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El reportatge:

L1 ARRIB.ADA DEL R-EI0-
L'INIC DE LA FESTA

Annabel Ferrer

Si repassem la história de les civilit-
zacions trobem en moltes d'elles
un element comú que es va repe-
tint en cada una d'elles: el Carna-
val, Des de les festes celtes pte-
cristianes, passant per les festes
romanes, els rltus d'inversió medie-
vals o les festes amb elements
d'exhibició i ostentació de riquesa
i poder de les classes burgeses
urbanes deis segles XVIII i XIX, el
període pont entre Nadal i Quares-
ma ha' estat marcat en els dife-
rents calendaris com un temps per
a la diversió i la transgressió de la
normalitat. Com és normal, pero. el
Carnaval ha tingut una evolucló:
Lenta peró constant.

Vilanova no es queda al marge
d'aquest període, i tot recuperant
antigues celebracions i estructures
que donaven un sentiment de
collectlvltot. de mica en mica va
conformant un Carnaval, que ha
perdurat fins als nostres dies.

L'any 1858 la festa vilanovina perd
el seu corócter espontani (I'anome-
nat Carnaval rural). Les entitats de
la ciutat es fan córrec de la seva
organització i s'incorpora l'autoritat
municipal en el desenvolupament
de la festa. El Carnaval vilanoví va
creixent amb els anys, afegint algu-
nes modificacions i novetats, aca-
bant-Io de definir en I'esquema que
avui en dio coneixem. Peró com en
la majoria d'activitats culturals que
es fan a casa nostra,en un moment
donat es produeix un trencament
irnportont: la Guerra Civil.

No és fins al 1956 quan, novament,
el Carnaval de la ciutat torna a
respirar,prenent com a model I'es-
tructura que s'havia deixat enrera
just abans del cotocüsrne. Tot i
amb oixó. un cop finalitzada la

guerra, es continuen fent balls de
móscores.pero. aixó si,en un ornbit
molt redurt i prlvot.

Enla história moderna de l'Arrivo. o
inlci deis actes de Carnaval, que
marca I'arribada del rei Carnestol-
tes a la ciutat, destaca la recupe-
roció que es produeix després del
période de postguerra, en els anys
50,quan Cotolurwo viu una lIeuge-
ra recuperació económica.

Aquesta boncnco té els seus efec-
tes també en la celebració del
Carnaval, malgrat que en aquesta
década I'objectiu que es prima en
les societats vilanovines és el eo-
conseguir recuperar I'aspecte més
testíu A la nostra ciutat suposa tor-
nar a celebrar I'acte per excel-len-
cio. les comparses, pels carrers,
sense rnoscores ni discursos crítics
del rei Carnestoltes a les institu-
cions. Cal recordar que la década
deis 50 és encara un període polí-
tic toreo crític per la dictadura
franquista, contraria a qualsevol
tipus de celebració de caire tradi-
cional, folklóric o laic.

D'aquesta década destaca lcnv
1957,quan de la rnó del Pósit i el
Foment, es recupera I'esperit més
pur del diumenge de Carnaval,
amb la guerra de caramels.
Aquestes dues entitats són prota-
gonistes euno confrontació festi-
va, amb confits a la plcco de les
Cols. amb .el vist-i-plau de l'outorl-
tat municipal del momento

Social i económicament, els anys
50 suposen per a Catalunya una
época marcada per I'arribada
d'immigrants d'altres zones, atrets
per la boncnco i la recuperació
económica que viu el nostre país.
Aquest fet es perllonqoró en la
década deis 60 i tindró efectes
socials, originats pels treballadors.

que comencen a organitzar-se en
moviments obrers i destudlonts.

J

Ésternbé en aquest moment quan
es viu una etapa de sensibilització
cap al fet nacional cotoló i cap
als aspectes mes significatius de la
tradició folklórico i popular de la
nostra terro Senseanar més Iluny,a
la capital del Garraf, a partir deis
anys 60 comencen a aparéixer
nous grups, com el moviment juve-
nil, que propugnen la conscienclo-
ció política nacionalista i I'oposició
al sistema polític establért amb el
frcnqulsrne.

Si aquesta decodo-is'ho iniciat
amb el temor a la possible desa-
parició de les comparses, després
del tímid intent de recuperació per
part del Pósit i el Foment, a I'any
1964 des del consistori local sirn-
pulsa aquest acte, amb la instau~a-
ció del premi a la societat amb
més cornporsers.

Aquest canvi en el plantejament
polític local sho d'entendre en un
moment en qué la nostra ciutat,
com la resta de zones costaneres,
experimenta el denominat 'boom
turístic' amb un important augment
del sector de la construcció que
reverteix en la ooncncc económica
que viu la Catalunya deis anys 60,

Val a dir que préviament el 1960
també es recupera un deis actes
tradicionals del nostre Carnaval, la
cavalcada, que havia estat vigent
des del 1854fins al 1936,amb l'ob-
jectiu de recaptar fons per l'Hospl-
tal de Sant Antoni Abot. L'explota-
ció del nostre Carnaval com a
reclam turístic continua, Així, l'onv
1966s'instaura la figura de la com-
parsera dhonor,

Arriba la década deis 70, que polí-
ticament esta marcada per una
certa decadéncia de I'antic
reqirn. La mort del general Franco,
el novembre de 1975 marca l'lnici
de la transició i del conví de r$gim
polític cap a la democracia,
Aquesta és una década de dates



lrnportcnts. A nivel! econórnic.

l'onv 1973 es produeix la crlsi del
petroli que afecta de formo impor-
tant I'economia del nostre país,

Pero pel que fa al Carnaval, es
viuen moments claus amb les prl-
meres eleccions municipals en
democracia, el 1979, Unes elec-
cions que guanya el Partit Socialis-
ta de Catalunya i que suposa una
pérdua del poder que fins alesho-
res havien assolit les societats en
I'organització d'aquesta testo: És
en aquest any qua n es crea la
Comissió de Carnaval.

Aquesta década finalitza amb dos
fets importants, la creació el 1979
de la Gresca com a societat i la
incorporació I'any 1980 de l'Asso-
clccló de veins de la Geltrú, als

actes de Carnaval.

Pel que fa a la década deis vuitan-
to. políticament l'Estat viu un fet
transcendental, I'arribada al
govern del partit socialista l'onv
1982 amb una majoria absoluta,
Aquest fet a la nostra ciutat ja es
va viure l'any 1979, tot i que no
sera fins lonv 1983 quan el PSC
aconsegueixi la majoria absoluta
al consistori vilanoví.

La festa, pero, viu aquests anys
immersa en un nou cícle. després
que la década passada suposés
una gradual recuperació deis seus
elements més trodlcionols. Són,
dones. uns anys marcats per la
paulatina incorporació de les
societats a la Comissió de Carna-
val, com l'Associació de Ve'lns de
Sant Joan, l'Orteó. la Gavina o el
Guixot, creada lonv 1983 amb l'ú-
nic objectiu de participar en els
actes de Carnaval.

L'any següent s'origina un fet, l'opcrl-
ció duno comparsa al marge de les
societats, fruit d'un procés de crítica i
rebellló contra el funcionament
establert per la Cornissíó. És en
aquest període que s'enceta un
debat sobre la necessitat de modifi-
car el funcionament de la Comissió

de Carnaval, que l'onv 1986 es
concreta en una polémica entre

la propia comissió i els gremis
que arriba a posar en perill la

sortida de les societats a les
Comparses del diumenge

de Carnaval.

,
L'any 1989 el Carnaval

torna a tenir un canvi
important en la seva
estructura, La
Comissió de Car-
naval dóna pos a
la Federació d' As-
sociacions pel
Carnaval, la FAC,

amb la voluntat de
\ mantenir viva la resto.
Aquesta és una entitat for-

mada per membres elegits de les
diferents societats vtonovlnes. La seva
tasca és portar el seguiment del perí-
ode Cornovolesc. i tenir cura de l'ela-

-oorocíó del programa d' actes i del
corteü de la testo. A les portes duno

. riovo década, la creació de la FAC
és un ciar exemple que el Carnaval
de Vilanova ha assolit tots els reptes i
mancances que s'hcvien produ'it en

s :~elsanys posteriors a la Guerra Civil.
) ,

Pero també es produeix una evolu-
ció en aquest cicle resnuCada any,
l'Arrivo és organitzat per una socie-
tat cíterent. Cada una d'elles incor-
pora novetats, algunes ben accep-
tades i d'altres més crítlcodes. El
creixement progressiu de la ciutat
també es trosllueix. Cada cop hi ha
entitats nounades que participen en
les comitives reials i en els diversos
cctes. Pero, en aquest sentit. també
es va perdent el .sentit més purista
del Carnaval. Es fa difícil mantenir
uaes estructures pensades per a
una época determinada, qua n la
ciutat vivia una realitat social i políti-
ca tant diferents a les d'ovui. Fins i
tot. aquell sentit més crític amb el
que va néixer el Sermó den Carnes-
toltes ha anat desapareixent, fins al
punt que, en alguns cnvs. a la playa
de la Vila s'ho pogut escoltar un text
que només feia referéncia a qües-
tions molt més generalistes,

Pero com a festa viva que és. el Car-
naval de Vilanova encara no ha dit
la seva última porculo. Haurem de
tornar a fer una ullada a la seva histo-
ria d' aquí a uns onvs. I sabrem qué és
el que ens dura el futur d'aquesta
festa tan sentida pels viloncvins.
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