
Cadafalc del Rei Carnestoltes d'abans del 1936 - Arxiu Escofet

QUARANTA ANYS
CANTANT LESQUARANTA

Article escrit per
Albert Tubau

Aquest any fa quaranta anys de la represa del Carnaval després de la dictadura franquista.
I ho die així, tot i que actes com Les Comparses ja feia temps que es venien celebrant sota el poc
convincent títol de Fiestas de Invierno. El 1976, després de la mort del dictador, es va recuperar
l' Arrivo i, amb eIL, el sermó del Rei Carnestoltes, testimoni més solemne de la tradició trans-
gressora i irreverent del Carnaval. Així, doncs, han estat quaranta anys de Carnaval en llibertat
i democracia. Pero encara més, aquell any 1976 n'havien passat quaranta denca del darrer Car-
naval d'abans de la guerra, el febrer del 1936. Per tant, 40 + 40, quaranta anys de franquisme i
de Carnaval en quarantena, i quaranta anys més de Carnaval en llibertat.
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CARNESTOLTES 19S6

El Carnestoltes llegia el sermó el vespre
del 21 de febrer de 1936 a la placa de la República,
alter ego de l'actual placa de la Vila. Uns versets
reproduits en 23 pagines que es venien a 30 cen-
tims. La ciutat tenia al voltant de 17.000 habitants.
Només feia cinc dies de les eleccions generals que
havien donat el triomf a la coalició del Front d'Es-
querres.

"De les eleccions passades
no en vull parlar. la s'hanjet.

Són coses molt delicades
de les que un pot jé el distret"

La lIei d'amnistia permetria la sortida de la
presó i la tornada dels dirigents polítics que ha-
vien estat represaliats pels fets del Sis d'octubre
de 1934. De fet, I'e.nderna mateix del sermó, el
Diari de Vilanova notificava que nombrosos vems
torna ven en llibertat. Com havia passat durant la
dictadura de Primo de Rivera, un equip de transi-
ció s'havia fet carrec durant aquells mesos de la
governanca municipal.

"Boi dos anys vareu passar
amb la ditxosa censura.

Mireu, que aquesta criatura
ha costat de desmamar!"

Així, pocs die s després d'acabar el Carna-
val, Antoni Escofet, de l'Esquerra Republicana,
tornava a ser l ' Alcalde de la ciutat. La duresa de
la crisi económica, l'alt nombre d'aturats i els fets
polítics del darrer any i mig condicionaven molt la
vida quotidiana.

":A·quest any, les societats
han jet poques reunions ,

p oquets balls i diversions,
per als seus associats. ~

Dí algunes no ho trobo estrany
que hagin estat reservades,
perqué han estat tancades,

m'han dit, potser més d'un any "

El mes d'abril es posava la primera pedra
del nou grup escolar impulsat per la magna obra
educativa de la Segona República. Havia de dur el
nom de Francesc Macia , pero, ai las!, es va inau-
gurar com a Grupo escolar José Antonio. També
s'estava treballant en el nou mercar municipal. La
República, en molts aspectes, fou un veritable oasi
de llibertat.

"Sé que a L'estiurus banyeu
anant ~o-lt lleug ers de roba;

i m' ha~ dit que hi ha q1titroba
que massa carn ensenyeu"

La gent gaudia del cinema, teatre i sarsueles a
l' Apol-Io , al Bosc i altres teatres i entitats de la ciutat. No
hi faltaven concerts, ballarugues i futbol.

"M'han dit que hi ha competencia
per donar-vos cine bo,
i a tots, a cada sessió

hi acut gran concurrencia"

"Teniu futbol, teniu cines,
saraus de tarda i de nit,

on per calma el seu neguit
bailen solters i jadrines"

El juliol, el cop d'estat militar feia pujar enca-
ra més la temperatura. Vindrien prop de tres anys d'una
dramática guerra i res tornaria a ser igual. Pel Carnaval,
tampoco Moltes entitats desapareixerien definitivament,
com l' Ateneu, La Grecia Groga o l' Associació d' Alumnes
Obrers. El cost huma de morts, al front, represaliats, ern-
presonats o exiliats, seria enorme. Aquella nit de febrer,
pero, el Rei Carnestoltes s'acomiadava ignorant tot aixo.

"1bé, tingueu bona nit,
ja esta llest el parlament;

ara, que tota la gent
se'n vagi tranquil-la alllit"

CARNESTOLTES 1976

El Carnestoltes pronunciava el sermó la
vesprada del 27 de febrer de 1976 a la placa de
la Vila. O potser no era així? El revers del ser-
mó irnpres evidenciava una altra cosa: "Plaza del
18 de Julio. Villanueva y Geltrú". 1 s'hi podia lle-
gir: "Any primer de la seva reinstauració", com
un succedani d' aquell trist "1 Año Triunfal". Que
els temps havien canviat n 'era bona prova el preu
del sermó impres , a cinc duros les 10 pagines. La
ciutat tenia llavors al voltant de 41.000 habitants.

"Estic tan emocionat
després de bo i quaranta anys,
que.no m'Ho acabo de creure

que aixo ja s'hagi acabat ( ... )"

Aviat, alguns exiliats, desterrats o ernpreso-
nats que havien lluitat contra la dictadura podrien
tornar a casa seva. Encara no feia un mes que Mi-
quel Benavent havia renunciat a l'alcaldia. El 21
de gener s'havia celebrat el Día de la Liberación
-missa, concurs de redacció i altres actes menors-,
tot i que aquell1976, i després de molts anys, havia

- deixat de ser festiu.

"Que heu tingut per preparar-vos
un munt d'anys, tots jets i dits,
i si enpassen uns quants més,

el que estareu és florits"
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Vilanova i la Geltrú fou una de les darreres
poblacions de Catalunya en commemorar aquells
fets. Ara, el relleu de la festa l'agafava Sant Antoni
i els Tres Tombs prendrien nova volada. Josep Pi-
qué s'havia convertit 1'1 de febrer en nou Alcalde
d'una ciutat que encara mantindria la cooficialitat
dels topónirns , Villanueva i Vilanova.

"On s'ha vist que trigui tant
d'arribar el nom de la vital

Si alta dalt no els hi acomoda
que ho diguin en hora bona"

Per al tres coses, els temps eren més accele-
rats: la Marxa de la Llibertat, recitals reivindica-
tius, les activitats de l' Asserriblea de Catalunya, la
vaga de la fira ... Totjust s'havia creat la Comissió
del Carnaval, amb el Foment, el Posit , la Talaia, el
Coro i La Penya Barcelonista. Aviat s'hi afegiren
els Dansaires Vilanovins i l' Acord. Com dei a el
setmanari Villanueva y Geltrü, de forma ben asep-
tica :"El Carnaval experimenta una serie
de reinstauraciones".

"la he vist que el setmanari
segueix com sempre ha seguit:

No diu si és oli o si és blat,
ni s'hi juga el cap del dit"

Més enl lá daixo , la ciutat presentava mol-
tes mancances: faltaven place s escolars, poca qua-
litat de l' ensenyament, una sola guarderia, urbanit-
zacions clandestines, un Institut abarrotat, voluntat
d'un Teatre Municipal, tarifes abusives de I'aigua,
males comunicacions, la mar i les rieres contami-
nades ... i el pes d'una crisi económica que es feia
notar.

"El que no avanca ni viu
són, nois, les vostresbutxaques,
que sempre les trobeuflaques

tan a l' hivern com l' estiu "

Malgrat tot, entre ensopegades i mossega-
des la democracia aniria avancant. L'anomenada
Transició no seria ni facil , ni ben acceptada per to-
thom. En qualsevol cas, es tractava de demostrar
que aquell "atado y bien atado" grinyolava més que
no es pensaven. I en aquest ambient de prudencia,
illusió i reivindicació, el Carnaval també hi posaria
de la seva parto Vilanova i el Carnaval mai més tor-
narien a caminar sois.

"Compliu bé a Les Comparses,
torneu afer el Vidalot,

que es digui sempreper tot,
que els amos de la bromada

i de que sigui lluü,
sou vosaltres,poble amat"
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CARNESTOLTES 2016
. . t.
, .

El Carnestoltes llegira el Sermó la nit del di-~
vendres 5 de febrer. A-hores d'ara no en tinc ni idea, .
del contingut, ni tampoc a quin preu es vendrá. La

J
ciutat té al voltant de 65.000 habitants. Aquest cop

no hi haura gent empresonadao al' exili. O potser

sí? Fa quaranta anys que fa qqaranta anys. Fa quatre

dies que commernoravern els 75 anys de l'afusella-

ment del PresidentCompanys i els 40 anysde la mort

de Franco. Els temps han canviat. Ens ha tocat patir

una crisi severa.El Carnaval, a la sevamanera, tam-

bé l'ha patida. Ara, són molts en aquestpaís els que

cerquennous horitzons de llibertat. Quarantaanysde

democracia han neutralitzat -crec- quaranta anys de

dictadura. El Carnaval és un bon indicador per mesu-

rar la salut de la democracia i la tolerancia d'una so-

cietat. Tinc el convenciment que els vilageltrunencs

passemamb bona nota. 1que sigui per molts anys!
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