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ELS TRES TOMBS:METAFORA,D'UNA NOSTALGIA
Una :Ees1=aurbana, una :Ees1=adins la his1=ória

1dia 18 de desembrede l'any
1852, onze mesosdesprésque Josep
Persi Ricart escrivísaquestesparau-
lessobreelsTresTombs,el món deIs
cavalls i I'art rodat tornava a ser
notíciaa Vilanova i la Geltrú, aquest
cop a les pagines de successos.Un
carroque transportava el rellotge de
repetició que s'havia d'instal.lar al
campanarde Sant Antoni va atrope-
llar un foraster, en tombar el cantó
delesPremses,al carrer Major.L'ho-
me,queva morir a lespoqueshores,
haviaarribat a la vila per visitar una
filla sevaque estavapresaper inten-
tar robar a la casaen servia.V órfena
vamorir entrebarrots a causarva có-
rrer, de la mala notícia. No, no fou
el seglepassatun temps fácil i tran-
quil, una epoca d'or. Ni tan sois -
com hem vist- pels cavalls.

Aureli Capmany apunta que les
cavalcadesamb motiu de Sant Anto-

i Abat van sorgir o esvan configu-
rar com a tals al segle XVIII. No
serafins a mitjans del segleXIX que
trobe referenciesde la celebració
deis res Tombs a Vilanova i la
Geltrú,encaraque no ben bétal com
araesdesenvolupa.La festano esta-
va deslligada, com a manifestació
popularqu~ és, deisprofunds(fanvisi
trasbalsoseconórnicsi socials de la
p ss da centúria. ; ,

Tot i l'orígen agrícola d'aquest
interludi festiu d'hiverrl, .que havia
esdevingutla FestaMajor -de la vila
desde la creació de la parroquia al

36:3sota 'amvocacióde an ve re-
sentat amb el porquet som aa ant
d'u enófñenclaramenturbá. IX mésl

deissiniaires,erentraginers,llogaters

fabrica de la Rambla de filats i
teixits de cotó, ia segonamoguda a
vapor desprésde la fabrica Bonapla-
ta pero també van patir, durant un
funest agost de 1854, el terrible
cólera morbo asiátic contagiat per
fugitius de la capital que va portar
prop de mil habitantsa la tomba. Els
cavallseren,en aquell temps,instru-
ments de feina encara, realment
indispensablesmalgrat els avencos;
per a qualsevol cosa.

Precisament durant l'epidémia
de cólera i davant el cansamentde
metges que anaven amunt i avall
visitant malalts i sacerdotsque admi-
nistravenel viátic amb profussió, les
autoritats municipalsvanposara dis-
posició diversestartranes, El prota-
gonisme deis quadrúpedes i els seus
amosencarava augmentaren aquells
diesdetragediaquan esva fer un pre-
gó quedemanavael concursd'aquells
que tinguessincarrosi cavalleriesper
anar alsaforesde la vila, per la mun-
tanya,a buscarromaní, espígol,llen-
tisclei d'altres herves.V Ajuntament
satis.feiaun tant per cárrega i repar-
tia les herbesentre els veíns que les
cremavendavant dels portals de les
cases.

La gent de a peu -i de a
cavall- feia la sevavida. Els pobres
menjavenbacallá, mongetes,quatre
patates,algunaarengadai un tros de
pa. Gastavenpoc i es divertien com
podien. No erenpocs els homesque
freqüentavenalgunade lestrenta-tres
tavernes gpe i havi obertes a la

ila ea el 860. Els mé {cs anaven
al «easin Villail'ovés» ef carrer de
la Merce o al «Círculo Villanovés»,
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«¿Qué es esta algarabía alegre que llena las
plazas y calles de nuestra villa?
¿Quésignificanestascorreríasdecaballosy esamul-
titud que, abriendo ancho paso, saludaa susjine-
tescomo elpecheroantiguo con susoes! vitoreaba
a los gladiadores en justas y torneos? (...)»
«Diario de Villanueva y Geltrú»

. 18de gener de 1852

de mules, carreters, cotxers i cons-
tructors de material rodat els impul-
sorsde lescavalcades,oficis tots ells
lligats a un món ordenat que depe-
nia, com assenyala Ricard Belas-
coain, del tráfic de mercaderiesi que
es practicaven «on hi hagués un
volum de gent necessari per a
requerir-ho o entrecomunitatsque el
necessitessin»,ésa dir, la vila, la ciu-
tat. (1)

Una ciutat que té en el comen-
cament de lesobresde la Rambla -
al voltant de la qual avui discorren
els TresTombs-, un any desprésde
la fi de la guerra del francés, el 1815,
el símbol d'inauguració d'una epo-
ca queno seratan dauradacom el cli-
xé fácil de certa historiografia ensha
mostrat.

Quan, en plenainvasiónapoleó-
nica, neix el 27 de gener de 1808 el
poeta Manuel de Cabanyesa la casa
pairal de la família, a la cantonada
del carrerComercamb la placade les
Cols -llavors de la Verdura-, enca-
ra són un somni elsllums de gasque
quaranta-sis anys després s'hi ins-
tal.laran. Les hortolanes,que hi
venen cada dia, tenen terra sota els
peus i no pas el pedrís, que donara
relleu a la placa anys desprésa ini-
ciativa de «Círculo Villanovés».

Les condicions de vida estaven
mancadesde la comoditat avui om-
nipresent i la mortalitat era elevada.
El) aquestunivers del XIX estroba-
va junt un sentit maquinista i inge-
nu del progrés i una inden ió
e ea a a ' ilavant la nat rae s

il'a 0vr s po ien présumir Cl ra
posada en marxa l'any 1839 de la



el Foment Vilanovi actual, on es reu-
neix avui en dia la Comissió deis Tres
Tombs. Les dones i homes del vuit-
cents arrossegavenles sevestrifulgues
enmig de guerres carlines, pronuncia-
ments, revoltes i revolucions. Pero la
vida contínuava i pels carrers es
trobaven conservadors i liberal s,
moderats i republicans federals que
contribuíen a fer i desfer en els
assumptes locals.

Viatjar per terra no era tant
fácil com avui pero igual d'incert.
Molts vilanovins preferien, per anar
a Barcelona, embarcar-se en algun
vapor de passatgers, com un que
anomenaven «Yndio» i que sabem
que, al 1858, sortía de Tarragona i
feia escales al Vendrell, V ilanova i
Sitgesfins arribar a destí. Llavors no
era inusual que molts vilanovins
fessin cap a I'Havana, viatge en el
qual s'invertia I'any 1833 -el de la
mort del jove poeta pre-romántic
Cabanyes- si fa no fa un mes i mig
en bergantí. La travessia atlántica
podia ser més tranquil.la que no pas
unaexcursió en carro a Vilafranca del
Penedes; bandolers i partid es de
carlins van donar més d'un ensurt i
van fer més d'un mort. D'altra ban-
dano existia encara cap carretera de
la costa fins a Barcelona, i per anar
a Sitges calia aribar fins al brancal
de Canyelles. 1, amb tot. arribaven
desde les vinyes del Penedesels grans
carros amb bótes de vi i aiguardents
per ser exportats des de Vilanova i la
Geltrú a América i al Nord i Est
d'Europa.

Malgrat les truculencies i insegu-
retats de ternps incerts i agitats no
van marcar mai aquests homes que,
tot manant cavalls o matxos es llan-
cavensegurs a la ruta. A mitjans del
segle passat, sabem del cert que
l'Agustí Fabré, conegut com «I'Agus-
tinet» i el seu fill gran Pere Fabré Ro-
virosa, anomenat «Pere Agustinet»
com el seu nét, el baster Josep Fabré
i Nin, guiaven tartranes de llogüer del
seu negoci familiar.

El carácter descordat i violefii-
-si se'ns permet- del segle XIX.
tenia una traducció corrésponent en
els Tres Tombs, segons una de les
versionssobre la festa. El divertiment
era ben animal, sigui dit sense inten-
ció de fer un acudit fácil: els esbojar-
rats genets vénien corrent del carrer
de 1'Aigua, passaven pel carrer de

Sant Gregori i, quan volien
girar avall pel de Caputxins, no era
estrany que fossin llancats de la sella
i caiguessin a la placa deles Cols.
Potser el perill manifest i l'esglai del
poble van torear la suspensió
d'aquesta cavalcada.

Esbrinar com era la festa de
Sant Antoni, i més concretament els
Tres Tombs, en el decorat decimonó-
nic no és senzill, ens hem de refiar del
que sabem de la historia per lligar
caps una mica. Per exemple, la mo-
dalitat tan arraujada que hem descrit
abans havia de tenir lloc, per forca,
cap a mitjans del vuit-cents ja que no
és fins 1844 que es cornenca a ende-
rrocar el convent deIs caputxins que
va comprar Josep Tomas Ventosa i
Soler -H<americanu» que presideix
la Placa de la Vila- després de la
desamortització de Mendizábal, al
1836.

No coincideixen pas tots els
relats sobre el ceremonial deIs Tres
Tombs a l'epoca de la reina Isabel Il.
Un esquema de festa que apuntem
com a hipótesi pot ser així: Abans de
l'ofici religiós de.la festivitat, els par-
ticipants donaven tres tombs per la
menuda placa de Sant Antoni, da-
vant del temple. És probable que la
diada escompletés amb la celebració,
una mica més tard, d'una cursa en la
qual el genet que guanyava tres vega-
des era escollit banderer l'any següent
per tal d'encapéalar la cavalcada (le
la benedicció que comencava sobre
les 9 del matí. En aquells dies la ban-
dera era propietat de la parroquia.

Un deIs punts més foscos
d'escatir és el del circuir de la cursa
competitiva. Sembla que un' deIs
triats era al voltant de l'església, que
partía de la placa de Sant Antoni i
continuava pel carrer de la Bomba,
placa de les Neus, SantGervasi, Sant
Antoni fins el punt de sortida. Tan-
mateix, nosaltres mateixos hem
esmentat abans un trajecte ben dife-
rent. Probablement les ordenances
publiques, els accidents i el canvi de
fesomia de la ciutat obligava a varia-
cions dins la gesta en aquest sentit.

Entre xemeneies joves i tallers
arñics els vilanovins anaven bastint
les seves il.lusions i les seves deries.
No mancava tampoc el safareig
popular- la xafarderia i el fet anecdó-
tic. Moií devien riure menestrals,
pagesosi obrers quan van assabentar-

se que dos senyors de Vilanova ha-
vien protagonitzat un duel ben «sui
generis». Un vespredel mes de setem-
bre de 1876, al «Tívoli Villanovés»
mentre es representava «El Barberi-
110 de Lavapiés», es van barallar
Josep Antoni Milá, que era lIavors
director dele Diario» i l'advocat i es-
criptor Francesc de Sales Vidal i
Torrents. Conten les croniques que
van trencar-se el paraigües a les cos-
telles. Era aquest un entorn cavalle-
resc -cbm podem veure- que no
impedía que Sales Vidal -que va
arribar a alcalde de la vila- fos tan
destre amb el pataigües com amb la
ploma; el nostre compatrici és con-
siderat, amb el popular Josep Ro-
brenyo, un deIs fundadors del teatre
en llengua catalana. Obres d'ell van
tenir mólt d'exit, com «EIs de fora
iels de dins» i «Un engany a mitges»
que van estrenar els socis del «Cír-
culo Yillanovés» el 1864.

Esdeveniments com aquests eren
els que feien escriure amb humor i
intencionalitat política a Josep
Yerdú, lletraferit catalanista i popu-
lar que va fundar l'any 1879 el pri-
mer diari en catalá a la vila, «Lo
Carril de Vilanova».(2) De segur, que
hauría glosat l'incident d'haver-se
produít aquest uns anys després.

Fins ara hem vist que el gran
passeig de la ciutat, la Rambla, no
tenia encara un protagonista dins la
celebració deIs Tres Tombs. La data
cabdal per entendre l'actual configu-
ració de les [esta és 1883.

A molts papers consta l'any de
1882 com el primer en que la caval-
cada té 1I0c de forma oficial, encara
que com hem vistaixó és del tot ine-
xacte. Un any després, pero, sabem
forca bé com van quedar les coses.
Seia al tron Alfons XII, dirigia el
govern el liberal Sagasta, esprepara-
va el Segon Congrés Catalanista i,
mentre, a Vilanova els joves -com
sempre ha estat- tenien ganes de
gresca. 1 els joves relacionats amb
l'art rodat no eren una excepció.

Fabré i Nin explica com aquell
any es formen dues colles que dona-
ran lIoc a dues cavalcades a diferent
hora.(3) La primera anirá a beneir a
les 9 del matí i la segona cap a les
dotze del migdia, anomenada per
aquest motiu deis «dorrnilegues».
Aquests joves van encarregar una
bandera nova per a ells, que és la que
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fa cinc anysfou substituida. Com ja
és sabut, els impulsors van ser el
traginer Antoni Juncosa Amell
(o.Antonet Baró»), el cotxer deIs
Sama, Josep Carbonell i aquell Pere
Fabré Rovirosa que tenia un negoci
de tartranes de lloguer i que -diguern-
ho un cop més- tots coneixem com
«Peret Agustinet». El seu pare, que
també hem ano enat abans, va
seguir sortint a la cavalcada del
matí. Sembla que a partir de llavors
banderer i cordonistes s'escolliran per
sorteig.

Consta que la colla nova va
donar tres voltes a la Rambla, des de
la placa de les Neus fins al carrer
Tetuán. No sabem, pero, si l'altra
cavalcada s'afegí a aquesta iniciati-
va i quan va esdevenir una de sola.
Queda bastant clar, tot i així, que la
Rambla sera, a partir de llavors, el
marc idoni deIs Tres Tombs. Aixó ve
possibilitat pels canvis urbanístics
que havien anat succeint-se des del
comencarnent de segle. Després
d'obrir-se la Rambla, un any més
tard, l'antic cementiri que hi havia on
ara hi ha la Placa de les Neus fou
traslladat al nou de la carretera de
Vilafranca. Per cert, la primera usua-
ria de la necrópolis fou la Sra. Alba
que tota la vida havia tingut davant
decasa sevales lápides del darrcra de
la parroquia. Coses de la vida, o
millor dit, de la mort. El nou passeig
de la vila es va veure ja totalrnent
dibuixat quan el 27 de febrer de 1856
es van enderrocar dues cases que
l'obstruíen pel capdamunt.

Alló que podem qualificar de
gran canvi dins la festa i consolida-
ció d'un cerimonial concret deis Tres
Tombs, que és el que avui, més o
menys, seguim, es produeix en un
moment clau per la historia del país
i de la ciutat. Com han escrit els .
estudiosos del període, és aquest el
moment d'apogeu del desenvolupa-

. ment económic i social de Vilanova

i també ef comencament 4el seu
declivi. '

Potser no pocs vilanovins CJ;~e
aquell 17 de gener de fa més de cenf
anys, embolicats en canes o tapabo-
ques, . coberts amb barret fort de
copa o amb gorra, adrniraven cavalls
engalanats i matxos lluents amb mor-
ralles noves, faetons i diligencies,
carros i tartranes, pensaven que el
ferrocarril que havien inaugurat, feia

encara no dos anys, portaria la rique-
sa i el benestar general a Vilanova.
Poc pensaven, mentre admiraven el
tronc de cavalls d'Holanda del pro-
motor del cavall de ferro, Erancesc
Gumá i Ferran, que el negoci faria
fallida i esdevindria el símbol de
l'adéu a l'esperit emprenedor i arris-
cat deis capitans d'indústries del vuit-
cénts. De moment, aquells eren dies
de certa es eranca i el fill del.Sebas-
tia Gumá de la fabrica de la Rainbla
tenia forca encara per promoure el
Banc de Vilanova amb l'acabalat Pau
Soler i Morell, que sempre fou per a
tots «El Girabals».

Tot i els beneficis de la febre
d'or, emparada per la relativa estabi-
litat política que la restauració
monárquica havia significat, l'any
1881'hi havia una gran crisi de treball
a la vila i aixo que aquest és consi-
derat globalment com un moment
d'esplendor. 600 famílies deIs prop de
15.000 habitants que tenia Vilanova
depenien de les vuit fabriques de
vapor que hi havia instal.lades. Pero
els dies de gatzara, l' epoca de les
grans exportacions, del cornerc intens
de vi, de les confiades inversions en
les empreses textils i metal.1úrgiques,
arribava a la fi. 1 amb tot aixó s'aco-
miadaven també els renombrats
carnavals que des de mitjans de se-
gle havien divertit la dama burgese-
ta i la noia del servei, el botiguer
situat i el pillet de platja, cadascú al
seu lloc, és clar.

L'historiador Albert Virella i
Bloda parla deIs quinze úliims anys
de crisi del segle XIX i afirma que
<doren, per a Vilanova, una veritable
tragedia, de la qual en toca la pitjor
part, com sempre, a la classe treba-
lladora.sro L'any 1886 la xifra d'atu-
rats fou de gairebé 1000treballadors.
El mosso ferm que es mirava la vida
des de la sella, amb un mocador vi-
rolat al coll i un puro de mig ral a la
boca va anar veient com ni els Tres
Tombs podien animar-lo davant el
panorama gens afalagador que es de-
finia: tancament de fabriques, fugida
deis burgesos a la capital per suportar
millor el temporal, la caiguda de la
indústria cotonera que ja havia pas-
s~t per una crisi, a primers de la de-
cada deis seixanta, a causa de la gue-
rra de .Secessió nord-arnericana,
fracas pe 1'empresa del ferrocarril.
No van ser pocs els que van emigrar

de la vila i els que es van quedar van
resistir la «sopa boba» o ajudant-se
dins deis incipients sindicats com
«Les Tres Classes del Vapor» que
actuava des del 1869.

Ni la filantropia optimista deis
«indianus», ni la bonhomiosa preo-
cupació paternal que els il.1ustres
com Víctor Balaguer tenien per l'edu-
cació del poble, ni els vots als patrons
de la vila van salvar els vilanovins del
seglepassat de les dinámiques de la
historia. La fil.loxera, que el 1885
arriba a Catalunya i cinc anys després
sentencia les vinyes vilanovines, és la
causa de la desaparició d'una imatge
indispensable de la passada centúria, .
els boters, que van protagonitzar una
bona part de l'agitació social d'aquells
temps a través de'la famosa «Societat
d'Oficials Boters». Com un indica-
tiu, com un réquiem per alló que fou,
se'n va el segle amb un ofici tant im-
portant per la vila. 1 com explica Gri-
ñó «EIs mestres carrers estaven estre-
tament units als boters, als mestres
d'aixa i als fusters en general».(5)

1 en aquell context de canvi i cri-
si va. quedar fixada una festa que,
amb tata probabilitat, acaba
inspirant-se en les cavalcades que
feien a Barcelona on, paradoxalment,
després del primer terc del segle XIX
els Tres Tombs van gairebé desaparei-
xer finsa ressorgir més tardo De ser
una simple benedicció de gremis re-
lacionats amb els animals de treball
i transport dins de la Festa Major de
Sant Antoni, els Tres Tombs es con-
verteixen, a Vilanova, en el centre
d'aquesta data festiva del 17 de ge-
ner. Aquesta transformació ve indi-
rectament afavorida pel relleu que la
Festa Major d'estiu, la de les Neus,
adquireix. La festa d'hivern, menys
lluída pel clima, anirá perdent el ca-
rácter gran i d'ella només ens arriba-
ra el cerimonial deis Tres Tombs.
L'extrem d'aquest procés és la perdua
de la personalitat festiva del dia, as-
pecte avui sortosament recuperat a la
ciutat.

L'etapa deis Tres Tombs que
s'inicia el 1883 representa també una
més gran vinculació de les classes
acomodades a l'esdeveniment, grá-
cies sobretot a la iniciativa deIs
«indianus». Des d'un principi, com
puntualitza Fabré i Nin, la cavalcada
nova no és, pero, només la deis «sen-
yors» sinó que reuneix, com l'antiga,
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pagesos,carretersi traginers. (6) bólic en favor de la subjectivitat
Ens atrevima indicar queéspre- individual i alhora de l'afirmament

cisament el carácter ciutadá, emi-· col.lectiu». (9)

nentment urbá de la festa i no pas Avui mirem els Tres Tombs de
agrícolacom espodria pensara par- manera ben diferent. Hi ha una
tir d'una observaciósuperficial, l'eix nostalgia per un temps que en l'in-
queha permésqueelsTresTombsro- conscieritcol.lectiu ésvaguei decon-
dessin fins avui i no fossin menystin- torns imprecisos, que intuím més
guts i, finalment, oblidats. Durant tranquil i humá i que acostumema
unaepoca,els pagesosforen donats poblar d'animals com a símbol de la
a un cert extremismemodernitzant nostra particular arcadia felic, Ens
que prescindia del passat i la tradi- fascina la sola presenciainusual de
ció i si d'ells sols haguésdepes,pot- cavallsi carros pelscarrersd'ara ma-
ser -i que ningú no s'enfadi- la teix, ensatrau la sevavistositat, són
cosano hauria perduratfins avui. Jo- figures extretesd'un diorama mental
sepPla ho va constatar i ho va dir: del passat. Ens estimulen al joc de
«En els últims decennis,els pagesos l'evo, ció histórica quemolts pintem
hanvenut tonesi tonesde vestigisde com un segle XIX personal i
la tradició. La tradició, sel'han em- subjectiu.
portada a tamborells, a carros, a I no és casualitat. El vuit-cents
camions.Ho han fet amb una natu- ha estat coronat com el segle«clás-
ralitat perfecta,convencutsque tot el sic» de Vilanova, com bé nota Joan
queésvell éshorrible, i tot el que és Soler i Bou. (lO) D'un classicismeque
modern, magnífic.» (7) lespors i elsexcessosd'un pensament

La profunda caracterització local ancoraten la miradaconformis-
ciutadanad'aquestafestano vol pres- ta versel passathan convertit en una
eindir de l'orígen rural de la devoció estampad'opereta, en una instanta-
aSantAntoni Abat ni de la vincula- nia senseprofunditat. Aquesta acti-
ció a rituals ancestralsque d'alguna tud individual, fruit d'una post-
manera perviuen entre nosaltres guerradura i estreta,va anar passant
«encaraquevagin adoptant elements al col.lectiu i ha format part durant
propis de la vida ciutadana i apare- anysdel pensamentde molts vil ano-
guin formes específiquesd'identifi- vins. Per aixó ésbo contrastar-la lle-
eaciógremial, de barri, etc;»(8) gendaamb una visió lúcida d'aquell

Aquestsgremis.aquestscol.lec- XIX que ens ha conformat. Virella
tiusque sorgeixenal voltant del món i Bloda ho sintetitza a la perfecció:
delsmatxos i els cavallssón els que «Vampassarcent anyspolemitzant i,
desplacenel sentit dela festai el con- tot sovint, a manca de paraulescon-
verteixenenun actede lluírnent de la vincents,estemptá d'imposar la dia-
eiutat i dels ciutadans. Si entenem lectica dels trabucs o dels explosius.
quedurant el segleXIX el cavall i el En cent anys, ho vam perdre tot.
quadrúpedeen generalésun element D'un passatesplendorós,no en que-
habitual, quotidiá, del paisatgede la da res... I hem dit que.imalgrat tot,
vila, u podem atribuir a una certa fou el XIX un segle admirable.
nostalgiaper lesbestiesla cavalcada Perquela ruina tambépot causarad-
delsTresTombs. Aniria més vincu- miració, quan és acompanyada de
Iat a una necessitatd'idenÚficació petits conformacions...» (11)

delsgrups i de diferencia davant els Ja no ressonenpels carrers les
altres,mésen un morvent historie en ferraduresdelscavallsi lesrodesdels
que aquestesprofessions artesanals carros. La matinada de Vilanova ja
-boters, carreters,traginers,basters, no té aquests.sorollsantícs, perduts
etc.- veuennéixer una nova relació com l'ombra familiar dels«serenus».
del'home ambel treball, la del'obrér; El XIX s'ha acabat, tot. i que no fa
industrial que no posseeixles seves, pas gaire si l'entenem més enllá del
einesi' que fa una feiná anónima. calendari i el veiem com un món de
Eduard Delgado fa una descripció relscíons entre l'home i l'entorn; es-
d'aquestfenomenque aquí ésdel tot tem amb l'escriptor Pi de Cabanyes
adequada: «La festa a Ia ciutat quan va notar que a la nostra ciutat
semblaun producte esponerósde la semblacqm si el seglepassathagués
resistenciadels grups socials a la pervíscut fins a la darrera guerra
societat programada..un clam sim-. civil.

Ens toca ara retornar a la festa,
a observar carros i cavalls mentre
passegem per la Rambla i pels
altaveussona l'inefable repertori de
canconsde la Núria Feliu com cada
any. Hi veurem l'hortolá ben vestit
corn els pagesos d'antany i el
«flamenco» que porta l'ampolla de
«fino» a la má. No oblidarem reco-
llir el tortell, tambécom cadaany.La
Comissió organitzadora -exemple
de la iniciativa de la societat civil-
anirá atabaladaun anymés, perotots
elsseusmembresacabaranel dia ben
felices.

I poc després arribara el
Carnaval.

FRANCESC-MARC ALVARO iVIDAL
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