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La gran festa de Roses
Cartell dels actes de Carnaval de 1983

Dades arxivístiques del document
CAT AMR 18 Col·lecció municipal de cartells, cartell dels actes de Carnaval de 1983
organitzats per la Societat Unió Fraternal. Català.

Història arxivística
Abans de classificar i ordenar la col·lecció municipal de cartells, l’exemplar que es difon
aquest mes estava barrejat amb altres documents que es conservaven a l’Ajuntament.
Amb l’entrada en funcionament del servei d’arxiu es van netejar, classificar i ordenar els
cartells que s’anaven trobant en les diferents dependències municipals en les quals hi
havia documentació.
Contingut
Com cada any, el carnaval és una fita assenyalada amb lletres majúscules per a la
majoria dels rosincs. Cal preparar les carrosses i disfresses durant mesos, després de
trobar aquella idea que farà millorar el resultat de l’any anterior. Però què seria de tanta
feina si després no hi hagués una festa que ho pagués amb escreix? És per això que un
petit pregoner, vestit d’epoca, feia saber als rosincs que durant tres dies gaudirien d’allò
més.
L’any 1983 presentà un bon nombre d’activitats per a la celebració de l’autèntica festa
major de la vila els dies 11, 12 i 13 de febrer. Festes i atraccions per a nens i nenes, i
ball i més ball per als adults, amb orquestres i conjunts de renom com la Marina i els
Setson (divendres), la Maravella i Rudy Ventura (dissabte) o els Montgrins i els Cimarrón
(diumenge).
El cartell estava subvencionat per Begudes Jordà (Bodegues Jordà), un exemple del que
significa la societat civil i els seus empresaris per tal de tirar endavant els projectes de
les associacions i entitats de la vila.
Context
Del carnaval de Roses hi ha notícies esparses entre els segles XVII, XVIII i XIX, que
denoten la tradició d’una festa que s’espera amb ganes per tal de fer la disbauxa que no
es permet els dies de cada dia. Al segle XX la celebració de la festa, malgrat la pressió de
les autoritats del règim franquista, es va continuar celebrant amb més o menys màniga
ampla. El cartell de la Comissió de Carnaval de la SUF que es presenta, de 1983, és del
període dels primers anys de la democràcia, que va obrir després de quatre dècades de
dictadura una nova etapa del carnaval rosinc. Els anys vuitanta significaren l’obertura
democràtica en tots els aspectes i el carnaval n’és un de ben especial per Roses. Any
rere any les colles han fet créixer l’entitat del carnaval rosinc i bona mostra d’això és la
gran festa que es va muntar aquells tres dies de febrer de 1983, amb el bo i millor de les
orquestres i conjunts de les comarques gironines.
Tot i això, la festa que se celebra en ple segle XXI té un significat afegit. El carnaval és la
Festa Major en majúscules de Roses, ja que la de l’estiu està marcada per la temporada
turística que atrapa als vilatans en mil i una hores de feina per donar servei als milers de
turistes que visiten la població.
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