Pròleg
Més de tres segles de Carnaval. Entre la resistència i el ressorgir!
Esbojarrat, genuí, a rebentar!... Els vilanovins
tenim mil maneres de descriure el nostre Carnaval amb alguna paraula o adjectiu, però... si us
pregunten... Què és?, com el definiríeu? per
on començaríeu? Una merenga que ens davalla
al damunt, guerres de confits, cants, clavells,
mascarots, plomes... què connecta tot aquest
reguitzell d’aspectes i fets? Tot plegat no té una
connexió aparent, però la tradició original del
Carnaval ho relliga tot amb força. El que vivim
avui és un producte viu d’una festa caracteritzada per molts ingredients. És un trencaclosques
de respostes que ha donat la societat vilanovina
a diversos fets o moments. Les festes no són pas
estàtiques i una festa com el Carnaval encara menys.
Des de la primera referència històrica explícita que tenim de la festa (1790) fins al Carnaval
del 2020, han passat moltes coses. Cada etapa
que ha viscut aquest ritual previ a la Quaresma
hi ha aportat la seva nota. Les guerres carlines,
els turbulents darrers anys del segle XIX, un
segle XX encara més complicat... Tot això ha
tingut com a producte que la festa hagi hagut de
ressorgir infinitat de vegades, o s’hagi hagut de
refer. Això sí, sense mai perdre’s o deixar-se de
fer. El darrer embat va ser després de la Guerra
Civil (1936-1939). D’aleshores ençà, el Carnaval perviuria molts anys sota el nom de Fiestas de
Invierno. Amb aquest format esdevenia, el nostre, un dels pocs “Carnavals” que sobreviuria a
la llarga nit del franquisme.
És aquest darrer embat el que caracteritza el
Carnaval d’avui, no en l’estructura, però sí en
els actes, ara més que consensuats, i que són
herència del ressorgir que hi hagué a la dècada
dels setanta del segle passat. Les comparses i els
balls de mascares no s’havien perdut, però calia
recuperar elements que la guerra havia esborrat.

Calia fer una mirada al passat. Això es va traduir
en la reaparició del Vidalot el 1974, de la mà de
la Unió Vilanovesa. Dos anys més tard, ressorgia
l’Arrivo el divendres i les Danses el diumenge a
la tarda. El 1978 la Societat L’Acord recreava
els Cors d’en Carnestoltes que volien emular les
antigues estudiantines del segle XIX. A la vegada
calia recuperar el carrer amb espais per a explicar la festa als infants, amb actes com el Caramel
(1974) de la mà dels esplais i escoltes. Una aposta pedagògica de la qual amb els anys s’ha vist el
resultat.
Durant els vuitanta seguiríem recuperant i
recreant actes i, en aquest sentit, treien el cap
velles figures com el Moixó Foguer (1986), escenificat pels membres de l’Orfeó Vilanoví, o
nous formats amb un esperit molt genuí, com
els Actes Esportius. Finalment, tancàvem el
segle XX recuperant les Competències Musicals (1999), una part destacada del ritual de les
comparses d’abans de la guerra, que tenia lloc
quan aquestes finalitzaven a la plaça de les Cols,
escenari històric de gresca. Completen aquesta
constel·lació d’actes recents aportacions com el
Ball del Paperet, hereu del Vidalet, la Màscara
d’Or, o la reparació dels gegants de la Cuyna
Vella. Tot aquest recorregut molt resumit és el
que configura el que coneixem avui com a Carnaval modern.
Així doncs, les setmanes prèvies i els 7 dies principals provenen de tot aquest llegat citat i d’un
esquema més que consolidat des de fa, com a
mínim, dos segles. La voluntat d’aquest petit llibret no és altra que fer pedagogia directa de cada
apartat diari d’aquest gran carnaval. Et convido,
a continuació, a recordar o a conèixer aquesta resistència de tradicions que singularitza la nostra
festa.

Però abans, com altres voltes,
doneu tots el crit final:
Visca sempre el Carnaval
i el vostre Rei Carnestoltes!
Signat,
Carnestoltes sobirà

El carnaval és una festa universal

El carnaval és una festa universal, que a
Vilanova i la Geltrú té entitat de festa de
caràcter local. Aquesta festivitat, doncs,
a Vilanova, no és una celebració més,
sinó una mostra patrimonial de la cultura festiva catalana. Si us interessa de
saber-ne més, al final us proposem tres
publicacions on podeu informar-vos.
Aquesta festivitat té dos noms, Carnaval i Carnestoltes. Les dues formes són
igual de correctes. Carnaval prové d’un
terme llatí: carne levare, que significa
llevar (prohibir) la carn. Carnestoltes significa el mateix però deriva d’un
terme del català antic toldre, amb el
mateix significat de levare (prohibir).
Antigament el temps de carne levare
(carnaval) eren uns dies anteriors a la
Quaresma cristiana. Com que el Car-

naval és una festa de transgressió (fer el
que no està ben vist de fer, o no es fa la
resta de l’any), doncs es va començar a
denominar la festa precisament amb el
nom que defineix allò que no es fa: abstenir-se, per prohibició, de la carn. El
carnaval promou i fomenta l’ús i abús de
la carn: en el sentit alimentari, i també en
el sentit eròtic. Degut a la fortalesa dels
costums populars locals i a la persistència, entre altres raons, d’un vocabulari
singular que precisa cada un dels actes
de la festa, a Vilanova, la celebració del
carnaval s’ha mantingut sempre fins
l’actualitat. Avui es pot dir que el Carnaval de Vilanova és una mostra del que
hagués pogut ser el carnaval català, si no
hi hagués hagut el llarg parèntesi dels
anys de prohibició franquista.

Quins són els dies
del Carnaval?
En l’actualitat a Vilanova, i a tot Catalunya,
els dies del Carnaval comencen el Dijous
Gras i s’acaben el Dimecres de Cendra,
primer de la Quaresma. Però abans del Dijous Gras a Vilanova ja se celebren dues activitats del Carnaval.

De què va el Dijous Gras?
El Dissabte de Mantons:

Ball de Gala que se celebra a les societats del Carnaval. N’hi ha per a
tots els gustos i sensibilitats, amb
orquestra, amb conjunts musicals,
o amb punxadiscos. Arreu, però, es
reclama una certa elegància en el vestir: americana, camisa i corbata en
els homes, i vestit i mantó de Manila
en les dones.
El mantó de Manila és un gran mocador de seda, o xal, pròdigament
brodat amb motius florals, ornitològics o altres fantasies. La seva
aparició a les nostres viles es deu
a la relació dels navegants catalans amb les illes Filipines, que
havien estat colònia espanyola.

El Dijous Gras també és conegut com Dijous Llarder. Aquest dia s’anomena així
perquè moltes poblacions celebraven aquesta diada amb àpats grassos, o sigui, amb
abundosos plats on la carn de porc és el principal ingredient. A Vilanova aquest dia se
celebra amb la Xatonada. La Xatonada por fer-se a casa, entre els amics i també a les
societats del Carnaval. Sol celebrar-se al vespre i consisteix en un entrant de xató seguit de truites de gustos diversos, i els més gormands hi afegeixen algun tall de porc.
Per postres hi ha merenga.

El Diumenge de
Competències.

A mig matí, a la plaça de les
Cols, dues bandes de música, una a cada cantó, competeixen entre elles a ritme
de marxes, pasdobles i altres
composicions per a banda.
Interpreten set peces, ara
una, ara l’altra, i intenten
treure, com més parelles a
ballar, millor. Al final, es
tanca l’acte amb el Turuta,
himne del Carnaval, tocant
les dues juntes, símbol de
respecte mutu.

La Merengada. El dijous a la tarda, en plegar d’escola, la canalla passa per

les pastisseries a recollir merenga. Especialment passen per la de cal Blanch on, des
d’un balcó, valent-se d’una politja, despengen una merenga gegant (una glòria) que la
canalla destrossa i fa servir de projectil. La canalla acaba la gresca a la plaça del Mercat.
A la nit, a la plaça de les Cols, en sortir de les Societats on han celebrat la Xatonada i
s’ha llegit un sermó divertit i satíric de consum propi, uns quants ganàpies entaulen
una guerra amb merenga.

Dissabte de Mascarots.

Divendres d’Arrivo.

Arriba a la ciutat en Carnestoltes, el rei del Carnaval. Cada any una de les societats del Carnaval prepara el Sermó que serà llegit, o interpretat, a la Plaça
de la Vila. L’Arrivo és una cavalcada de carrosses amb caràcter burlesc i satíric
que va a rebre en Carnestoltes i el porta fins a la plaça de la Vila. En l’actualitat la
cavalcada de l’Arrivo s’ha fet tan extensa, que l’activitat ha adoptat dues formes:
abans que comenci la desfilada de carrosses per la ciutat –l’Arrivo– es llegeix, o
interpreta el Sermó a la plaça de la Vila. Aquest Sermó, ferotgement satíric, no és
conegut per ningú altre que aquells que l’han d’interpretar. Editat en format de
pamflet, es ven a la mateixa plaça un cop s’ha llegit. Acabat el Sermó, una de les
Societats del Carnaval prepara botifarres torrades, que posa a la venda per consumir-les allà mateix, sostingudes per una llesca de pa amb tomaca i remullades amb un
gotet de negre. La desfilada de carrosses i mascarades de l’Arrivo l’encapçalen, des
de fa més de cent anys, els Diables i el Drac de Vilanova i la Geltrú.

Aquest és un dia carregat d’activitats. Al matí, sense programa previ, podrem trobar
diverses mascarades burlesques per carrers i places.
També podem trobar-nos
amb en Carnestoltes i la
seva Cort que van a visitar el Mercat o altres locals. A la plaça de la Vila
els banderers de les
comparses exhibeixen
la seva destresa amb
les banderes.

Matí i tarda, el Ball de
Malcasats. Amb un ordre

anunciat al programa, aquest Ball
executa la seva pantomima burlesca per carrers i places. El Ball de
Malcasats és una representació de
teatre tradicional català al carrer
(un Ball) i pren com a argument
principal les desavinences d’una
sèrie de parelles “malcasades”:
sovint un vell casat amb una
dona jove, o altres situacions
antagòniques. Les parelles
es presenten davant les autoritats –jutge, alcalde i
capellà–, exposen els seus
greuges i reclamen justícia. Justícia que les tres
autoritats distribueixen al
seu arbitri i conveniència. El Ball es presenta
en altres localitats del
territori, però per la
Festa Major, i pren
el nom de Dames
i Vells, amb els
mateixos arguments
satírics i mordaços.

Arribada del Caramel.

Consisteix en la posada en escena de la
confecció d’un gran caramel (encarnat
en un personatge) per part d’uns cuiners. Un cop nascut el Caramel, ell,
els cuiners, el Caramelmòbil i tota la
infantil ciutadania inicien una cercavila
pels carrers de la ciutat. L’arribada del
Caramel és organitzada per la Comissió
del Carnaval Infantil i hi participen persones a nivell particular i algunes entitats locals dedicades al teatre i l’esplai.

Vespre i nit de Mascarots.

Donant tombs i retombs per la rambla i els carrers del voltant, us trobareu la comparsa
dels Gegants de la Cuyna Vella i la mascarada del Moixó Foguer. La Cuyna Vella
era una antiga societat humorística de principis del segle XX que tenia una parella de
gegants cuiners que treien per Carnaval. Actualment han tornat a aparèixer, un segle
més tard. El Moixó Foguer surt de part de vespre. Aquesta màscara és un home o dona
que, despullat, untat de mel i dins d’una caixa plena de plomes, és portat a tombar pels
carrers. Els seus portadors s’aturen de tant en tant i, al crit estentori de “que surti el
Moixó”, apareix d’una revolada escampant tot de plomes al seu voltant. Què representa o què vol ser el Moixó Foguer, del cert no ho sap ningú, però ha quedat en el
record del Carnaval vilanoví. Les dues mascarades van acompanyades de formacions
d’instruments tradicionals.

Diumenge de Comparses.
Al matí, a les 9 en punt, ja apareixen les comparses de les Societats, amb la seva bandera i una banda o xaranga de música. Una comparsa del Carnaval vilanoví és conformada per un seguit de parelles, que s’intercanvien regals abans de començar l’acte.
Un lluint el vestit i els colors de la Societat i cofat amb barretina, i l’altra abillada amb
mantó de Manila i dos clavells al pentinat. Les comparses, darrere la seva bandera i
precedides per la banda de música, arrenquen a giravoltar i ballar pels carrers i places.
A mig matí es refugien a refrescar-se als seus locals, i tot seguit tornen a baldufar per
la ciutat fent Passada i Passada (galop en parella que, si en tenen ganes, converteixen en el joc de passar per dessota els braços dels companys fent pont). Durant tot el
matí les mil músiques escampades pels carrers no paren mai, però el Turuta és la peça
que li és pròpia, himne del dia, del Carnaval i, de manera oficiosa, de la ciutat. Cada
parella duu un mocador de farcell ple de caramels, que són la munició amb la qual argumentaran la seva preeminència quan es trobin amb la comparsa d’una altra societat.
Així com avança el sol, per torns, totes les comparses passaran per la plaça de la Vila,
on entaularan la gran batalla entre les diverses societats. És un goig estètic i emotiu
contemplar l’efecte del giravoltar de les acolorides banderes, cadascuna amb el seu
mascaró al·lusiu, i el fraseig de la gamma de colors dels singulars mantons de Manila i
el toc de color de les barretines.

Al vespre, les Danses de Vilanova.

A partir de les 7, a la plaça de les Cols, una cobla interpreta les Danses de
Vilanova -d’on, si no?- perquè balli tothom que així ho vulgui. Cada
passada de les Danses és combinada amb altres menes de balls: pasdoble, foxtrot, vals-jota, etc. Les Danses del Carnaval de Vilanova són una herència patrimonial valuosa que la ciutat ha mantingut des de segles dins del Carnaval, la festivitat principal
i multitudinària de la població. Aquestes danses, d’estètica romàntica i vuitcentista, són concorregudes
avui amb decidida nostàlgia per part dels joves
de la població. Són conegudíssimes dins del
món dels esbarts catalans, però el seu valor
principal és que són una dansa viva que
es balla de manera popular.

Dilluns de Coros. A la tarda, se celebra el Carnaval de la canalla, el Ball

del Paperet. Quan la canalla es retira, apareixen (amb avolesa i nocturnitat) els Cors
de Carnestoltes de diverses Societats. Interpreten peces musicals conegudes, amb
lletres satíriques i picants. Ho fan, sobretot, de part de nit i tomben pels carrers fins
a les altes. A vegades, si estan d’humor, passen pel Teatre Principal, el Teatre Círcol
Catòlic o altres locals, on se’ls pot escoltar.

Dimarts de Vidalot.

Diuen que a la Geltrú hi vivia un boter anomenat
Vidal, que va començar a organitzar una comparsa de màscares pel seu compte. Diu la llegenda
que, previ pagament d’una petita ofrena, ell
t’aparellava amb qui li suggerissis (a vegades
aquest aparellament resultava sorprenent).
Avui, la comparsa del Vidalot surt al vespre. Les seves màscares tenen dispensa per importunar els badocs amb
elements fustigadors: escombres,
picamatalassos, espolsadors, etc.
En comptes de caramels llencen
gra, ordi o altres cereals.

Per raons com
aquestes últimes,
la comparsa del
Vidalot té una aparició discontínua. Fa
uns pocs anys, el Vidalot
ha ressorgit i és un dia
molt especial: hi participen
aquells que han aguantat tot
el Carnaval i encara els queda alè per continuar la gresca.
Aquest acte, per la seva rusticitat
i feresa, deu ser, sens dubte, el més
arcaic del vell Carnaval.

Noves activitats.
Dimecres de Cendra
(l’Enterro de la Sardina).
Últim dia de Carnaval.

A la tarda, en algun local cèntric de la ciutat, s’exposa el cos d’en Carnestoltes,
que ja s’ha mort o està agonitzant. El seu
cos, rodejat de simbologia eròtica, sol exhibir un fal·lus ben enravenat, representat
gairebé sempre per una crescuda pastanaga. Van a plorar-lo les seves viudes i altres
familiars. Tot seguit es prepara l’enterrament, que segons l’entitat que l’organitza
serà més o menys espectacular. L’Enterro, acompanyat de la parafernalia que
s’hagi pogut muntar —cotxe de cavalls,
capellans i escolans, autoritats bufes,
viudes i ploraneres—, discorre pels carrers fins a la plaça de la Vila, on s’exposa el fèretre i un representant seu
llegeix o representa el seu Testament,
text satíric on es passa llista de tot allò
que es creu convenient de fer notar i
que no ha estat del grat dels redactors.
Aquest espectacle final del Carnaval,
que tothom gaudeix com a espectador, ha pres noves formes i maneres
noves i no està tancat als canvis en
pro de la broma. El final més clàssic és que el fèretre del Carnestoltes sigui cremat. Finit el sepeli, a
la mateixa plaça, una entitat torra
arengades que, junt amb una llesca
de pa amb tomaca i un gotet de vi,
es poden adquirir per menjar-s’ho
allà mateix.

El Carnaval és una activitat festiva
dinàmica i sempre actual, un any
rere l’altre les Societats del Carnaval
plantegen i inventen noves maneres
de participar en la gresca general.
Entre aquestes últimes invencions,
en citarem una, com a exemple, per
la seva relació amb les noves tecnologies de la comunicació: El Dimecres, la Màscara d’Or. Des de fa
uns anys s’ha establert un concurs de
vídeos o altres gravacions d’aquesta mena amb un únic tema: la sàtira
carnavalesca a la ciutat. El concurs
s’organitza a la manera del Carnaval
de Vilanova, DA ‘Democràcia Antiga’. El guanyador d’un any organitza
el concurs de l’any vinent. Els curts
es veuen en una gala, la vigília de
Dijous Gras, a l’Auditori Toldrà o
al Teatre Principal de la població, i
també per Canal Blau Televisió. Les
Societats els pengen a la xarxa i tothom pot votar a través d’una aplicació
de mòbil. És una manera més actualitzada de practicar la sàtira carnavalesca a la vilanovina.

Notes
El Carnaval de Vilanova és organitzat
per la Federació d’Associacions pel
Carnaval, entitat formada per totes les
entitats que participen de la festa.
L’Ajuntament de la ciutat col·labora
amb aquesta entitat, organitzativament i econòmicament.
L’any 1985 el Carnaval de Vilanova i
la Geltrú va ser declarat Festa d’interès
nacional pel Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, i el
2010 és declarat Festa patrimonial
d’interès nacional. És l’únic carnaval
català que té aquests denominació.
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