
 

 

 

Que n’era i que n’és de bonica 
la festa del poble, 
la festa de casa, 
la Festa Major!!! 
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VALL-ALTA 



ELS ESPAIS DE LA FESTA MAJOR,  

DELS ANYS QUARANTA ALS ANYS VUITANTA 

                                 

 

La Festa Gran d’una població es remunta en la nit del 

temps fins a èpoques molt llunyanes de la nostra i, des 

de sempre, ha anat lligada a les celebracions en honor 

d’una o de diverses divinitats. Desprès dels grecs i dels 

romans, el Cristianisme va saber assimilar aquesta 

tradició mil·lenària i, en una hàbil adaptació a la nova 

creença, va instituir una Festa Major el dia del sant 

protector de cada població. En el nostre poble la Festa 

Gran es celebra en honor dels sants metges Cosme i 

Damià, el 26 de setembre. Tanmateix, sembla que no 

sempre ha estat així, ja que, molts anys enrere, la Festa 

Major es celebrava el 16 de setembre, dia de Sant 

Cebrià, la imatge del qual presideix l’altar major de 

l’església parroquial. El motiu i el moment exacte 

d’aquest canvi es difícil d’esbrinar perquè ens manca 

documentació però, segons la tradició oral transmesa 

de pares  a fills, es va decidir canviar-ne la data al dia 

dels sants metges perquè aquests varen protegir la 

població durant l’epidèmia de pesta de l’any 1607. 

Per escriure aquest article hem escoltat els records 

d’algunes persones grans del nostre poble que, en el 

seu dia i per a alguns d’ells durant gairebé 15 anys, van 

formar part de la Comissió de Festes i van organitzar la 

Festa Major. Des del CESC volem ressaltar la 

importància d’escoltar i donar veu a la gent gran, 

perquè tenim la ferma creença que una societat que 

oblida els seus majors perd la seva identitat. 

En el sentiment de la gent gran de Sant Cebrià, la Festa 

Major significa, a part de la festa en si mateixa, el 

manteniment d’una tradició que van aprendre d’avis i 

pares. La plaça, els carrers, els espais on, des de petits, 

han viscut la Festa Major, són llocs de referència a 

l’hora de fer memòria i d’evocar el temps passat. Els 

records els porten enrere, als temps de joventut i 

d’infantesa, i la memòria de les coses viscudes esdevé 

quelcom de molt especial. 

A part de recollir els records i les vivències d’aquells 

que, des dels inicis dels anys setanta fins ben entrats 

els anys vuitanta, van formar part de la comissió de 

festes i van rebre l’encàrrec d’organitzar la Festa 

Major, hem cercat informació sobre els espais de la 

festa en l’arxiu municipal i en l’arxiu del CESC, però 

hem constatat una vegada més que la documentació és 

escassa i que sort en tenim de la memòria oral per 

reconstituir el passat. L’arxiu municipal es va perdre 

durant la guerra civil; durant la postguerra el consistori 

va guardar ben poca cosa i en l’arxiu parroquial al qual 

podem accedir, només figuren els bateigs, els 

casaments i els òbits.  

 

Festa Major al Pavelló 

 



                                   

La documentació més antiga que hem trobat sobre  la 

Festa Major són uns apunts escrits els anys 1926 i 

1927 per la Maria Mataró Romà en un paper 

d’embolicar, que fan recompte de les viandes i del 

peix venuts a la botiga que regentava que, en aquell 

moment,  era l’ única botiga de queviures del poble. 

Hi podem llegir en la llista de carns per a la festa dels 

sants metges de l’any 26:“19  pollos pequeños; 7 

conejos; 7 moltós (xais) i 17 kg entre vedella i porc” 

i en la llista del peix: “llagosta; lluç; calamar; sèpia, 

musclos, escamarlans i congre”. 

 

 

Aquestes notes senzilles ens donen testimoni que es 

feia festa grossa a les llars de Sant Cebrià per la Festa 

Major i que les mestresses cuinaven un bon àpat per a 

la família. 

Les persones consultades recorden, encara que ells 

fossin molt joves en aquells moments, que l’any 1941 

o 1942, els actes de la Festa Major es van fer en un 

envelat llogat per a la ocasió i pagat per l’amo de Can 

Plana de Baix. No recorden quina orquestra va venir 

a tocar, però sí tenen molt clar que, durant la funció 

de teatre, es va cantar “El Manojo de Rosas” i “Los 

Claveles”. A partir d’aquests anys i fins a finals dels 

anys seixanta, els actes de la Festa Major es van fer a 

la sala de Can Martri.  

No tenim cap més document escrit fins al programa 

de la Festa Major de l’any 1951 conservat en l’Arxiu 

Municipal. Està òbviament escrit en castellà, consta 

de 5 pàgines i només inclou 3 anuncis comercials. Hi 

ha dos articles, un  sobre la festa dels Sants Metges i 

l’altre sobre l’origen de la parròquia de Sant Cebrià.  

 



                                                                               

                                                         

 

La salutació no està firmada pel batlle, sinó per la 

Comissió de Festes, però sense citar els noms dels qui la 

formaven.  

 

Finalment, hi trobem l’ordre de les activitats que es 

repartien en dos dies, els 27 i 28 de setembre, 

independentment que fos o no cap de setmana. Constatem 

que les activitats programades i els espais de la Festa 

Major es corresponen amb els records d’aquells que hem 

consultat. Ens han explicat que en el “Ball de Dansa” 

(Gran Danza), l’orquestra tocava 5 balls i era gratuït, en el 

“Ball de Tarda (Lucido Baile), en tocava 8 i en el “Ball de 

Nit”, en tocava 16. Concerts i balls es feien a la sala de 

Can Martri. S’havia de pagar per als balls de tarda i de nit 

però el de tarda era més barat que el de nit. Les dones  

 

tenien un carnet en el qual s’apuntaven amb qui havien 

compromès cada ball. En els concerts i en el ball de nit i 

de gala, la gent havia d’anar ben vestida; per als senyors 

el vestit i la corbata eren obligatoris. Les sardanes es 

ballaven a la Plaça.  

 

En aquesta època, els músics es repartien per les cases per 

dinar i sopar. No va ser fins més tard que van prendre  els 

àpats en els restaurants. 

Recorden que, des de mitjans dels anys quaranta fins a 

principis dels anys seixanta, es van succeir diverses 

comissions de festes, algunes d’elles formades per les 

mateixes autoritats i que, en algunes reunions per preparar 

la Festa Major, es va viure molta tensió entre les autoritats 

i els contribuents, una tensió que no va anar més enllà per  

 

la prudència d’alguns assistents. En Josep Pla, de Can Jan  

Petit, ens parla de cadires aixecades per sobre dels caps de 

la gent, a punt de ser projectades sobre els membres de la 

comissió. 

De l’any 1964 a l’any 1969, amb en Narcís Bota com 

alcalde de Sant Cebrià,  en Joan Roig, en Josep Pla, en 

Joan Missé i en Joaquim Serra formaven la comissió de 

festes.  

Continuava la programació de dos dies però s’hi va afegir 

un passa carrers amb banda de música que acompanyava 

les autoritats des de l’Ajuntament, que en aquell temps 

estava en l’edifici de Can Martri, fins l’església. La banda 

de música tocava en la missa solemne, en les sardanes  i 

en tots els balls de la Festa Major.  

La comissió treballava de valent 15 abans per preparar la 

sala: pujava els taulons per muntar el entarimat un a un 

des de Can Cisteller; pujava el piano per l’escala, posava 

les cadires... l’any 1967 els actes de la Festa es van fer al 

garatge del Baix Montseny perquè, segons sembla, es 

devien uns diners de l’any anterior a en Francisco 

Montasell i es va negar a que es fes a Can Martri. En pocs 

dies la comissió es va haver d’espavilar i sort en van tenir 

de poder aprofitar el entarimat de la festa Major de 

Calella i de que en Llobet, l’alcalde de Calella, que era 

electricista, s’encarregués de muntar les llums.  

 

De l’any 1970 fins l’any 1986, que es va inaugurar el 

pavelló poliesportiu, es van llogar envelats per fer els 

concerts, els balls i les funcions de teatre o espectacles. 

Amb el canvi de batlle, la comissió de festes va canviar i 

va quedar constituïda per vuit persones: mossèn Alfons 

Torrus, (que feia de tresorer i s’encarregava  de negociar 

el que s’havia de pagar de drets d’autor) ; en Josep Pla 

(que només va estar-hi dos anys per facilitar el pas d’una 

comissió a l’altra); l’Agapito Missé, en Joan Serra, en 

Lluís Montsant, en Josep Urban i en Josep Ruscalleda. 

  

Ens expliquen que el mossèn, que era de Canet, 

s’encarregava  de negociar el que s’havia de pagar de 

drets d’autor i que regatejava tant com podia perquè sortís 

més barat i hi hagués més benefici. 

1977 



 

             

Recorden entre rialles que, com el mossèn no anava 

als balls, en més d’una ocasió van haver d’anar a 

trucar a la porta de la rectoria a les dues o a les tres 

de la matinada perquè l’orquestra volia cobrar i el 

mossèn tenia els diners. La Festa Major es va passar 

al cap de setmana per poder recaptar més diners i 

poder portar bones orquestres i bons espectacles. 

Gent del poble i dels pobles veïns que solien venir a 

la festa, treballaven fora i els veïns de les 

urbanitzacions venien només el cap de setmana. 

L’Ajuntament donava a la comissió una quantitat fixa 

de diners i ells havien de cercar-ne més per cobrir 

totes les despeses. Publicar anuncis d’ empreses i 

comerços, no només del poble sinó dels pobles 

propers, Sant Pol, Arenys de Munt, Calella..., va 

donar resultat però l’Agapito Missé ens explica que 

havien de fer el porta a porta per aconseguir-los. En 

Joan Serra ens diu que el primer envelat que van 

llogar els va costar 60.000 pessetes i tenia 60 llotges 

amb 6 cadires cadascuna. El lloguer de les llotges, 

malgrat les irregularitats d’alguns espavilats que 

llogaven 6 cadires i feien entrar més gent, va ser 

també un bon mitjà de finançament.  

 

 

 

 

Expliquen que un any van contactar un envelat de  

vidre (no en van trobar cap altre), però va ser  un 

fracàs rotund perquè va caure un gran aiguat i tot va 

quedar ben negat.  

Si comparem el programa de l’any 1977 amb el de 

1951, el primer que veiem és que està escrit en català 

i que la salutació (oferiment) està signada pel batlle, 

Joan Roig. Els anuncis ocupen una bona part del 

llibret i les activitats es distribueixen en quatre dies: 

el dijous 29 el repicar de les campanes a les 13h, obre 

la festa; el divendres 30 comença amb dues misses, la 

diària, a les 7,30h i l’ofici solemne, presidit per les 

autoritats, a les 11h amb música de l’Orquestra 

Maresme i cant dels Goigs, cant que no apareix en el 

programa de 1951. Seguidament, sardanes a la Plaça 

a les 12h. Observem que no hi ha Ball de Dansa al 

migdia; per contra a la tarda, a les 18h  s’ha 

programat un festival infantil a l’envelat. A les 22h, 

l’Orquestra Meravella ofereix un concert de música 

catalana i amenitza tot seguit el Ball de Festa  Major 

durant el qual s’escollia la Pubilla i les seves Dames 

d’honor, una tradició que es va celebrar per primera 

vegada a Sant Cebrià l’any 1960. El dissabte dia 1 

per la tarda, en el camp de futbol es juga un partit i 

durant la mitja part, es ballen sardanes amb la Cobla 

Selvatana.  A les 19h, l’Orquestra Selvatana 

amenitza el Ball de Tarda i la mateixa orquestra 

s’encarrega, a les 23h, del concert i del Ball de Nit, 

amb el suport del grup Los Diablos que devia tocar 

per als més joves.. 



 

                                              

El diumenge dia 2, darrer dia de celebracions, el 

programa anuncia, a les 16h, jocs infantils i 

competicions amb repartiment de premis en el camp 

de futbol i, a l’envelat, a les 20h, un Ball de cloenda 

amb el conjunt Silvia Super Show. 

Observem que en els anys setanta els espais de la 

Festa Major són similars als del programa de 1951 i 

amb molta probabilitat, als de les dècades dels 

cinquanta i dels seixanta : l’envelat (en lloc de la sala 

de Can Martri), i la Plaça, però s’han ampliat amb el 

camp de futbol i amb el camp de tir al plat, que es 

trobava en la carretera de pujada a Castellà d’Indies. 

Cal remarcar, d’altra banda,  la varietat d’orquestres i 

grups que tocaven en els concerts, balls i sardanes, 

mentre que, molts anys enrere, una sola orquestra, La 

Selvatana, en el programa de 1951,  s’encarregava de 

tota la Festa Major.  

Els membres de la Comissió dels anys setanta i 

vuitanta recorden que, durant els jocs infantils es 

feien carreres de bicis i de sacs i els infants jugaven a 

trencar l’olla i que van fer venir al poble cantants 

com en Jorge Sepúlveda, en Ramon Calduch, i 

artistes de varietés com La Bombi, la Guillermina 

Mota, la Mari Santpere, etc. “Menys la Trinca, els 

vam tenir tots” conclou en Josep Ruscalleda. I ens 

expliquen que, un cop fets els comptes, els quedava 

el diner just per fer un sopar amb les seves parelles. 

Un premi modest en relació a la feina feta. 

Tanmateix, tots recorden aquells temps amb afecte i 

satisfacció. 

Marta Colell Rotger 

1951 

 

1977 

 

1979 

 



 

                                                                amb el suport de   

Plaça Baix Montseny, 1 

08396 Sant Cebrià de Vallalta 

cesc-santcebria@hotmail.com 

http://cescsantcebria.wordpress.com/ 

937630154 - 680128845 

 

Diades cebrianenques a Sant Cebrià de Rosselló: 

Els dies 12-13 i 14 de Setembre, coincidint amb la 

Festa Major de Sant Cebrià de Rosselló, es van portar 

a terme les primeres DIADES CEBRIANENQUES. 

Gent diversa del nostre poble s’hi va apropar per 

gaudir de la bona companyia amb els amics 

cebrianencs i poder compartir plegats els actes que 

estaven programats per a la ocasió.  

El dissabte tarda  el grup “Elgarrekin”va fer una 

demostració de forces Basques. Els Castellers de Baó 

varen aixecar tres castells al bell mig de la plaça de 

l’Ajuntament. La Coral “Svegliu D’Isula” ens va 

delectar amb els seus cants polifònics corses. I ben 

entrat el vespre vàrem seguir als correfocs de “La 

infernal de La Vallalta” acompanyats de la 

“Txacum”.Diumenge al matí hi va haver una fira amb 

productes artesanals dels tres territoris (bascos-corses 

i catalans).La Regidoria de Promoció Econòmica de 

l’Ajuntament de Sant Cebrià de Vallalta va 

participar-hi amb la degustació de productes artesans 

de casa nostra. La vocalia d’agermanament  es va 

afegir a l’estand per tal de donar a conèixer a tothom 

el vincle d’agermanament entre els dos pobles. 

Des de la vocalia d’agermanament donar les gràcies 

als dos Ajuntaments pel suport rebut i al “Comité de 

Jumellage” per la incansable tasca de vetllar sempre 

pel bon funcionament de tot el que estava previst. 

 

Esperem poder tornar-ho a repetir el proper any ! 

 

Montse Pi 

Vocalia d’agermanament 

 

 

 
 

 

 

In Memoriam. 

Ramon Bruguera i Gelada, dissortadament traspassat 

el dia 25 de febrer de 2014 , ha estat un inestimable 

soci col·laborador del CESC que, desprès de la mort 

del nostre comptable, Sr, Manel Puiggené Bruicones, 

va aportar tots els seus coneixements de comptabilitat 

a la tresoreria del nostre Centre d’Estudis. Des 

d’aquestes línies volem remarcar la seva implicació 

en el projecte del CESC, no tan sols en el suport 

tècnic al nostre tresorer, Joan Torrent Torrent, sinó 

també amb les seves idees i suggeriments perquè la 

feina que fem entre tots fos el més eficient possible i  

arribés a la majoria de gent del poble. Pensem que res 

no descriu millor el tarannà i la bonhomia d’en 

Ramon Bruguera que les paraules pronunciades en la 

cerimònia d’enterrament per un company de feina, en 

Francesc Membrive: ... un company, un mentor, un 

amic que sempre fugia quan sentia la paraula 

“feina”, doncs deia que s’estressava, quan, 

paradoxalment, era un pencaire com pocs, dels 

darrers de la seva espècie, que veia en el tracte 

personal, en les coses “com es feien abans”, en 

guanyar tres i mai gastar més de dos, i en tantes 

altres coses. Et vaig conèixer poc, massa poc. Lliçó 

d’avui per a navegants: estima tot aquell que hagis 

d’estimar, no donis res per dit si no estàs segur 

d’haver-ho fet, aprofita cada moment com si fos el 

darrer. No ens enduem res quan marxem, només 

deixem, de manera que deixa als teus bons records i 

bons moments viscuts.  

Ramon Bruguera Gelada, Descansa en pau 
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