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La brillant i formosa Festa Major d'estiu d'aquesta vila,
quin orígen per ésser força recent quasi tothom coneix, va enllaçada amb altra festa pròpia de la localitat, tan antiga que es remanta a l'any 1651 i tan observada que malgrat ses diverses vicisi tuts que el temps imposa, s'és celebrada tots els anys amb gran
solemnitat, amor i entusiasme, demostrant els seus lleals habitants
la fidelitat en retre un votat homenatge a Sant Roc, glo ri ós advocat contra la pesta, que feren poble i autoritats conforme ho palesen autèntics i públics documents confirmats fins nostres dies pe1·
una memorable tradició.
Una poesia de nostre compatrici Mn. Fèlix Paradeda que
publiquem a continuació us donarà una clara visió de la faisó en
que era commemorada tan simpàtica jornada.
L'Assumpció de la Verge Santíssima i la festa de Sant Roc,
auriolada pel sol d'agost, la galania del temps, l'abundància dels
.seus saborosos fruits i l'assistència de molts forasters, constitueixen el bell marc i colofó del magnífic quadre de nostra propera
Festa Major.
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Lema: «Estem d'orga»
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Si entreu a l'església i pujeu al chor
mireu-vos bé l'orga queia pobre es mor;
allí està arrupida a la feredat,
la pols i trenyines l'han desfigurat,
tecles i registres van d' ací d 'allà
ni la mà més hàbil les pot dominà,
la trompeteria de vibrant ressó
jau tota malmesa allà en un recó
i els forats en ren gle ara li han quedat
com barres de vell a al caure el dentat,
un tuba dels grossos ha fugit del joc
i us fa l'efecte d' un os fora lloc,
la manxa quan s'om ple fa un trist esbu(ec
com aquells que ll encen els malalts d'ofec,
amb llum encar b ri ll a algun clap daurat,
són les rom anall es d e sa magestat.
Un dia que estavem ella i jo tots sols
sento que sus pi ra d' un modo tot dolç
així corn un eco de llunyà violí
i amb veu llasti mosa va planye' s així:
ara ja soc vella i no puc canta
com feia altres di es de grat recorda,
però les vost res fes t es b é les he alegrat
que per mi adq uirien gran solemnitat,
amb suaus melo dies i arm ò nics acords
als fidels o mp lia d e do lços conhorts ...
Ara resto sem pre en la so letat,
perquè, ingrats, di eu-me m' heu abandonat?
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Tot sortin t pensaba t othom té una creu
i badant rellisco i quasi em trenco un peu.

•====-=--=--=-- --== -

P. C.

I

i'
:I

l

'1
i

j

1.~ I
-1:

li

-=-==---=--=-- _-_-_-----~--·
St. Roc 1934. Pàgina 3

Diu l'adagi:

((Qui fa obres
lé d1ners de sobres"
Mai com ara s'escau tan be, dit f,ldagi, ja que el que fa fer obres s'exposa a
unes despeses que oscilen de 50 a 60
mil pessetes en cas d'accident greu que
ocurrís a quisqun treballador i inclús
al mateix patró.

Tot això podeu evitar-ho encomanant les vostres obres al
contractista

Bunyol Regí
que des del1 O de juny de l'any 1928 té
els obrer~ tots sense excepció assea tot risc a la Mútua General
d'Accidents del Treball.
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Programa de la Festa Major d'engu ny
Dia 14 .
Illumina ..:ió per tot arreu de la
vila, anunciant que havem d'endiumenjar-nos.

.......
.. ..
............
-.......

~

Dia 15
A les 10:
Ofici solemne ::t la parròquia.
A les 11 :
Celebració a l' envelat, de la
gaia esta Fdels JOCS FLORALS
amb assi.:;tència de les Autoritats
locals i represemacions de les di verses Entitats de la Vila, sota el
mestratge d 'Occavi Saltar, Enric
Lluelles, R. Tassis i Marca. Ultra la
sentor d'una festa tan escaient, li
donarà relleu imponderable la presidència de la Rein a de la festa.

A la 1 de la tarda :
Sardanes davant de l'envelat.
A les 3 :
A la «Vil·la Margaridó>>, gran
concurs d'Història de Catalunya
i gra ns proves esportives, per el

Grup Escolar que dirigeix el prq l
fessor D . Pere Borrell, donant· s.è
valiosos premis als vencedors . '
A la mateixa hora, partit de
futbol entre la «Penya Ràpits», de
Calella i «Penya Catalanista>>. Durant els descans del partit, es celebrarà una cursa infantil a peu de
velocitat rese rvada als . nens d el
grup escolar més amunt esmentat,
concedint-se una bonica medalla
d'argent al vencedor absolut i dues
de bronce als classificats en segon
i tercer lloc respectivament.

A les 4 :
Obertura pel Magnífic Ajuntament, de l'ex posició de dibui xos i
pintures del dilecte compratrici
Joan Paradeda, la qual romandrà
oberta a la sala d'actes de les Escoles Nacionals, des del dia 15 al
26. Amarat d ' amor a la vellesa, ha
ofert espontàniament destinar al
Patronat una quantitat de la ven da de les seves obres. Im mediatament s'inaugurarà, en l'esmentada
Escola, l'exposició de labors duta
a bon fi per la professora de tall
Maria Comas.

- - - - - - -- - -- -- - - -- - - - -- - - -

~mi~ la mpi ster ia de J O A N R O B E l l

ó

Esclapers, 11 - MALGRAT Ofereix els seus serve is al públic
Bateria de cuina. - lnstalacions d 'aigua i elèctriques. - Venda i reparació de totes classes de RADIOS. - Venda i col·locació
de bombes per a les cases i agricultors. - Reparació i ven da de motors elèctrics. - Assofradores i Sulfatadors (Backuf)
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A les 5:

manera noble, polida i coratjosa,
es disputa1 an la supremàcia de
Interessantí~sim partit de futbol e111tre el «Calella C. E.» i el ·· ambdós clubs, i el ·que resti guaho ~tre «C. E. Malgrat», disputant- ' nyador, serà recompensat amH
s.e la magnífica copa «Malgrat», una magnífica copa.
· trofeu instaurat pel conegut esA les 6
portlilan Bartomeu Bosch. Abans
Representació
en el Tea'tre Li:de començar el partit, es tocaran
ceu,
de
la
comèdia
dramàtica «La
dues airoses sardanes, i, a la mitMarquesona» per la companyia
Jà part, una altre al propi camp.
de Anita Tormo .

A les 7:

Gran ball a l'envelat.

A les 10:
Concert al cafè de la Societat
'<<Cooperativa».

A les 11:
Ball a l' envelat. En aquesta
mateixa hora i al Teatre Liceu, es
representaran les sarsueles «La
Dolorosa>> i «Los Cia veles» per el
tenor Ricard Mayral i la tiple
Cora Raga .

Dia 16

A les 7
Lluïdíssim ball a l'envelat.

·A les 10
Concert, al cafè La Barretina .

A tres quarts d 'onze
Al Teatre Liceu, segona representació de la Companyia de Anita
Tormo, posant-se en escena l'alta
comèdia «Mayo y Abril»

A les 11
Atraient ball a l' envelat.

Dia 17

A les 11

A les 12

Xamós festival marítim com prenent curses de natació, partit
de vater-polo, donant-se als guanyadors valiosos premis.

Sardanes a la plaça Montoriol,
coneguda per la plaça de l'Es glésia.

A les 12
Sardanes al passeig Pi i Margall

A les 4
Sardanes a la plaça A. Cla vè.

A les 5
Em c ci c nant partit d e fulbol
entre la «U. E. de Blanes» i el
<<C. E. Malgraab>; en el qual d ' una

A les 4
La Comissió organitzadvra
dds fe steigs i que integra el Patro nat de la Vellesa , no pot descuid ar els infants que sempre s' agern'a nen 2. mb els vellets, per això ha
o rt, anitzat una festa purament in fantil, la qual consistirà en focs
japonesos, cucanyes i atractívols
passatemps que seran detallats en

Obi er te~ d'emiptori i de dibuix.
- llibre~ ra tliG lt Pa~ u~t!a. Pc~fa 1~. llibro!l
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una pissarra que hom def. plaçarà
el di.v endres al matí, ·al passeig
Pi•i Margall.

A les 5
Sardanes al passeig Pi i, Margall,
que faran més simpàtica la festa'
dels nens.

A les 6.
Presentació en el Teatre Liceu
del millor espectacle que recon·a
Espanya «Bel Symphonic Boys» i'
les seves atraccions.

A les 7
Ball a l'envelat.

A les 10
FORMIDABLE CASTELL de
FOCS ARTIFICIALS dirigit pel
pirotècnic Manuel tstabella, d e
Mataró.

A tres quarts d'onze
Segona representació al Teatre
Liceu, de «Bel Symphonic Boys»
i les seves atraccions.

A les 11
Sardanes i ball a l'envelat.
NOTA: La part musical de
l' envelat anirà a càrrec d e la cobla- o rquestra - orquestrina «Pep
Ventura» de Figueres, au g n~e nta 
cla amb valuosos elements.
PREUS per al ball a l'envelan:
Llotges amb sis entrades . 35'00
Titol ballador pels 3 elies. 12' 00
Titol de casat ballador
5'00
pels 3 dies . . . .
Reduccions segons nom - ~-·"·

revhte~

'

i Diari~ de tota [laae a la

bre de germans i demés,
a Ja guix eta.
~
Seients pels 3 dies, l.a i
~P fila . . . . .
Seients per un sol dia ..

l ':,

:,

3'00.
1'25

Com a complement de la Festa Major, el diumenge, dia 19,
tindran lloc els següents festeixos:

A les 9 del matí:
Grans curses de bicicletes Ol:ganitzades pel Club Ciclista Malgratenc conjuntament amp èl
Centrè Esports Malgrat.
Distància a recòrrer: 84 qmts.
Itinerari: sortida de la met~ ,
la plaça d'Anselm Clavé per Blanes (S. A. F. A), T ordera, Malgrat
(quatre voltes).
En aquesta cursa hi poden
prendre part tots els corredors
d 'aquestes encontrades. La Comi ssió o rganitzado ra disposa de
valuosos premis en metàlic, que
oportunam ent s'a nunciaran .

A les 5 de la tarda:
Gran partit de futbol a càrrec
dels potets equips Juncosa F. C.
i C. E. Malgrat.

Tarda a les 6 i nit a les 10:
Debut al Teatre Liceu dels renombrats espectacles « Fantasio
1934» amb la tan popular orquestra «Fatxendes».

Llibr~ria
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Malgrat un dia plorava,
plorava sense consol,
perquè la pesta hi entrava
cada llar omplint de dol.
· No podia força humana
posar barrera al seu pas,
amb toc frequent la campana
anunciava un no u traspàs.
Esmaperdut tot el poble,
ple d'angoixa i abatut,
remembrà amb un gest noble
de Sant Roc l' excels virtut,
i postrant-se amb fe sincera
als peus del Sant miracler,
un prodigi d'ell espera
que la terra no pot fer.
En mig de tanta amargura
que punyia iP.finits cors,
la mà del Sant amb finura
aíxugà bentost el-. plors,
fent que la mort omeiera
de Malgrat alcés el vol,
fugint com l'au a qui esvera
la llum primera del soL
Des de llavors joia viva ·
desbordà com un torrent,
que n'és la festa votiva
testimoni fefaent.
@
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Antigues festes anyals
de que ja es perd la memòria
recorden tals festivals
c~m trofeus de victòria.
La cvigília era selecta:
melodies capvesprals
i eclosió de la Festa,
Completes solemnials.
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L'endemà l'església plena,
tothom a Ofici Majó,
i ciris de tota -mena
davant l'altar del Patró.
Predicador de gran fama
des de la trona enlairat,
amb agraïment proclama
del Sant l'excelsa bondat.
La tarda, vespres cantades,
prenia un típic coló;
finestres endomassades
per passar la processó.
Bell florir de poesia!
el Sant recorre els carrers,
circuint-lo amb galania
terrassans i mariners.
I la processó avançava
amb sos penons triomfals;
l'aire pur s'extasiava,
amb cadences musicals.
I el Sant passava serè
beneïnt la gent i coses
a canvi d'aquella fe
feta una pluja de roses.
I@)

@

@I

Mes el temps tot ho trasmuda
i eixos fets ja reculats,
són joia del tot viscuda
per devots avantpassats.
L'amor que els cors encenia
jamai potser tornarà;
del goig que l'avi sentia,
qui sap si el nét se'n riurà?
Sigui com sigui la història
amb lletres d'or marcarà,
que un jorn de trista memòria
Sant Roc, en joia, mudà.
FELIX PARADEDA, PnRE.
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