Un Tomb
Masquefa - Gener
CONEIX LA NOSTRA HISTÒRIA

FESTIVITAT DELS TRES TOMBS

El patronatge de Sant Antoni es, en general sobre tots els animals domèstics. Mes
específicament és refereix als animals de treball: cavalls, ases, mules, bous i també
els porcs i les aus de corral; es a dir, els animals que tenen una vinculació amb
l'economia domestica.
Darrerament, els gossos i altres animals de companyia han agafat protagonisme a
mesura que anaven desapareixent els animals de feina.
Des de 1822, els gremis de traginers de l'Anoia celebren el dia 17 de gener la festivitat
del seu patró Sant Antoni Abat i entre els nombrosos actes destaquen ELS TRES TOMBS.
Antigament tot el transport es feia en carros i a Masquefa com a poble de tradició
vitivinicola hi havien molts carreters que s'encarregaven de traginar el vi i l'aiguardent
amb carros. Des de el S.XIX, els propietaris d'aquest mitjà de transport eren els
principals promotors d'aquesta festivitat i que va ser molt celebrada i lluïda a la vila
fins la dècada dels anys 60 del S.XX.
La litúrgia religiosa es barrejava amb la festivitat popular, uns dies abans s'ultimaven
els preparatius perquè calia tenir-ho tot a punt pel dia 17 de gener. La junta directiva
de la comissió de festes designava cada any un banderer encarregat d'encapçalar la
comitiva entre els veïns de l'ofici mes aptes, aquest penjava la bandera del Sant Patró
a la barana del seu balcó la nit abans de Sant Antoni.
L'endemà el banderer escollit anava al cap davant de la comitiva acompanyat de dos
cavallers que l'ajudaven amb dos llaços a mantenir la bandera dreta, al darrera
desfilaven la Comissió de festes, la orquestra llogada, les autoritats del moment i tota
la corrua de cavalleries i carruatges guarnits amb els millors presents.
Els carreters que s'ho podien permetre oferien de bon matí coca i mistela pels veïns
que volguessin esmorzar.
La caravana de carros es dirigia cap a l'església parroquial tirant caramels pels nens i
nenes que s'ho miraven, tot estava a punt pel ritual religiós que consistia en donar tres
tombs al voltant de l'església i al seu pas el mossèn per la seva banda beneïa les
cavalleries , assegurant així la protecció del sant Patró per tot l'any.
Els dos primers tombs es feien entre "Cal Monner" casa del carrer major 6-8 també
coneguda com "ca l'enterramorts" i el conegut antigament com el camp de
l'Ajuntament ( actual Biblioteca), l'últim tomb ja es feia de punta a punta de la vila i
per finalitzar es feia una cursa entre els qui tenien cavalls i volien fer-los córrer una
estona pel poble. A la tarda i a la nit es celebraven balls amb una bona orquestra, i
així es celebrava la festa dels traginers en que tothom hi estava convidat. L'aparició de
nous mitjans de transport van arraconar de mica en mica els carros i els cavalls del
poble fins a la seva desaparició, això va suposar també l'abandonament definitiu
d'aquesta manifestació festiva a Masquefa.
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