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El racó de l’Arxiu
Les festes de la Mare de Déu
d’Agost de Lloret
L’advocació envers la Mare de Déu ha estat
molt present a totes les terres de parla
catalana. Amb motiu de la seva festivitat,
el 15 d’agost, es commemorava una de les
festes més importants del calendari de les
tradicions lloretenques.
El document que avui mostrem és el programa
d’aquestes festes de 1930. Aquest any les
entitats organitzadores foren les Comissions
de Sardanes i el Grup Niu Festiu i els dies
en què es varen fer foren el 14, 15, 16 –dia
de Sant Joaquim i Sant Roc, dedicat a les
“Famílies Estiuejantes”– i 17.
La part estrictament religiosa de la festa es
centrà en l’oﬁci solemne, celebrat el 15 a
les deu del matí, dia de l’Assumpció de la
Mare de Déu, i cantat per la capella, i les
“Vespres, Rosari, Novena, Processó i Goigs”
de les cinc de la tarda.
Pel que fa al vessant més profà es portaven
a terme la cursa de sacs “per a nois de 10
a 80 anys” que s’havia de fer al passeig
de Mar, la cursa de natació que tenia de
premi una oca per al primer que l’agafés,
els concerts i els diversos balls celebrats a
l’envelat –entre els quals cal destacar el ball
de mantons i el ball perfumat– i, el dia 17, la
Gran Carrera de Bicicletes Lentitud que es
va fer al passeig de Mar, els tres premis en
metàl·lic de la qual eren per “als que arrivin
[sic] ultimament hi [sic] no hagin posat peu
a terra”.
Com a curiositat, volem afegir que el programa
de festes era patrocinat per l’hostal Costa de
Brava, d’en Benet Rupià, en un moment en
què el turisme a Lloret, tot i ésser-ne la vila
pionera en l’àmbit català, encara es trobava
a les beceroles.
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