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PRESENTACIÓ
FESTA MAJOR

a Festa Major de 1963 passà
a la història pel brillant
homenatge que la vila de
Cubelles va retre a Charlie
Rivel. Al mateix temps que
l’ajuntament li dedicava un carrer, el
gran pallasso oferia una memorable
actuació a la plaça de la Vila, una
paròdia de l’arribada dels seus pares a
Cubelles el 1896, just quan ell estava
a punt de venir al món. L’acte tingué
una difusió molt ampla, tant, que
sorprengué els mateixos vilatans.
A més de la premsa escrita, tant de
Catalunya com d’altres indrets, també
la televisió estatal i el noticiari No-Do
se’n feren ressò.
És per això que en la separata del
programa de festes d’enguany des
del GEC Amics del Castell hem cregut
convenient rememorar aquella
efemèride amb una sèrie de fotografies
–ja publicades en altres ocasions
però potser desconegudes pel gran
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nombre de persones que han arrelat a
Cubelles en els darrers anys- i de notícies
aparegudes en diverses publicacions.
I en aquesta ocasió, a diferència de les
edicions anteriors, no ens centrem en un
tema monogràfic sinó que n’aportem
d’altres també relacionats amb la festa
grossa. Així, parlem d’un acte, el pregó,
que ha augmentat en protagonisme en
els darrers trenta anys amb la presència
de personatges la fama dels quals, en la
seva majoria, es notòria. Un altre article
tracta de la relació existent entre la
història local i el programa de festes i, per
últim, aportem un recull de notícies que
ens donen una visió de com es celebrava
la nostra festa patronal en el primer terç
del segle XX. En definitiva, com diu el
títol, una miscel·lània cubellenca amb la
festa major com a fil conductor.
Grup d’Estudis Cubellencs
Amics del Castell
Agost de 2013
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I.Festa
Major
de
1963:
50 anys de l’homenatge a Charlie Rivel

E

s prou conegut que Charlie
Rivel visità Cubelles per
primera vegada el 1954,
cinquanta-vuit anys després
d’haver-hi nascut. Malgrat el
desig de tornar-hi, la intensa activitat
artística que duia a terme li impedia ferho. I els pocs períodes de descans que
tenia els passava a la seva residència
a Chennevière-sur-Marne, als voltants
de París. No va ser fins al desembre de
1962 que tornà per segona vegada
al seu lloc de origen, aprofitant la
seva estada a Barcelona, durant uns
dies, amb motiu de ser el personatge
convidat d’un programa de la sèrie de
TVE “Esta es su vida”, dirigit per Federico
Gallo amb guió de Manuel del Arco.
En el seu retorn a Cubelles el poble
sencer s’abocà de nou per donar-li
una benvinguda efusiva malgrat que
també es tractava -era, en concret,
el divendres 7 de desembre- d’una
jornada laborable. El ritual de 1954 es
va tornar a repetir una altra vegada:
entusiasta i clamorosa rebuda per part
dels nens, passeig pel poble, recepció
de les autoritats... però ara ja no va poder
abraçar a qui ell considerava la seva
segona mare, la Tresina de cal Segarrès,
que havia mort l’any 1956. Rivel també
trobar a faltar a qui li havia fet d’amfitrió
en la seva anterior visita, l’alcalde Joan
Albet, també traspassat, però de seguida
va congeniar amb el successor d’aquest
en el càrrec, Josep Maria Batet. El nou
alcalde li va prometre un homenatge i
la dedicatòria d’un carrer en la propera
Festa Major, corresponent així al desig
manifest del pallasso de construir-se una
casa a Cubelles per quedar-s’hi a viure en
un futur i, també, d’oferir una actuació a
la plaça de la Vila amb motiu de la festa
gran del poble.

L’artista va complir la seva promesa... i
l’alcalde, també. La Festa Major de 1963
tingué un nom propi, el de Charlie
Rivel. A l’Ofici del dia de la Mare de Déu
d’agost ocupà un lloc d’honor i a la
sortida, acompanyat de la seva esposa,
Carmen Busto, de les autoritats i d’un
nombrós seguici en què sobresortien
els nostres gegants, l’Abdon i
l’Aasumpta, es va dirgir Rambla avall
fins al carrer que li fou dedicat, on
descobrí la placa amb evidents mostres
d’emoció.
L’actuació a la plaça de la Vila estava
prevista per l’endemà, dia 16. Al
costat de Rivel i de la seva esposa,
s’havien desplaçat a Cueblles la
seva filla Paulina, considerada la
millor amazona del món, i el marit
d’aquesta, Albert Schumann, propietari
d’un famós circ de Copenhague i
insuperable ensinistrador de cavalls.
També l’acompanyaven els germans
Ferrer, acròbates d’enorme prestigi, i
el popular pallasso Señalada, els quals
havien d’actuar al costat del clown
cubellenc.
Amb la paròdia de l’arribada dels
seus pares, Josep Andreu pretenia
simbolitzar la devolució del duro i la
gallina que el capellà de Cubelles els
va donar quan ell va néixer. La pluja,
tanmateix, va fer acte de presència i
la representació es traslladà al dia 17,
que s’esqueia en dissabte. Amb la plaça
completament abarrotada Rivel va fer
realitat el somni d’imitar l’arribada de
Pere Andreu i Maria-Louise Lasserre
a la plaça, aquell abril de 1896, i
representar la funció que ells no van
poder completar. L’espectacle ofert pel
gran clown va despertar una enorme
expectació, amb una gran majoria de

nens i nenes, la majoria dels quals, a
instàncies de la comissió de festes,
portaven el tradicional vestit que
utilitzaven per les caramelles. Molts
mitjans de comunicació van donar
informació del show de Charlie Rivel a
la plaça de la Vila i fins i tot el No-Do en
va oferir imatges.
La generositat de Rivel el portà a fer
encara una altra actuació, a l’envelat, la
nit del diumenge dia 18, l’últim dia de
Festa Major. El setmanari Villanueva y
Geltrú, en la seva edició del 24 d’agost
de 1963, dedicava tota la seva portada
a Charlie Rivel a través d’un reportatge
signat per Ferran Cassany, qui explicava
que l’acte havia estat presentat per
Juan Manuel Soriano, actor i director
del quadre escènic de Radio Nacional
de España a Barcelona i que durant
l’actuació Rivel va requerir la presència
de l’alcalde Josep Maria Batet per
col·laborar en un dels seus números.
Una vegada complert el seu paper,
des de la pròpia pista Batet aprofità
l’ocasió per informar que Josep Andreu
acabava de signar l’escriptura de
compra d’un terreny a Cubelles, cosa
que fou rebuda pel públic amb una
gran ovació. Molt més plausible va ser
el magnífic detall de Charlie Rivel de
donar els beneficis de la seva actuació
a l’envelat a la parròquia cubellenca
per contribuir a pagar les obres del
futur camp d’esports (la publicació
parroquial La Veu de Santa Maria de
Cubelles, en el número corresponent
a l’octubre de 1963, afirmava que va
donar “un paper de cent dòlars”).

Joan Vidal (textos i documentació)
Antoni Pineda (fotos)
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A la primera foto de la página anterior, la comitiva,
encapçalada per Charlie Rivel i les autoritats, es dirigeix
al carrer dedicat al pallasso.
En la resta d’imatges, l’actuació de Charlie a la plaça
de la Vila.
(Fotos: Arxiu d’Antoni Pineda)
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Portada de La Vanguardia

La revista Destino va fer un extens reportatge.
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Portada del Diario de Villanueva y Geltrú, l’actual Diari de Vilanova.

A dalt, l’Indépendant de Perpinyà. A baix, la revista Garbo (cedida per Teresa Niubó).
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II.- El pregó de festes i els seus protagonistes
Cubelles ha seguit el model de
pregons de ciutats com la de
Barcelona, on els pregoners són gent
coneguda, especialment del món de
l’espectacle o de la televisió. Potser
hauríem de canviar de criteri i plantejar
el pregó tal i com es realitza als altres
pobles del Garraf i del Penedès, on
són convilatans els que s’encarreguen
de pronunciar-lo, i fer-ho en un indret
una mica més solemne i no tan festiu.
De fet, ja n’hem tingut alguns, de
cubellencs pregoners, i l’acte guanya
en emotivitat.
A la Festa Major de 1979, coincidint
amb l’arribada dels ajuntaments
democràtics, es va instaurar l’acte del
pregó que, des de llavors, no s’ha deixat
de fer mai. El primer dels pregoners va
ser Ferran Cassany, un conegut locutor
de Ràdio Barcelona que acostumava a
ser contractat per la comissió de festes,
ja des d'anys anteriors. S'encarregava
de portar orquestres i de presentar
alguns actes.

S

Pep Jai (1984). Arxiu fotogràfic (AMCUB).

ón majoria els pobles i
ciutats en què el pregó
és l’acte previ que dóna
el tret de sortida a la festa
major. El pregó és un sermó
pronunciat en públic amb motiu d'una
festivitat i se’n poden diferenciar dos
tipus: com a acte solemne o més còmic
i festiu. L’origen del pregó el trobem als
ajuntaments, especialment dels pobles
petits: antigament un treballador
municipal, el pregoner, donava a
conèixer de manera oral i a peu de
carrer, els acords i les comunicacions
del consistori.
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La Festa Major de Cubelles va instaurar
l’acte del pregó l’any 1979. Abans

d’aquesta data no trobem precedents,
llevat del 1958 quan l’escriptor Tomàs
Roig i Llop, pare de la també escriptora
Montserrat Roig, va fer una mena
de pregó amb motiu de l’estrena
dels gegants. Roig va parlar al llarg
de l’ofici però després també ho feu
des del balcó consistorial. De fet, els
pregons de la nostra Festa Major s’han
pronunciat sempre des d’aquest balcó,
just instants abans d’iniciar el cercavila
de balls populars. En gairebé totes les
ocasions, ha estat l’alcalde qui ha donat
pas al pregoner. Al llarg d’aquests 34
anys n’hi ha hagut de tot tipus: festius,
reivindicatius, amb molt de sentit de
l’humor...cadascun d’ells ha estat únic i ha
aportat el seu granet de sorra a la Festa.

D’entre els pregoners convé destacar,
especialment, alguns vilatans. Josep
Andreu Lasserre, Charlie Rivel, va
pronunciar un pregó entranyable l’any
1980, quan l’Ajuntament li va retre un
nou homenatge. Carlos De la Fuente,
president del Club Marítim Cubelles,
va ser pregoner el 1982 i el periodista
Xavier Grau, l’any 1995, en qualitat de
director del desaparegut setmanari
L’Hora del Garraf. La pintora afincada
a Mèxic, Josselyne Marmottan, féu
el pregó el 2003, any en què, a més,
va realitzar la portada del programa
de festes. El 2006 va ser el torn del
periodista badaloní Iu Forn, qui durant
molts anys va estiuejar a Cubelles i va
ser un dels primers col·laboradors de
Ràdio Cubelles. El també periodista
Artur Peguera, resident a la vila des de
fa uns anys, es va afegir a la llista de
pregoners el 2010 i, finalment, al 2012,
l’animador i pallasso Pep Callau també
va fer el pregó en qualitat de convilatà.
Hem de destacar el pregoner de 1998:
Albert Costa, aleshores alcalde d’Arles
de Tec, vila agermanada amb la nostra.
Arran de l’agermanament, durant molts
anys va estar estretament vinculat amb

Els periodistes han estat els pregoners
triats en més ocasions: el primer d’ells
va ser el presentador d’esports de TV3
Arcadi Alibés, l’any 1987. Altres noms han
estat: Pilar Rahola (1990), el ja esmentat
Xavier Grau (1995), Jordi Jané (1996),
aquest coincidint amb la celebració
del centenari del naixement de Charlie
Rivel. Jané, expert en circ, va col·laborar
estretament amb l’organització del
centenari i, a més, va realitzar un
extraordinari reportatge del nostre
pallasso per TV3. La llista segueix amb
Gaspar Hernández (2000), Julià Peiró
(2002), Iu Forn (2006) i Artur Peguera
(2010). A més de periodistes, també hi
ha hagut escriptors. Dos d’ells vilanovins:
Albert Virella i Bloda (1985), destacat
historiador i membre fundador de
l’Institut d’Estudis Penedesencs; i Xavier
Garcia Soler (1989), també personatge
destacat de la capital del Garraf.
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Cubelles. Costa no va poder venir la
vigília de la Festa Major, així que aquell
any, com a fet puntual, es va fer el
pregó dia 15 d’agost, a la sortida d’ofici.
Precisament, va ser el 1998 que es va
recuperar l’entrada i la sortida d’ofici.
Un dels reptes dels pregoners és
aconseguir ser originals i arribar a la
gent, ja sigui a través de l’humor, el
repàs a l’actualitat, la reivindicació o bé
optant per un format diferent, sortint
una mica de l’estructura habitual. Un
dels pregons més originals va ser el de
Pilarín Bayés, el 1991. L’abril d’aquell
mateix any Cubelles havia estrenat la
Draga, dissenyada per la prestigiosa
ninotaire. Bayés va fer un pregó en
forma d’auca i va acompanyar la
lectura amb dibuixos que s’anaven
mostrant al públic. Aquella auca es
va publicar un any després, el 1992,
coincidint també amb la Festa Major.
Un altre pregó original, en aquest cas
molt innovador, va ser el de l’edició de
2004: els joves actors Carles Sànchez,
Pau Rubio i Dafnis Balduf, acompanyats
del grup musical Plan B, van fer una
escenificació teatral que va barrejar
diàleg i música. Durant la interpretació
també hi va intervenir -a través d’una
gran pantalla orientada al públic- el
pallasso Charlie Rivel. Va ser un pregó
únic, molt diferent, que va trencar
esquemes. I un altre pregó també
original va ser el que va fer la Tuna
Universitària de Barcelona l’any 2007.

Pilarín Bayés (1991). Arxiu Antoni Pineda.

Albert Costa (1998). Arxiu Antoni Pineda.
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Joss Marmottan (2003). Arxiu fotogràfic (AMCUB).

Un altre grup de pregoners l’han
format gent del món de l’espectacle.
En destaquem els també vilanovins
Pere Tapias (1993) i Toni Albà (1999 i
2011), Pep Plaza (2008) i Lloll Bertran
(2009). Com a cas curiós cal esmentar
Biel Duran, l’any 1997: aleshores
només tenia 12 anys i era conegut
per la telenovel·la de TV3 Nissaga
de Poder. Va fer de pregoner perquè
Joan Vidal, llavors alcalde, era un dels
seus professors a l’institut de Gelida.
Biel Duran feia primer d’ESO i per tal
que pogués sobresortir una mica del
balcó i arribar al micròfon van haver
d’improvisar una caixa de tomaques de
cal Poch.
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Artur Peguera (2010). Arxiu fotogràfic (AMCUB).

Altres pregoners als quals fem
referència són Josep Vidal, conegut
com a Pep Jai (1984), sindicalista i
polític que va estar connectat amb
Cubelles a principi dels anys vuitanta
arran del moviment antitèrmica, i el
pirotècnic sitgetà Isidre Panyella, de la
Pirotècnia Igual (1986). Cal citar també

Any

Pregoner/a

1979

Ferran Cassany, locutor de ràdio

1980

Josep Andreu Lasserre, Charlie Rivel. Pallasso

1981

Salvador Escamilla, periodista, cantant i actor

1982

Carlos de la Fuente, president Club Marítim Cubelles

1983

Persona relacionada amb l’ecologisme. No hem pogut recuperar qui

1984

Josep Vidal (Pep Jai), pagès, sindicalista i polític

1985

Albert Virella i Bloda, escriptor

1986

Josep Maria Panyella, pirotècnic

1987

Arcadi Alibés, periodista

1988

Miquel Pallés, florista de la Rambla

1989

Xavier Garcia Soler, escriptor

1990

Pilar Rahola, escriptora

1991

Pilarin Bayés, ninotaire

1992

Ignasi Riera, escriptor

1993

Pere Tapias, cantant i locutor de ràdio

1994

Carles Herrera, tècnic en jardineria i escriptor

1995

Xavier Grau, periodista

1996

Jordi Jané periodista, escriptor i actor

1997

Biel Duran, actor

1998

Albert Costa, alcalde d’Arles

1999

Toni Albà, actor i director teatral

2000

Gaspar Hernàndez, periodista

2001

Miquel Pallés, florista, i Àngel Persia, cantautor

2002

Julià Peiró, periodista

2003
2005

Josselyne Marmottan, pintora
Carles Sánchez, Pau Rubio i Dafnis Balduf, actors; acompanyats
del grup de música Plan B
Dani Caballero, actor

2006

Iu Forn, periodista

2007

Tuna Universitària de Barcelona

2008

Pep Plaza, actor

2009

Lloll Bertran, actriu

2010

Artur Peguera, periodista

2011

Toni Albà, actor i director teatral, caracteritzat de Rei Joan Carles I

2012

Pep Callau, animador i pallasso

2004

Lloll Bertran (2009). Arxiu fotogràfic (AMCUB).

a dos homes vinculats amb la vila, en
aquest cas a través del ja desaparegut
concurs de Roses: Miquel Pallés (1988
i 2001), florista de les Rambles de
Barcelona i regidor del districte de
Ciutat Vella; i Carles Herrera (1994),
tècnic en jardineria.
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Pep Callau (2012). Arxiu fotogràfic (AMCUB).

Carles Herrera (1994). Arxiu A. Pineda.

Al llarg de tots aquests anys, el pregó
s’ha anat consolidant i s’ha convertit
en un dels primers actes de la nostra
Festa Major. Hi hauria l'alternativa de
donar-li un caire nou i plantejar-lo com
un acte més formal, més independent,
d’ubicar-lo en un indret més recollit i
protagonitzat per gent més pròxima i
més arrelada al municipi, com ja s’ha
fet en algunes ocasions. Però això ja és
una altra qüestió.
Núria Fonoll i Carbonell
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III.- Programes de festa i història local:
Una llarga i profitosa relació

H

abitualment estudiem
la història als llibres,
la història dels grans
esdeveniments, la dels
grans personatges;
però això no ens pot fer oblidar que
la història la fem les persones, dia
a dia, que els petits fets històrics
formen també part dels grans fets, i
que els grans personatges són una
versió magnificada d’homes i dones
que han viscut anteriorment. Des
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de la història local s’arriba i s’entén
encara millor la història nacional i
és també en aquest sentit que val la
pena conèixer-la, ja que aquest fet
ens permet d’estimar-la i, amb ella,
estimar el territori.
Aquesta realitat ja fou entesa pels
nostres avis, quan als programes
de la Festa Major varen començar
a publicar articles de recerca
històrica que unien l’actualitat amb

el passat i ajudaven a entendre el
poble tal i com estava conformat.
Abdon Almirall, a part de les seves
poesies, va publicar un interessant
escrit sobre l’ermita de Sant Pau, el
1955. Aquell mateix any, en Joan
Roig i Piera començà a escriure
una sèrie d’articles de caràcter
històric i costumista sota diferents
pseudònims. Joan del Molí, Gori
Batista o Rocacrespa foren els més
usats.

(Continua a la següent pàgina)

A banda d’aquesta sèrie d’articles,
n’aparegueren d’altres de temes
concrets, alguns dels quals escrits pel
mateix autor. Per exemple, un article
publicat al 1956 amb el títol “Les
masies de Cubelles”, on es feia una
comparació entre l’abans i l’ara de
viure en una masia i en destacava les
principals del municipi. En aquest cas,
l’autor signava amb el pseudònim
de Giornaoj. També d’aquells primers
anys (1962) és un article escrit per
Cèsar Martinell i titulat “Nota històrica
del castell de Cubelles”. Martinell fou
un arquitecte català, de tendència
modernista i noucentista, que
destacà en la construcció de cellers
cooperatius arreu de Catalunya,
molts dels quals han estat declarats
BCIN (Bé Cultural d’Interès Nacional).
A més a més, també fou divulgador,
investigador i historiador de l’art
tot col·laborant amb les revistes
Destino, Revista de Catalunya i amb
La Vanguardia. El motiu de fer aquest
article fou el bon tracte rebut per
mossèn Jordi Fort en la seva visita
al castell i per donar a conèixer les
dades que tenia sobre l’edifici a tots
els cubellencs.
També de caràcter històric i
costumista són els articles que va
escriure en Manuel Amat, els anys
1976 i 1977. Però és sobretot a partit
dels anys vuitanta quan els articles de
caire historicista comencen a prendre
relleu.

(Continua a la següent pàgina)

Albert Virella ja va publicar “Cubelles
i la fundació de Vilanova” el 1974, el
mateix any que es començaren a
reproduir fragments del llibre “Història
de Cubelles”. Aquest fet ens demostra
que ja hi havia un interès explícit
per les dades històriques i que es
volia fer una projecció de la recent
reedició del llibre de mossèn Joan
Avinyó (1973). Però una flor no fa estiu
i s’hauria d’esperar fins al 1984 per
trobar presència històrica rellevant als
programes de la Festa Major. Articles
d’autors del municipi i de fora varen
regar i abonar els coneixements dels
seus lectors, tocant aspectes culturals,
naturals, arquitectònics, socials, etc.
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L’article que obrí la llarga sèrie, que
s’estengué fins al 1993, fou “Cubelles
agrícola”. Escrit en català, com tots
els que foren publicats, comparava la
Cubelles agrària dels temps pretèrits
amb l’agricultura als anys 50 del segle
passat. Deia: “La mà de nostres primers
pobladors, amb la destral tendint,
s’obria pas enmig de les boscànies i
malesa dominants. [....] Aquests homes
[....] convertiren el Camp de Cubelles en
un verger encantador.” I ho comparava
amb l’actualitat: “Avui en gran escala, es
cultiva l’escarxofa i podem admirar els
escarxoferars frondosos de cal Baró, Mas
d’en Pedro, l’Horta del Xicarró...”. Any a
any, el seguit d’articles repassà diversos
aspectes de Cubelles: Cubelles artesana,
marinera, cantaire, industrial, riallera,
creient, mariana, plorosa, residencial,
turística, festiva, creix, cultural...

Autors com el mateix Albert Virella, el
germans Josep i Magí Miret, en Joan
Vidal, la Carme Dastis, l’Antoni Pineda,
la Dolors Thomas i la Núria Fonoll foren
alguns dels més destacats.
Als anys noranta la presència s’anà
incrementant amb nous autors que
escrivien esporàdicament sobre temes
del seu domini, com ara la Raquel
Lacuesta o l’Anna Castellano sobre el
castell de Cubelles. També autors com
ara Xavier Güell, Àngels Fuster, Marta
Blanch o Víctor Lora van conviure amb
els guanyadors del Premi d’investigació
Local (després Beca d’Investigació
Local), els quals ens mostraven un
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(Article publicat al programa de 1962)

extracte de l’estudi presentat o, en
el cas de la beca, del projecte de la
mateixa.
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A partir de l’any 2000 s’inicià una
col·laboració amb el Grup d’Estudis
Cubellencs Amics del Castell, els quals
es varen fer càrrec de bona part del
contingut històric del programa.
El primer publicat fou la “Breu

cronologia de fets destacats del segle
XX a Cubelles”, signat per Joan Vidal
i amb fotografies d’Antoni Pineda.
Els autors d’aquests articles variaven
segons l’any: a banda dels ja citats Joan
Vidal i Antoni Pineda, en publicaven la
Neus Capdet, en Xavier Martínez o en
Lolo Garcia. Un gran encert aquests
últims anys ha estat la publicació
d’aquests articles en una separata,

que facilita la recerca d’informació i la
difusió dels estudis realitzats.
Així doncs, mirant enrere, aquests
58 anys han representat una llarga i
profitosa relació entre la història local
i els programes de la Festa Major,
relació que esperem que es mantingui
indefinidament pel bé de tothom.
Núria Jané Orpí

IV.- La Festa Major de Cubelles
en el primer terç del segle XX

D

es de principi del segle
XX i fins a l’esclat de
la Guerra Civil la Festa
Major de Cubelles es
caracteritzava pels actes
que duia a terme la societat Círcol
Cubellenc (fundada el 1890) i, a partir
de 1914, també pels que organitzava
la Societat L’Aliança, creada aquell
any. L’orquestra contractada pel Círcol
Cubellenc amenitzava els balls al
local de l’entitat i a la plaça de la Vila,
i també tocava a la missa principal (la
parròquia contribuïa a pagar la despesa
en aquest darrer cas). A part dels balls
de gala, alguns dels ingredients de la
festa eren el teatre, el ball de tarda a la
plaça, amb la tradicional subhasta d’una
coca a fi de recaptar diners per ajudar a
pagar els músics, i la cercavila amenitzada
per música de gralla. Els actes religiosos
també eren abundants. Hi destacava
l’ofici del dia de la patrona i la processó
que tenia lloc en la mateixa jornada, a la
tarda, amb la imatge de la Mare de Déu
jacent -un costum ancestral a Cubelles.
Per donar una idea de les festes
majors d’aquella època i atès que
els programes de festes no es van
començar a editar fins passada
la Guerra Civil, s’ha de recórrer a
notícies aparegudes en publicacions
com La Vanguardia o el Diario
de Villanueva y Geltrú. Alguna
d’aquestes notícies ja les vam recollir
en el seu moment en el llibre sobre el
Círcol Cubellenc.
El Diario de Villanueva y Geltrú, en la
seva edició del 14 d’agost de 1904 treia
aquesta nota:
“He aquí los festejos que el vecino
pueblo de Cubellas celebrará los días
14, 15 y 16 del actual, con motivo de la
Fiesta Mayor.
Dia 14.- Por la tarde, repique general
de campanas y salva de morteretes.
De cinco a ocho, baile de grallas en
la plaza. A las nueve de la noche,
gran función teatral, desempeñada
por los aficionados de dicha villa con

la cooperación de tres distinguidas
artistas de la capital.
Día 15.- Alborada por las grallas. A las
diez, Solemne Oficio, en la parroquial
iglesia de dicha villa en la que se
ejecutará una misa por la reputada
“Orquesta Parera”, de Barcelona, y
distinguidas cantantes de la misma,
encargándose del panegírico el
distinguido orador Doctor en leyes,
Rdo. D. Ramón Sabater, de Montblanc.
A las tres y media de la tarde, saldrá la
procesión, recorriendo las principales
calles de la villa con la Virgen de la
Asunción, patrona de la misma. De
cinco a ocho, se bailarán en la plaza las
típicas danzas. A las diez de la noche la
citada orquesta obsequiará con selectas
piezas de su repertorio al párroco y
autoridades de la villa. A las once, gran
baile en el salón recién restaurado y
convenientemente adornado de la
sociedad Círculo Cubellense.
Día 16.- Igual programa que el día
anterior”.
Uns dies més tard, la publicació
vilanovina informava de la brillantor
amb què s’havia celebrat la festa i
de l’assistència de gran nombre de
vilanovins. També afirmava que “el
baile tradicional de la plaza estaba
cuajado de guapas mozas que lucían
sus vestidos y donaires bailando sin
respetos al insobornable calor de este
verano excepcional”.
La vigília de la mare de Déu d’Agost de
1906, el setmanari vilanoví deia que
el Círcol Cubellenc havia organitzat
concerts, serenates i balls per als dies
14 i 15, amb la presència de l’orquestra
La Principal, de Sant Sadurní d’Anoia,
i que novament s’esperava una gran
concurrència de forasters. El 18 d’agost,
una altra nota confirmava que van
ser molts els vilanovins que s’havien
traslladat a Cubelles per gaudir de
la Festa Major i que també els actes
religiosos i els balls celebrats a la plaça
van ser molt lluïts i animats.

L a processó, amb la imatge de la Mare de Déu
jacent. (Arxiu Antoni Pineda)

Del següent any, 1907, hi ha una petita
referència en què s’indica que l’orquestra
contractada era del Vendrell i que s’havia
organitzat un festival artístic en el qual
hi participaven el cor de Lletger i el Cor
l’Espiga. L’any 1910, el setmanari vilanoví
informava que l’orquestra contractada
per amenitzar els balls era Los Còguls, de
la Selva del Camp.
Per la seva banda, La Vanguardia, en la
seva edició del divendres 15 d’agost de
1913 publicava una gasetilla sobre la
nostra Festa Major:
En el vecino pueblo de Cubellas, que
también celebra su fiesta mayor la
sección dramática de la sociedad coral
«La Unión Villanovesa», dará mañana,
festividad de Nuestra Señora de la
Asunción una función teatral en el
Círculo Cubellense.
A partir de 1914, amb l’aparició de
L’Aliança, les festes majors de Cubelles
presentaven un aspecte interessant
i ben diferent, pel que fa a la seva
organització, a com es desenvoluparia
després de la Guerra Civil. Les dues
societats recreatives del poble duien
a terme, de manera paral·lela, els seus
propis actes i això comportava una
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rivalitat que es traduïa en un increment
de la programació, tant pel que fa al
nivell com al nombre d’actes.
Però hem de saltar a una nova dècada,
la dels anys vint, per trobar, també a
La Vanguardia, una altra referència a
la nostra gran festa. Ho feia en la seva
edició del dissabte 29 d’agost de 1925:
CUBELLAS
Durante los días 15, 16 y 17 se
celebró la fiesta mayor con gran
animación y brillantez. Los bailes
estuvieron animadísimos, superando
a los de años anteriores. En la antigua
sociedad Círculo Cubellense se puso en
escena el drama de Guimerá «María
Rosa». El teatro fue insuficiente por el
público que se aglomeró allí deseoso
de admirar la labor artística del grupo
dramático del Círculo, que al final de
cada acto cosecharon muchos aplausos.
La nota continuava informant d’altres
actes que en aquell final d’agost s’havien
de celebrar al local del Círcol Cubellenc, ja
a part de la programació de Festa Major:
El sábado, a las nueve de la noche,
en el teatro Círculo Cubellense habrá
extraordinaria función teatral, concierto
y lucidos bailes de sociedad. Para el
domingo, a las once de la mañana, hay
anunciados conciertos y audición de
sardanas, y a las seis de la tarde y diez de
la noche suntuoso remate de las fiestas,
está organizado un grandioso baile a
cargo del pianista señor Armengol y
violinistas y bajo señores de Escoló.
Un any més tard, el dijous 12 d’agost de
1926, hi trobem una altra breu informació:
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CUBELLAS
Los días 15 y 16 se celebrará la fiesta
mayor. El programa de las fiestas es
como sigue:
Día 15.—Por la mañana anunciará la
fiesta un gran volteo de campanas en el
templo y llegada de las orquestas,, las
cuales amenizarán todos los actos que se
celebrarán en las sociedades recreativas,
las que tienen organizadas audiciones
de sardanas, selectos conciertos,
serenatas y lucidos bailes de sociedad, no
faltando el consabido baile de regalo.
Día 16.—Se repetirá el mismo
programa de bailes, prometiendo ser
un acontecimiento las audiciones de

sardanas que tiene organizadas el
Círculo Cubellense.
L’any següent, en el seu número
corresponent al dissabte 13 d’agost de
1927, el rotatiu barceloní treia aquesta
nota en què destaca la gran quantitat
de gent de Vilanova i la Geltrú que
venia a gaudir de la nostra festa:
CUBELLES
Esta pintoresca villa celebrará su
fiesta mayor los días 13, 14, 15 y 16
del actual. Habrá extraordinarias
sesiones de cinematógrafo, funciones
teatrales, sardanas, lucidos bailes de
sociedad y selectos conciertos. En el
salón de festejos del Círculo Cubellense
que estará grandemente iluminado,
se interpretarán desde el día 14 al
16 escogidos programas de bailes
modernos, a cargo de la orquestina
«Royalti» del Excelsior, de Barcelona.
Como es tradicional que asistirán
muchas familias de Villanueva a
nuestra fiesta mayor, la compañía de
los autobuses organizará el próximo
domingo, día 14, un extraordinario
servicio de autobuses entre Villanueva
y Cubelles. Dichos autos, que tendrán
la salida de la plaza de la Constitución,
empezarán a hacer viajes a las cinco de
la tarde y a las diez de la noche; para
el regreso a Villanueva, la empresa
pondrá coches a disposición del
público a la salida de los bailes de tarde
y noche. Para los días 15 y 16 habrá
servicio durante el día.
Huguet
Uns dies més tard (dimarts 23 d’agost), el
corresponsal de La Vanguardia valorava
així els actes desenvolupats tant al local
del Círcol Cubellenc com al de L’Aliança:
CUBELLES
Muy lucidos y animados han resultado
los festejos celebrados en esta
villa con motivo de su fiesta mayor,
de cuyo programa di cuenta en mi
última correspondencia. En el casino
«La Alianza», con un lleno enorme, se
representó la obra «La mare eterna», de
Iglesias, por una compañía de Barcelona,
la que fue muy aplaudida y para cuya
obra se estrenó un bonita decoración
pintada por don Tomás G. Larraya, el
cual se halla veraneando en esta villa;
también se celebraron en dicho casino
lucidos bailes de sociedad. En el «Círculo

Cubellense» se celebraron también
lucidísimos bailes, amenizados por la
orquestina Royalti; el número de parejas
fué en extremo elevado.
El dimecres 20 d’agost de 1930 La
Vanguardia resumia d’aquesta manera la
nostra festa grossa. Es pot comprovar que
la presència d’estiuejants era ja notòria
en aquella època com ho indica la seva
implicació en els actes festius, rivalitzant,
segons la nota, amb els vilatans:
En Cubellas
Con asistencia de gran número de
forasteros se ha celebrado en este
bello pueblo del litoral la tradicional
fiesta mayor, en cuyos preparativos
han rivalizado los veraneantes y el
vecindario. El día 14 hubo repique
general de campanas anunciando
la deseada fiesta. El día 15, fiesta de
la Asunción de la Santísima Virgen,
recorrió las principales calles del pueblo
lucida procesión, presidida por el cura
párroco reverendo don Jaime Rosell,
pbro. A las once, en la bellísima iglesia
parroquial celebróse el oficio, durante
el cual la capilla de música y escolanía
de San Cucufate, de Barcelona, que
dirige el maestro don Juan Camps
Arnau, cantaron una escogida misa, con
acompañamiento de órgano y orquesta;
habiendo estado el sermón a cargo del
elocuente orador sagrado reverendo
padre Vidal, escolapio del colegio de
la Escuela Pía, de Vilanova. La parte
profana de la fiesta mayor también ha
resultado brillante, bailándose durante
las tardes y noches de los días 15, 16
y 17, sendos programas, en los cuales
figuraban sardanas y otras danzas,
sobre todo en los salones del Círculo
Cubellense, donde actuaba la orquestina
Catalonia, dirigida por el maestro señor
Escola Pérez del Campo.
Ja en plena època de la República, el
Diario de Villanueva y Geltrú (encara es
deia així) en l’edició del 9 d’agost de 1932
detallava la festa amb aquesta nota:
“El vecino pueblo de Cubellas celebrará
su fiesta mayor los días 14, 15 y 16 de
agosto, y como todos los años se verá
animadísima.
Las fiestas empezarán con el orden
siguiente: por la mañana, solemnes
cultos en la iglesia parroquial. A
las once, concierto vermut en las

sociedades “La Alianza”, amenizado por
un jazz band barcelonés, y en el “Círcol
Cubellense”, por una orquesta también
de Barcelona. Por la tarde, baile, y por
la noche magnífico sarao”.
De la Festa Major de l’any següent
tenim doble informació. Per un cantó,
La Vanguardia treia aquesta breu nota,
el dissabte 12 d’agost de 1933:

I per altra banda, el Diario de
Villanueva y Geltrú publicava una
pàgina sencera sobre els actes
organitzats per L’Aliança:
De la darrera Festa Major de l’època de
la República en tenim referència gràcies,
un altre cop, al Diario de Villanueva y
Geltrú, que en el número corresponent al
10 d’agost de 1935 informava dels actes
organitzats per L’Aliança:
“Amb motiu de la Festa Major d’aquest
poble, que s’escau els dies 15, 16, 17 i 18
del mes en curs, la societat “L’Aliança”
ha organitzat els actes següents:
Dia 15. A les vuit del matí: Repartiment
de queviures als veïns menesterosos,
per compte del Centre Català de la
vila.- A les dotze, Audició de Sardanes
a la Plaça Macià.- A les quatre de la
tarda: Concert al saló de “L’Aliança”
per la renomenada orquestra “Els
Nois Rossinyols”.- Acabat el concert,
Recital de Poesies d’autors catalans,
pel Sr. Tomàs Prat, del Grup Dramàtic
del Casino “L’Aliança” del Poble Nou.Seguidament, el primer Ball de Tarda
per la mateixa orquestra.- A les deu
de la nit: Al cafè de la Societat, Selecte
Concert per la celebrada orquestra
“The Bird Boys”, la qual interpretarà
escollides obres. Seguidament, la
mateixa orquestra ens delectarà amb

escaients ballables en el Ball de Nit
que tindrà lloc en el saló de la societat,
esplèndidament enllumenat.
Dia 16. A les dotze: Concert
Vermouth al cafè.- A les quatre de
la tarda: Concert Extraordinari al
saló. Interpretació de celebrades
composicions musicals per l’orquestra
“The Nightingale Boys”.- Acabat el
concert, Gran Ball de Tarda.- A les deu
del vespre: Concert al cafè.- A les onze
de la nit: Ball.
Dia 17. De dotze a una: Audició de
Sardanes a la Plaça Macià.- A dos
quarts de cinc: partit de Futbol al camp
del Centre Català entre l’equip B de
la Joventut Esportiva de Cubelles i un
conegut equip de Vilanova i la Geltrú.
El C. Català ofereix un premi per al
guanyador.- A les deu del vespre: Ball de

Vetlla amb interpretació dels ballables
més nous i d’airoses Sardanes.
Dia 18. De dotze a una: Audició de
Sardanes a la Plaça Macià.- A dos
quarts de cinc: Impressionant Partit de
Futbol al camp del C. Català entre el
primer equip de la Joventut Sportiva de
Cubelles i l’equip de l’Ateneu Obrer del
Dte. IV de Barcelona.
A les vuit del vespre: Ball de Comiat en
obsequi als forasters.”
La Guerra Civil estroncà aquesta
dualitat d’actes, cada vegada més
atractius i abundants, entre el Círcol
Cubellenc i L’Aliança. Com en tants
altres aspectes, també en l’apartat
festiu es tancava un capítol força
destacat de la història de Cubelles.
Joan Vidal i Urpí
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CUBELLAS
La fiesta mayor de este pintoresco
pueblo se celebrará los días 15 y 16 de
los corrientes.
Se ha confeccionado un selecto
programa de atracciones: cine sonoro,
representándose las «Carceleras»,
hablado y cantado en español, audiciones
de sardanas, bailes en las sociedades,
reparto de bonos a los pobres y solemnes
fiestas religiosas en la iglesia. Es grande la
animación en los pueblos vecinos, para
asistir a esta fiesta mayor.
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