
AdiferenCiO d'oltres pobles i ciu-
tats on el montó esdevé una
peco de vestir o un comple-

ment per a les grans ocasions, a
Vilanova i la Geltrú aquest element
és sinórurn de Carnaval. 1,més con-
cretament de Ball de Mantons i de
Comparses. Només que visitem algu-
na població veino trobarem' que el
montó és uno peco de vestir d'e-
legqncia extrema, que sovint s'uso en
casament o en actes socials do-
quells que anomenem "d'etiqueta".

A Vilanova, pero, emmarcat sempre
en la cultura d'en Carnestoltes, el
montó ha esdevingut element gaire-
bé exclusiu d'aquesta epoca del
calendari. Pero, tot i ser protagonista
de dos actes molt concrets no hi ha
vilanovina que s'enorgulleixi de ser-
ho que no tingui en el seu armari un
montó, de les característiques que
siqul. propi o dherénclo. negre, ver-
meJlo blanc.

Pero per conéixer una mica millar
aquesta peco tant vilanovina caldria
enumerar les seves característiques
més essencials. Per ter-no. hem
comptat amb l'experiénclo de
Carme Alvaro que, durant molts onvs.
va treballar com a dependenta a La
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Campanero, una de lesbotigues més
ernblernótlques en la venda de man-
tons de la nostra ciutat.

El model de montó més clóssic a
casa nostra és el de colar negre amb
un brodat de flor petita. Lamajoria
d'ells són els fets a rncqulno i surten al
carrer el dio de la Comparsa. 1
esmentem el fet que són els que sur-
ten a les Comparses ja que no és
estrany que, cada cop rnés. sigui
habitual que les noies i dones vilano-
vines comptin en el seu dot particular
amb dos (o fins i tot n'hi ha que més)
mantons diferents: el de gala i el de
batalla (per dir-ho d' alguna mane-
ra). Elprimer seria el que esvesteix pel
Ballde Mantons, més bonic, més gran
i de colars diferents al negre. Aquesta
sol ser una peco de més qualitat a la
que es lIueix durant el dio de les
Comparses 1,a voltes, és d'heréncia
familiar.

La majaria deis mantons que es
venen a la nostra ciutat provenen de
dues fabriques de Sevilla: Faronda i
Artesania Textil.De fet aquestes són
les fabriques que serveixen el génere
a quasi tot Espanya.Entre les dues fir-
mes existeixen uocos familiars, fet que
origina que el cornerc deis mantons

estigui centralitzat en una sola família
tot i que estiguin separat en diferents
factories.

Tot i que sovint el que es fa en aques-
tes fabriques és copiar els mantons
de la Xina, principalment s'encarre-
guen de retocar elsque arriben dlrn-
portació. Un deis principals retocs
que esporten a terme a Andalusia és
el serrell. Quan arriben els mantons
de la Xina, el seu serrell és molt poc
atractiu i de poca qualitat. Enaques-
tes fabriques es dediquen a posar-los
serrellsnous.de més qualitat i més tre-
ballats. D'altra banda, pero, també
s'encarreguen de fer arribar els
models d'aquí cap olla.

Si mirem les característiques del
material amb qué són fets la majaria
de mantons veurem que es tracta de
ras,en els mantons més economlcs. i
la seda, en els de més qualitat i més
cars. Tot i amb oixó. els mantons de
seda no ho són al 100%, sinó que es fa .
servir seda artificial. Si no fos així els
teixits es picarien.

Elbrodat característic sol serel pla (el
més normal) i fet amb fil de seda. El.
que no hi ha establert és la mida de
lesñors.que sol serde diversesdimen-



slons. tot i que solen predominar les
de petit torrnot La raó és que la flor
gran sempre és més cara que la flor
petltc,

Si abans tenir un mantó comportava
que la família fes un esrorc per poder-
lo cornpror, ara aquest fet ha can-
vlct. Tot i que el mantó negre és el
que predomina, cada cop és més
senzill adquirir-ne de colors diversos,
Abans les noies només tenien un
mantó cerqué eren realment cars de
cost. Actualment, pero, els preus han
baixat i són més assequibles dodqul-
rlr, Finsi tot aquells que són fets ama,

A Vilanova i la Geltrú hi van haver en
un principi tres botigues claus que es
dedicaven a la venda de mantons:
ca la Lola de l'Africana, ca les
Marxentones i ca la Maria
Cornpcnero. Fa uns anys era habitual
que la gent de la vila anés a triar un
mantó en algun d'aquests establi-
ments, que els fes separar i que els
anés pagant de mica en mica, Quan
arribava el Carnaval la peco ja esta-
va totalment liquidada i es podia llulr
per les Comparses i pel Ball de
Montons. Com que sempre ha estat
una festa que cau a prop de Nadal,
aquest era un regal molt habitual de
fer a la dona, a la xicota o a la ñllo. 1

també era habitual de fer coincidir el
dia deis Enamorats (14 de febrer)
amb I'octe de regalar el montó,
Aquest fet demostra que per a la
gent 'de Vilanova és un regal molt
important de fer i de rebre.

Degut al preu tan alt que solien tenir
anys enrera els bons mantons, era
una practica habitual el fet de nooor-
los, 1 la picardia de molts xicots con-
sistia en que, un cop la seva parella
havia triat el mantó que Ilogaria pels
dies de Carnaval, anava ell a darrera
i el comprava per després regalar-Ii a
la seva nolo.

Tot i que a Vilanova i la Geltrú el
mantó sempre ha estat una peco
associada indiscutiblement al
Carnaval, cada vegada hi ha més
gent que porta aquesta peco fora
d'aquest període testíu, És per olxó
que, quan el mantó suso en alguna
altra festivitat, s'evita de portar-lo
negre ja que aquest és el color que
s'ossoclo amb el Ball de Matons i,
més concretament, amb les
Cornporses,

Una de les característiques més
importants del montó. i que condicio-
na la seva quolítot. és el serrell. Per la '
qualitat del ñl (si és seda, -nlló o
torcol). pel treball qife porti (estigui
fet amb cadeneta, pinyefa), per la~
lIargada del treball (si porta de dues
a tres sanefes), etc.. la qu'alitat del
mantó varia conslderoblernent. La
importancia deis serrellses pot obser-
var en els concursos de mantons.pn,

sovlnt. els que guanyen són aquells
que porten els serrells més treballats i
de major quolltot.

Si els dibuixos clóssics a casa nostra
han estat sempre els elements ñorols.
amb les importacions van entrar
molts motius xinesos. De tet. pero,
com que els mantons eren originaris
de la Xina, els primers que van arribar
aquíja portaven flors amb ocells
característics d'Orient, També eren
molt comuns els que portaven papa-
üones brododes. Davant d'aquests
elements orientols es va agafar la
tendencia de de manar mantons
només amb motius florals creient que
aquests eren els outéntics doquí. De
mica en mica, pero, es van anar bus-
cant altres motius nous per anar can-
víont,

Durant molts anys, quan era tóc] tro-
bar brodadores, era habitual que el
client demanés el que en podriern
anomenar "mantons a la carta", Ara,
pero, cada cop és més difícil trobar
brodadores i es fa difícil fer encórrecs
concrets. En tot cos. les poques arte-
sanes que queden es dediquen bósi-
cament a canviar el serrell (els que
venien d'Orient eren de molt mala
qualitat), Ara, fins i tot hi ha manca de
brodadores de rnóqulno. ja que és
més econornlc importar els mantons
brodats a rnó des de la Xina que no
pas fer els retocs aquí a rnóqulno. El
que si era habitual que fessin les bro-
dadores andaluses eren els arranja-
ments als rnontons. Podia passar que
durant les Comparses es fessin estrips
o sets en els mantons i que els serrells
es trenquessín. Si aquí es podien fer
alguns pedocos petits, quan colio.
canviar els serrells o fer altres arranja-
ments senvíoven els mantons direc-
tament a les fabriques cndoluses.

Les mides deis mantons depenen
molt de la tradició de cada poble
don són oriqlnorls. AiJ$í,per exemple,
mentre que a Valencia el normal són
els mantons de 1,60 o de 1,70 m, a
vllcnovo + la Geltrú el normal és el"
mantó de l,l5 o 1,20 m per a. les
Comparses i el de 1,40 i 1,50 m per al
Ball de Mantons, A banda del mantó
sencer, pero, a Vilanova també hi ha>
I'anomenat "pico", que és un mantó
d'una sola banda (de forma triangu-
lar), pensat bósicornent per a les
nenes, La seva existencia ve donada
cerqué. per a les mosses més petites,
si sels posava un mantó de 80 cm
(que era la mida que hi havia) només
els servia com a molt per a dos onvs.
Amb els "pico" es passava ja al
mantó més gran sense haver 'de pos-
sar per a aquests ínterrnedls. A la nos-
tra ciutat hi ha la tradició de regalar
un "pico" a una nena quan acaba
de néixer. Aquesta peco en concret
cada vegqda es ven menys a la gent
gran, pero si que té sortida per a les

, nenes, Els"picos" són fets aquí, ja que
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a la Xina no tenen tradició i no
se n'eloboren, Tot i que a Sevilla
es poden trobar una mena de
"picos", en aquest cas aquests són
sense brodor,

COM CAL
CONSERVAR El MANTÓ

• Poseu el mantó a dins d'una coíxo.
Periódlcoment doneu-Ii el tomb per-
que s'airegi.

• Si teniu un mantó de seda no el guar-
deu pleqor, Deixeu-Io caure a dins de
la cclxo. En cas que no sigui de seda si
que el podeu doblegar per guardar-lo,
Elsmantons de seda és millor desar-Ios
en una calaixera o posar-los a dins
d'uno coixinera de cotó.

• Poseu a dins de la caixa un paper de
seda o de diari perqué. en cas que hi
hagi algun insecte, aquest es mengi el
paper i,no la roba,

• Elmantó no es pot mullar cerqué el til
es pot desfer o es pot destenyir. Cal por-
tar-lo a la tintoreria parqué el rentin en
sec

• En cas que se us hagin fet nusos als
serrells cal que e.stengueu el mantó en
un fll i que hi apliqueu vapor, Aneu pos-
sant una pinta de permanent per des-
fer els nusos i talleu les puntes del serrell
per igualar-lo, Aquesta mesura va molt
bé després de les Comparses, quan la
pols deis caramels s'enganxa en els fils.

• No planxeu mai un montó, En tot cos.
traieu-Io dos dies abans i pengeu-Io. El
mate ix pes del serrell 1 'estirara. L'únic
tros del mantó que es pot planxar és el
que no té brodots, En aquest cos. cal
ter-he amb una tovallola a sota i un
paper a sobre i amb la planxa molt
suou No passeu mai la planxa per
sobre deis brodots,

• És important de brodar el nom al
mantó per tal de no perdre'l o de no
confondre'l amb algun cltre.
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