passaren a fer de guarni-

menters. EI tercer; Josep Carbonell, era el cotxer de casa

Sama, una de les famílies d'amerieanos, és a dir, enriqui-

des a les Antilles, més potents i riques de la ciutat, i sem-
bla que la dita família hi va tenir alguna cosa a veure amb

el financament de I'aventura que van significar aquells

Tres Tombs.

Per tant, aquest darrer component de la terna, ultra
representar I'influent sector deis indians, encarnava la

irrupció urbana de la nova manera de manejar els animals

amb els carrets de passeig, amb luxe, comoditat i ostenta-

ció, en enginyosos models importats tant d'Europa com
d' América.

Aquella nova manera de fer els Tres Tombs, amb parsi-

monia, música i repartiment de tortells, ja feia uns anys

que s'estava practicant a Vilanova com a alternativa de la

tradicional cursa de després de la benedicció. L'estrena de



set fills: Josep, Loreto, Francisca, Carme, Milagros, Jaume

i Leonor; la petita, que felicment encara ens acompanya.

Amb tot aixo, en la mesura que avancava el segle XX, al

transport convencional de carruatges li anaven sortint

competidors. Si amb el ferrocarril el carruatge amb ani-
mal s'hi havia avingut torea bé, resultant-ne un excel·lent

Anton luncosa i Amell (segon comencant per la dreta), amb familiars i armes, on es distingeixen els seus fills.Iosep juncosa i Fontanals (segon de l'esquerra) i Francisco luncosa i Fontanals (primer
de la dreta), al pati de l'antiga Agencia de Transports Baró.

la bandera, el 1883, va significar la seva oficialització. Va
comportar també un trencament generacional, és a dir; la
diferent manera que tenen d'enfocar una mateixa qüestió
pares i fills. Esta molt ciar en la família Fabré. El pare de
Pere Fabré i Rovirosa (a. Peret AgustineU, que es deia
Agustí Fabré i Cuma, a més de tartaner era I'organitza-
dor i rnaxirn artífex deis Tres Tombs tradicionals en el
moment dé ·+'escissió. El Pere no era pas I'hereu, que es
deia Ciril·lo, sinó un fadristern, i el seu pare li va donar de
legítima una tartana amb animal i amb aixo es va esta-
blir. Mai varen renyir per la qüestió deis Tres Tombs, tot i
que sernpre van anar en col les separades a celebrar-los. -

No és el cas d' Anton Juncosa i Amell (a. Tonet Baró),
doncs el seu pare, Joan Juncosa i Massó, era paqes. En tot
cas, Anton Juncosa i Amell fou I'iniciador d'una nissaga
que continuaria per generacions en contacte amb el món
del cavall, primer professionalment i després quan es va
substituir la tracció animal pel motor d'explosió a través
de la festa de Sant Antoni.

L'Anton Juncosa es va casar amb Carme Inglada i
Miquel i van tenir tres fills, tots nois: L'Anton, el gran, el
Francisco i el Josep, el petit. Fots vivlen al carrer
Cabanyes número 32, al primer pis. El gran i el petit, és a
dir; l' Anton i el Josep, van .continuar amb el negoci fami-
liar de carros' ef!ag'encia o de diari entre Vilanova i
Barcelona. E'l rnltla va fer de batbe~ després se'n va anar

a Cuba, va tornar i Ilavors es va casar, pero va morir sense
descendencia. L'Anton es va casar amb Dolors Fontanals
i Boés i van tenir tres fills, l'Antoni,'lfCarme i el Pere. El
Josep, que li portava catorze anys de distancia, es va casar
posteriorrnent amb Maria Castellví i Dornenech i van teni r Anton juncosa i Fontanals, amb la mainada.



Iosep Anton luncosa Ferran i laume [uncosa Castellvi. Any 1967.

complement per arribar fins allá on no ho feien les vies

ferries, amb l'arribada deis autos i auto-camions va ser
tota una altra cosa, perque en la mesura que passava el
temps els rendiments deis autos milloraven ostensible-
ment.

El transport diari a Barcelona amb carros es va mante-
nir fins ben entrat el segle XX. De fet el triomf de la ben-
zina i el qas-oit per sobre de les veles, siguin de carro o
marines, amb el consegüent relleu de mitjans no es va pro-
duir; almenys a Vilanova, fins als anys vint del mateix
segle. En aquests primers anys del segle, els Juncosa ana-
ven a Barcelona amb els carros de transporto Tenien sor-
tida de Vilanova els dimarts i dijous i tornaven de
Barcelona els dimecres i divendres.

A Barcelona posaven a I'Hostal de Ca La Morena, a la
Carretera de Sants, que feia cantonada amb el carrer que
actualment porta el nom de Carreras Candi. Allá s'hi tro-
baven carreters de diverses contraríes. Unes cases més
enlla de la popular i anomenada fonda hi havia una taver-
na, freqüentada per la gent de tralla, que era propietat
d'un barceloní que també havia sstat cotxer, de nom Josep
Ferran i Morera. En Ferran era un gran coneixedor del
medi per les seves relacions i situaci6, i estava ñoat en
molts deis entrellats del móri.dels cavalls i mules i tota

mena de transport de la ciutat. Coneixia el Sr. Antoni
Piera, que era el gerent"de la important empresa especia-
litzada en obra pública i equiparnéhts Fomento de Obras
i ConstruccionesSAl que disposava d'una immensa quan-
titat de carruatges de tota mena, amb els seus carreters i
especialistes. En Piera era descendent 'd~y::-nconegut espe-

cialista en tirs i carruatges, conegut com el Ros del Maiol.
En aquells anys, els del Foment, com els deien, el dia de

Sant Antoni celebraven una desfilada deis Tres Tombs
molt particular; només amb els seus animals, carruatges i
carreters.

Amb tot aixo, I'any 1919, l'Anton Juncosa i Amell, el
popular "Antonet Baró", que ara fa cent vint-i-cinc anys
havia anat a recollir personalment a Barcelona la bande-
ra de Sant Antoni que estrenarien pocs dies després, va
morir a Vilanova a I'edat de 66 anys. A resultes de la
mort, i malgrat que els seus fills encara van aguantar uns
anys el negoci, el Josep Ferran, vers I'any 1921, va fer un
tracte amb ells per comprar-los l'aqencia, traspassant-se
la taverna de Sants per anar a viure a Vilanova. L'any
1922 ja actuava amb els carruatges de I'antiga casa
Baró, pero ben aviat, a la primavera de 1924, va adquirir
un auto-camió de 12 cavalls de potencia que podia carre-
gar una tona de paqueteria per viatge i, sobretot, amb l'a-
vantatge d'anar i tornar de Barcelona en un sol dia.

La bona relació i tracte que va fer amb la família
Juncosa el va portar a incorporar al negoci, com a assa-
lariats, Josep Juncosa i lnglada i el seu nebot, el jove
Anton Juncosa i Fontanals.

Tots plegats no van renunciar pas a la dedicació als
cavalls, sinó que la van reconduir vers la festa de Sant
Antoni i la celebració deis Tres Tombs. De fet, no en sabem
gaires coses. L'any 1926, Josep Juncosa va ser banderer.
El seu nebot, Anton Juncosa i Fontanals, poc abans del
dia de Sant Antoni de I'any 1930, vigent encara la
Dictadura de Primo de Rivera, signa una instancia a l'al-
calde de la ciutat, juntament amb Salvador Juncosa i
Juncosa (al "Juncosa escombriaire", demanant permís
per a la benedicció i la desfilada posterior del dia 17 de
generoSalvador Juncosa no era parent, almenys proxirn,

EIs equips deis 2 banderers precedits per la Banda Puig. Any 1983.



Anton luncosa i Ametller i Anton Juncosa i Montoliu.

de I'altra signant, tot i els cognoms. De fet, és un Juncosa
d'una altra família que també va tenir un notable prota-
gonisme en determinats moments d'aquesta Ilarga histo-
ria.

En aquells anys, Anton Juncosa s'havia enamorat
d'Antonia Ferran i Amigó, la filla gran de Josep Ferran i
Morera. Es van casar i I'any 1932, precisament el primer
any que es va deixar de fer, i per molt de temps, la bene-
dicció de Sant Antoni, varen tenir un fill, el Josep Anton,
que seria I'únic.

Passada la guerra, I'any 1940, quan el Josep Anton
encara no havia complert vuit anys, va sortir per primera
vegada en uns restaurats i precaris Tres Tombs, organit-
zats per Salvador Juncosa i Juncosa, que feia de banderer
amb una bandera feta corre-cuita, i que comptava amb el
vistiplau de I'autoritat del moment. El Josep Anton va
desfilar amb un cavall que li va comprar el seu avi Ferran,
que moriria I'any següent, poc després que els seu estimat
nét fes la primera comunió.

Els Tres Tombs amb la bandera histórica no foren repre-

sos fins a I'any 1943. Els descendents de 1"'Antonet
Baró", d'una forma o altre, mai deixaren d'acudir-hi. El
Josep Anton, I'any 1945, fa de capita de bandera i la seva
tendrá edat, junt amb la seva Ilarga vida, fa que hagi
ostentat totes les dignitats deis Tres Tombs i, algunes
vegades,a més,en dates especials d'aniversaris. En aquest
mateix any de 1945, la cavalcada deis Tres Tombs que ell
encapcalava passa per la placa de les Cols, per davant del
domicili de Josep Juncosa i Inglada, que ja no sortia de
casa seva a causa del seu estat de salut. La banda de
música dirigida pel mestre Francesc Montserrat i
Juncosa, sota el balcó va tocar una marxa, que va causar
una forta emoció a I'antic banderer; com encara recorría

molt vivament la seva ftlla Leonor. Josep Juncosa moria
poc temps després, a I'edat de cinquanta-dos anys.

Amb tot aixo, el Josep Antbrr, I'any 1952 va fer de ban-
derer per primeraveqada i,"dfns encara de I'any natural,
tingué el privilegi d'obrir amb la rnateixa formació el
seguici de l'arribada de la imatge"be Sant Antoni que hi
ha a I'altar major de l' Arxiprestat.

L'any 1954, el seu pare, Anton Juncosa' i Fontanals, va
ser cordonista idos anys despres, el cosf d'aquest, encara

que molt més joyel Jaume Juncosa i Castellví, fill del
Josep Juncosa i Inglada, va ter de caplta de bandera.

L'any 1958, en el 75e aniversari de I'estrena de la ban-
dera, va fer de banderer Pere Juncosa i Fontanals, amb el
seu cosí Jaume i el seu nebot Josep Anton com a cerdo-
nistes. El Jaume, en aquells anys, tingué un cert protago-
nisme en I'organització deis Tres Tombs, ja que era I'ele-
ment més jove i dinarnic de tota la generació de prohoms
que conduiren la Comissió de Sant Antonio Pero precisa-
ment en aquell Sant Antoni de I'aniversari es va indispo-
sar al mig de la festa i va ser substlturt corre-cuita per
I'hereu del banderer, el Ramon Juncosa i Ferret.

El Ramon era mestre i el que ara en diríem un intel·lec-
tual, distanciat del món deis cavalls més enlla de I'estric-
te tracte que hi tenia per qüestions familiars. Amb els
anys tingué ocasió, des deis alts carrecs que va ostentar
en el Govern de la Generalitat de Catalunya, d'afavorir
aquell estol de seguidors de la festa de Sant Antoni, tant
en la formació de la Federació Catalana deis Tres Tombs
com en les gestions per l'assistencia a la festa deis Tres
Tombs de Vilanova, per primer cop en la seva historia, del
President de la Generalitat, el Molt Honorable Jordi
Pujol i Soley.

Els altres fills del Pere i germans seus, el Jordi i la
Montserrat, també els trobarern durant anys vinculats a la
festa com a protagonistes del cerimonial de la bandera o
de capitans, com també ho han estat manta vegades els
fills del Jaume: la Lourdes, l'Anton, el Jaume i la
Montserrat Juncosa i Amatllé. La Montserrat, dissortada-
ment, no va arribar a desfilar per primer cop I'any del

Ramon luncosa i Ferret. de cordonista accidental l'any 1958.
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lord; Iuncosa ; Ferret. amb Felix de Cal Barretasso. Any 1961.

Centenari per la seva inesperada rnort, poc abans de la
festa. El seu Iloc el va ocupar la seva germana gran.
Igualment, els fills de Josep Anton Juncosa i Ferran, és a
dir, l'Anton i la Conxita Juncosa i Montoliu, com ell
mateix, van ostentar dignitats, sobretot en ocasions nota-
bles com l'any del Centenari i el relleu de la histórica ban-
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dera, en que hi van coincidir dues generacions deis

Juncosa ben representades.

De tots ells, protagonistes d'aquestes sostingudes pre-

sencies, permeteu-me esmentar especialment el Jordi

Juncosa i Ferret, amb qui vaig compartir carrec com a

membres del Consell de la Cultura Popular de Catalunya

que érem, fins a la seva tan dolorosa i prematura mort.

Alla ell hi era com a secretari i representant de la

Federació Catalana deis Tres Tornbs, que personalment

havia impulsat i consolidat.

En aquest gloriós 2008 hi té entrada una nova genera-

ció de la memorable família. En l'acte de sorteig del ban-

derer, que cada any pels volts de Tots Sants desferma els

maqics ressorts de la festa que culmina en la freda setma-

na deis sants barbuts de lany següent, hi concorrien set

candidats, tots ells nois i noies que portaven el cognom

Juncosa, descendents tots plegats de l' Antonet Baró. La

sort va afavorir la joveníssima Núria Codina i Juncosa,

filla de la Conxita.Juncosa i Montoliu l, per tant, néta de

Josep Anton Juncosa i Ferran. Aquest any ostentara la

preuada dignitat de banderer i anira acompanyada d'al-

tres parents de la mateixa família. L'enhorabona per a

tots ells i un emocionat record per a tots aquells que ja

ens varen deixar i deis quals havíem gaudit del regal del

seu tracte.

Xavier Orriols i Sendra

PoI Ind. Sta Magdalena
el Masia Nava, 12
08800 VILANOVA I LA GELTRÚ


