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La primera empaitada d'ànecs documentada

Dades arxivístiques
AMR CAT 14.1. Hemeroteca Municipal, Col·lecció Revista de la Festa Major, 1954.
Castellà.

Història arxivística
Essent una publicació municipal, la Revista de la Festa Major de 1954 és un cas
especial, atès que és un dels pocs exemplars de programes de la Festa Major que s'ha
conservat a l'Arxiu Municipal. Si aquesta col·lecció és força complerta des de mitjan
dècada de 1970, els números anteriors eren molt esparsos i molts s'han aconseguit a
través de donacions de persones particulars. De fet, és l'exemplar més antic que es
conserva a l'AMR. En concret, la Revista de Festa Major de 1954 era un dels pocs
exemplars que es varen trobar barrejats enmig de tota la documentació municipal de
l'Ajuntament.
Contingut
El contingut de la Revista de Festa Major ha estat sempre molt homogeni i es pot dividir
en tres grans blocs molt clarament diferenciats:
1) Durant gairebé tota la seva història que, pels exemplars que conexiem, s'inicia els
anys 30 del segle XX, la Revista de Festa Major ha incorporat articles diversos, sobretot
d'història i, més recentment, del medi natural, a més d'un apartat dedicat a les poesies
referents a la Vila. L'any 1954, en concret, responia perfectament a aquest plantejament
clàssic, amb un saluda de l'alcalde del moment, Antoni Serra, un article de mossèn
Carles Feliu, unes poesies del mestre d'escola Lluís Juher i de J. Puig Dalmau, i dos
escrits de José Díaz Pacheco, un sobre la Caixa i un altre sobre un vell pescador.
2) La publicitat de negocis de Roses, encara que en les darreres tres dècades sigui un
apartat que hagi desaparegut gairebé completament i només esdevingui un opció
ocasional (aquest any precisament n'és una excepció). Val a dir que la publicació
d'anuncis comercials és una característica interessant per estudiar els corrents estètics i
publicístics d'abans de la Guerra Civil i del període franquista.

3) El programa d'actes dels dies de la Festa Major, en el qual es detallen els
esdeveniments que se celebraran. L'any 1954 es replicà el programa de l'any anterior, en
el qual abundaven sobretot els balls i les sardanes, a més de les activitats més
esportives com la travessia al port nedant o els “formidables” partits de futbol, que eren
pomposament denominats “grandioso acontecimiento deportivo”.
Context històric
L'agost, a Roses, és sinònim de Festa Major. D'acord que en les darreres dècades hi
hem afegit "i de turistes", però sobretot és el moment de celebrar la festa major. Per
aquest motiu, l'AMR presenta la Revista de Festa Major més antiga que conserva en
paper, de l'any 1954. A més a més, però, aquest exemplar permet celebrar també una
nova empaitada d'ànecs, encara que només sigui virtualment.
La renúncia a seguir celebrant aquesta cacera aqüàtica d'ànecs va anar acompanyada
per una discussió ciutadana, sempre sana, en favor i en contra d'aquesta tradició.
Precisament quan algú pronunciava la paraula “tradicional” s'apel·lava automàticament a
una suposada antiguitat d'aquesta activitat lúdico-cinegètica que, a la fi, l'havia de
justificar. El problema, però, radicava en què ningú havia aportat, més enllà de testimonis
orals més o menys fiables i benintencionats, qualsevol document que certifiqués aquesta
suposada ancianitat del gust rosinc pels ànecs. Aleshores, la pregunta és senzilla: quin
és el primer document que parla de l'empaitada d'ànecs?

L'estat actual de la recerca que ha efectuat l'AMR permet identificar que el programa
d'actes de la Festa Major de l'any 1953, idèntic al de l'any 1954, anunciava clarament la
celebració de “Juegos de Cucañas y Caza del Pato”. Ja tenim, almenys, un post quem a
partir del qual podem afirmar categòricament la celebració d'aquesta tradició. Per
contra, el programa de la Festa Major de l'any 1930 no n'esmentava la seva celebració.
És evident que els dubtes es mantenen. De fet, la incertesa ha incentivat, fins i tot, nous
treballs de recerca en l'àmbit de l'ensenyament de batxillerat. A la llarga, el resultat
podrà ser més o menys concloent, però és innegable que només amb la investigació
històrica ens podrem aproximar a conèixer-nos més i millor. Potser no descobrirem mai
l'any exacte del començament d'aquesta tradició, però potser, també, podrem establir el
seu per què, que segurament és més important que l'any iniciàtic.
Altres tradicions s'han perdut. Joan Amades, en el seu Costumari Català, esmentava que
per la Festa Major era tradicional “la presència de dues parelles de bous a la processó”,
una notícia que lliga amb una altra activitat despareguda, les vaquilles, que vés per on
guanyen pedigrí històric. Segons la llegenda, la nostra vila “fou la primera de casa nostra
que conegué els bòvids portats per una barca vinguda de mar enllà; i fou allí [Roses] on
primer van llaurar amb bous i se'n serviren per al tragí”. Déu n'hi dó!
Sigui com sigui, a l'agost és Festa Major i si a L'Escala són els “esquenapelats”, a Roses
som els “ànecs”. Bona empaitada (virtual) a tots!
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