El PERQUÈ DE LES FESTES MAJORS
Són temps dolent per a la lírica, com deia el poeta i la cançó de ‘Golpes Bajos’, i també per a tot allò que no passa per
la petita pantalla televisiva, la de l’ordinador o fins i tot per la del mòbil.
Però no sempre ha estat així, i encara que els més joves no ho recordin, no cal anar molt enrera en el temps i trobar-se
una televisió amb dos canals i en blanc i negre.
En aquest context recordo les meves festes majors d’infantesa a Cabrera com el trencament de la monotonia d’una vida
que descobríem, mentre anàvem creixent a poc a poc.
Les festes majors eren –i encara són ara, potser en menor grau perquè tenim “més de tot”– la manera de retrobar-nos
amb el nostre poble i els veïns amb qui convivim, de guanyar hores d’esbarjo a la nit, de compartir unes estones que
més que pròpies són de la col·lectivitat.
Han passat els anys ---–ep!, que només en tinc 41– i mirant enrere i garbellant en els records, em vénen al cap els jocs
infantils com la cucanya, el permís per arribar a casa més tard per anar al ball, les sardanes, les actuacions de la Mary
Sanpere, de l’esperat Rudy Ventura i la seva trompeta màgica, de Xesco Boix per als més petits i el ritme, la
‘marxa’ inqüestionable de les orquestres (un clàssic era i és La Meravella). Un any, fins i tot em sembla recordar que
va venir la Sara Montiel i no va acabar bé, i un altre, d’aquest n’estic segur perquè no fa tant, la Norma Duval.
També, com no!, tot l’univers màgic i mític de les atraccions, que a Cabrera sempre han estat poques, però no per això
menys desitjades i seguides. Hi triomfaven els autos de xoc i les barraques de tir amb escopeta de balins.
I tot aquest còctel en el marc d’uns mesos de vacances, de major retrobament amb la colla d’amics del poble, però
també amb els de Barcelona, que estiuejaven aquí i amb qui aleshores podíem passar més temps.
No vull caure en el parany de dir que aleshores tot era bo per a nosaltres, perquè la joventut sol ser territori de conflictes amb un mateix, però la senalla del temps, sortosament, filtra el dolent, arracona moltes coses i deixa d’altres, les
millors, en primer plànol de la memòria.
En fer-me més gran, a part de participar en les festes, vaig poder col·laborar-hi. En primer lloc de la mà de l’enyorat
Ramon Fontseca, regidor de Cultura durant vuit anys i una de les dues persones que van saber transmetre’m la seva
veritable importància.
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Es podrien dir moltes coses bones de l’amic Fontseca, molts que el van conèixer ho saben, però en ell més que en ningú confluïen l’amor per donar suport a la cultura local i la reivindicació de les festes majors com a punt de trobada vital,
àgores en les quals es vivia amb il·lusió el trencament de la vida diària, encontres amb la unitat del que anomenem
senzillament “poble”.
De les festes que vaig viure amb en Ramon em quedo amb la primera il·luminació nocturna del Castell, un secret per a
tot el municipi fins al moment del primer punt de foscor, que va fer exclamar a una persona:
– Sí que cau tard el sol avui a Burriac!
Poques persones com en Fontseca han entès tant la importància de les festes majors, hi han cregut amb tanta convicció i han treballat tant per fer-les possibles.
L’altre amic que associo amb les nostres festes majors i que no podria deixar-me de banda va morir més recentment, fa
uns mesos. Em referereixo a Joan Vilalta i Reixach, cronista oficial de la localitat i incansable escriptor any rere any als
programes festius, fins a confegir un gran llibre de textos en els que podem trobar la seva incansable voluntat de preservar la memòria de fets i persones, figures i paisatges.
En aquest programa en el que no sortirà un escrit seu seria injust no recordar-lo com un dels que s’han estimat més el
nostre poble i que han cregut que les festes majors ajuden a vertebrar-nos com a col·lectiu humà, que al cap i a la fi és
el que som.
No sé si amb tot el que us he dit responc al titular d’aquest text. Les festes majors serveixen una mica a cadascú per al
que li sigui més útil. En el meu cas van ser trossos d’il·lusions i de moments que conservo en la memòria i el record de
persones que hi han cregut i que m’han ajudat a estimar Cabrera de Mar i el que significa. També, molt important això,
van ser i són portes obertes a la participació en aquest espai de trobada tan necessari.
Mentre, passa el temps, no ho podem evitar, què hi voleu fer. I les coses més properes, encara que siguin petites en
un món global, s’integren en la nostra memòria personal i ens donen caliu i força per anar tirant cap endavant.
Ei!, no us perdeu aquesta Festa Major, com totes, plena de noves i grans oportunitats per a qui vulgui trobar-les.
Albert Calls i Xart
Periodista i escriptor

PROGRAMA D’ACTES
DIVENDRES 18 DE GENER
A les vuit del vespre, a la Sala d’exposicions de Can Bartomeu: Inauguració de l’exposició
LA REALITAT D’UN DESIG. Pintures d’Antoni Nogué Zabalza

DISSABTE 19 DE GENER
A les deu del matí, a la Plaça de l’Ajuntament BOTIFARRADA de Festa Major

Organitza: Penya Barcelonista.
De deu del matí a dues del migdia, PARC INFANTIL a la Pista vella de bàsquet i Plaça de la
Fàbrica
A tres quarts de dotze del migdia, a la Sala Nova presentació del llibre “ FRAGMENTS DE LA
NOSTRA HISTÒRIA” de Joan Vilalta i Reixach -cronista oficial de Cabrera de MarA la una del migdia, Inauguració centre de Joventut CAN MARTINET
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A les sis de la tarda, a l’Envelat Municipal, Espectacle Infantil amb el Mag Edgar i Els pallassos
Apo i Pestañita amb el espectacle Al MEU JARDÍ.
A la mitja part xocolatada oferida a càrrec de Cabrera Solidària
A les deu de la nit, a l’Envelat Municipal, Teatre LA FILLA DEL MAR d'Àngel Guimerà.
Després de l'èxit de fa dues temporades de L’Hostal de la Glòria, el T.A.C. aposta de nou per un gran clàssic català.
Aquesta vegada, presenta el drama LA FILLA DEL MAR d'Àngel Guimerà, considerada una de les obres majors de l'autor i, sens dubte, una de les més rellevants del teatre català.
En aquest muntatge veurem i viurem una història on se’ns exposen les relacions humanes i se’ns fa veure que tot el
que passava fa un grapat d'anys, continua sent d'actualitat, tot i que l'obra està emmarcada en un petit poble mariner a
principis del segle XX.
Direcció: Jaume Alsina.

Us hi esperem a tots!

DIUMENGE 20 DE GENER
A dos quarts de dotze del matí, MISSA MAJOR cantada pel Cor Parroquial
A dos quarts d’una del migdia, a la Plaça de l’ Església SARDANES amb la cobla Ciutat de
Mataró
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PROGRAMA D’ESPORTS
DISSABTE 19 DE GENER
A dos quarts de cinc de la tarda, al camp Municipal de futbol, AMATEUR "A" CABRERA-OASIS
A dos quarts de vuit del vespre, al camp Municipal de futbol, AMATEUR "B" CABRERAROCAFONDA
A les onze del matí, al camp Municipal de futbol, BENJAMÍ "B" CABRERA-SUSSANENC
A les onze del matí, al camp Municipal de futbol, BENJAMÍ "A" CABRERA-CERDANYOLA
A la una del migdia, al camp Municipal de futbol, ALEVÍ-7 CABRERA-GURB

DIUMENGE 20 DE GENER
A les nou del matí. a les pistes de Petanca Municipal del Pla de l’Avellà
Torneig de Petanca lliga alt Maresme

•
•
•

Club Petanca Pla de l’Avellà - Cabrera - Club Petanca Canet de Mar
A les nou del matí. a les pistes de Petanca Municipal de Can Llorell
Torneig de Petanca lliga catalana
Club Petanca Cabrera - Club Petanca Kuffert de Malgrat de Mar
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Queda reservat al dret d'admissió a tots els actes que se celebren.
Tots el actes començaran amb la màxima puntualitat possible.
La Comissió es reserva el dret d’alterar o de suspendre alguns actes programats, si causes imprevistes així ho obliguessin.
Tots els actes seran gratuïts

EL SOL DE MITJA TARDA
Per la situació geogràfica, Cabrera gaudeix en la majoria dels dies de l’any d’un Sol mediterrani, que ens dona amb la
claredat de la seva llum, una bellesa acompanyada d’una temperatura suportable en totes la estacions del calendari,
oferint-nos una agradable estada a tots els cabrerencs.
Jo, suposo que la primera llum del Sol Ixen, pot ser que nosaltres li donem mes importància que ella ens anuncia el
començament d’un nou dia per exercir les nostres activitats que ens imposa la vida. Però, també l’ultima llum de la tarda, o sigui la del Sol de Ponent, es molt necessària, perquè ens promet el merescut descans que tant necessitem.
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vida. I que en aques

Però jo, en una d’aquestes moltes tardes que estic assegut en un banc del Mirador que hi ha al final del carrer de Giro-
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hora il·luminava al Poble me’l feia d’aquesta manera.
El Sol que tenim a mitja tarda
encara es clar i resplendent,
que il·lumina les nostres cases
en tota la seva cara de Ponent.
I allà, al cim del nostre Montcabré

R

A poc a poc el Sol s’hi va apropant
que ens donarà l’última llum
perquè el dia ja s’està acabant.
Que tranquil queda el nostre Poble
quan la jornada adéu l’hi ha dit,
gaudirem d’una plàcida vesprada
i Cabrera tindrà una Bona Nit.
Per molts anys, desitjo a tots el cabrerencs, que amb salut, pau i benestar, puguin gaudir d’aquest Sol que ens dona
vida. I que en aquesta Festa Major de Sant Vicens, l’alegria que ens dona la Festa ompli de joia les nostres
llars des de la primera llum del Sol ixen i que no s’acabi encara que el Sol vagi a Ponent.
Es el meu parer.
Ramon Bonet i Casanovas
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