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En moltes viles i ciutats dels nostre país, la Festa Major significa un trasbals considerable.
Per uns dies, l’activitat de la població deixa de ser l'habitual per passar a ser una cosa
excepcional.
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Major
2015
Presentació Alcaldessa

S’organitzen tota mena d’actes, balls i espectacles per a tots els gustos. Els carrers s’omplen de vilatans i forasters. I les cases, d’amics i familiars, sobretot a l’hora dels àpats. No
en va parlem dels dinars de Festa Major i recordem la gran varietat de receptes, pròpies
d’aquest dies, i dels platillos de després.
A Roses, com en tants altres pobles de la costa, aquest trasbals ja no el notem tant. I, a
vegades, ens passa que ni ens adonem que és Festa Major. És lògic. Per a nosaltres, tot
aquest brogit, que per a alguns encara és excepcional, va lligat a l’estiu i al turisme. I la festa
ens agafa, precisament, en el moment de més feina i de màxima activitat al poble.
Amb tot i això, no hi hem volgut renunciar, a la nostra Festa Major. Ja fa uns quants anys
que la gent de Roses hem demostrat que som capaços de mantenir-la ben viva. D’uns anys
cap aquí, s’han anat canviant formats, emplaçaments, espectacles..., sempre amb la finalitat de millorar.
Ens hem de fer nostra la Festa Major, però sense oblidar-nos d’obrir-la i de fer-ne partícips
a tots aquells que han escollit, precisament aquests dies, els nostres apartaments, hotels,
càmpings o platges per passar-hi les vacances.
Des de l’Ajuntament, preparem els actes amb molta il·lusió. I espero i desitjo que cadascú
de vosaltres pugui gaudir d’algun acte.
Bona Festa Major 2015!
Montse Mindan
Alcaldessa de Roses
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La Festa Hel·lènica
Article d’investigació de Xènia Berta Argelés
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Xènia Berta

La Festa Hel·Lènica
L’any 1912, enmig dels actes programats per la
Festa Major, s’incorporà un espectacle nou, sorprenent: la representació de tres obres de teatre
grec clàssic. Roses era encara un petit poble de
pescadors, allunyat de Barcelona, el centre de la
cultura catalana de llavors i, si bé les funcions
teatrals de companyies ambulants eren una de
les activitats apreciades a la festa, no era
corrent poder assistir a unes representacions
teatrals com les que van formar part de la Festa
Hel·lènica.
Els principals promotors de l’esdeveniment, de
caire benèfic, foren els senyors Cusí −diputat del
districte−, August Pi-Sunyer, Joaquim Gay, Josep
Pous i Pagès, Garrigoles −hisendat de Castelló
d’Empúries amb casa a Roses− i Pere Rahola
Molinas1. La recaptació anava destinada a la
Casa de la Família, una entitat de Barcelona
dedicada a la rehabilitació de delinqüents i a la
reinserció social.
La Festa Hel·lènica va consistir en una conferència
de l’escriptor figuerenc Josep Pous i Pagès sobre
la tragèdia grega i, el dia següent, es representaren tres obres de teatre grec.
L’organització de la festa tingué gran ressò a la
premsa de l’època i hi assistiren personalitats i

distingides famílies empordaneses com els Senillosa, de Nouvilas, Coll, D. Eusebi de Puig, Poch de
Feliu, la baronessa de Cuadras, Vidal Topete, Santaló i molts d’altres2.
L’esdeveniment va tenir lloc a la Pedrera nova,
una esplanada que existia abans d’arribar al far,
arran de mar. Tots els assistents quedaren fascinats per l’escenari. Un periodista en feia una descripció:

L’escenari tenia per bastidors macissos de roques
y per bambolines el mateix cel que sembla descansar en altres indrets de badia, damunt mateix
de les montanyes de la Escala y les mines de la
ciutat grega d’Empúries 3.
Un altre mitjà, La Veu de l’Empordà, en va fer
una descripció semblant:

L’escena estaba encertadament disposada. A la
dreta, uns quants pins marítims y abets; a l’esquerra, una elevada y cantelluda roca, al peu de la
que hi havia una bauma; en el centre, uns quans
arbres artísticament combinats y després roques
servien de fons al primer terme, les que’s estacaban ab gallardia, sobre el blau puríssim del mar,
llatí; y allí en l’infinit es dibuixaven borrosament
les plates d’Empúries, l’Escala y les Illes Medes 4.
6

Les obres que es presentaren en el programa
foren Philoctetes de Sòfocles, la tragèdia Prometeu encadenat d’Esquil i El Cíclop, un drama satíric, d’Eurípides. L’actuació es va realitzar el 25
d’agost i començà amb una ovació davant l’arribada en vaixell dels personatges. Tal com relatava la premsa de l’època el desembarc, maravella
de plasticitat, fa un efecte indescriptible 5.

Tot i que la Festa Hel·lènica va crear molta
expectació i va ser un èxit de públic, sembla que
gran part dels assistents no van entendre les
obres. Una crítica escrita al diari Empordà federal narrava així la reacció del públic:

La Festa no ho fou de públic, ja que aquest, tan el
de cadires com el d’entrada general, romangué

fred e indiferent devant les belleses de la tragedia grega. La manca de compenetració de la multitut ab l’obra fou degut a manca de preparació 6.

Imatges

Finalment, els beneficis que generà l’obra als promotors d’aquest acte benèfic recaigueren en l’entitat la Casa de Família. Un grup de teatre d’aquesta
entitat va ser l’encarregat de representar les tres

_3. Article publicat a Ilustración Artística,

_1. Article publicat a Ilustració Catalana.
_2. Article publicat a Ilustración Artística,
núm. 1.601 (p. 586), 2 de setembre de 1912.
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núm. 1.601 (p. 587), 2 de setembre de 1912.
_4. Article sobre l’actriu Carme Castillo publicat
a Feminal, núm. 66. 29 de setembre de 1912.
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obres de teatre a mans dels directors Coromines
i Prat.

Carme Castillo. Pel que fa aquesta última, un
article publicat a la revista Feminal la posava
com a exemple a seguir per les actrius aficionades, ja que interpretava obres difícils i no el
repertori de migrades y estúpides produccions
que sovint representen en casinos i societats de
Barcelona 10.

La representació probablement aixecà força revolada a Roses i les repercussions degueren ser significatives a l’Ajuntament perquè un any més tard,
August Pi i Sunyer, el principal promotor de l’esdeveniment, donà 100 pessetes de la liquidació
de l’esdeveniment teatral al poble de Roses.

Notes
_1. “La festa helènica de Roses”, Escena Catalana,
núm. 308, 31 d’agost de 1912, Barcelona, pàg. 5.

L’Ajuntament decidí destinar aquest donatiu a la
construcció d’un petit rentador públic en el paratge del Rastrell7. Tanmateix, l’obra encarregada al
mestre d’obres Àngel Marés costà 115 pessetes,
15 més de la quantitat disponible. Tot i la voluntat expressada pel consistori8 d’ajustar el cost a
l’import exacte del donatiu, aquest fet tampoc
va estar exempt de polèmica.

_2. A l’article publicat a La Veu de l’Empordà el
dia 31 d’agost de 1912 es fa un repàs a les personalitats assistents. El periodista fa una llarga
enumeració que acaba amb un "i molts altres
que la nostra ploma no tingué temps d’apuntar y
sento no recordar".

La casa de família

_3. “El teatre grech a Roses”, Ilustració Catalana
2a època, núm. 483, 8 de setembre de 1912, pàg.
484-485. S’ha respectat l’escriptura original en
les cites de mitjans de l’època.

La companyia que representà l’obra fou un grup
de teatre de l’entitat Casa de Família, una institució benèfica fundada pel sacerdot Josep Pedragosa Monclús dedicada a la protecció de menors
i a la rehabilitació de delinqüents. El actors van
ser durament criticats per la premsa empordanesa que va escriure que els recitats deixaren
molt a desitjar9. Tanmateix, dels actors que hi
intervingueren van rebre un fort aplaudiment:
els senyors Queraltó, Peracols, Vives i la senyora

_4. “De la festa Helénica, l’ànima dels Grechs
palpitant en la platja de Roses”, La Veu de l’Empordà, núm. 411, 31 d’agost de 1912, pàg.2
_5. La festa helènica de Roses, Escena Catalana,
núm. 308, 31 d’agost de 1912, Barcelona, pàg. 5.
8
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_6. Empordà Federal, 31 d’agost de 1912, p.3
_7. “…á la inmediata construcción de un pequeño y sencillo lavadero para el público en el paraje
denominado ‘Rastrillo’… ya que en presupuesto
existe consignación suficiente para las atenciones de Beneficiencia”. Arxiu Municipal de Roses,
document del mes de setembre de 2012, Teatre,
beneficència i un safareig.
_8. El preu es va intentar ajustar durant les sessions plenàries de 9 i 23 d’agost de 1913. "Teatre, beneficiència..." Op. cit.
_9. “De la festa Helénica, l’ànima dels Grechs
palpitant en la platja de Roses”, La Veu de l’Empordà, núm. 411, 31 d’agost de 1912, pàg. 2
_10. “La senyoreta Carme Castillo”, Feminal,
núm. 66, 29 de setembre de 1912

Bibliografia
Arxiu Municipal de Roses, document del mes de
setembre de 2012, Teatre, beneficència i un
safareig.
Barris, Josep Maria. "Sòfocles, Èsquil i Eurípides
a Roses?", dins Barris, Josep Maria. Roses o la
recerca de la zona grisa. Articles 1999- 2008.
Roses: Ajuntament de Roses, 2008. pp. 325-326

Xènia Berta

"El teatre grech a Roses. Representació del
Filoctetes, el Prometeu encadenat y el Cíclop per
el quadro dramatich de la Casa de la Familia de
Barcelona", Ilustració Catalana, 2a època, núm.
483, 8 de setembre de 1912, Barcelona, pàg.
484-485.

La Rosespèdia
La Rosespèdia és l’enciclopèdia oberta de la vila
de Roses que té com a finalitat esdevenir una
eina de referència documental, tant per als rosincs
com per a tothom que vulgui conèixer el patrimoni
cultural i natural que es pot trobar al municipi.

Erin, Jordi. "La Festa Helénica de Roses", Empordà
Federal, núm. 76, 31 d’agost de 1912, Figueres,
pàg. 3.

La "Festa Hel·lènica" és un dels molts articles
que es poden consultar a la Rosespèdia, que
actualment allotja 426 entrades. Aquest va ser
publicat el 9 d’abril de 2014 i, des de llavors, ha
estat consultat més d’un centenar de vegades.

"Festa d’Art a Roses", Empordà Federal, núm. 74,
17 d’agost de 1912, Figueres, pàg. 1-2.
"Festa Helénica a Roses", Empordà Federal,
núm.75, 24 d’agost de 1912, Figueres, pàg. 2
"La festa helènica de Roses", Escena Catalana,
núm. 308, 31 d’agost 1912, Barcelona, pàg. 5

A l’enciclopèdia virtual sobre el patrimoni cultural i natural de Roses, hi trobareu perfils de personatges notables de la vila, històries personals,
informació sobre la fauna i flora de l’entorn, a
més de llocs patrimonials dispersos pel terme.

"La senyoreta Carme Castillo", Feminal, núm. 66,
29 setembre de 1912, Barcelona, pàg. 14

Per consultar-la només cal que entreu al web
www.rosespedia.cat.

N.V M. "De la Festa Helénica. L’ànima dels
Grechs palpitant en la platja de Roses", La Veu
de l’Empordà, núm. 411, 31 d’agost de 1912,
Figueres, pàg. 2

Us hi esperem!

Imatges de la página 4 a la 7
_1. Fotografies de la representació teatral de la
"Festa Hel·lènica"/fons: AMR (Arxiu Municipal
de Roses).
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Els Colors del Vent
fotografies de Roses de Joan Juanola Segura
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Els dotze barrils
d’anxova de Roses i
un casament comtal
Article d’investigació de Josep Maria Barris i Ruset,
Pol Meseguer Bell i Pep Vila Medinyà
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Barris, Meseguer i Vila

L’Illa del Tresor: un petit descobriment

mero 50 de l’AHG. El seu estat de conservació és
deficient, amb senyals evidents d’humitat i de
proliferació de fongs. La descripció que se’n féu
deia: «Conté diferents concòrdies i ordinacions
relatives a la pesca, com per exemple les fetes
pels pescadors de Roses, amb el consentiment de
la cort d’aquella vila, sobre pesca d’anxova, sardina, bonítols i altres peixos; o bé la concòrdia entre
les universitats de la vila de Castelló d’Empúries i
la de Roses, sobre el peix que es pescarà en temps
de Quaresma i d’Advent, entre d’altres».

El dipòsit de la sala 24 de l’Arxiu Històric de Girona conserva documentació que encara no s’ha
classificat. És a dir, és el lloc perfecte per descobrir un nou tresor, per recuperar una part important del patrimoni documental del país: ningú pot
saber què hi haurà, què s’hi trobarà fins que els
arxivers hi hagin intervingut. El dipòsit de la sala
24 és una veritable Illa del Tresor. És així com un
dia qualsevol de l’any 2005, el diligent personal de
l’AHG va descobrir, enmig de les venerables pàgines rebregades d’un protocol notarial, un plec de
documentació de caràcter pesquer que feia referència a Roses. Actualment, és el manuscrit nú-

La documentació és diversa, però molt important per la seva cronologia reculada i per l’àmbit
temàtic que recull: el món de la pesca a Roses,
un àmbit temàtic, sovint, difícil de fixar sobre
paper. Aquest plec conté la tipologia documental
fonamental per estudiar la pesca en una població, les ordinacions de pesca, unes de les més
antigues del litoral gironí. Les ordinacions són el
recull d’usos i costums que regien l’organització
de la pesca en una localitat determinada, ja fos
Roses, Cadaqués1, Calonge2, Begur o al Vescomtat de Cabrera3, per posar cinc exemples.

A vegades, la documentació més banal, senzilla
o, si es vol, casual, pot aportar la llum suficient
per il·lustrar fets i processos històrics rellevants. El context cronològic o geogràfic esdevé
sovint la pedra de toc imprescindible per dotar
de significat un determinat document que, més
enllà de representar una curiositat, havia passat
desapercebut enmig de les lleixes d’un arxiu.
Almenys fins a l’actualitat...

Enmig d’aquesta documentació, aparegueren vuit
documents solts. El darrer, el número 8, era una
lletra de la Universitat de Roses, és a dir, del seu
govern local, a la Infanta d’Aragó i Sicília.

El document solt número 8 del
manuscrit 50 de la col·lecció de l’AHG
Es tracta d’una carta datada el dia 8 de desembre de 1486, en la qual els cònsols de la vila de
Roses enviaren, a través de la sagetia4 de Francesc Valentí, patró de Palamós5, dotze barrils
d’anxova confitada a la infanta d’Aragó i Sicília.
En la lletra, a més, s’excusaven que el regal era
minso perquè la pesca aquell estiu no havia
estat bona i li comunicaven que ja havien pagat
el nòlit al patró. Ho signaven els “humils e
devots vessays qui mans de aquella [infanta]
bezen”.
És un document curt, aparentment amb poca
informació. Sembla, de vell antuvi, una petja en
paper poc perillosa, inofensiva, una carta inòcua,
sense més transcendència. Però, segur?

01 Enric Prat, Erika Serna Coba, Pep Vila (eds.), Les Ordinacions de la pesquera de Cadaqués (s. XVI-XVIII), 2006, Servei de Publicacions de la Universitat de Girona.
02 Alfons Garrido, Montse Pérez, Joan Lluís Alegret, Montserrat Darnaculleta, Les ordinacions de la Pesquera de Calonge (segles XV-XVI), Palamós, Fundació Promediterrània per a la Conservació, l’Estudi i la Difusió del Patrimoni Marítim, 2010.

Preguntes i respostes.
Una recerca coral
Sovint la recerca històrica porta a resultats que,
de bon principi, ningú podia esperar. La carta
dels cònsols de Roses plantejava molts interrogants i només una investigació coral d’uns quants
historiadors ha permès arribar a unes conclusions satisfactòries.
En primer lloc, el document està datat el dia 8 de
desembre de l’any 86, però de quina centúria?
Podria tractar-se de 1386? La data semblava
molt pertinent, atès que l’any anterior el rei Pere
III El Cerimoniós havia atorgat a la vila de Roses
la capacitat d’organitzar el seu règim municipal.
En aquest context és plausible de pensar que el
Consell rosinc volgués tenir una deferència amb
qui n’havia estat el promotor i valedor, concretament en la figura de la seva filla Isabel d’Aragó i
Fortià, que també ho era de Sicília perquè el seu
pare n’era el rei -recodem que la carta anava dirigida a la Infanta d’Aragó i Sicília. L’oportunitat de
l’obsequi, a més, estava més que justificada
tractant-se d’una infanta que posseïa un títol no-

biliari proper a Roses, atès que comportava la
senyoria directa del castell de la Garriga.
Tanmateix, la historiadora i arxivera Sílvia Mancebo alertà que les característiques de la lletra
del document, clarament de transició entre la
gòtica cursiva i la humanística, situaven la cronologia de la carta en ple segle XV. La manera
d’especificar la data, sense esmentar la centúria,
era també un altre indici que feia pensar en una
datació posterior. Finalment, la comparació amb
documents de 1386 i de 1486 no deixava lloc a
cap dubte: la missiva dels cònsols rosincs era de
final de segle XV, de 1486. Per acabar de confirmar les sospites, la diligent arxivera localitzà un
document de 1482 en el qual apareixia l’ordinari
palamosí que havia de transportar els barrils
d’anxoves. Forma i contingut convergien, doncs,
a l’any 1486.
Establerta la data de la carta, la segona qüestió
era esbrinar a qui anava dirigida. Qui era aquesta "infanta d’Aragó i Sicília"? Les primeres recerques es dirigiren a identificar les filles del rei de

la corona catalanoaragonesa, però el tractament
que se’ls donava no era "d’Aragó i Sicília", sinó
"d’Aragó i Castella". Per tant, la incògnita es mantenia. En aquest cas, un altre historiador i, vés
per on, arxiver, en tenia la solució. Jaume Riera
Sans, antic arxiver -per jubilació- de l’Arxiu de la
Corona d’Aragó, es fixava intel·ligentment en un
detall diplomàtic:
"La carta dels cònsols de Roses conté una
expressió que no permet dubtar de la personalitat a qui anava adreçada. És quan li
donen el tractament de ‘senyora nostra’.
En aquella època, el tractament de ‘senyor’
no era de cortesia. Tothom es guardava
prou de no donar-lo a qui no corresponia.
No hi ha dubte, doncs, que els cònsols de
Roses s’adrecen a la seva senyora territorial, la comtessa d’Empúries."
Era Guiomar de Portugal, muller d’Enric d’Aragó,
duc de Sogorb i comte d’Empúries, amb tractament d’infant d’Aragó i Sicília. Evidentment, "per

04 «Embarcació d’aparell llatí, d’una sola coberta, usada especialment a l’edat mitjana a la Mediterrània, primerament de dos pals, amb rems i menor que una galera, i posteriorment de tres
pals i, al segle XVI, sense rems». Definició de http://www.diccionari.cat/lexicx.jsp?GECART=0120960, data de consulta: 18 de juny de 2015.
05 El patró Francesc Valentí el trobem actuant de testimoni en un nomenament de procurador el 3 de maig de 1482 com a patró d’un balener de Palamós. AHG, Notarials, Pa 540, 1482.

03 Josep Maria Pons Gurí, «Ordinacions sobre pesca i venda de peix del 1401 al 1411 [al Vescomtat de Cabrera]», a Recull d’Estudis d’Història Jurídica Catalana, Barcelona, Fundació Noguera,
1989, pàg. 93-97.
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correspondència matrimonial, Guiomar també
tenia el títol [rebia el tractament de] d’infanta
d’Aragó i de Sicília, a més de duquessa de Sogorb
i comtessa d’Empúries. Els cònsols de Roses li
donen el tractament més alt dels que ella tenia:
no duquessa ni comtessa, sinó infanta." Riera i
Sans, amb un profund sentit erudit, no s’està de
perfilar la figura del comte d’Empúries: "En realitat, Enric (II) d’Aragó, comte d’Empúries i primer
duc de Sogorb, no era infant, malgrat ésser
conegut amb l’apel·latiu d’infant Fortuna. Era fill
pòstum de l’infant Enric d’Aragó, que fou comte
d’Empúries des de 1436, germà dels reis Alfons
IV i Joan II, més grans que ell. Ignoro per què fou
atribuït el títol d’infant a Enric (II) no essent-ho,
cas únic que conec. Tingué diferències amb el
seu oncle, el rei Joan II d’Aragó, que li confiscà el
Comtat d’Empúries, exactament entre el 22
d’octubre de 1474 i el 19 de febrer de 1475, per
donar-lo al seu propi fill, el príncep Ferrando
(futur Ferrando II d’Aragó). Fetes les paus, Joan
II li tornà el Comtat d’Empúries i li concedí el
títol de duc de Sogorb. El rei Ferrando II confià
plenament en el seu cosí Enric i el nomenà lloc-

Barris, Meseguer i Vila

tinent seu a Catalunya. Exercí el càrrec des de
1479 fins a 1494."
A les darreries de l’any 1486, Guiomar de Portugal arribà a Catalunya, probablement via marítima a Barcelona, per casar-se amb l’esmentat
infant Fortuna, que, a més, era lloctinent reial de
Catalunya. Curiosament, es desconeix la data
exacta de l’enllaç matrimonial, que algunes
fonts situen al voltant de l’any 1488, data del
naixement del primogènit d’Enric i Guiomar
d’Empúries. D’aquesta manera, doncs, la carta
dels cònsols de Roses, 529 anys després, seria
la prova, com afirma Riera i Sans, "que el matrimoni ja s’havia celebrat el dia 8 de desembre de
1486."
El que semblava una carta sense gaire importància ha esdevingut un document fonamental
per provar la data aproximada del casament del
comte d’Empúries amb Guiomar de Portugal. I
només la suma de diferents coneixements ha
permès de situar correctament el document en
el seu context històric precís.

L’anxova de Roses,
la importància de Roses
En els llibres de comptes de moltes universitats
catalanes és normal de trobar-hi apunts de pagaments en espècie. Es pagaven amb formatges, pollastres, llagostes, peix o marisc a senyors
i governants, militars o predicadors, ja fos en
concepte de dietes per desplaçaments, ja fos per
feines fetes a compte del Consell o, en definitiva,
per gestions d’intermediació en els afers públics
de la comunitat. Amb tot, en les despeses anotades sempre hi destacaven els pagaments
resultants de l’impost dels maridatges reials.6
Es tractava d’un impost directe que gravava tots
els focs de cada lloc, poble i vila, i era destinat a
pagar les despeses dels casaments de la senyoria directa. Una imposició sobre les universitats
que provocava, sovint, el seu endeutament. Precisament, la incidència dels maridatges en les
hisendes locals ha provocat un rastre documental que s’ha aprofitat per a les més diverses línies
de recerca historiogràfica7. Desconeixem si les
universitats del comtat havien de contribuir als

06 Sobre els maridatges, vegeu Esther Redondo García, «Negociar un maridaje en Cataluña: el matrimonio de la infanta Leonor con Eduardo de Portugal, a Anuario de Estudios Medievales.

esposoris comtals. És difícil d’escatir si el present a la comtessa és per obligacions fiscals o
per l’adhesió a la institució comtal. S’ha de tenir
en compte el paper de Roses com el gran port
del comtat d’Empúries, el seu principal punt de
contacte amb la mar Mediterrània, un fet del
qual el Consell era ben conscient.
Hi ha un altre detall que cal tenir en compte a
l’hora d’analitzar el document, i és que les anxoves van ser regalades a la nova comtessa el mes
de desembre; per tant, feia mesos que s’havien
pescat a les costes emporitanes. S’ha de suposar, doncs, que la indústria de la salaó era ben
present a Roses8, i quin millor motiu que el regal
a la seva senyora per poder fer gala a Barcelona,
on residien els comtes en aquells moments, d’un
dels productes locals per excel·lència?
Indubtablement, la pesca de l’anxova i la indústria transformadora que generava, la salaó, eren
un sector econòmic gens negligible a Roses. Un
bon exemple de la potència d’aquest tipus d’indústria és l’assegurança que, l’11 de gener de

1491, cinc mercaders feren, per valor de 225 lliures barceloneses, de 1.500 barrils per anxova del
mercader barceloní Miquel Font, que Jaume Caixàs
o Baldiri Calvó carregarien a Roses a bord de la
caravel·la de Jaume Cassassús en un viatge de
Roses a Gibraltar9. El volum del negoci de l’anxova està al darrere del privilegi que Enric II d’Aragó,
duc de Sogorb i comte d’Empúries, concedeix a
Roses, el 19 de maig de 1484, perquè "els seus
habitants, juntament amb els de Llançà, la Selva
i Sant Pere de Roda, poguessin anar a la Taballera
per a la pesca d’anxova i sardina"10. Davant la
concessió d’un privilegi per pescar anxova en un
nou calador, el Consell de la Universitat de Roses,
dos anys després, retorna el favor amb un present, precisament, d’anxoves!
Segons Marcel Pujol, el major volum d’exportació
de peix en conserva es produïa entre els mesos
de desembre i abril, la qual cosa significa que la
infanta no havia de patir, atès que encara hi
havia provisions, malgrat la mala pesca de l’estiu de 1486. Els desplaçaments en grans mates
d’aquest tipus de peix propiciaven unes captures

abundants que possibilitaven l’existència d’una
indústria que en fes conserves11.
Un factor bàsic per entendre la indústria de la
salaó és la sal, el monopoli de la qual tenia el
comte d’Empúries a través de l’explotació de les
seves salines situades entre Roses i Castelló
d’Empúries. Els seus súbdits, per tant, estaven
obligats a comprar-la-hi si volien salar la pesca
capturada. A la segona meitat del segle XV els
pescadors de Roses pagaven a l’entorn de 30
diners per cada mitgera de sal que adquirien al
comte12.
Del mar a taula, evidentment. El consum de peix
i marisc del litoral gironí es pot documentar a
bastament i permet veure’n l’impacte de la divisió social en les pràctiques gastronòmiques.
Així, per exemple, sabem que la infanta Mata
d’Armanyac (Armanyac?, 1347 - Saragossa, 13 de
juliol de 1378), esposa de l’Infant Joan, comte de
Girona, consumia peix fresc i marisc de les costes de Girona i de Tortosa. L’aliment també era
jerarquia. A la infanta, li agradaven els musclos

08 Per a una visió de la salaó al litoral gironí, vegeu Pep Vila Medinyà, Les litúrgies del menjar a les terres gironines, Girona, Diputació de Girona, 2000, pàg. 445-449.
09 Arcadi Garcia; Maria Teresa Ferrer, Assegurances i canvis marítims medievals a Barcelona, Barcelona, IEC, 1983, p.642.

Anejo, 2005, número 61, Barcelona, CSIC, Institució Milà i Fontanals, pàg. 165-184.
07 Per a les possibilitats investigadores de la documentació generada pels maridatges i els coronatges, vegeu Ricardo García Cárcel i Maria Vicenta Martínez Ruiz, Población, jurisdicción y

propiedad del obispado de Girona. Siglos XIV-XVII, Girona, Col·legi Universitari de Girona, 1976, pàg. 9-16.

10 Pep Vila Medinyà, Les litúrgies del menjar..., pàg. 440.
11 Marcel Pujol, Un mar de conflictes. La pesca a Roses durant l’Antic Règim, 1592-1835, Roses, Ajuntament de Roses, Assaig i Recerca, núm. 7, 2015, pàg. 80.
12 Marcel Pujol, Un mar de conflictes...., pàg. 81.
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que provenien de Torroella de Montgrí, Palamós,
Cadaqués, Blanes i Sant Feliu de Guíxols i no
dubtava, quan en tenia ganes, d’adreçar-se als
batlles d’aquestes poblacions. També menjava
ostres provinents de la Costa Brava, probablement de les poblacions abans indicades. El 4 de
febrer de 1377 demanava gambots, ben segur
que del golf de Roses, al batlle de Castelló d’Empúries. I, encara, el 23 de juny del mateix, sol·licita, de Girona estant, al seu dispenser Martí de
Lorbes, empanades de peix i truites13.
En tot cas, la lletra dels cònsols de la Universitat
de Roses permet analitzar, des de múltiples
punts de vista, la comunitat local i les seves
relacions exteriors amb el poder comtal i, potser,
permet també afinar la datació de l’enllaç matrimonial d’Enric II d’Aragó i comte d’Empúries amb
Guiomar de Portugal.

Barris, Meseguer i Vila

Transcripció del document
1486, 8 de desembre
Lletra de la universitat de Roses a la comtessa Guiomar d’Empúries informant-la de l’enviament
de dotze barrils d’anxoves confitades amb motiu, segurament, de les seves núpcies amb Enric II
d’Empúries.
A la il·lustríssima Senyora, la Senyora Infanta d´Aragó e de Sicília, Senyora nostra.
Il·lustríssima Senyora,
Per la sagetia de Valentí de Palamors trametem a vostra altesa dotza barrills de anxovas de què
aquestes vostres Universitats fan present a vostra alteza, soplicant aquella nos perdó com és tant
poca cosa. E és ne la occasió, car aquesta estiuada és estada molt flaque de pesca, del és ja pagat lo
nòlit al dit patró.
De la vostra vila de Roses, a VIII de dezembre any LXXXVI.
Senyora.
De vostra il·lustríssima Senyoria to[ts] humils e devots vessays qui mans de aquella bezen.
Los cònsols (...) vila de Roses.
AHG, Col·lecció de manuscrits, número 50, Ordinacions, capítols i concòrdies relatives a la pesca en el mar de Roses, s. XV-XVI,
full solt número 8.

13 Josep Trenchs, «El peix a la taula de la princesa Marta d’Armayac: els capritxos i gustos d’una infanta» dins Ir Col·loqui d'història de l'alimentació a la Corona d'Arago. Edat Mitjana. Actes,
vol. 2, Lleida, Institut d'Estudis Ilerdencs, 1995, pàg. 312.
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IV Jocs Florals de Roses

L’ESCLAT DE L’ARANYA

Remant, el més vell, treu el bot del cèrcol,

EL REFUGI ANTIAERI

Sota la volta de maons els nens sanglotaven

D’AQUESTES ROSES, JO EN TINC GERD DELIT!

En dringar les onades dins la badia,

La teranyina, i el bot que li va a l’encalç,

a l’altra banda del filat encès,

La plaça de la Pau té regust de guerra.

amb ulls reblerts de terra i cendra.

Presa jo d’aquesta mar avariciosa,

dansen i canten els versos d’Orfeu

amb l’alçada proa que entoma onades

mentre el desvari foll de les gavines

Sota les lloses, amb olor de ferida oberta,

Don’t cry, avui no, els nois no ploren:

l’esguard de la Poncella, llum d’ancoratge,

amb fluctuant i dolça melodia,

i no l’atrapa mai en el trabals,

esquinça la nit en dia al seu voltant,

es guarien els fills del mar i l’aire,

el cel és farcit de roses vermelles tallades d’arrel

vetlla, en la llunyania, pel meu viatge

des de la Muga fins al Cap de Norfeu.

s’endinsen en la fosca que esvaeix

i en dilueix el cercle i l’escenari.

i els emigrants de pas cercant l’exili.

de gavines ensangonades amb batec de mort,

en aquest tèrbol atzar que em té reclosa.

els llums del port, alguna nit d’octubre,

Tiben la sàgola i estrenyen la pinça,

Rosincs eren els de fora,

llàgrimes de Sant Llorens de pols de metralla,

Però, empesa pels batecs del meu cor,

De malsons arraulits al foscam de l’escullera,

amb la fe que res no els espanti el peix.

fins que l’esquitx es menja la transparència

també ho eren els de dins.

Guns and Roses per els bons minyons.

forja la mar el teu arc roent

n’esporga aquesta vila empordanesa

Don’t cry, fillet, avui no.

amb suor de compàs trescador

l’atzur bramul de tramuntana,

perquè a tu, Roses, hi ancori eternament.

que s’alça alterós rere la cinglera.

que s’afona entre espasmes d’argent i escates.
Quan són a lloc, en desnuen, del bot,

Vinga!; a llevar, que és tard i vol ploure!

Quan els trimotors planejaven la Badia

la maroma que l’ha unit a la mare;

Poseu una altra renglera de caixes!.

les mares vestides de terror i negre

A la dolça hora que surten les barques,

corrien a recloure la mainada dintre terra,

el fantasma del Canàries descarregà 40 trets al port;

Alça un nou dia, amb crits afamats,

En estendre el vel l’ocàs espurnejant,

mentre paren la xarxa. Fins que l’home

L’endemà, un a llaurar; l’altre, a la vinya;

a fer nones en un bressol profund d’humus i fang,

els maleïts canons recalaren els pescadors.

la gavina que bat ales d’argent

Santa Maria el jorn repica i clivella.

el posa a dins, i hi encén cèrcols fulgents,

el més gran, a tallar rebrolls i a batre

a arrelar-se amb les dents al trèmul abric.

Un mar de sang apaivagà la veu i les xarxes.

sobre el sedós murmuri d’un nou rompent

I encén el sol el foc de l’armella,

i la pell de la mar s’irisa de maragdes.

amb el més jove, el fill, a l’olivar;

Unes llargues vacances en una geografia llòbrega,

L’abisme els acollí sense resos ni enterrador.

que, amb lletania, a l’espigó s’atansa.

en fondre’s mar i cel en l’horitzó distant.

i l’oncle no sap que torna a ser pare...

una angosta geometria arranjada a urpades i udols.

Quan emmudia el bram dels taurons d’acer,
Xiuxiueja l’oreig de la bonança,

Tomba la fosca, somiquen les estrelles;

a cau d’orella, amb el jove esquitxell

badalla la lluna, bressola el Puig Rom

i estan pendents de mantenir-l’en lluny

les ombres esglaiades sortien a cel obert.

El patró arronsa el nas i exclama, escèptic:

I els altres dies, durs i diferents,

Avui no agafarem gaire sardina;

tornaran a partir-se feina i misèria.

En plena Festa Major el cel retronà,

tanta lluna al cel m’escama. I l’altre,

(Home de molts oficis, pobre segur!)

no era espectacle de castells de foc.

De les hores furtives entre penombres de carbur

que regalima sobre els còdols daurats

el son dels masos, la Punta i la Vila:

El Savoia Marhcetti SM.79 vomità ganivets esmolats,

el refugi fou pregària, esper i salvació.

del Salatar i el Rastrell.

Santa Rosa, s’adorm sobre el seu llom;

asèptic però espantat, només: Vols dir?
Tres jeuen en lliteres i dos hi fan guàrdia.

Esteve Sala Casellas

núvols tenyits de crits i ràbia,

Els sospirs tendres ressuscitaren, al bell mig dels morts,

Salabror xopa, olor de gasoil i brisa,

Guanyador IV Jocs Florals de Roses

mort sense glòria de cossos, murs i esperances.

aquells que foren entre les flames la llavor.

planys de fustes i humitats a les costelles.

Categoria Rosa Natural Groga

La fratricida guerra ens deixà orfes,

Don’t cry, fillet, avui no.

Fins que el crit del patró: Som-hi!, els estripa

sense cel, sense ànima, sense cor.

l’esqueix de son, tremolor a les parpelles

Henar Galán Mañas

dels ulls que ara s’alcen, somnolents. Els mateixos

Guanyadora IV Jocs Florals de Roses

que s’obren, àvids, quan agafen peix.

Categoria Rosa Natural Blanca

l’Almadrava i Canyelles, fanals de nit;
Emana del record del vell ormeig

i, entre canals i bocanes d’argila,

la flaire salabrosa dels Palangrers,

Santa Margarida abat les parpelles.

que enfila pel brancam de Ginjolers

D’aquestes Roses, jo en tinc gerd delit!

i, de la vila, n’embriaga l’oreig.
Per a la Maria-Rosa i els seus rosincs
Laia Royo Casals
Guanyadora IV Jocs Florals de Roses
Categoria Rosa Natural Roja
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El finançament del
municipi turístic
Article d’investigació d’Ernest Ruiz Garcia
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La forta presència de béns i serveis públics locals
en la configuració del producte turístic (conservació urbana i medi ambient local, aigua potable i
sanejament, seguretat ciutadana, neteja viària,
recollida i eliminació de residus, informació turística...) és inqüestionable, així com la seva gran
importància en la capacitat competitiva de la destinació turística. Malgrat això, el finançament
d’aquests béns i serveis presenta algunes dificultats i, encara que aquesta problemàtica ha estat
sistemàticament reivindicada pels responsables
municipals, per ara no ha trobat una solució.

Ernest Ruiz

per algunes normatives autònomes en matèria
de turisme, entre elles la catalana, per distingir
els municipis que compleixen certs requisits i
que són variables segons cada comunitat.

Concretament, segons la normativa de turisme
catalana, poden tenir la consideració de municipi
turístic, els municipis que compleixin almenys
una de les condicions següents:

b) Que el terme municipal inclogui una àrea
territorial que tingui la qualificació de recurs
turístic essencial.

de Girona i Tarragona. Presenten uns valors molt
alts de població estacional, així com de places
d’allotjament turístic i de segones residències, que
superen en nombre les de residència habitual.

Aquest model turístic s’ha fonamentat en el producte de sol i platja, caracteritzat per un creixement continuat de l’oferta i la demanda i un alt
desenvolupament immobiliari. En aquest model,
l’estacionalitat i la concentració geogràfica apareixen com a principals problemes per assolir un
desenvolupament sostenible.
De totes formes, s’ha de reconèixer el treball rea
litzat al llarg dels darrers anys per aquests municipis per garantir els elements naturals que van
constituir el principal actiu de la destinació turística i, alhora, per potenciar els recursos culturals,
històrics i esportius per millorar la qualitat de la
destinació turística.

El major nivell de població turística d’aquests
municipis genera una major demanda de serveis
i, per tant, una major necessitat de despesa. Fins
ara, el sistema de finançament local no ha previst cap instrument per compensar econòmicament aquesta situació. Per aquest motiu, a priori,
es diu que això pot generar un dèficit pressupostari crònic o bé una subprovisió de serveis públics
i, en definitiva, la pèrdua de competitivitat d’una
determinada destinació turística.
Sintèticament, a continuació repassarem algunes
idees d’aquesta problemàtica.

Que és un municipi turístic?
Conceptualment, no hi ha un criteri homogeni. La
definició que coneixem és una figura legal creada

Igualment, compta amb més de 20.000 habitatges, dels quals només un 25% correspondrien a
residència habitual.

Els municipis turístics tenen
una major necessitat de despesa?

Aquesta categoria legal normalment implica, per
a l'Ajuntament que l'ostenta, més competències
i un dret (a la pràctica no concretat) a obtenir
d’aquesta comunitat fons específics per a finançar aquestes competències.
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a) Que la mitjana ponderada anual de població
turística sigui superior al nombre de veïns i
que el nombre de places d’allotjament turístic
i de places de segona residència sigui superior
al nombre de veïns.

Quines són les seves principals
característiques
Com s’ha vist, la definició del municipi turístic és
principalment quantitativa. En general, els municipis turístics catalans estan localitzats al litoral

Per exemple, el municipi de Roses compta amb
una població de dret que ronda els 20.000 habitants, amb un fort component estacional, ja que
les estimacions de població estacional mostren
una punta d’unes 75.000 persones el mes d’agost.
43

Si alguna cosa confirma l’evidència empírica disponible és que els municipis turístics tenen una
major despesa per càpita que els no turístics.
Aquesta despesa per càpita, derivada d’uns pressupostos totals que poden doblar els dels municipis no turístics, està relacionada amb una
major demanda de serveis municipals derivada,
directament, de l’arribada massiva de turistes, ja
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siguin per turisme en allotjaments reglats, en
segones residències o visitants de dia, ja siguin
per unes competències específiques derivades
del caràcter turístic del municipi: promoció, atenció i orientació als usuaris turístics, protecció i
manteniment dels recursos turístics i culturals, i
protecció i conservació de l’entorn natural, incloses platges i costes.
Al mateix temps, els municipis turístics solen
presentar altres elements que poden explicar
una major necessitat de despesa: major grau
d’urbanització, dispersió territorial i, molt especialment, una important estacionalitat que
provoca la congestió de serveis durant un breu
període de temps, per passar posteriorment a
una situació d’infrautilització, així com l’aparició del concepte de capacitat de càrrega.

Disposen els municipis turístics
de figures financeres que
puguin compensar aquesta major
necessitat de despesa ?
Igualment, com en el cas de la despesa, s’ha
constatat que els municipis turístics també
tenen uns ingressos per càpita superiors als
municipis no turístics. Per tant, es podria concloure que el sistema financer dels municipis
turístics compensa el volum de despesa superior que comporta la seva orientació turística.

Ernest Ruiz

» El problema de la gestió de puntes
La dotació d’infraestructures i serveis dels
municipis turístics s’enfronta a la paradoxa
que comunitats principalment poc poblades i
amb recursos limitats necessiten dotar-se d’infraestructures i serveis que no es justificarien
per a la seva població resident, però que són
totalment necessaris quan aquesta població
es multiplica per l’efecte de l’estacionalitat.
En aquest àmbit, la gestió de les infraestructures (per exemple, les derivades del servei de proveïment d’aigua potable o la recollida de residus), i també de determinats serveis (pensem,
per exemple, en la plantilla de la policia local),
presenta el problema de la seva gestió en puntes màximes, motivades per l’increment estacional de la població. Aquesta punta marca el nivell
mínim per al qual cal dimensionar el servei i que,
per la seva naturalesa, no sol ser possible adaptar a diferents nivells estacionals de demanda.

» La capacitat de càrrega
En poc més de 30 anys, s’ha passat d’una
situació on els pobles costaners es dedicaven a
activitats tradicionals, a la situació actual, on
l’activitat turística ha guanyat un alt grau d’especialització, amb una gran dependència del
turisme que exerceix una gran pressió sobre el
territori.
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Sempre que es mantingui un criteri estricte
sobre el nombre de turistes que pot assumir
un determinat destí, aquesta pressió no és
dolenta per ella mateixa. Però, en cas contrari,
podríem pensar que la capacitat de càrrega
d’algunes zones per suportar les activitats
turístiques podria haver estat excedida.
Aquest concepte de capacitat de càrrega suggereix un desenvolupament turístic compatible
amb creixement del nombre de visitants i del
volum de serveis dins d’uns límits acceptables.
La capacitat de càrrega es relacionaria amb el
llindar de tolerància més enllà del qual se saturen les instal·lacions (capacitat de càrrega física), es degrada el medi ambient (capacitat de
càrrega ambiental) o disminueix el benestar del
visitant o del resident (capacitat de càrrega psicològica).
Més enllà dels positius efectes econòmics, el
desenvolupament turístic comporta una sèrie
d’inconvenients que no han estat estudiats en
la seva mateixa intensitat. És evident que les
societats receptores poden passar de l’eufòria
inicial al malestar generalitzat, màxim si el
desenvolupament turístic no permet assolir
d’una forma sostenible el benestar dels seus
residents.

Malgrat això, és significatiu que les transferències corrents, de les quals la participació en els
tributs de l’Estat (PTE) és el concepte més important, no mantinguin una proporció similar, com
seria raonable, sinó que pràcticament baixin a la
meitat, mentre que el concepte pressupostari relatiu a taxes i altres ingressos compensa aquesta
desproporció.
La baixa participació de les transferències corrents
es deriva del model actual de distribució de la PTE,
fonamentat essencialment, en funció del nombre
d’habitants de dret, cosa que perjudica clarament
els municipis turístics que, en determinades èpoques multipliquen la seva població real a conseqüència del turisme, sense que per això s’incrementi la seva participació en els tributs de l’Estat.
Analitzades les causes d’aquesta major recaptació per càpita, es pot veure que es produeix gràcies a una major capacitat fiscal, bàsicament per
l’existència d’un major nombre d’unitats urbanes. Aquesta idea permet realitzar una aproximació més ajustada a l’esforç fiscal real dels
municipis. Les dades analitzades mostren, certament, un esforç fiscal per habitant de dret
superior en el cas dels municipis turístics. Però,
en canvi, aquests ingressos són inferiors si els
relacionem amb els habitatges totals.
I és que, en general, escollir la població com a

indicador principal de l’anàlisi pressupostari és
una decisió encertada, ja que constitueix un bon
mínim comú denominador. Però, en el cas dels
municipis turístics, el cens és un instrument
obsolet que ofereix una informació esbiaixada
perquè no inclou la població flotant o turística.
En canvi, el cens d’habitatges es pot convertir en
un indicador que ofereixi una comparació més
ajustada, atès que inclou tant els habitatges
principals com els secundaris, alhora que manté
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una relació molt directa tant amb els ingressos
com amb les despeses locals.

Es verifica l’existència
d’un desequilibri pressupostari?
L’anàlisi de les dades pressupostàries no demostra que els municipis turístics estiguin en una
situació financera pitjor que els no turístics. Destaca, però, la superior necessitat de finançament,
cosa que posa en evidència les majors necessitats inversores dels municipis turístics.
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Ara bé, si tenim en compte que, per normativa
pressupostaria, els estats de despeses i d’ingressos han d’estar equilibrats, creiem que aquestes dades no són les més indicades per detectar
una necessitat superior de despesa.
Per tot això, el possible desequilibri financer en
el municipi turístic el podríem esperar no tant en
un dèficit pressupostari crònic, sinó en la subprovisió de determinats serveis públics, ja sigui
en quantitat o qualitat, la qual cosa lògicament
no apareixerà reflectida en les magnituds pressupostàries.
Si bé estudiar aquest possible desequilibri es
converteix en una tasca complicada, fent una
primera aproximació comparant les despeses
dels municipis turístics amb els no turístics i utilitzant el cens d’habitatges com a indicador de
referència, es pot constatar l’existència d’un
menor grau de finançament que afectaria funcions molt importants que no es poden finançar
amb taxes (seguretat ciutadana, habitatge i urbanisme, benestar comunitari...)

Quines serien les solucions?
De la revisió del sistema de finançament local es
pot deduir que aquest no està dissenyat per a
finançar el fenomen turístic, per la qual cosa
sembla difícil que l’increment de la necessitat de

Ernest Ruiz

despesa que suposa l’obligació d’assumir uns
costos extraordinaris addicionals generats per
l’orientació turística d’aquests municipis, pugui
finançar-se adequadament.
El que està clar és que, definits els serveis que
cal prestar i el seu nivell de qualitat, queda per
resoldre’n el finançament. No existeixen els serveis gratuïts, per tant només tenim dues solucions: finançar aquests serveis per l’usuari que
se’n beneficia directament (mitjançant taxes o
preus públics) o, alternativament, finançar-lo per
tots els contribuents via impostos.
De les diferents alternatives estudiades, la que
permetria obtenir un major nombre de recursos,
alhora que garantiria una major equitat territorial, és la modificació del criteri de participació en
els ingressos de l’Estat (i de les comunitats
autònomes). Caldria substituir el criteri de població de dret utilitzat en l’actualitat, per un altre
que també prengués en consideració la població
estacional, a més a més de la població censada.
Ernest Ruiz Garcia
Doctor en Direcció i Administració d’Empreses
Més informació a Estratègies de finançament
dels municipis turístics i competitivitat: El cas
dels municipis catalans.
http://hdl.handle.net/10803/7965
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Programa de Festa Major 2015

DIUMENGE 9 D’AGOST

DIMECRES 12 D’AGOST

18.30 h, a la plaça de l’Església
Missa Internacional Oikumene.
Tot seguit, havaneres amb els Pescadors de
Roses i Cavall Bernat, a benefici de Càritas.

20 h, a l’antic càmping Bahía
Fires i barraques

DIMARTS 11 D’AGOST
17 h, al port de pesca
Visita guiada al port de pesca i a la subhasta de
peix. Reserves a l'Of. de Turisme, tel. 972 25 73 31
19 h, a la plaça de Catalunya
Animació infantil: “Petites històries en clau
de sol”, a càrrec de la Companyia Jordi Tonietti
20 h, a l’antic càmping Bahía
Fires i barraques
21h, al Castell de la Trinitat
“Nit d’estrelles al Castell”. Visita guiada i observació astronòmica en castellà/anglès. Amb copa
de cava. Preu: 10 €, menors de 7 anys gratuït.
22h, a l’Espai Cultural la Ciutadella
“Defensem la Ciutadella”. Visita nocturna teatralitzada en francès i tastet de productes de
Roses. Preu: 10 €, menors de 7 anys gratuït
23 h, a les barraques (antic càmping Bahía)
Concert de Manel Fuentes & The Spring’s Team

22h, a l’Espai Cultural la Ciutadella
“Defensem la Ciutadella”. Visita nocturna teatralitzada en català/castellà i tastet de productes
de Roses. Preu: 10 €, menors de 7 anys gratuït
23 h, a les barraques (antic càmping Bahía)
Concert de Bananna Beach

21 h, al Castell de la Trinitat
“Lord Cochrane i els últims dies del castell”.
Visita nocturna teatralitzada castellà/francès i
copa de cava. Preu: 10 €, menors 7 anys gratuït

21 h, al Castell de la Trinitat
“Nit d’estrelles al Castell”. Visita guiada i observació astronòmica en català/francès. Amb copa
de cava. Preu: 10 €, menors de 7 anys gratuït.

23 h, a les barraques (antic càmping Bahía)
Concert del Niño de la Hipoteca y Los Ratones +
Adrià Giner DJ

DIVENDRES 14 D’AGOST
De 10 a 22 h, a la plaça de Catalunya
Fira d’artesania

22 h, a la plaça de Frederic Rahola
Ball amb l’orquestra La Principal de la Bisbal
23 h, a les barraques (antic càmping Bahía)
Concert de Pepet i Marieta + La Gossa Sorda +
DJ Septi i DJ Xavi Buixò

DISSABTE 15 D’AGOST

19 h, a la plaça de Catalunya
Contes a la fresca: “Contes de la mediterrània de
les germanes Baldufa”, a càrrec de Tanaka Teatre
20 h, a l’antic càmping Bahía
Fires i barraques
21 h, al Teatre Municipal de Roses
Jubiteatre presenta el sainet “Jugant amb els
motius de Roses”, escrit per Esther Gotanegra,
i l'obra “Per no entendre el castellà”, de Josep
Bordas. Entrada: taquilla inversa
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23 h, a les barraques (antic càmping Bahía)
Concert d'Olvido + Reincidentes +
Radical Animal Beat

DIUMENGE 16 D’AGOST

DIJOUS 13 D’AGOST
17 h, al port de pesca
Visita guiada al port de pesca i a la subhasta de
peix. Reserves a l'Of. de Turisme, tel. 972 25 73 31

11 h, a l’església de Santa Maria de Roses
Ofici solemne de Festa Major. Tot seguit, cercavila
amb els Gegants de Roses i la companyia de
Miquelets de la Ciutadella fins al Teatre Municipal

17 h, al port de pesca
Visita guiada al port de pesca i a la subhasta de
peix. Reserves a l'Of. de Turisme, tel. 972 25 73 31
18 h, a la plaça de Catalunya
Festa de l’escuma. “Bugada en sol major”,
a càrrec dels Farsants
19 h, a l’Espai Cultural la Ciutadella
Activitat familiar nocturna: “Les aventures del
gat Gromec a la Ciutadella”. Preu: 8 €, per a nens
entre 3 i 10 anys, acompanyants gratuït
20 h, a l’antic càmping Bahía
Fires i barraques

Tot el dia, davant de l’Hotel Goya Park
Trofeu de Petanca de Festa Major
8.30 h, pels carrers de la vila
Matinades de Festa Major a càrrec de les gralles i
de les percussions de la Colla Gegantera de Roses
A les 10 h, al Port de Roses
LXXIX Travessia de Natació al Port de Roses
De 10 a 22 h, a la plaça de Catalunya
Fira d’artesania
De les 10 h a les 12 h i de les 16 h a les 18 h,
a l’antic càmping Bahía
Correbous

12 h, al Teatre Municipal de Roses
Acte de concessió de la Dracma de Plata de
Roses
18 h, des de la Ciutadella fins a la pl. de Catalunya
XX Trobada Gegantera de Roses. Cercavila de
colles geganteres i de la companyia de Miquelets
i canoners de la Ciutadella
19.30 h, a la plaça de Catalunya
Danses tradicionals a càrrec del Taller de Dansa
Bàlldemar i la música de la cobla Tres Quartans
20 h, a l’antic càmping Bahía
Fires i barraques

De 10 a 22 h, a la plaça de Catalunya
Fira d’artesania
A les 11 h, als espigons de la Riera Ginjolers
XXX Travessia Local de Natació “Trofeu Enric
Badosa”
12 h, a l’espigó de la Riera Ginjolers
Tradicional Festa de les Cucanyes
Tot seguit, davant de la platja de la Punta
Tradicional Empaitada d’ànecs
19 h, a la plaça de Catalunya
Exhibició de castells a càrrec de la Colla Castellera
de Figueres i dels Vailets de l’Empordà

21 h, al Castell de la Trinitat
Música en viu al castell. Visita nocturna i concert
amb copa de cava. 12 €, menors 7 anys gratuït

20 h, a l’antic càmping Bahía
Fires i barraques

21.30 h, a les barraques (antic càmping Bahía)
II Concurs “Duel de Guitarres”

A les 22 h, a la platja Nova
Espectacle de focs artificials

22 h, a la plaça de Catalunya
Sardanes amb la cobla la Principal de l’Escala

A les 22.15 h, al passeig marítim
Ball de fi de festa amb Apache
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