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RESUM REPORTATGE FOTOGRÀFIC - AE Talaia
Data en què es varen realitzar les fotografies:
Any:

1958

Mes:

02

Dia:

16

Títol del reportatge:
Primera participació de l´A.E. Talaia a les Comparses del Carnaval Vilanoví, 1958
Quantitat de fotografies del reportatge:
08
Numeració de les imatges, descripció breu (i autoria si cal):

01

02

03

04

05

06

07

08

Carnaval de Vilanova i la Geltrú, primer any que l´A.E. Talaia participava a
les Comparses amb 42 parelles . Els homes amb pantaló negre i camisa
blanca. Era el segon any que se celebrava aquest acte tant arrelat en el
Costumari Vilanoví, després de la Guerra Civil les entitats que
participaren n´eren: «Foment Vilanoví», «Confraria de Pescadors», «El
Coro», «l´A.E. Talaia» i «La Gran Penya» que s´hi afegí al poc temps.
Aquestes foren les úniques associacions que participaven en el Carnaval
(Llavors Fiestas de Hinvierno) fins a «La Transició». Al final del
«Régimen» alguna vegada s´hauria invitat a la filla del Governador Civil
de la Provincia com a Comparsera d´Honor.
Plaça de La Vila, llavors «Plaza 18 de Julio», a primer terme la comparsa
de la Talaia.
Carnaval de Vilanova i la Geltrú – 16 de Febrer de 1958 - Plaça de La
Vila, llavors «Plaza 18 de Julio» l´A.E. Talaia participava a les Comparses
amb 42 parelles, els homes amb pantaló negre i camisa blanca (la part de
dalt de la foto).
Plaça de la Vila, a primer terme la comparsa del Pòsit de Pescadors, al
centre amb camisa blanca la comparsa de l´A.E. Talaia, a l´esquerra
s´identifiquen mig cos Ramon Lozada (pare de Carles i Ramon), Teresa
Andrés i Joan Rius, de costat Antoni Ordovas , Assumció Sànchez i Joan
Serra (corbata fosca).
Carnaval de Vilanova i la Geltrú, «Les Comparses» Plaça de la Vila. Per
l´esquerra el tercer Antoni Ordovàs, Assumpció Sánchez de parella amb
Joan Serra.
Carnaval de Vilanova i la Geltrú «Les Comparses» a la Rambla Principal
llavors «del Caudillo», a l´altura de la carretera Vella, Hel-leni Marqués
amb bigoti al centre.
Les Comparses del Carnaval Vilanoví davant el col·legi de les Tereses
(Teresianes). A l´esquerra: Manuel Ruiz, Isidre Llaveries, Trifon Batet
(xurreria Trifon), Argimir Granel, Joan Rius, Joan Serra.
Carnaval de Vilanova i la Geltrú «Les Comparses» a la Rambla de la Pau
(llavors José Antonio), per l´esquerra : Teresa Andrés, (de parella amb el
Joan Rius el seu marit que no surt a la foto) una noia, l´Argimir Granell
(de costat) Antoni Ordovàs i darrera assumpció Sánchez i Joan Serra.
Carnaval de Vilanova i la Geltrú, la colla de la Comparsa (42 parelles) de
l´A.E. Talaia, davant la façana del museu Víctor Balaguer del carrer de la
Unió.
Per primera vegada surt la bandera de la Talaia de color vermell i verd i
l´escut de l´entitat.
Signatura:
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En l´acte del lliurament de la bandera van esser pronunciades pel llavors
Secretari de l´Agrupació en Tomàs Muela les següents al-locucions: « Al
fer-vos entrega de la nostra senyera, em plau remarcau-vos el significat
dels seus colors, desitjant que sobre el prat que representa el verd hi
visqui sempre la nostra sang roja que significa el vermell. Assentada en el
seu bell mig la nostra ensenya la que desitjo presideixi sempre els més
enlairats cims morals i materials, sota la germanor de la nostra vila que
està representada per l´escut del nostre poble Català».
Entre els nois mes coneguts i per l´esquerra a darrera el quart Tomàs
Muela (amb la pipa), llavors secretari de la Talaia, la seva dona Maria
Almendrol, Joan Serra, Antoni Ferrer (Tonet) l´abanderat, Albert Mañé i
muller Montserrat Mata. Pel mig Assumpció Sánchez, Ferràn Álvarez i
Sra.,Alcázar i Sra., Isidre Llaverias i Sra.. Mes cap endavant Ramon
Lozada (pare) Antoni Ordovàs i Maria Álvarez, Argimir Granell. Una part
dels comparsers no hi surten, es va dinar al Restaurant del devant.
Recursos fotogràfics:
http://ccbe.feec.cat/docs/aetalaia/Fotografies/FP00172W_08
Avís legal
Aquestes imatges, són propietat de l'Agrupació Excursionista Talaia. Tots els drets estan reservats. Únicament s'autoritza la
reproducció i/o distribució dels continguts si és sense finalitat comercial, sempre que se citi la font.

Grup de persones:
Les esmentades a les fotografíes
TAG de la secció, grup o activitat:
Carnaval

Autoria de les imatges:
L’autor assumeix les responsabilitats legals que se’n poguessin derivar.
Nom i cognoms de l’autor o autors
Ramiro Horro

MIFAMA

Autorització de situacions especials per la persona responsable de la secció, grup,
comissió de l’A.E. Talaia:
Nom i cognoms

TAG

Signatura

Carnaval

Justificació de la persona responsable (si cal):
_________________________________________________________________________
_________________________________
Fotografies entregades a l'arxiu històric de l’AE Talaia en data: 28 / 10 / 2016

Registre general i signatura: 07 / 11 / 2016
Signatura:

FP00172W 2 de 2

