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Sobre rorilJen deis
Tres Iombs

Fent el camí de Compostela, a la catedral de Santo

Domingo de la Calzadavaig veure com unesnoies pele-

grinesdonaven tombs al sepulcredel sant, que éssituar al

bell mig de la petita cripta del temple, tot resant unes

oracions, fet que va resultar per a mi inesperati cornmo-

vedor, tot i més quan molta gent coneix principalmem

aquell recinte sagratper l'anecdótica presenciade la ga-

bia amb l'aviram viu que recordael famósmirade (Santo

Domingo delaCalzada,cantó lagallinadespuésdeasada).

Lesvoltesrituals circumdant un lloc sagratésunaprac-

tica antiga en lescultures mediterránies, propagadesfins

avui mateix tant pel cristianisme com pels musulmans.

L'escriptor llatí Suetoni, en la sevaextensaobra Vides

delsdotze Cesars,esmenta com elsromans feien passeja-

descirculars al voltant delstemples per tenir contents als

déusperque elsfossin propicis.

Sant Ambrós, bisbe i doctor, un dels grans paresde

l'Església,que al segleIV esdevinguéun veritable pare

espiritual dels emperadors romans, esmenta en els seus

sermonsla practica universalal'Imperi delstombs que es

donavenal'entorn tant del'estátuadeJúpiter com d'Her-

cules.Altrament, elsemperadorsdel'Imperi Roma d'Ori-

ent, el día de la sevacoronació, amb pecesde roba del seu

seguicivoltaven el temple de Constantinobla.

El ritual devoltar lesrelíquieso despullesdelssantsha

continuar vigent entre les.practiquespietosesdel cristia-

nisme per tal d'implorar elsseusfavors. De sant Ulderic

o Ulric, bisbe d'Augusta, fins a molts santsrnartirs o el

mateix sant Domenec abansesrnentat,aquestacerirno-

nia s'ha anat perpetuant, fonamenradaja a .l'Anric Testa-

ment, on hi ha referenciesdecom David voltava el Ta-

bernacle. «; - ~

, Una altra mostra,dels tombs sagratsel trobem a la

Meca, centredel món musulmá, al voltanr'de la Caabao~,
casade Déu, en el mur de la qual hi ha encastadala pedra

negra, objecte d'una antiquíssima veneració dels arabs,

, t , IL., t, t t, t, t. t. ¿ I I

anterior aMahoma. EIspelegrinsdonen setvolresensentir

contrari a lesagullesdel rellotge tot resanta cadacanto-

nada de l'edifici. Aquest actel'anomenen Tawaf El fila-

sof Al Ghazzali (conegut entre elscristians com Algazel)

al segleXl va escriure: "Pel que fa a la circunvalació de la

casa,hasde saberque estracta del ritual de l'adoració...

No creguisque la circumval-lació de la casas'ha de prac-

ticar amb el cos,sinó amb el cor..."

EIs TresTombs de Sant Antoni cal inscriure'ls dins

d'aquesta tradició, i en aquest cashi concorren molts

components. Sant Antoni no ésuna llegenda sensefo-

nament. Va viure entre els anys 250 i 356, a Egipte, i

fins i tot existeix una carta sevaadrecadaa l'abatTeodor

i els seusmonjos. De Sant Antoni en coneixem vida i

miracles grácies al seu deixeble Sant Atanasi

d'Alexandria, que just desprésde la mort de l'Abat va

escriure la Vida de Sant Antoni, en grec a l'original, de

la qual en disposem d'una recent (1989) iacurada tra-

ducció al catalá de la ma dels monjos montserratins

Miquel Estradé iDaniel Codina.

SantAntoni va morir un 17 de gener, i per aixo cele-

brem aquesta diada que commemora -sempre és així

entre elscristians- la sevaentrada al cel. En aquestdia, i

per la sevacasualsituació al calendari, s'hi concentren

molts cerimonials lligats a tradicions pre-cristianes,amb

funcions relacionades amb la purificació i la fertilitat,

que paulatinament serien agombolades sota la capadel

santoAls PaisosCatalans s'hi conserva un ric mostrari

d'aquestespractiques: les fogueres, les dansesamb dia-

bles, les festesmajors d'hivern, les representacionstea-

trals i Santantonades, els animals, la festa pre-carnava-

lesca,elspans rituals, la rifa del porc, curses...

EIsTresTornbs, lligats a la benedicció delsanimals, és

una més de les rrianifestacionssota l'advocació del sant

considerarel vencedor del mal per lesmúltiples rempta-

cions que l'eremita va suportar envida sensecaure-hi. La

benedicció dels animals per a preservar-losde rnalalties,

!le 1, 1, , 1, , 1/, /,,/,,(/, t • , 11.,



Gravatde SantAntoni Abat d'Antoni Gelabert
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especialmentelsunglats, ésun ritual important per a la

preservacióde la vida, ja que d'ells venia gran part de

l'energia que feia rodar la societat: Si ens imaginem un

món senseel motor d'explosió ni la máquina de vapor -

solscal retrocedir quatre o cinc generacions-veurem que

tata la tracció -des de llaurar fins al transport- depenia

delsmusclesdelsanimals de carrega.Aquests no podien

fallar, perque significava bo isimplement la fam.

Els primers seglesde l' era cristiana aquesta advo-

cació la tenia Sant Teodor Arximandita, segons les

Actes escrites per Gregori Presbíter. D'aquesta devo-

ció n'arrenca un antic ritual que s'ha perpetuat com

un element musical i estetic: estracta de posar cabes-

tres alsanimals amb campanetes o cascavells,elsquals

abans eren bene'its pel Sant i així, amb la música de

les campanetes sagrades,la malura esguardava d' ata-

car el bestiar.

Els Tres Iombs,a Barcelona

Sembla que la tradició dels Tres Tombs tindria

un origen barceloní. En tot cas, a la segona meitat

del segle XVIII molts ja s'interrogaven per l'ori-

J¡,

r '

1f'

La cavalcada deis Tres Tombs (Barcelona), Dibuix de Josep Puiggarí

gen del curiós costum. Un sacerdot de la Coman-

da de Sant Antoni de Barcelona, el comendador

reverend Josep Navarro, basant-se en alguns dels

arguments abans esmentats, en donava la següent

resposta, annexa a una traducció de la vida imira-

des de Sant Antoni Abat (I770):

"Es pues ceremonia de veneracion, y culto las

tres bueltas, o tornos, que se hacen al contorno de

la Casa e Iglesia de San Antonio con los animales

de servicio, festejandole, y agasajandole los fieles,

no solo por sí mismos, visitando personamente su

iglesia, pero aún por sus animales, y bienes: unos

dandole gracias de los beneficios recibidos, otros

para implorar su favor, y protección en los males,

y peligros venideros."

Aq uesta església va ser construida entre l' any

1430 i 1457, tocant a la porta de la muralla de

Barcelona que després s'anomenaria Portal de Sant

Antoni. La comunitat de Canonges de Sant Antoni

va establir-se a Barcelona per tractar una epidemia

escampada arreu d'Europa, coneguda com a foc

de Sant Antoni o foc de Sant Marca] (antigament

&7
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foc volant i foc salvatge), consistent en una vari-

ant d'herpes de forta virulencia. L'epidernia va

causar grans estralls durant els seglesX al XVI. Per

aixó la cornunitat va construir l'Hospital en aquest

indret. A cornencaments del segle XIX es varen

prohibir a la ciutat de Barcelona aquests tipus de

sanatoris, raó per la qual els anronians van marxar.

En aquell convent s'hi establiren els escolapis el

1815, on encara continuen la seva tasca docent.

El 1870, en l'hort de l'antic convent s'hi va edifi-

car una nova ala destinada a col-Iegi.

El convent va ser incendiat el 1909 durant la

Setmana Trágica, i es perderen importants obres

d'art gotic. El 1936 fou de nou incendiat, que-

dant totalment destrurt. Després de la guerra els

escolapis hi edificaren l' actual església, al no. 64

del carrer de Sant Antoni. L'antiga capella gotica

es va tancar fins al 1969, en que s'hi va establir

una botiga.

De la celebració en aquest indret de la diada de

Sant Antoni que anomenaven els Tres Tombs, a

les darreries del segle XVIII i inicis del XIX en te-

nim notícia de la rná i ploma d'un testimoni pre-

sencial dels fets, el conegut aristócrata i grafoman

barceloní Rafael-Amat, Baró de Malda, el qual gai-

rebé cada any hi anava a veure-ho, per apuntar

després les seves impressions al conegut "Calaix

de Sastre" que escriuria aplegant més de cinquan-

ta volums entre 1769 i 1816, recollint de primera

má rota mena d' esdeveniments i xafarderies de la

ciutat de Barcelona i els seus voltants. Dels diver-

sos relats sobre la festa dels Tres Tombs que es tro-

ben en els seus dietaris n'hem triar un que va ser

escrit ja entrat el segle XIX i que dóna una idea

torea clara del que era la cavalcada a Barcelona en

aquell temps. I

,
l

r
"Dia 17 DE]ANERSANT A"NTONI

ABAT; en quant á F~'trcions Sagradas,

son dintre de sá Propia iglesia de ofici;."
y moltas Misas, afora al Pqrtich la be-

nedicció als animals per un Sacerdot

de la Comanda, ab molta concurrencia

de Poble dintre, y Fora de la Igl~La; en

la Iglesia Cathedral ofici Solemne ab

~ :
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musica, y Sermó; Oratori, y Goigs de

Sant Antoni Abat en la tarde, qual So-

lemne Festa paga la devota Confraria

dels Cabrers, venerant en son retaula,

y Cap ella de San Anton Abat, son Pa-

tró to t ben illuminat, y adornat.

Extra de la Iglesia, en tot lo matí es la

gran bullicia en tot aquell Carrér de

San Antoni dels animals enflocats, ab

los arrieros, Cabrers, y traginers sobre,

grans y xichs en la Correguda dels 3

tombs, y vora de muralla de terra,

detrás de la Iglesia de Sant Antoni, cor-

rents molts a tot correr baxant y ab

algunas desgracias que no faltan en est

dias a varios dels que rnuntan los ases,

y los descuidats que sels miran massa

cerca al Carrér den Butella: Cavalcatas

de estos arrieros ben vestits, y enílo-

cats sos animals ab acompanyament de

musicas, com també en Carretas;

vanderas duhent devant de animals,

confució y broma en aquell trós de

murallas de terra a veurels donár els 3

rombs; primér dia est de Fira de turrat

de Tortells, rusquillas y mustatxonis en

varias taulas; seguint la mateixa Fira de

turrat en lo Diumenge tornaboda de

Sant Antoni" ("Costums i tradicions

religiosos de Barcelona". Arxiu Dioce-

sá de Barcelona, 1987)

Semblaque de lesvoltes o tombs circurnval-lant 1'illa

on hi havia l'església dels anto nians, se'n poden

distingir en aquells moments dues modalitats. Una,

la Correguda, amb genets a 110m dels animals "a

tot córrer" -en altres relats diu "a rota brida"- i

l'altra, una cavalcada més cerimonial amb rnúsi-

ques, carrets i banderers (perque cal tenir en comp-

te que hi concorrien molts estaments i agrupaci-

ons a I'hora) .

La presencia d'aquesta cavalcada més formal, el,
folklorista Aureli Capmany la justifica com la

transformació o trasllat de l' antiga cavalcada, que

als segles anteriors es feia mentre va existir el Con-
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EIsTresTombs de Bar-celona

al tambar dels dos segles més

aviat semblen l'adequació profa-

na i lúdica de l'antic costum re-

ligiós de veneració al sant. Cal-

dria potser un minuciós estudi

tant del "Calaix de Sastre", del qual solament se n'ha

publicat una molt perita part, com d'altres relats per

acabarde treure'n l'entrellat.

Tres Tombs a Vílanova. prímers de segle [correr Psdua]

sell de Cent, el dia de Cap d'Any, segons consigna

el "Dierari del Consell" de mitjans del segle XVI

com a costum establert.,

EIs consellers s'aplegaven a la playa de Sant

Jaume per sor~ir en luxosa cavalcada a tambar per

la ciutat, acompanyats pel Bisbe (a voltes tarnbé

['arquebisbe de Tarrago na.c que era d primar) i

daltres, junt arnb dipurats de la Generalitat de

.Catalunya, corjsols de La Llot~a del -Mar, cava-

'll~rs, nobles i ciutadans, amb música dels trom-

perers i rabalers del Consell de C~nt. Dissolt el

Consell de Cent i la Generalitat desj,rés del De-

cret de Nova Planta, els traginers, calessers i al-

tres gremis prengueren el relleu d' una cavalcada

solemne, feta amb molt pocs

dies de diferencia dins del ea-

lendari festiu de la ciutat,

produint-se així un dels

molts mecanismes de substi-

tució per la manca o fallida

d' i ns ti tuci o ns o ficials del

país.

No es detecta, pero, en

aquest ni en altres relats que

les voltes rapides fossin fetes

a tall de cornpetició o cursa,

costum altrament extés arreu

de Catalunyaen la diada de

Sant Antoni, algunes amb

pervivencia actual i posades al

dia, com el "Cos de San t

Antani" de Vilaseca (el Tar-

ragones}, que actualment es

tracta d'una cursa de cavalls

inscrita ja dins de les compe-

ticions de la federació espa-

nyola del ram, segons tinc en-

tes.

E/s Tres Iombs, a Uilanoua

Com en moltes altres coses, hem de creure que

tant en el nom com en la disposició de la cavalca-

da, el model vilarioví es copia del que es fa a

Barcelona en conseqüencia amb la seva condició

de capital del país, pero amb certa reserva pel que

fa als orígens .. Hi ha referencies a Vilanova de

I'existencia de la cavalcada ja a principis del segle

I
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TresTombsa Vilanova.primers de segle i cerrer Psdua}

sell de Cent, el dia de Cap d'Any, segons consigna

el "Dietari del Consell" de mitjans del segle XVI

com a costum establert.

EIs consellers s'aplegaven a la playa de Sant

Jaume per sori ir en luxosa cavalcada a tombar per

la ciutat, acompanyafs pel Bisbe (a voltes també

l'arquebisbe de Tarragoria, que era el prirnat) i

daltres, junt amb diputats' de la Geheralitat de

Gatalunya, consols de La"Llotja del Mar, cava-

" llers, nobles i ciutadans, amb llnúsid dels trorn-

p'eters i tabalers del Consell de Cent. Dissolt el

Consell de Cent i '[a Generalitat després del De-

cret de Nova Planta, els traginers, ~~lessers i al-

tres gremis prengueren el relleu d'una cavalcada

~ . :
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solemne, feta amb molt pocs

dies de diferencia dins del ea-

lendari festiu de la ciutat,

produint-se així un d el s

molts mecanismes de substi-

tució per la manca o fallida

d' ins ti tuci ons oficials del

país.

No es detecta, pero, en

aquest ni en altres relats que

les voltes rapides fossin fetes

a tall de competició o cursa,

costum altrament extés arreu

de Catalunya en la diada de

Sant Antoni, algunes amb

pervivencia actual i posades al

dia, com el "Cos de San t

Antoni" de Vilaseca (el Tar-

ragories), que actualment es

tracta d' una cursa de cavalls

inscrita ja dins de les compe-

ticions de la federació espa-

nyola del ram, segons tinc en-

tes.

EIsTresTombs de Bar-celona

al tambar dels dos segles més

aviat semblen l' adequacióprofa-

na i lúdica de l'antic costum re-

ligiós de veneració al sant. Cal-

dria potser un minuciós estudi

tant del "Calaix de Sastre", del qual solament se n'ha

publicat una molr petita pan, com d'altres relats per

acabarde treure'n l'entrellat.

E/s Tres Iombs,a Vi/anocJa

Com en moltes altres coses, hem de creure que

tant en el nom com en la disposició de la cavalca-

da, el model vilanoví es copia del que es fa a

Barcelona en cc;nseqüencia amb la seva condició

de capital del país, pero amb certa reserva pel que

fa als orígens .. Hi ha referericies a Vilanova de

l' existencia de la cavalcada ja a principis del segle
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XVIII, publicades per Xavier Güell en un artide

sobre la mulassa (L'Hora del Garraf, marc de

1998). La més antiga, de 1722, dels comptes de

I'obra de la Parroquia de Sant Antoni: " ... a Joseph

Urgellés per pintar la bandera de Sant Antoni que

la portan per la cavalcada ... ". També un assenta-

ment del 1761: "Pintar la Bandera de correr los

matxos en lo dia de St. Antoni ... "

La singularitat vilanovina de tenir també un san-

tuari dedicat al sant, és a dir, l'Arxiprestal permet

uns Tres Tombs amb la mateixa sacralitat que el

model barceloní. Si tenim en compte que el tem-

ple vilanoví dedicat a Sant Antoni ésmolt més antic

que el santuari barceloní, bé podria ser que I'ar-

quetip universal de les voltes o tombs fos practicat

a Vilanova amb simultane'itat, i fins i tot amb an-

terioritat, a la mateixa practica ritual barcelonina.

Pel que fa a la disposició, cirarern un testimoni

que cal atribuir a la tradició oral: és I'arricle que

va escriure al setmanari Villanueva y Geltrú el se-

nyor Ramon Ferrer Parera (Vilanova 1871- Madrid

1961) poc abans de la seva mort (1960) signat amb

el pseudoriim Ramon del Piular. L'article s'obre

fent notar que hi ha pocs vilanovins "de la actual

generación" qlle tinguin coneixement del que era

la festa en els seus principis. Ho escrivia amb l'au-

toritat que li donava la seva avancada edat, que el

feia coetani del naixement de la disposició moder-

na de la cavalcada deis Tres Tombs.

L' antiga disposició la descriu com una cursa cir-

cumdant el temple de Sant Antoni, en una volta

molt curta (carrer Bomba, placa de les Neus, Sant

Gervasi, carrer Sant Antoni -o Església- i placa de

partida): "se reducia a tres vueltas alrededor del

Templo". El premi de la mateixa era I'honor de ser

I'abanderat l'any següep.t, segons Ferrer Parera, en-

cara que amb un rar reglament: "El-jinete que por

tres veces llegaba el primen, 'a.lfinal del circuito era

e! elegido para abanderarlo d año siguiente", supo-

sit que si fos verjdié~equeriria mis de tres voltes la

majoria de les vegades. En tot cas, aquesta modali-

tat de premi, que no coincideix amb els testimonis

documentals, s'ha perpetuat fins avui mifteix en boca

de molts deis actual s festers de Sant Antoni.

~ :
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Justifica la supressióde la cursa a causadels múlti-

ples accidents, especialment e! del carrer Sant Gregori-

Caputxins, on elsgenetssón llancats "a poco menos de

la mitad de la plaza de la Verdura". Es dedueix que es

tracta d'un nou circuit.

Tanmateix, la festadelscavallsaVilanova ve sempre

situada en segon terme per la celebració de la secular

FestaMajar de la ciutar, on l'advocació de Sant Antoni

Abat comparteix en la mateixa diada la titularitat de la

parroquia i el patronatge sobre els animals, fet que no

esprodueix en gairesllocs més de! país.

Així, les cursesi cavalcadaanomenadesTresTombs

sempre apareixen amb menys rang programátic i infor-

matiu que les celebracions re!igioses,cercavilesi altres

actesfestius. Són notícia al diari només pels accidents

que s'hi produeixen i, ja cap a finals de segleXIX, per-

que constitueixen ja l'única manifestació de carrer que

restade l'antiga FestaMajor.

Com a Barcelona, e!model delsTresTombs vilanoví

tarnbé evoluciona i canvia. Les notícies conegudes de

meitat del seglepassattambé assenyalenuna disposició

de cursa o carrera desprésde la benedicció, feta a les

nou del matí desdel balcó de la casarectoral, a la placa

de Sant Antoni.

La cursa, com hem dit, genera una crónica de suc-

cessosque, de forma irregular, en la mesura que espro-

dueixen, va recollint el Diario de Villanueva y Geltrú:

Tant és així que l'autoritat competent opta per

suspendre la cursa. L'any 1861 en la inauguració

de l'aqüeducte d'aigua potable, que es fa coincidir

amb la Festa Major de Sant Antoni, es publica una

crónica detallada de les dues festes, en un llibret
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signat per Manuel González Puig i editat a

Tarragona. La part corresponent a la festa de Sant

Antoni acaba així:

"De este modo termináronse las fiestas

dedicadas esclusivamente al Santo

patron, habiéndose suprimido el que,

como en años anteriores, corriesen por

las calles y plazas las caballerias después

de la solemne bendición, a consecuencia

de haberlo asi dispuesto el Sr. Alcalde,

para evitar alguna desgracia fácil de

suceder, mayormente en dias que, como

los citados, se ven muy concurridas

todas las avenidas de las calles. A pesar

de esto, no faltó quien infringiese lo

ordenado, pues que algunos se

decidieron á correr."

Calca/de era Ieodor Creus i Coromines

La Junta d'obra de Sant Antoni inclou en el seu

programa d'actes de la festa del Sant la benedicció

d'anirnals. En canvi la cursa, segonsesdespren, ésuna

antiga tradició organitzada per la gent de tralla:

1855:;"f.. las nueve de la mañana del dia

17 en la plaza de la rectoría bendición

de animales como escostumbre,y luego

carrera de caballos en la Rambla." i al

mateix Diario del 17 de gener de 1859

llegim en el programa d'actes d'aquell

dia:

9 h: "Corrida de caballerías según

costumbre"

El 15 de gener de 1870 es publicava la

següent Gacetilla:
" fPor poco que se mantenga. como no

parecedifícil el tiempo-seco que cop tanta

perseverancia viene reinando, veremos

este año cu'afco'ntadas veces limpias de
" )

barro las caballerías que toman parte en

los clásicos "Tres Tombs"

:J j

El16 de gener de 1875 hi podem llegir el progra-
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ma de festes organitzat per la Junta d'obra de Sant

Antoni:

"Dia 16 - a las 6 de la tarde, después de

rezado el Sto.Rosario, secantarán solem-

nes Completas.

Dia 17 - 9h : Bendición de animales desde

el balcón principal de la casarectoral.

9 1/2: Divinos Oficios a toda orquesta,

bajo la dirección del Maestro de Capilla

D. Magín Sans.

3 1/2: Se cantarán Vísperas.

4 112: Procesión, que hará el curso de

costumbre. Después de la procesión se

trasladarán-al altar mayor las relíquias de

los santos mártires."

A la década dels setanta la festivitat entra en un

període de transformació profunda. La Festa Major

de Sant Antoni va perdent pes a favor de la que ja

s'ha convertir en la nova Festa Major de la vila, és a

dir, la Mare de Déu de les Neus, molt més ben situ-

ada en el calendari en una població on el principal

sector social ja és el que viu de la indústria. La cro-

nica periodística ho corrobora:

15.1.1871 - "La Fiesta mayor de San

Antonio Abad se celebrará este año en

su parte religiosa con toda pompa y

solemnidad de costumbre. En la parte

callejera no habrá novedad, quedando

reducida a la tradicional costumbre de

los "tres tornbs", única que queda de los

que años atrás constituían semejantes

fiestas. "

10.1.1875 - "A pesar de la proximidad

de la fiesta mayor de nuestra villa, no

tenemos noticia que se prepare festejo

alguno, por lo que creemos que la fiesta

seconcretará a función de iglesia y a los

tradicionales "Tres Tombs""

La crónica posterior ratifica les previsions:

19.1.1875 - "Si bien la Fiesta Mayor de
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la parroquia de San Antoni Abad pasó

desapercibida del público -ya que ni

siquiera los gigantes y tarasca salieron a

recorrer las calles como era costumbre-

en cambio los cultos religiosos ... se

celebraron con la pompa y esplendidez

de los años anteriores."

"Muy pocos caballos y otros animales

del mismo género concurrieron a la

bendición que todos los años tiene lugar

el dia de San Antonio Abad a las 9 de la

mañana, y pocos también los que se

disputaron el honor de recorrer la car-

rera en menos tiempo, o sea los "Tres

Tombs". Hubo algún ginete que cayó

pero sin que afortunadamente se

hubiese lastimado gravemente."

En la mesura que la Festa Major va desapareixent

-tot i que en anys posteriors experimenta revifalles-

la festa dels cavalls també estransforma tot adoptant

nous esquemes. Per coneixer bé aquesta transforma-

ció són imprescindibles els papers que va deixar es-

crits Jaume Carbonell i Saavedra, en forma de dieta-

ri entre 1843 fins el 1882 (any de la sevamort), que

els seushereus m'ha facilitar amablement. He com-

provat el rigo.r.,i la veracitat de la crónica comparant

amb el Diario alguna de les sevesnotícies.

L'any 1874 el Diario de Villanueva consigna que

per Sant Antoni no es fa processó ni elsTres Tombs

a causa de la pluja. Al dietari Carbonell escriu:

"18 de Enero - La fiesta mayor ha sido

aguadapor cuyo motivo no sehan dado los

TresTombs."

Els comentaris continuen en anyssegüents,mostrant

la crisi del modél:

1876 - "17 de Enero. La'fiesta mayo~como

de costumbre, los Tres Toms con poca

animación. E])\~ntamiento no ha-asistido
, a ninguna 'función religiosa.""

1877 - "17 de Enero. La fiestamay6f como
'3,

de costumbre, poca animación."
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1878 - "Este año el frio ha sido mucho. La

fiesta mayor fria como el tiempo."

Enmig de la crisi hi ha una reacció per capgirar la

cavalcada.Segonsel testimoni del senyor JosepFabré i

Nin, publicat en el seu magnífic llibre "Guarniments i

Carruatgesa Catalunya" (1985) fent-seressode la cróni-

cafamiliar, elseuavi PereFabré(PeretAgustinet) iAntoni

Juncosa (Antonet Baró) enmig d'una llarga relació pro-

fessional varen decidir imitar el nou model barceloní,

adaptant-lo a Vilanova, per la qual cosavan engrescara

altre gent del ram, especialmentJosepCarbonell, cotxer

de la llavors poderosacasaSama.

Així va néixer la colla que esdigué "Colla delsjoves" i

també "Colla delsdropos" (segonsRamon del Piular)

perque ésde tots sabut que anaven a beneir al migdia.

Tot i que Fabréi Nin situa el naixement d'aquestanova

colla el 17 de gener de 1883 amb l'estrenade la nova

bandera,eldietari deCarbonell Saavedra(enaquesttemps

ja l'escriu el seu fill Joan Carbonell Rovirosa) consigna

amb exactitud la sortida d'aquesta nova colla uns anys

abans:

"17 de Enero de 1879.- Fiesta mayor.

Bendición dela fachadaprincipal dela iglesia

de SanAntonio Abad, esteaño ha llamado

la atención en los trestombs una secciónde

arrieros precedidos de una música, han

seguido el curso sin correr.

Por la tarde ha habido corrida de caballosen la Ram-

bla, disputándose dos premios."

Aixímateix, el text de Fabré i Nin ésnotable pels to-

piesque trencasobrela provinenca socialde la novacolla

o el tipus d'animals que feien servir.

Tornant al dietari de Carbonell Saavedra,ésinteres-

sant la nota de l'any 1883, que s'adiu amb elsfets cone-

guts:

"17 deEnero 1883.- Esteaño la fiestamayor

no ha tenido otra novedad que el cambio

hecho en la costumbre dels tres toms, este

año los caleseroshan recorrido la población

con música y bandera, los caballos
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enjaezadosy por la tardecorrida en la carre-

tera hastala Mata.

Por lo insegurodel tiempo seha suspendido

la procesión."

En la navadisposició delsTresTombs, la cursaja que-

da fora del circuit tradicional, celebrant-secom un acte

competitiu alsdeforesde la població. El dietari ratifica la

navadisposició elsanyssegüents:

"17 de Enero 1884.- La Fiesta Mayor

se ha red ucido a la fi esta de los

calaceros, quienes suprimiento los tres

toms, han recorrido la población

ostentando dos ricos estandartes, los

caballos enjaezados y al compás de dos

músicas iban repartiendo Tortells que

llevaban en una lujosa carretela."

"17 de Enero 1886.- Fiesta Mayor. Por

ser domingo ha sido fiesta, solo los

caleseros han salido de casa Barquet

con los caballos enjaezados, seguidos

de una música, recorriendo la

población y repartiendo tortells a los

propietarios de caballos."

El model es consolida en els anys següents:

1889.- "Después de la bendición ...

recorrieron varias calles de la población

los caleseros y arrieros al son de la

orquesta. "

Algun any que la colla dels joves no surt pel

motiu que sigui, la {esta decau decididament.

17.1.1894.- "...tradicional bendición,

cuyo acto es de Iarnentar no revistiera

la importancia de pasados aROSa cau-

sade no haber tornado, parte en la fiesta

el gremio de caleseros."... , .

'. "
Malgrat tot, hom sent encara Ía nostalgia dels

temps passats, tan! de l' esplendor de la festa ma-

jar com dels antics exercicis eqüesú¿i. Molr clari-

ficadora és aquesta nota del Diario ja entrats al

~ ;-,~,~~.~-~-~~~~~~,-,.,
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segle XX quan comenta la recentment passada di-

ada de Sant Antoni:

19.1.1904.- "Como todos los años

apenas celebrada por los villanoveses ...

Dos callas acompañadas de música, la

colla nava y la colla vella ... pero ni la

una ni la otra conservan nada de lo tra-

dicional de nuestra villa. Será, si se

quiere, más vistoso, y los cocheros

podrán lucir mejor su garbo en la for-

ma que hoy se hace esta fiesta, pero

nunca producirá las emociones que

producían los Tres Tombs durante los

cuales se veían todos los huecos por

donde estab a marcado el curso,

atestados de hombre, mujeres y niños

ansiosos de ver quién ganaba la carre-

"ra.

Segons Fabré Nin, la rivalitat de les dues calles

s'ana esllanguint a causa de la paulatina desapari-

ció de la primera: "Els anys vint encara acudien a

les nou un petit grupet pero ja sense bandera (la

bandera havia estat propietat de la Parroquia) ni

feien els Tres Tombs. Es limitaven a anar a la placa

de Sant Antoni, prop de la porta de I'esglesia, on

sortia el sacerdot a benerr-los."

Respecte a com han anat els Tres Tombs alllarg

de tot aquest segle, ja és tata una altra historia.

Xavier Orriols i Sendra
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