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La Flor de Maig
Inventari dels béns de la societat de 1942

Dades arxivístiques del document
CAT AMR 1.1 Fons Ajuntament de Roses, 11.2.9.2. Associacions culturals, recreatives,
esportives i altres, Acta i inventari dels béns de la societat recreativa Flor de Maig, 23 de
març de 1942. Castellà.
Història arxivística
L’expedient en què s’aixecà l’acta i l’inventari dels béns de la societat recreativa La Flor
de Maig s’ha conservat sempre amb la resta de fons de l’Ajuntament de Roses. A tall
d’anècdota, fa anys algun funcionari va instal·lar aquest expedient al costat del de la
Causa General de la Guerra Civil a Roses, en un intent d’aplegar tota la documentació
repressiva del règim.
Contingut
L’acta i l’inventari dels béns de la Flor de Maig després de la seva liquidació suposen un
punt i a part en la vida social dels rosincs dels anys vint i trenta del segle XX. A partir
d’aleshores, en l’inici d’una llarga dictadura que no permetia la llibertat d’associació dels
anys de democràcia republicana, només hi hauria la presència d’una societat recreativa a
la vila per paliar les necessitats d’oci: la SUF.
El dia 23 de març de 1942 es reuniren a l’Ajuntament, al carrer del Caudillo –actual
carrer del doctor Pi i Sunyer–, l’alcalde Benet Trull Escatllar, el secretari de la corporació
municipal Ramon Brunet i el president de la Societat La Unió Fraternal, Miquel Sellent
Marquès, per aixecar acta de l’inventari dels béns de La Flor de Maig.
Segons el document, d’acord amb la junta directiva de la SUF i els individus que
componien la junta de La Flor de Maig –se suposa els que no havien hagut de marxar–, i
d’acord amb el vist-i-plau d’instàncies polítiques superiors, els béns actius i passius de
l’extingida societat passaven a pertànyer a la societat recreativa la Unió Fraternal. S’ha
d’entendre aquesta acció en el marc d’un estat totalitari que establia les regles del joc i
controlava al detall la vida de tots els ciutadans, sobretot la vida associativa.

Detall d’una part dels efectes inventariats

En l’inventari està dividit en tres apartats: l’equip de cinema sonor, l’aparell gramola i els
efectes generals; se’n poden destacar els aparells per reproduir les pel·lícules
cinematogràfiques, les 115 butaques arreglades, les 42 butaques en mal estat, la
instal·lació elèctrica en mal estat o dos extintors d’incendis. D’altra banda, només hi
havia un bé passiu: el deute que tenia la societat La Flor de Maig amb el venedor
d’aparells de cinema N. Cuyàs, de Barcelona, per valor d’unes 6.000 pessetes. Tot plegat
possibilitava que la SUF pogués tornar a tenir una programació més o menys estable des
de la seva legalització el mes d’agost de 1941.
Context
La societat recreativa La Flor de Maig és molt poc coneguda, tant perquè no ha arribat a
nosaltres el seu fons documenal, com perquè el Franquisme esquinçà la vidal associativa
rosinca prèvia a la Guerra Civil, de la qual en fou una de les principals protagonistes. La
seva gènesi hauria de trobar-se a finals de l’any 1925, atès que el febrer de 1926 surt la
primera notícia a les capçaleres comarcals per la organització del seu primer ball de
Carnaval. Els seus primers anys de vida, enmig de la dictadura de Primo de Rivera, se
centraren principalment en la celebració d’esdeveniments associats a la parròquia, la
catequística, el Pòsit Pescador i actes com el comiat dels joves que anaven al servei
militar.
En el seu local, amb una capacitat per 366 persones, situat entre la riera dels Ginjolers i
el carrer d’en Mairó s’hi escenificaren els Pastorets, s’hi impartiren conferències
catequístiques o concerts i obres de teatre a càrrec de l’orquestra i la secció dramàtica
de l’associació. Cal esmentar que a l’edifici encara hi ha algun senyal representatiu de la
societat que va acollir. Al llarg dels anys feren festes benèfiques a favor de les famílies
damnificades per la mort de pescadors, de la mateixa catequística, l’homenatge a la
vellesa conjuntament amb el Pòsit o, ja en plena II República, actes a favor dels
empresonats pels Fets d’Octubre de 1934.
La societat tenia un ampli ventall social, des de pescadors i pagesos a militars i
estiuejants; fins i tot algun associat, com Josep Escobar, tenia lligams amb diverses
societats: així fou president de La Flor de Maig i, després, del Reial Club Marítim de
Roses, que tenia un marcat caràcter elitista. També es documenta la col·laboració de
personatges tals com Jaume Palmerola, els germans Rubí, Rafael Sastre, Anna Domingo,
Teresa Mallol, Isabel Guitart, etc.
Els primers anys però, potser influenciats per la dictadura, hi havia sempre la presència
de banderes espanyoles i, fins i tot, d’un “castizo mantón de Manila”. En canvi durant el
període republicà hi haurà una forta presència de membres de l’Esquerra Republicana,
com Miquell Coll Formatger, i es faran actes del partit i de les seves joventuts. Fins a tal
punt que el juny 1936 tingueren la presència del president del Parlament Joan
Casanoves, l’alcalde de Barcelona, Carles Pi i Sunyer, i el comissari de la Generalitat
Eduard Lairet, entre d’altres. Durant la dècada de 1930 La Flor de Maig i la SUF van
rivalitzar en l’organització de balls i festes. Potser la gènesi de la SUF, sorgida de
l’escissió d’uns socis de La Flor de Maig podria explicar-ho.

La seva activitat continuà fins a l’acabament de la guerra, moment en què assassinaren a
Miquel Mallol i altres membres van fugir a l’exili, tal com documentà l’Ajuntament l’any
1943. El 1941 legalitzarien altre cop la Unió Fraternal, la SUF, i el 1942 els béns de La
Flor de Maig passarien a mans de la primera. Un temps després el seu local es convertí
en el desaparegut Cine Roses i actualment en una botiga de roba.
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