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Salutació Alcaldessa
El Carnaval de Vilanova i la Geltrú, Festa Patrimonial d’Interès Nacional amb més de 250 
anysd’història, n’ha viscut de tots colors, però segurament ens hauria costat d’imaginar, en 
temps actuals, que ens haguéssim de qüestionar la celebració a causa d’una pandèmia 
que trasbalsat tot el món.

És així i aquest any el Carnaval, la nostra festa més popular, participativa i emblemàtica, 
es veuobligada a transformar-se i adaptar-se, condicionada per mesures de seguretat 
sanitària. Ara bé, la capacitat de resistència i de resiliència del nostre Carnaval és un fet 
provat i també en aquesta ocasió, malgrat les adversitats, mantindrà viva l’essència i 
l’esperit de festa del poble. 

Enguany no podrem viure el Carnaval al carrer, que és on ens solen portar els actes 
carnavalescs, des de Dijous Gras fins a Dimecres de Cendra. La salut i la seguretat sanitària 
van al davant de tot i en aquest sentit els vilanovins i les vilanovines hem de fer 
demostració, novament, de la nostra responsabilitat i la nostra solidaritat. Aquesta és, 
indubtablement, la prioritat.

Per això, el Carnaval 2021 serà per viure’l a casa, serà un Carnaval molt diferent. Però el 
viurem, el farem present. Us demano, a totes i a tots, que ens conjurem per mantenir viva la 
festa. Us animo a decorar els balcons, a treure els mantons, a fer xató; a seguir els actes en 
els formats audiovisuals que s’han preparat, amb molt d’esforç, per part de moltes 
persones; a trobar-nos en els entorns virtuals: a fer sàtira, a compartir moments, emocions 
i també llàgrimes, que en cauran, segur. El Carnaval és sentiment i es viu col·lectivament, 
així doncs aprofitem els mitjans tecnològics per crear espais de trobada.

Des de la FAC i l’Ajuntament us convidem, en aquesta edició que viurem de manera tan 
diferent, a aprofundir més en el coneixement de la festa, el seu origen, la seva història i la 
seva evolució. Esperem que gaudiu dels continguts divulgatius que rebreu a casa en forma 
de llibret i que veureu també per televisió i xarxes socials durant els dies de Carnaval. Serà 
una oportunitat per apropar-nos a la festa des d’una perspectiva que no solem tenir, ja 
que habitualment estem atrafegats essent els protagonistes dels actes.

El Carnaval de Vilanova i la Geltrú és un patrimoni de la ciutat, és fruit del compromís de 
les seves persones i del seu teixit associatiu, de generacions i generacions. Conèixer-lo amb 
mésprofunditat ens farà estimar-lo encara més, divulgar-lo millor i contribuir a 
preservar-lo. Aquestany vull agrair molt especialment l’organització per part de la 
Federació d’Associacions del Carnaval, encapçalada per una junta que s’ha trobat amb una 
situació inèdita i complexa. Elseuservei a la ciutat té un valor immens, els agraeixo la 
gestió de la situació i l’esforç realitzat,juntament amb persones i entitats col·laboradores, 
per reinventar  i adaptar la festa, per preservara seguretat de tothom.

Cuidem-nos aquest any, tinguem cura de la nostra salut, de la dels altres i de la del 
Carnaval. Reservem energies, amb el desig de tornar a celebrar la festa amb plenitud i amb 
llibertat.

Visca el Carnaval!

Olga Arnau i Sanabra
Alcaldessa de Vilanova i la Geltrú



SalutacióRegidora de cultura
El Carnaval és una de les nostres festes més representatives i defineix en bona part el que som com
a ciutat, el nostre caràcter com a vilanovines i vilanovins. El Carnaval de Vilanova i la Geltrú
és per viure’l, per estar-hi a dins, per a participar-hi, la nostra Festa és història viva de la ciutat:
està plena d’emocions, de sentiments, de rituals amb elements identitaris que el fan únic.

Les vilanovines i els vilanovins estimem el Carnaval, forma part de les nostres tradicions més
arrelades i reflecteix una forma d’entendre la vida i els valors comunitaris que la sustenten.
Aquesta consciència d’identitat que tenim, fa que Carnaval sigui Patrimoni d’Interès Nacional
des de l’any 1985, per la seva genuïtat, per la seva singularitat i, sobretot, per la seva capacitat
de convocar-nos massivament.  

Però aquest any, tot és diferent. La crisi que comporta la Covid-19 està impedint poder 
desenvolupar amb normalitat qualsevol tipus d’activitat, i això també afecta la cultura popular.
Aquesta crisi afecta tant a la nostra vida col·lectiva com la nostra vida quotidiana. Vivim uns
temps d’adaptació constant,  una situació d’excepcionalitat que ens obliga a trobar nous camins
i propostes per mantenir l’essència de les nostres festes tradicionals i, alhora, ser responsables
en tenir una actitud activa per aturar la propagació de la pandèmia reduint la concentració de
persones i la mobilitat.

I la Cultura, el món cultural, ha estat exemplar en fer-ho. Tant per trobar propostes adaptades als
moments que vivim, com per la responsabilitat social que han demostrat en tot moment.
Quan mirem enrere, trobem com la Festa Major, Els Tres Tombs, el Nadal,  les activitats i
programacions culturals en el marc de les temporades estables en el sí dels equipaments 
culturals, o les pròpies biblioteques municipals, han demostrat aquest compromís ineludible i de
responsabilitat davant la pandèmia que ens afecta.  

Per aquest posicionament compromès, des de l’Ajuntament volem fer arribar el nostre suport als
i les creadores locals, a les entitats de la ciutat i a tot el sector professional cultural que, de forma
important, estan patint les conseqüències d’aquesta crisi. 

És en aquest context, que cal agrair, més que mai, la feina de la Federació d’Associacions del
Carnaval perquè en aquest marc tant complicat, divers i canviant ha estat treballant constantment
per l’adaptació de la Festa a les condicions que aquesta crisi exigeix. Un esforç que també han fet 
es entitats que realitzen propostes en el sí del Carnaval. Han estat molts mesos de trobades, de
reunions, de feina i de consens per trobar el camí per organitzar un Carnaval adaptat a les
normatives sanitàries actuals.

Aquest any viurem un Carnaval de Vilanova i la Geltrú diferent però que manté tota la seva
essència. Un Carnaval ple de propostes i activitats, com podeu comprovar en aquest programa.
Així, la ciutat es seguirà vestint: la plaça de la Vila i diferents espais i carrers de la ciutat
s’engalanaran per fer present la Festa amb alguna sorpresa ben especial que us animo a descobrir
 trobareu propostes pedagògiques i històriques com l’exposició sobre les Danses de Vilanova;
la nostra quitxalla rebrà d’una forma diferent la visita del Caramel a les escoles de Vilanova i es
podran seguir per les xarxes alguns dels actes més emblemàtiques.

La ciutat sempre ha sabut superar els moments difícils a que s’ha enfrontat i la nostra cultura 
popular també ho ha sabut fer. Per això, estem plenament convençudes que aquest Carnaval
adaptat a la situació actual, donarà pas a un Carnaval encara més fort on els sons, les olors,
els colors, la màgia, les rialles, la sàtira i la irreverència tornaran als nostres carrers i places
per viure el Carnaval de forma plena !

Malgrat tot, la plaça és nostra !!

Adelaida Moya i Taulés
Regidora de Cultura



Salutació 
A Vilanova i la Geltrú tenim un dels carnavals més antics del món, amb més de 
250 anys d’història. Un carnaval que malgrat circumstàncies adverses com 
guerres, dictadures, prohibicions, altres pandèmies, etc, serà el segon carnaval en època-
de pandèmia després del de 1854, any del còlera, encara és molt
viu i amb moltes ganes de dir la seva. Un any, el 2021, en què el carnaval de
Vilanova s’haurà d’adaptar per poder seguir dient que no hi ha res que aturi
el nostre acte més important de la ciutat.

Aquest 2021 ens deixa un carnaval amb un dijous sense perill de sortir-ne
empastifat, un divendres sense les seves disfresses, un dissabte sense plomes, un
diumenge sense escoltar a les nou del matí el nostre amat Turuta i el seu olor
a dolç, un dilluns sense els paperets volant, un dimarts sense tots els carrers plens
d’ordi i, per últim, un dimecres sense l’olor a sardina fent-se a la brasa mentre
veiem com el nostre estimat rei carnestoltes jeu mort i del taüt li surt un enorme
membre.
  
Molts direu que serà un carnaval sense actes de carrer, un carnaval virtual,
no real, un carnaval que hom diria que millor no féssim res!

Però del que mai no ens hem d’oblidar és que el carnaval forma part de la nostra identitat, 
de la nostra cultura i, sobretot, és la nostra festa que mai no s’ha de perdre.

Per això el més important d’aquest Carnaval 2021 no és treure de les sabates els
caramels o posar-nos els nostres mantons i sortir a ballar el Turuta, sinó el 
#MésImportantÉsViure

LA JUNTA DE FAC

Federació d’Associacions pel Carnaval
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19:00
PRESENTACIÓ DEL PROGRAMA I CARTELL
per Canal Blau TV i
les xarxes del Carnaval i l’Ajuntament 

2 Fe
b

re
r

Des de GUARNIMENT DE CARRERS
Agrupació Excursionista A.E. La Talaia Carrer Comerç
Can Sandàlia Carrer St. Sebastià
Club Social Garraf Carrer Unió - Carrer Raldiris a Plaça Peixeteria
Escola Aragai Carrer Major - Carrer St. Josep a Carrer Campanar
Escola Arjau Carrer Balears
Escola el CIM Carrer Caputxins
Escola Llebetx Carrer Escolapis - Des de carrer Col.legi
Escola Santa Teresa de Jesús Carrer Col.legi - Rbla. Principal a carrer Escolapis
Escola Volerany Carrer St. Gregori - Plaça de les Neus fins Plaça de les Cols
Falcons de Vilanova Carrer Mercaders.
IES Manuel de Cabanyes Carrer St. Gervasi - Pl. de la Vila a carrer Miguel de Cervantes
INS Dolors Mallafré i Ros Carrer Premses  
INS Joaquim Mir Carrer St. Pau - Carrer Pàdua a Carrer Caputxins
Llar d’infants Xaloc Carrer St. Onofre
Penya Filatèlica Carrer Albert Virella i Bolda - Rbla. de la Pau a carrer Restauració
Veïnat Carrer Aigua Carrer de l’Aigua
Veïnat Carrer Montserrat Carrer Montserrat
Veïnat Carrer St. Pere Carrer St. Pere
Veïnat Centre Vila Carrer Jardí
Veïns Pont Carrer Llibertat Pont carrer Llibertat
Xarxa de Centres Oberts Carrer Sta. Madrona
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10:00
LA BOTIGA DE CARNVAL
Rambla Principal  - Davant  Bulevard Diana
Aconsegueix la figureta d’aquest Carnaval, la polsera o la teva mascareta més 
vilanovina.
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21:30
MASCARA D’OR
Canal Blau TV
Organitza: Unitat Contra el Feixisme del Garraf
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EL CARNAVAL DE VILANOVA PAS A PAS:
LA MERENGADA I LA XATONADA
Xarxes del Carnaval i l’Ajuntament i per Canal Blau TV
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EL CARNAVAL DE VILANOVA PAS A PAS:
EL BALL DE MANTONS I LES COMPETÈNCIES MUSICALS
Xarxes del Carnaval i l’Ajuntament i per Canal Blau TV

3 al 21 Fe
b

re
r

COREOGRAFIA ARCHEOLOGICA. 1920: LES DANSES DE VILANOVA
Centre d’Art Contemporani LA SALA
Exposició cedida per l’Esbart Català de Dansaires
La mostra recull el procés de recuperació de les Danses de Vilanova i la Geltrú,
entre els anys 1920-1921 amb un projecte de documentació, reconstrucció i
restauració, d’aquestes danses que es continuen ballant cada diumenge
de Carnaval.. 
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ARRIBADA DEL CARAMEL A LES ESCOLES I LLARS D’INFANTS
A les escoles de Vilanova i la Geltrú
Entre el 8 i el 12 de febrer. Projecció de l’arribada del Caramel i visita dels 
cuiners amb un tast de música de xaranga. 

A les llars de Vilanova i la Geltrú
Entre el 8 i el 12 de febrer. Visita dels cuiners del Caramel
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22:00
EL SERMÓ DE SA MAJESTAT EL REI CARNESTOLTES
Canal Blau TV
Organitza: Dingú
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EL MILLOR XATÓ AMB LA SEVA TRUITA
Pels més adults, ja que no podrem tastar-ho valorarem la 
millor presentació del Xató de Vilanova i les seves truites.
Guarneix la taula que es vegi que Vilanova i la Geltrú és 
on es fa el millor xató de món.

Penja la teva fotografia a Instagram, etiquetant al
@carnavalvng i afegeix els hastags #xatoacasa i
 #elmesimporantesviure

La fotografia guanyadora s’escollirà el divendres 12 de 
febrer a les 18h i s’endurà la figureta d’aquest any del 
Carnaval de Vilanova i la Geltrú. 
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EL CARNAVAL DE VILANOVA PAS A PAS:
L’ARRIVO I EL SERMÓ
Xarxes del Carnaval i l’Ajuntament i per Canal Blau TV

13 Fe
b
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EL CARNAVAL DE VILANOVA PAS A PAS:
EL MOIXÓ FOGUER
Xarxes del Carnaval i l’Ajuntament i per Canal Blau TV

11 Fe
b
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EMPASTIFAT A CASA.
Pels més menuts de la casa, omple't de merenga i penja la teva 
fotografia a Instagram, etiquetant al @carnavalvng i afegeix 
els hashtags #empastifatacasa #elmesimporantesviure

La fotografia guanyadora s’escollirà el divendres 12 de febrer 
a les 18h i s’endurà la figureta d’aquest any del Carnaval de 
Vilanova i la Geltrú. 
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12:00
HORA DEL CONTE: EL DOLCET
A les xarxes de les Biblioteques de Vilanova
A càrrec de Montse Panero, actriu. Coneixes la història d’aquest caramel? 
Saps on s’amaga? No te’l pots perdre.. 
Organitza: Xarxa de Biblioteques de Vilanova
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12:00
CONCURS DE BANDERERS DEL CARNAVAL DE VILANOVA
Canal Blau TV
Organitza: Els Borregos, La Disbauxa i La Colla. 
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19:00
SO DE XARANGUES
Auditori Eduard Toldrà
Amb Zebrass Marching Band, This-Tracció Xaranga i BKT Brass Band 
Cal adquirir entrada. Preu 3€. 
Al web www.escenavilanova.koobin.cat a partir del 6 de febrer, a les 11h i fins 
una hora abans del concert. 
A l’Auditori Eduard Toldrà, des d’una hora abans del concert, en cas de tenir 
entrades disponibles. 
Organitza: FAC
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19:00
VIDEOTRUCADA FAMILIAR AMB EL MOIXÒ FOGUER
Xarxes del Carnaval i l’Orfeó Vilanoví
Organitza: Orfeó Vilanoví
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EL CARNAVAL DE VILANOVA PAS A PAS:
EL CARAMEL I EL BALL DEL PAPERET
Xarxes del Carnaval i l’Ajuntament i per Canal Blau TV
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19:00
ELS COROS
Canal Blau TV i les xarxes del Carnaval i de l’Ajuntament
Retransmissió en diferit dels Coros 2021
Organitza: FAC
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19:00
LES DANSES DE VILANOVA I BALLS VUITCENTISTES
amb la Cobla Maricel
Canal Blau TV i les xarxes del Carnaval i de l’Ajuntament
Per ballar a Casa!
Organitza: El Foment Vilanoví
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EL CARNAVAL DE VILANOVA PAS A PAS:
ELS COROS
Xarxes del Carnaval i l’Ajuntament i per Canal Blau TV

14 Fe
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EL CARNAVAL DE VILANOVA PAS A PAS:
LES DANSES DE VILANOVA
Xarxes del Carnaval i l’Ajuntament i per Canal Blau TV

14 Fe
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EL CARNAVAL DE VILANOVA PAS A PAS:
LES COMPARSES
Xarxes del Carnaval i l’Ajuntament i per Canal Blau TV
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EL CARNAVAL DE VILANOVA PAS A PAS:
EL VIDALOT
Xarxes del Carnaval i l’Ajuntament i per Canal Blau TV

17 Fe
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EL CARNAVAL DE VILANOVA PAS A PAS:
L’ENTERRO DE LA SARDINA
Xarxes del Carnaval i l’Ajuntament i per Canal Blau TV

Actes 
16 Fe
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VIDALOT AT HOME!
Agafa el teu picamatalassos, vesteix-te com si annesis al Vidalot i no t’oblidis de 
la màscara. 

Penja la teva fotografia a  Instagram, etiquetant al @carnavalvng i afegeix els 
hastags #vidalotathome i #elmesimporantesviure

Els tres primers classificats s’escolliran el dimecres 17 de febrer, a les 18h i 
s’enduran el picamatalassos de cartopedra d’or, plata i bronze  

17 Fe
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22:00
L’ENTERRO DE LA SARDINA
Canal Blau TV
Organitza: Dingú



Segueix-nos a les xarxes o al nostre web

Les xarxesdel Carnaval de Vilanova i la Geltrú

fb.com/carnavalvng

@carnavalvng

youtube.com/carnavaldevilanova

@carnavalvng

t.me/carnavalvng

www.carnavaldevilanova.cat



Botiga delCarnaval de Vilanova

Si vols més informació del Carnaval o adquirir productes del Carnaval, vine a veure'ns.

Ens trobaràs a la Rambla Principal davant del Bulevard Diana.

HORARI
   

1 al 17 de febrer
Dilluns a divendres de 10 a 13 i 16 a 20 hores

NOTA: L'horari de la botiga pot ser modificat segons les restriccions de la Covid.
 



Entitats federades

,

,

1. Agrupació de Balls Populars
2. Agrupació Excursionista Talaia
3. Amics Voramar
4. Amics dels Barrufets
5. Apol·lo
6. Associació Coral Rierola
7. Associació Cultural Ball d’Enveja 
8. Associació Cultural El Tast
9. Assosiació Cultural Totisival
10. Associació d’Amics del Drac de la Geltrú
11. Associació de Joves Espavila
12. Associació de Joves Tric
13. Associació Esportiva Llaguts Confraria de Pescadors
14. Associació Lúdico-cultural i Esportiva Endimari
15. Associació Mala Mar
16. AV Centre Vila
17. AV Fondo de Somella
18. AV La Geltrú 
19. AV Nucli Antic Vilanova
20. AV Molí de Vent
21. AV Plaça de la Sardana
22. AV Sant Joan
23. AV Tacó
24. AV La Collada-Els Sis Camins
25. Ball de Diables de Vilanova i la Geltrú
26. Ball de Diables de la Collada- Els Sis Camins
27. Campus UPC Vilanova
28. Can Sandàlia
29. Círcol Catòlic de Vilanova i la Gletrú
30. Club Nàutic Vilanova
31. Colla de Castellers Bordegassos de Vilanova
32. Colla de Geganters de Vilanova i la Geltrú
33. Confraria Boters de Mar
34. Confraria de Pescadors 
35. El Sarau, Associació Carnavalesca
36. Els Amics de les Nits
37. Els Indianus
38. Els Llunàtics
39. Els Nens de Vilanova
40. Els Pirates de la Costa del Garraf
41. Els Pocassoltes
42. Entitat Carnavalesca Els Marítims
43. Entitat Cultural i Festiva Can Pistraus
44. Escola de Ball Teresa Carulla
45. Falcons de Vilanova
46. Festuc
47. Foment Vilanoví
48. Grup de Dansa de Vilanova  i la Geltrú.
49. La Ben Plantada
50. La Colla

51. La Carnavalera de Can Cucó
52. La Disbauxa Vilanovina
53. La Faràndula
54. La Medusa
55. La Migranya
56. La Pitonga
57. La Roma Roja
58. La Unió Vilanovina
59. La Vinagreta
60. Moto Club Penya Motorista Vilanova
61. Olímpic Tracatrà
62. Omnium Cultural-Garraf
63. Orfeó Vilanoví
64. Penya Barcelonista de Vilanova
65. Penya Filatèlica de Vilanova i la Geltrú
66. SARC
67. S.E.P.C. La Gavina
68. Societat Cultural la Gran Penya.
69. Societat Cultural La Puput
70. Societat Cultural Recreativa La Castanya
71. Societat Cultural Recreativa L’Anònim Vilanoví
72. Societat el Guixot
73. Societat la Nyora
74. Societat Sardanista Dansaires Vilanovins



Agraïments 
Al Joan Masip pel seu cartell del Carnaval d'enguany i les il·lustracions d'aquest programa.

Al Manel Delgado per la seva fotografia de la Junta de la FAC

A la Regidoria de Cultura i els seus tècnics.

A la comissió de carnaval infantil.

A les entitats Centre de dia Masbau, Residència Els Josepets i al Centre de dia del CAPI 
Baix-a-mar que es van oferir a participar a fer les llaçades, però per motius pandèmia de la 
Covid no han pogut participar-hi.

A la Judith Matas, Cali Sánchez, Maria Matas, per presentar-se voluntàries a fer les llança-
des.

Al Xavier Escofet "Escu" per la seva implicació.

A totes les escoles, entitats i associacions, que han fet possible aquest any El Guarniment 
de carrers

Al Bienve Moya pel seu text del Carnaval Sense Esforç.

A en Xavier Lòpez i en Joan Ignasi Gómez “Txatxi” per la seva col·laboració al text del
Carnaval sense Esforç.

A la Francesca Roig, en Xavier Orriols i en Pere Arenas per la seva implicació a l’exposició de 
les Danses de Vilanova a LA SALA. 

A l’Anna Lleó i en Xavier Lòpez per la recerca fotogràfica per les diferents lones 
instal·lades a la ciutat.

A l'Estaquirot Grup de Teatre i l'Escola d'Arts Escèniques Tracart per la direcció artística de 
les accions del Carnaval Infantil. 

 



Reclam per unCarnaval d’avui

Fem la llista de tot allò que no viurem. Ni els primers desitjos de ‘bon carnaval’ com
si es tractés de l’any nou, ni els primers moviments de malucs la nit del ball de 
Matons, ni les primeres rialles amb els sermons de la Xatonada, ni respondre al 
primer ‘visca el Carnaval de Vilanova’ del Rei -l’únic-, ni el primer Turuta a les nou del 
matí. I prou, parem de fer la llista. És cert que tot allò que més ens agrada del Carna-
val vilanoví és impossible de complir sense posar en risc la salut i aquest és el motiu 
més primordial d’una restricció: la salut.

Lluny d’enviar un missatge que soni extraordinàriament de policia de balcó, confor-
mista o fins i tot reaccionari, cal articular un Carnaval purament vilanoví i fer tot 
allò que es pugui. El Carnaval de Vilanova és, potser, la clau de volta més gran que 
té la societat local com una eina per a moltíssimes coses, però, sobretot, per a l’ex-
pressió. L’expressió no és pas coartada, però ara mateix no pot omplir una plaça, ni 
un teatre, ni un carrer, ni desfilar… per a ser explicada i escoltada.

No ens cal, doncs, aprofundir en l’última pitjor època del Carnaval vilanoví per a 
saber que la dictadura franquista prohibia la festa, sinó que a sobre prohibia la 
llibertat d’expressió i els canals per a fer-la clandestinament eren molt més minús-
culs i, a sobre, controlables que ara. Per això, l’època pandèmica que ens toca viure 
ens permet expressar-nos, tot i que no de la manera romàntica i clàssica que ens 
agrada a Vilanova i la Geltrú. Cal fer-ho, sobren motius i falten excuses.

El Carnaval de Vilanova i la Geltrú, és, a banda d’una via d’expressió popular d’im-
mens tresor conquerida des de baix, un preciós cistell de rituals populars, de litúr-
gies dessacralitzades, d’estampes vivíssimes, d’herència dels morts i d’il·lusions  dels 
vius. Aquests responen a l’extraordinarietat dels sentits i sensacions que desperta 
la festa. I això només s’aconsegueix amb la comunió màgica dels dies de Carnaval 
a la Ciutat i la complicitat de totes les persones que ho volen. D’això n’anirem molt 
faltats, molt. Però és Carnaval. També caldrà saber plorar aquestes situacions i 
aquestes diades i, com a mínim, consolar-nos de saber-les nostres, boniques i a la 
mercè de la voluntat popular.

Aquest Carnaval -perquè a Vilanova i la Geltrú és Carnaval- toca fer-lo útil i saber 
jugar-ne. I a partir de Dimecres de Cendra, un cop mori el Rei, que baixin els positius 
encara més ràpid que baixen el nombre de dies que queden fins al Carnaval del
dos mil vint-i-dos i que pugin les ganes de tornar a fer passada pels carrers al so
del Turuta de la mateixa manera que pugin les altes i els vacunats.

Joan Ignasí Gómez
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Comparsa del Vidalot a la plaça de la Vila el 1934
Arxiu Comarcal del Garraf. Fons Municipal / J. Carbonell.

Carnaval en temps difícils
Un estat de la qüestió d’una festa que no ha deixat de ser

Estic tan emocionat!
després de bo i quaranta anys,
que no m’acabo de creure
que això ja s’hagi acabat!

Plaza del 18 de Julio[1], davant del Banco Sabadell, un alt entarimat rep Sa Majestat
Rei Carnestoltes amb un auditori de vilanovins emocionats que, després de quasi
quaranta anys, poden tornar a sentir les paraules del Rei del Carnaval fent mofa.
Des del 1936 havien passat moltes coses, en tots el sentits, i aquell Carnestoltes que
havia arribat amb carruatge des del port, i de la mà del Coro, era la guspira d’un
present i d’un futur d’esperança. Aquests quaranta anys són, probablement, el
desert més àrid i impetuós del Carnaval vilanoví, però no l’únic. Més de 300 anys
d’història han donat per a molt, i com moltes altres coses, aquest ritual festiu de
set dies ha hagut de viure i sobreviure en temps difícils. És, i ha estat, una festa viva, 
i això ho denota el fet que en moments d’escenificació prohibida al carrer, s’ha
acabat celebrant a porta tancada. Quines coses!

[1] Nom de la plaça de la Vila de Vilanova i la Geltrú durant el franquisme.
No fou canviat a l’actual nom fins el 1978.
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No és el motiu d’aquest article parlar sobre l’evolució del Carnaval com a festa, en
formes i continguts, ni copsar etimològicament què vol dir el mot que li dona 
coneixença en aquesta ciutat com en d’altres. Tampoc volem exposar l’evolució de 
les societats culturals ni citar els actes que n’han desaparegut al llarg de la 
història. Se n’han fet estudis locals més genèrics (amb més o menys encert) cap a 
l’anàlisi d’aquests aspectes. La voluntat d’aquestes línies és cercar, a vista d’ocell, 
aquells Carnavals que no s’han pogut celebrar o que s’han celebrat amb algunes 
mancances, de vegades fortuïtes per contextos inherents a aquesta petita atmosfe-
ra local, i d’altres produïdes pel desgast desànim o manca de voluntat per celebrar 
la pròpi festa de la mà dels seus protagonistes, la gent.

Com a llibres de capçalera per a referir-nos al passat local no podem deixar de tenir 
present el Diari de Vilanova, fundat el 1850, i que sota la raó de diverses capçaleres 
ha anat exposant any rere any com ha evolucionat el Carnaval, a través de les
“gacetillas” o notícies breus que han fet referència als actes i a la valoració anual
de la pròpia festa. A nivell bibliogràfic, cal esmentar les publicacions de Xavie
 Garcia: Vilanova i la Geltrú i el seu gran Carnaval (1972) o la més recent aportació:
el Carnaval vilanoví: dades per a la seva història d’Oriol Puig Almirall (2002). La
primera una obra indispensable per a conèixer aspectes relacionats amb la festa
i la seva trajectòria vinculada amb la història de Vilanova, però amb mancances
importants. Són comptades les referències bibliogràfiques i cites de fonts 
primàries. L’assaig no disposa d’aparell crític, i això el fa feixuc i mancat d’eines per 
a prosseguira una recerca curosa. En contraposició, l’obra de Puig Almirall és tota 
ella un conjuntde dades sobre la festa amb cites i notes que permet a l’investigador 
anar a la font primària per a consultar aquelles dades més destacades. Tot aquest 
conjunt de publicacions periodístiques i assagístiques han permès realitzar un 
estat de la qüestió molt genèric però que permet fer una càlida visió al conjunt.

Francesc Papiol, la primera referencia el 1790:
El primerenc carnaval del set-cents
Aquesta primera època, és clarament a dia d’avui, inabordable. Caldria un estudi
minuciós de documentació del període per trobar alguna referència d’aquest
“primer” carnaval, que vagi més enllà del Qüestionari de Zamora, la primera
referència explícita de la festa. Segons Xavier Garcia[2] la tradició carnavalesca
ve de la dècada del sis-cents, un període inabordable a falta de de documentació
històrica. El mateix Garcia cita una nota informativa que parla de les guerres de
confits, malauradament no en cita la procedència de la font.

[2] GARCIA, Xavier. Vilanova i la Geltrú i el seu gran Carnaval.
Barcelona: Editorial Pòrtic, 1972.
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Primera referència localitzada del Carnaval de Vilanova i la Geltrú
 Resposta de Francesc de Papiol al Qüestionari de Zamora (1790).

Arxiu històric del Museu Romàntic Can Papiol.

Si parlem de dificultats, una de les primeres prohibicions que patí probablement
la festa, fou la prohibició de màscares (1761) durant el regnat de Carles III. La
població sabem que va seguir sortint amb abillaments normals. Aclariments que
sabem al que, per ara, és la primera referència de la festa a la ciutat, la resposta de
Francesc Papiol de Padró al qüestionari de Francisco de Zamora (1790)[3]. Cal
puntualitzar que estem parlant d’un Carnaval molt iniciàtic i amb una participa-
ció de la ciutadania que desconeixem. Vilanova i la Geltrú, segons el primer cens de
l’Estat (Floridablanca) 1787, comptava aleshores amb un total de 6.161 habitants.

Malgrat les àmplies descripcions que dona Papiol sobre la festa, és evident que
manca un estudi rigorós que expliciti com era aquest primer Carnaval, ens falten
dades sobre aquella època per establir si la festa es va celebrar de forma conti-
nuada o tingué interrupcions dificultoses.

Canvi de segle l’entrada al XIX: La Guerra del Francès
Del Carnastoltas honrat
ha de saber tot lo món,
que del crudel Napoleón
L’any quatorze ha triomfat.
Dietari de Josep Juncosa i Mestre (1775-1833)

Aquesta centúria és una de les èpoques històriques en què la ciutat ha estat més
transformada. Com el mateix Carnaval, que viurà anys millors i pitjors. Una entrada
a l'època contemporània on Espanya viu a cavall de l’antic règim i del nou 
iberalisme polític i ideològic, amb unes guerres carlines que afectaran clarament
la nostra ciutat. Així mateix, grans transformacions socials i econòmiques que van 
ligades a la revolució industrial faran cap en aquestes terres de vinya i horta.

[3] Francesc Papiol de Padró realitzà, per encàrrec de l’Ajuntament, la resposta a les preguntes
de Francisco de Zamora, Reial Oïdor de l’Audiència de Barcelona.
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En el marc local, al llindar de segle la ciutat veu néixer el primer teatre de la ciutat,
La Sala, gran escenari festiu on s’hi celebraven grans vetllades, també de Carnaval.
Quatre anys després esclatava la Guerra del Francès (1808-1814). El municipi va pat
r algunes ocupacions militars, i hagué de pagar altes contribucions econòmiques,
amb un augment destacable de refugiats procedents d’altres poblacions, sobretot
de Barcelona. Malgrat el seu aïllament geogràfic Vilanova no va passar
desapercebuda. Segons Garcia, aquells anys la festa minvaria considerablement
però no deixaria d’existir, i passat el conflicte “reprengué el ritme normal de temps
pacífics”. Insistim, però, que manquen dades sobre aquests Carnavals i les seves
característiques.

Anys més tard, Los Misterios de Villanueva (1851) ens parlen de les precaucions que
el 1836 prengué la ciutat per un possible atac per la facció Carlista. Poca cosa més
detalla l’obra a banda d’una descripció general del Carnaval d’aleshores. Les dades
que tenim fins a 1840 són molt imprecises i malgrat saber amb certesa que la festa
es va celebrant no disposem de documentació que ens descrigui anualment com 
es desenvolupa al marge d’algunes publicacions molt comptades.

Una referència d’aquests darrers anys (1840-1850) ens la fa arribar Oriol Puig
Almirall de la mà del diari de Jaume Carbonell Saavedra[4] “En este año, el Carnaval
se hace lo mismo de los otros años: a pesar de estar, la situación tan mala, ha
seguido con mucha alegría.” (1844), i el 1849 en fa el següent comentari: “el Carnaval
ha sido demasiado bueno dada la situación de crisis en que nos encontramos.”

La ciutat pre-industrial, cap a un Carnaval modern
La segona meitat del segle XIX la caracteritza el progrés. La ciutat inicia un
creixement en tots els sentits, i el viuria fins a finals de segle amb els batejats, pel
vilanoví Albert Virella i Bloda, com “els anys tristos”. D’aquest període en tenim una
riquesa documental important. En tenim constància de com funcionava la festa,
com estava articulada, quines societats la vertebraven ja que moltes es creen
aleshores (Casino Artesano, 1851, Círculo Villanovés, 1853...), i també de tot l'entramat
de Reunions prèvies als dies de festa que eren celebrades per la gran majoria de
societats. La festivitat té “crisi i apogeus” com detalla Puig Almirall i això ve molt
determinat per factors polítics i econòmics. A partir d’aquesta dècada el Carnaval
es pot considerar organitzat, i les entitats es faran càrrec de la festa de forma 
oficial. tot això rau en el canvi de paradigma social i econòmic, el pas d’una societat 
gremiali rural a una societat industrial que fa néixer les societats recreatives. [5]

[4] Avi del procurador Josep Carbonell Rovira.

[5] Aquest moment representa, per una banda, la fi del Carnaval rural, ferit de mort des de principi de segle pel
desenvolupamentd’un nouordre social implícit a la ciutat industrial en la que Vilanova s’anava transformant,

i per altra l’inici del Carnaval modern eminentment urbà. BELASCOAIN, Ricard. El Carnaval... ...com a pretext.
Vilanova i la Geltrú: Comissió de Cultura, 1987, pàg. 21.
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Les cròniques d’aquests anys són molt centrades en l’evolució dels actes. Les 
valoracions esdevenen molt subjectives, segons el cronista. Moltes vegades s’espera-
va la celebració d’un gran Carnaval i finalment esdevenia desastrós, i al contrari, 
comdiu el mateix Puig Almirall “anys apagats i poc concorreguts, amb finals 
talment de bogeria”. El Carnaval de 1851 es fa notar. Aquell any trobem una de les 
primeres cròniques del Diario de Villanueva: “El Carnaval fue más animado que en 
otros años: se hizo mucha broma, y, el entierro como de costumbre.” Quatre anys 
més tard,sembla que pel còlera no hi ha Arrivo “Carnastoltas en zancos. Ha llegado 
calladitoy se ha paseado por el barrio de la marina". Però segons cròniques de 21 i 
24 de febrer,hi hagué carnaval pràcticament normal. Tres anys després la ciutat 
veia enllumenatsels seus carrers amb gas, gràcies al gasòmetre de la Fàbrica de 
Mar. La industrialització atorgava llum al carrer i el Carnaval també se’n beneficia-
va.

Els temps difícils, però, no trigarien a tornar a aparèixer. L’any 1861 va ser d’eufòria 
total, s’havia celebrat el Carnaval amb tots els seus ets i uts. L’alegria de la portada
d’aigües a la ciutat i l’assoliment de Cap de Partit Judicial es desprenia en aquell
Carnaval, un dels més ben celebrats. El 1863 però Catalunya vivia una forta crisi
fabril i la ciutat quedà sense Arrivo i Enterro. Els Carnavals següents fins a 1865,
foren desastrosos segons el cronista del Diari.

Al tombant de la dècada la festa va viure altre cop complexitats. La monarquia
d’Isabel II havia caigut i s’albiraven uns anys de forta inestabilitat. Es va intentar
ampliar el liberalisme amb la il·lusió de la primera república els anys (1873-74). A 
tot això, les Guerres Carlines tornaven a treure el cap, i la festa altre cop semblava 
que se’n ressentiria.

L’any 1869 la celebració va ser animada només els últims dies, l’ambient no era de
Carnaval, i l’any següent tampoc fou per a tirar coets: "Entrada otra vez, por fortuna, 
nuestra villa en su estado normal, anúnciase para mañana la inauguración de los 
bailes de Carnaval en el Casino Artesano" L'Arrivo va ser pobre, la cavalcada poc 
lluïda però les Comparses van ser un èxit. Paradoxalment aquells Carnavals 
següents foren ser d’èxit total 1871 i 1872. L’any següent no hi hagué arribada del Rei 
i tot i ser un any complex amb incursions a la ciutat de tropes carlines hi va haver 
gatzara.Vilanova com sempre, i en contra de tot, celebrà els actes, això sí, amb guàr-
dies a les torres de muralla, fet que afectà el desenvolupament de la litúrgia carna-
valesca.

No l’afectaren pas, com evidentment tampoc passa avui, les pluges que hi haguren
l’any següent. Fou un carnaval mullat, i ben mullat! però els actes se celebraren a
l’interior de les societats.
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Aquests Carnavals en plena guerra carlina es van desenvolupar com es va poder,
això sí. L’any 1875 l’alcalde feia un ban exigint control a la ciutat: “Des del próximo
Miércoles, día de la entrada del Carnaval, hasta el Martes, se pedirá a los forasteros
que entren a la Ciudad con su cédula personal, siendo detenidos los que carezcan
de ellas”[6]. A més a més, els propietaris de fondes, hostatgeries, i pensions havien de
presentar un llistat de les persones allotjades. Carnaval altre cop en temps difícils.
Aquell any, segons Puig Almirall[7] es va obrir una subscripció per poder pagar sous
a aquelles persones que vigilessin durant els dies de sarau perquè la vila no quedés
orfe de vigilància a causa de les incursions carlistes. La detenció de dues persones
al Gran Salón (La Sala) i el context exterior no va produir pas que la festa decai-
gués, al contrari! La valoració era positiva, i més, tenint en compte el context.

Cal manifestar que a partir d’aquest període són habituals les visites de persones
provinents de la ciutat comtal. Sobretot els anys que Barcelona vivia ambients
polítics enrarits, o algun episodi de febre groga com el que hi hagué el 1870.
Aquesta visita de forans era tota una bona notícia. Malgrat anys de sequera, la 
festaestava realment consolidada. La dècada malgrat anys complicats i actes no
efectuats, finalitzava amb bon gust de boca.

1889 Organització de la “Cavalgata” a la plaça de les Casernes.
Arxiu Comarcal del Garraf. Fons Municipal /G. Bertozolo

[6] Diario de Villanueva, 1875
.

[7] PUIG ALMIRALL, Oriol. El Carnaval vilanoví: Dades per a la seva història.
Vilanova i la Geltrú: El Cep i la Nansa, 2002. Biblioteca Antina..
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La tristor de final de segle..
Les valoracions dels primers anys de la dècada següent són positives. La ciutat viu
els darrers anys del seu auge (1881, 1883, 1884) l’arribada del ferrocarril, la fundació
de la Biblioteca Museu de la mà de Don Víctor, el Banc de Vilanova.. Una “Havana 
Xica” on l’alegria també s’hi veia reflectida en les seves festes amb titulars com “El 
Carnaval ha recobrado algo de su fama perdida” o “Grandes cartelones perfecta-
mente impresos en esta villa, detallan un largo programa de diversiones y fiestas 
parael Carnaval de este año”[8]

Els darrers quinze anys del segle XIX són de crisi absoluta per a la ciutat: crisi
industrial i agrícola, pèrdua de mercats americans, el desastre marítim de 1886 
“any dels negats” o la llosa a l’esquena que suposà la fil·loxera. El Penedès se’n refe-
ria amb el nou cep americà, el Garraf ja mai més tornaria a estar tant poblat de 
vinyes com ho havia estat. Aquella època valorada per a molts com idíl·lica finalit-
zava. Malgrat aquests fets, els carnavals es continuaren celebrant malgrat la crisi, i 
alguns d’ells van ser molt esbojarrats.

El de 1895 tornà a ser mullat, però insistim, això per una festivitat com aquesta no és
mai un problema, ja ens ha quedat clar! Els tres darrers Carnavals de segle vingue-
ren marcats per anys amb manca d’organització, però amb innovacions en actes 
com la Batalla de Flors a la Rambla, o per l’arribada a la ciutat de la revolució tècni-
ca que vivia el món amb les imatges en moviment. El “cinematògraf” arribava en ple
Carnaval el 1897, al Tívoli Villanovés[9], i era motiu de futur i avantguarda. No tot eren
males notícies.

Més vàrem perdre a Cuba! les sotragades del segle XX:
la festa, un cop més, també sobreviu
No us enredeu am partits,
penseu tan sols en fer broma,
seguint tots com un sol home
lo meu lema: “Amunt y Crits”[10]

[8] Boletín del Ateneo de Villanueva y Geltrú (1882-1915), 15/4/1883, pàgina 2

[9] Un dels primers teatres a l’aire lliure de la ciutat, estava ubicat en terrenys de la Casa d’Empara.
Quan es clausurà tot el seu material escenotècnic fou aprofitat per a bastir el Teatre Apol·lo.

[10] Sermó de Sa Majestat, pronunciat el 1900
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“Amunt i crits”  Sí, seria un segle de crits i masses disgustos. El periple s’iniciava amb
una nova etapa del sistema de la Restauració a nivell espanyol. La intel·lectualitat
hispànica basava les seves idees en el regeneracionisme, en uns anys on el
catalanisme entrava en una dinàmica política molt diferenciada de la resta d’Es-
panya. A Vilanova es començava el segle amb esperança, Pirelli que d’entrada era 
una petita empresa amb capital estranger marcaria el tarannà de la ciutat i la 
caracteritzaria a mesura que passarien els anys. Els Carnavals de principi de segle 
esdevenen sense gaires entrebancs, però caracteritzats per la crisi que vivia la 
ciutat. El més crític fou el de 1904, a causa del tancament de fàbriques: “A pesar del 
bullicio que hubo la semana pasada en los bailes de máscaras, hay que convenir 
que el Carnaval resulta poco animado este año. Nos faltan muchas familias desde 
el año pasado y hace muchas semanas que no trabajan más de cuatrocientos obre-
ros que tenían su jornal en la fábrica de la Rambla, sin contar con el paro de la de 
Puig y C. y los anteriores de la de Ferrer Vidal”[11] Paradoxalment el de 1905 millora 
malgrat la cris en la que estava immersa la ciutat. De fet, el Diario en feia la següent 
crònica “Los forasteros que han visitado estos días de Carnaval nuestra villa, no 
pueden convencerse de que nuestra población esté en decadencia, ni que impere en 
ella la crisis que nos agobia”[12]

El malson de la Guerra Europea, i el catacrac de la grip espanyola...
Descripcions sense gaire transcendència trobem de les festes i dels actes fins el 1916.
A partir d’aquell any les dificultats tornen a trucar a la porta. Els següents anys
vingueren marcats per la Guerra Europea. Vilanova i la Geltrú que ni les guerres
carlines havien pogut tergiversar el Carnaval, tenint a les portes els conflictes,
tampoc ho va aconseguir la Primera Guerra Mundial. El 1918 les dificultats van fer
que el Carnaval fos modest, no hi va haver ni programa, ni Arrivo, ni Sermó. Però
alguns actes foren particularment lluïts. El fet el sabem. En aquesta ciutat amb
poques hores resolem un mascarot, amb una sabata i una espardenya!
Mai millor dit... Aquell any el Carnaval no va tenir organització oficial, però la
iniciativa particular ho va suplir amb escreix. Tot i així, el cronista del Diario en feia
la següent glossa “Del pasado Carnaval no hay que decir [...] Fué soso y desgarbado
y entre el recelo que doquier esparce la escasez de subsistencias, que entonces en
mayor escala que ahora sufríamos sus locos devaneos, no supimos ver en él nada
de verdaderamente digno de recuerdo. Fué uno de tantos, o mejor dicho, de tontos,
sin alma y sin bríos, y eslabón solamente, en la interrumpida cadena de los años”

[11] Diario de Villanueva, 1904

[12] Diario de Villanueva, 1905
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“La dècada finalitzava amb el Carnaval de 1919 amb un estrall destacat i del qual
en cal prendre nota, i fou un rebrot de l’epidèmia gripal que aleshores afectava
Barcelona i algunes ciutats properes a Vilanova. Sis dies abans es registraven
diverses morts a la Ciutat Comtal, i a Mataró i Manresa l’episodi també es vivia amb
intensitat. A Vilanova es van dictar disposicions sanitàries i l’Ajuntament va
prohibir el lloguer de disfresses i màscares, però la festa se celebrà, i tant! Hi hagué
discurs del rei, i aquell mateix 24 de febrer el Diario publicava un programa d’actes
ben complet. Pel que fa les disposicions sanitàries el Diario en difonia el següent 
ban:

El sábado último, a las seis de la tarde, reunióse en las Casas Consistoriales la Junta
local de Sanidad, acordándose tomar algunas precauciones én vista de que la
epidemia gripal ha reaparecido en Barcelona y en algunas otras poblaciones y 
que en nuestra villa también se han presentado algunos casos aislados. Sacóse la
deducción, por las noticias aducidas, que el estado sanitario dé nuestra villa es el
normal, tanto por el número de enfermos como el de defunciones, pero que es
conveniente prevenirse ante la posibilidad de qué se propague la gripe, y qué, con
tal motivo, se ordenen medidas de carácter higiénico en todos los sitios én donde se
reúnen aumento de personal, recomendando, de paso a los particulares, mucha 
limpieza y aislamiento de los enfermos. También acordase prohibir el alquiler de
toda clase de trajes y caretas.[13]

Els “feliços anys vint”... A Vilanova? També!
Els Carnavals dels anys vint, tot i el context, foren de felicitat, i malgrat algunes
rivalitats entre entitats, és a través dels traços de Joaquim Mir amb Les Compar-
ses[14] que podem veure el color i la llum d’aquells anys. La plaça de la Verdura viu
l’apoteosi d’una època vibrant. Els feliços anys vint són sens dubte un idil·li (només
pel que fa al Carnaval, això sí) La crònica de les festes de 1921 descriu: “aquell Carna-
val no té res a envejar als anteriors”. La festa també s’ha d’adaptat als nous temps, 
i aquell any l’electrificació ja comença a ser un problema. Les carrosses no poden
superar els quatre metres pel risc de contacte amb el cablejat elèctric. Un control
que a finals de segle seria per a creuar els passos a nivell, qui ho hauria de dir!..
tota una altra història!

[13] Diario de Villanueva (1900-1936), 20/2/1919, pàgina 5

[14] Joaquim Mir (Barcelona, 1873 - 1940) Les Comparses de Vilanova. Oli sobre tela, 1925-1926. BMVB-206
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Les Comparses de Vilanova.
Biblioteca Museu Víctor Balaguer – Fons Cafè Foment.

“Però.. les patacades arriben i, sens dubte, l’arribada de Primo de Rivera, no suposà
d’entrada un problema per als vilanovins, la festa se celebrà. Aquest és el titular. A
aquestes alçades no cal posa-ho en dubte. Això sí, es va haver de reinventar. El
novembre de 1924 el BOE ordenava que els noms de les entitats fossin en “Lengua
Hispánica Común” D’això se’n derivà que l’any següent, el 1925, totes les entitats ja
tenien el nom traduït. No tot eren males notícies, les Danses que s’havien deixat de
ballar el 1884, tornaven a la plaça de les Cols, la seva revifalla definitiva però no
arribaria fins el 1976. El 1928 la Grècia Groga fundada el 1905 havia de traduir el seu
programa oficial al castellà, la contestació fou redactar-lo en anglès. Com ja hem
comentat, la festa té enginy per trobar sortides a tot! I els “grecs grocs” en sabien
més que ningú.
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1924 Mascarada de la Grècia Groga. “Caravana de gitanos hongaressos”
Arxiu Comarcal del Garraf – Fons Municipal / F. Rodríguez

Bromes a banda, les conseqüències polítiques del moment arribaren: un carnaval
rutinari segons Puig Almirall, “fet per força i gràcies a la inèrcia de tants anys en
què havia esdevingut com uns actes connaturals per al vilanoví”[15] De 1926 a 1932
els actes es van anar celebrant trampejant.

[15] PUIG ALMIRALL, Oriol. El Carnaval vilanoví: Dades per a la seva història.
Vilanova i la Geltrú: El Cep i la Nansa, 2002. Biblioteca Antina. Pàg. 110
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L’adveniment de la república sembla que reanimà la festa el 1932. Els actes, segons
les cròniques, van ser animadíssims. Els aires republicans es traduïren en bans de
responsabilitat, amb alguna prohibició que alguns van agrair! però també amb
seny i valors: “Queda prohibit terminantment, durant les festes de Carnaval, llançar
ametlles i altres dolços que no reuneixin les condicions necessàries per a ésser
comestibles. Igualment queda prohibit proferir expressions que ofenguin la moral
pública i fereixin els sentiments d'altri, havent de tenir present sempre que un
règim de llibertat ens imposa conduir-nos a tots amb el màxim respecte.”[16]

Així d’animats també ho foren el de 1933, 1934, i el de 1935, malgrat el trauma dels fets
del 6 d’octubre, que a Vilanova es visqueren amb escreix. I així s’arriba a 1936, el
darrer Carnaval d’aquesta etapa i que també va ser passat per aigua. Un Carnaval
lluït malgrat l’ambient polític enrarit que es vivia. Antoni Escofet reposat com
alcalde arran dels fets d’octubre de 1934, saludava a la població el dilluns de
Carnaval des del saló de plens de l’Ajuntament. Fins aquellany se celebrà la festa de
forma ininterrompuda com a mínim des de la segona meitat de segle XIX, i amb 
tota seguretat ho podem afirmar. La “gacetilla” del 27 de febrer de 1936 feia la 
següent crònica dels darrers dies de Carnaval. Una paraula que trigaríem molts 
anys a tornar a sentir i a llegir.

“La nota dominant del passat Carnaval a Vilanova, ha estat la gran animació que
ha presidit tots els actes celebrats amb tal motiu, podent-se clar que ha superat en
molt la registrada en anys anteriors, si bé el temps s'ha mostrat bastant desfavora-
ble. [...] Ahir, dimecres, únic dia que poguérem gaudir de bon temps, foren molts els 
qui es traslladaren al camp, seguint la tradició de l’Enterrament de la sardina,
celebrant-se, a la tarda, enfront l'ermita de Sant Joan, un típic ball amb gralles,
organitzat pel Casal Catalanista, donant fi a les festes de Carnaval els balls que
tingueren efecte a la nit en diverses societats.”[17]

20 anys de silenci i la resta de la història
Del 26 de febrer de 1936 a mitjans de la dècada dels anys cinquanta passaren anys
de silenci, amargor i por. La Guerra havia estroncat clarament la festa, reclosa
portes endins durant el conflicte i posteriorment també durant els primers anys
del franquisme..

[16] Diario de Villanueva (1900-1936), 1932

[17] Diario de Villanueva (1900-1936), 1936
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El Carnaval de 1936 havia estat el darrer amb aquell esquema repetitiu de la festa
però que havia esdevingut, òbviament, tradició. Al llarg del període de la guerra no
trobem cap referència al Diario, ni al Butlletí Comité Defensa Local (1937), ni al Full
oficial del Consell Municipal (1938) que parli de Carnaval o alguna cosa semblant.
És impropi pensar, però, que la majoria de vilanovins no celebressin la festa a les
seves llars modestament d’alguna manera.

A principi dels anys quaranta les entitats, que eren la prova de la vitalitat de la
ciutat, o bé havien desaparegut o bé havien tancat les seves portes. Això durà poc.
En aquesta mateixa dècada, es van reobrir algunes societats, amb moltes dificultats
i amb molts esforços però amb voluntat de recuperar amb aquest nou contex
 “una mínima normalitat”. Es van començar a fer reunions de Carnaval i alguns
balls, de màscares o no, en les poques entitats existents, i amb una assistència que
omplia els locals de gom a gom.

La gènesi de la recuperació arribà a partir de 1955. Primer de forma espontània, i els
dos anys que el segueixen amb veritable voluntat de revifar-la mínimament.
Aquelles comparses nocturnes i la voluntat d’algunes persones en recuperar ni que 
fos alguns dels actes d’abans de la Guerra, produeix que la festa aparegui de nou
al carrer.

Molt discretament reapareixia sota el nom de “Fiestas de Invierno” (1958) amb un
programa d’actes que es reduïa a les comparses i poca cosa més al carrer, tret de les
màscares, individuals i col·lectives, que ja feia anys que passejaven irreconeixibles
principalment per Rambla la nit del dissabte de Carnaval i abordaven els vianants
amb el característic «Que no em coneixes? Que no em coneixes?» i amb veu de falset
anaven traient a la llum detalls íntims de les seves víctimes. La resta trigaria encara
molts anys a retornar amb l’esquema que coneixíem.

Els veritables temps difícils...
Fins la mort del dictador “s’aguanta l’embat com es pot” amb comparses, la nit del
dissabte i alguns balls a porta tancada vigilats i poca cosa més. No és fins el 1976
que s’opta per refer l’antic esquema. Aquell any el Villanueva y Geltrú obria la
crònica d’aquells dies de transició amb els següents titulars[18]: “EL CARNAVAL
VILLANOVÉS RECOBRA SU APOGEO: Ayer, llegada y sermón del Carnestoltas. Esta
tarde, el gran Carnaval Infantil con gigantes y mulassa. Por la noche, extraordina-
rios bailes de disfraces en todas las sociedades. Mañana por la tarde, reinstauración 
de las Dansas. Exposición bibliográfica y documental en la Biblioteca Víctor Bala-
guer. Tot hi tenia cabuda, mulasses, dracs, gegants, es tractava de superar els temps 
difícils amb una explosió festiva. Després ja endreçaríem cada cosa al seu lloc.

[18] Villanueva y Geltrú, 1976
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1974 Primera arribada del Caramel a la plaça de la Vila.
Arxiu Comarcal del Garraf – Fons Municipal / R. Bellmunt

A partir d’aquell any es comença el procés de recuperació de l’esquema d’abans de
la Guerra, que no es consolida definitivament fins a la dècada dels anys vuitanta
amb actes de nou format donant com a resultat el Carnaval modern. En aquest
procés de refer la festa calia preguntar a les persones que havien viscut el Carnaval
d’abans de la Guerra. Calia anar a parar als anys d’il·lusió per entendre una festa
que el franquisme havia desdibuixat i venut a la seva manera.

L’última estocada va venir la setmana prèvia de Carnaval de 1981, a les 18.23h.
El ressò d’un temps que no quedava gaire llunyà va fer que aquella tarda a Vilano-
va, com en d’altres llocs, fos molt crítica. L’Acord tenia previst a les 19h el Ball de les
Dues Hores a l’envelat, amb l’orquestra Atlanta.. però els instruments no varen
arribar a sonar... per sort l’ensurt va durar poc! Hi va haver Carnaval, i molt ben
celebrat!

Des de 1981 els Carnavals de la nostra ciutat han anat passant amb més encerts o
menys. Més enllà de magnificar-los, si que val la pena comentar que fins a l’entrada
dels noranta la festa viu amb una “mala salut de ferro”. A partir d’aleshores, els
temps difícils ja no són entesos com a pèrdua d’actes o si hi ha o no Carnaval. Els
temps difícils rauen en fer esforços per mantenir un model que és complex d’enten-
dre per a les noves generacions davant un carnaval globalitzat entès des d’una 
òptica totalment diferenciada. Les massificacions, la noves “entitats dormitori”, i la 
poca pedagogia de la festa durant la primera dècada del segle XXI van passar 
factura molt alta. A aquest sumatori cal afegir la crisi de 2008 que tornà a fer 
estralls aquest cop a dins del’organització. El pressupost de la FAC es veuria reduït 
i això qui ho va patir directament van ser les entitats, i de retruc els actes més 
genuïns.



Carnaval En temps difícils

¿Si els Carlins, les grips i “en Paco” no han acabat amb el Carnaval,
podrà la Covid?
Amb discurs del Rei o sense, amb cavalgata més o menys estel·lar, amb febres, grips,
carlins o amb dictadors més o menys ineptes, hem celebrat més de 300 anys de 
arnavals que amb algunes interrupcions (molt puntuals) s’ha conservat amb una
estructura singular pròpia d’un espai que sempre ha respost a les necessitats de la
societat local. De fet la paradoxa neix en què com més complexes han estat les
circumstàncies, com més agres han estat els dies previs al Carnaval amb més força
la festa s’ha celebrat. Malgrat les prohibicions i dificultats, d’una manera o altra el
Carnaval de Vilanova i la Geltrú sempre s’ha representat; de forma oficial al carrer
(organitzada per l’Ajuntament o les entitats) o en temps més delicats a porta
tancada i amb pocs mascarots i en sales d’entitats. La situació de la Covid 19 és
clarament un marc difícil per a resoldre l’esquema al qual estem acostumats. 
Caldrà mà esquerra, enginy i voluntat per celebrar, si es pot, un Carnaval que torna 
a ser clarament en temps difícils.

Xavier López i Soler.

1976 Entrada de les diverses societats a la plaça de la Vila.
Fons Francesc Casas / Foto Casas.




