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El Carnaval a l'Alt Camp 

La crítica al Pla de Residus de la Generalitat, 

principal protagonista del Carnaval d'enguany 
Valls.- La crítica sarcàstica 

envers el Pla Director de Residus de 
la Generalitat i conc,etament a la 
inciner adora del Pla de Santa Maria 
i l'abocador de Forès foren el centre 
d·atenció de la rua del Carnaval a 
Valls. Aquesta va tenir lloc dissabte 
al vespre i que comptà amb la parti• 
cipacióde 10carrossesi 12compar
ses, a banda de la carrossa de 
Carnesohes i el seguici de gent que 
s'afegí al recorregut carnavalesc. 

Pel let que la rua d·enguany era 
bàsicament reivindicativa les dffe
re-n1s carrosses i comparses que
tenien la lncineradora, l'abocador i 
els represantants de la Generalitat 
com a tema central, anaven acom• 
panyades d·abundants pancartes i 
eslògans escrits que la gent s'a
pressava a llegir. Així, entre d'attres 
sentències, els vallencs van poder 
llegir"EI Campde Tarragona, conta
minació i marginació: el wàter de 
Catalunya•. "A cagar al cap de Mo·
lins", "El pla de la tia Pujol a', 'Respi
reu si podeu·, etc. 

Pel que la a les carrosses que 
varen tenir més èxit entre la geni, hi 
havia la de la "lncineradora Fede· 
ral", que escampà lum pudent per 
tots els carrers per on passava la rua 
i també la carrossa on apareixien 
dnerents lasses de wàter plenes a 
vessar, la figura d'un caganer em• 
bolicat amb la senyera que leia les 
seves necessitats en "El Camp de 
Tarragona· l un personatge que
parodiava Jordi Pu/ol. Una altra 
carrossa torça vistosa lou la del platet 
volador lluminós amb els extrate• 
rrestres que lelen referència a r es
pai interes telar com a únic lloc on es 
podria respirar si el Pla de Residus 
tirava endavant. Una de les poques 
carrosses que no Iaia referència al 
Pla de Residus tou la que duien 
suposats membres de la Colla Jo
ves dels Xiquets de Valls, i que iro
nitzava la recent remodelació de la
Junta presidencial de la Colla Vella, 

Pel que fa a les comparses, cal 
destacar que les dels dfferents es
plais infantils de la ciutat foren les 
més nombroses, tan la dels senyals 
de tràfic com les dels jocs de taula, 
etc. Una altra satiritzava l'actual
endarreriment de les dilerenls obres 
que s'estan lent a la ciutat; dilerents 
grups vestits com en les processons 
de Setmana Santa portaven esten• 
dards on es llegia "Contraria del 
Teatre Principal: quin calvari de 
governants; n'hem visi de més rà· 
pids", "Contraria de la Capella del 
Roser: Un s'hi va morir", "Contraria 
del Local de Festes: Qui s'espera, 
desespera·, "Contraria de Mas Mi
quel: Amb l'aigua al coll". Per altra 
banda, dues comparses van coinci
dir a ironitzar les colles de majorel
les com a element vingui de la tradi
ció ianqui. 

En general, i tret de la circums
tància del Pla de residus que animà 
la desfilada. la rua del Carnaval de 
Valls va comptar amb la poca parti
cipació més o menys habitual de 
cada any, i tret d'algunes excep
cions. els qui sortiren al carrer eren
quasi exclusivament inlants i joves 
de menys de divuit anys. 

A banda de les carrosses i 
comparses, la rua comptà amb al• 
guns bàtmans ( menys dels que es 
podia esperar ),  princeses i lades. 
vells i velles. exhibicionistes, trans
vestits, pallassos de tots els colors i 
fins i tot una folklòrica del tipus 
"Martirio" que lluïa una "pinta:" que 
era un castell de vuit i unes arraca• 
des que eren dos calçots. 

Pel que la al resultat del con-
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Els participants a la Guerra del Calçol 
curs de carrosses i comparses de la mingo. 
rua de Carnaval, que es féu públic 
abans de començar la guerra de 
calçols, cal assenyalar que quatre 
dels cinc premis de què constava el 
!oren guanyats pels dfferents es
plais d'infants de Valls, ja que per
una banda, l'Esplai Sector Nord (
núm. t 9 ) aconseguf el premi a la
carrossa més ben guarnida, de
30.000 pts; l'Esplai de la UAF acon
seguí el premi a la millor comparsa,
amb 15.000 ( núm. 7), i l'esplai 4
Baixos ( núm. 1 O) aconseguí un
premi especial de 9.000 pis. El pre
mi de 30.000 pts. a la millor carros·
sa crítica fou per a la núm. 6, que
havia estat inscrita per Salvador Do-

El Pla de Sta. Maria 

Si a Valls, l'ele,ment central de la 
rua fou la crítica al !?fade Residus, al 
Pla do Santa Maria, la deslilada de 
Carnaval solament va tenir un tema: 
el no unànim a la instal.lació de la 
incineradora. La rua, que comptà 
amb la participació de dfferenls ca• 
rrosses l compa(ses anava enca
pçalada per la carrossa de Carnes
toltes; en aquesta hi havia una cari
catura del conseller Molins guarnit 
amb una xemeneia al cap i amb una 
inscripció que deia "Només la tècni
ca em pol fer canviar·. Seguien al 
Carneslottes-Molins tres pallers on 

El CarnavaJ ínfantU a Alcover es rcaliu.A. dimar-ts 

hi havia les insc,ipcions "Barcelona 
palla neta·, "Al Pla ens volen fer la 
punyeta· "l a Forès, la merda seca". 
El seguici continuava amb un cotxe 
on hi havia, caricaturitzats, repre• 
sentants de la Generalltat. del Go
vern central i de diversos estats com 
Els Estais Units, ta Gran Bretanya, 
etc. El cotxe oficial representava un 
congrés internacional pellractament 
dels residus . Una ahra de les carros• 
ses estava lormada per uns quants 
molins de vent que leien al.lusió al 
conseller que ha esdevingut el més 
caricaturitzat de tots ets del Consell 
Executiu de la Generalitat. Pel que 
la a les comparses, hi havia diver• 
sos personatges que presentaven 
tares físiques i simbolhzaven ell ut ur 
dels habitants de la zona on es pre• 
tén instal.lar la incineradora. També 
hi havia una nova ca.ricatura de Jordi 
Pujol empenyent un cotxet de cria
tura on hl havia un porquet amb 
"Molins· escrit a l'esquena·. 

Un cop la rua arribà davant de 
l'ajuntament, el carnestoltes-Molins 
sortí al balcó de la Casa de la Vila i 
pronuncià un discurs en vers al poble 
del Pla. El di&curs, que tractava de 
ximplets als planencs i assegurava 
que la incineradora acabaria 
instal.lant-se al Pla pel bé del poble, 
va produir pilades generals i rialla• 
des per part del públic concentrat 
davant l'a/untament. 

Alcover.- La crema del 
Gran Carnestoltes-90 enmig 
d'un gran castell de foc, el pas• 
sat dimarts, va cloure les !estes 
de Camaval a la vila. El mateix 
dimarts, la mainada de la pobla• 
ció va fer una rua pels carrers i 
a la tarda es va celebrar un ball 
al Cercle d'Amics, en el decurs 
del qual es van repaflir premis a 
les millors dislrosses. La rua de 
la mainada va ser la més espec
tacular, amb la participació de 
tots eJs nens, nenes, nois í noies 
de la vila, que sobrepassaven el 
número de set-cents. Com era 
d·esperar, els més petits van 
ser els que van atreure més r a
tenció del públic, però les dis
lresses sho valien. 

Participació molt minsa a la Guerra de Calçots 

La lesla de Carnaval a Al
cover es va iniciar el dissabte 
amb una rua que va sortir a 
quarts de vult del vespre i va 
recórrer els principals carrers. 
El Pla de Residus va ser una al• 
Ira vegada el protagonista de la 
!esta ja que la majoria de car•
rosses feia relerència a aquesta
temàtica, l ins i tot n'hi havia una
que anava plena d'escombra•
ries que va dipositar a la plaça
Nova. amb la permlssibililal de
tothom, com s 'ha de ter en un
bon Carnaval. Les carrosses
que formaven la rua les van
construir diverses entitats de la
població com la colla casi e llera,
!"Associació de Pares d. Alum•
nas o el grup Xim na•na•na, així
com diversos grups d'amics.

Valls.• La guerra de calçots, 
l'activitat carnavalesca que va tenir 
lloc del diumenge passat al mati, 
comptà amb la participació més 
minsa des de ta seva creació ara fa 
tres anys. La guerra, que més aviat 
va ser una guerra de guerrilles, es 
disputà entre els equips dels Grocs 
i dels Negres, equips que s'organit
zaren entre la mainada present a la 
plaça de l'Oli, gairebé al mateix 
moment que va començar l'enl ron• 
tament. Segons fonts de l'organlt• 

iació, els dos únics equips que s'ha• 
vien inscrit a la gu&rra de calçots no 
varen ni aparèixer. 

La guerra de calçots tou guan
yada finalment p,er l'equip dels 
Negres, ja que aquests aconsegui
ren agafar el manal de calçots dau
rats que penjava d'una corda al mig 
del camp de batalla. E Is participants 
a la guerra de calçots es varen diver
tir força en la COt1tesa calçotaire 
però, pel quefaaJ poc públic espec
tador, cal dir que l'efecte fou més 

que res el d'haver presenciat una 
baralla entre companys •aJ pati de 
l'escola' que cap altra cosa. Bona• 
ventura Camps, responsable de 
l'Àrea de Cultura i Lleure de l'Ajun• 
lament, en una primera valoració 
de l'acte, quan 101 just aquest havia 
acabat, va mòstrar•se torça desen
cisat i declarà que "estic desan� 
mat per la poca participació de la 
gent" i afegí "sembla que només 
la canalla respongui a l'hore de 
participar". 

La nit no va linalitzar amb la 
rua fa que un sopar popular, un 
ball i una xocolatada al bar El 
Portal van ter del dissabte una 
gran !esta a Alcover; a més, el 
diumenge es va tornar a cele• 
brar un ball. Tots els actes del 
Carnaval d·Alcover han comp• 
tat amb la participació d'un 
nombrós públic. 
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Un noi disfressat en el Carnaval Infantil de Valls El Carnaval Infantil d'Alcover Una imatge de la rua del Carnaval del Pla 

Molta mainada al Carnaval Infantil de Valls Sa Majestat Carnestoltes del Carnaval de Montblanc 


