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L’any 2019 vàrem decidir que el llibre que es feia habitualment per la Festa Major es
substituïa per un llibret centrat en els actes que s’oferien amb la idea de reconvertir
aquesta publicació en el llibre que es presentés anualment per Sant Jordi. Enguany la
0$"0"%FGFG%5"%+):":%<',0$<$',"0"%O+#%("%-]3V&E@C%$%,'%(L5+8%O'M.:%O.2($<"#%$%O#+)+,:"#%
fins l’estiu. Per totes aquestes circumstàncies i el fet que el primer volum va dedicat als
(($2#+)%0+%P+):"%!"9'#Q%5+8%<#+M.:%'O'#:b%O#+)+,:"#%("%O#$8+#"%+0$<$K%<'8%.,%"<:+%8_)%
0+%("%,'):#"%P+):"J
La idea que el primer volum estigui dedicat als llibres de la Festa Major és perquè
aquestes publicacions s’han fet des de principis del segle XX. Això ens permet, com a
poble, valorar el pòsit cultural i social que aporten aquestes publicacions per entendre
(L+/'(.<$K%0+%("%,'):#"%/$("%"(%(("#M%0+(%)+M(+%UUJ%=#+<$)"8+,:%(+)%O#'O+#+)%+0$<$',)%+)%
centraran en l’evolució d’aquests cent anys, ja que al llarg dels anys aquest llibre ha
tingut diferents usos que expliquem en aquest primer volum i que serveixen de preE
(.0$%0+()%/'(.8)%T.:.#)a%"%:#"/_)%0+()%",.,<$)%0+()%<'8+#c')%0+%-+,:+((+)%+,)%O+#8+:%
veure l’evolució econòmica del municipi, els anys que era una memòria municipal ens
8'):#+,%(L+/'(.<$K%.#2",S):$<"%0+%("%/$("Q%"$\S%<'8%(L+/'(.<$K%0+%(+)%T+):+)%$%("%<.(:.#"Q%$%
("%O"#:$<$O"<$K%0+%(+)%+,:$:":)J
Poder fer un llibre dels llibres publicats al llarg de cent anys ha estat possible perquè,
en primer lloc, aquesta publicació ha estat constant; en segon lloc, perquè les diferents
temàtiques permeten entendre l’evolució del municipi des de diversos àmbits, com
n’és l’exemple que a partir d’un moment també s’edità per la Festa Major d’hivern, i, en
tercer lloc, hi ha elements culturals interessants a tenir en compte que li donen valor,
com poden ser la diversitat d’artistes de renom vinculats a la vila que han participat en
les portades. Precisament, per retre’ls homenatge, la portada del llibre que teniu a les
mans és obra de l’artista local David Casals, que amb una edició numerada ha persoE
,"($:7":%<"0")<.,"%0+%(+)%O'#:"0+)J
En definitiva, la decisió de crear un llibre a partir dels continguts dels programes de la
P+):"%!"9'#%_)%T#.$:%0+%("%)+/"%+/'(.<$KJ%`,%<",/$Q%+)O+<$"(8+,:%"%O"#:$#%0+()%",Y)%,'#",E
ta quan el programa va passar a ser de temàtica d’interès local i durant un període en el
qual es va deixar constància gràfica de l’evolució natural de la vila que ens va permetre
visualitzar els mateixos paratges a la primavera, l’estiu, la tardor i l’hivern; a partir del
FG@@%+(%(($2#+%+)%<+,:#"%+,%:+8+)%#+((+/",:)%<'8%+(%O"(".Q%+(%-+#0^%'%(L+)M(_)$"Q%"$\S%<'8%
els molins o l’aigua. Publicacions d’una vàlua que tant per la temàtica com pels autors
i les autores justifiquen un llibre per si sol. I centrar el llibret de festa major en els seus
actes és una manera d’animar tota la població que hi participi, ja que precisament pel fet
d’editar un llibre s’havia deixat de repartir a cada casa, cosa que peculiarment és el que
es feia a les primer es edicions del segle XX de les quals tenim constància.
El llibre també vol posar en valor l’Arxiu municipal ja que, si s’ha pogut accedir a tot
el fons bibliogràfic d’aquests cent anys, és perquè disposem d’un arxiu que ho ha fet
"

possible. Actualment tenim la sort que està gestionat per una arxivera amb formació
historiogràfica que permet tractar amb professionalitat aquest fons, però no podem
oblidar els inicis, i per aquest motiu dediquem la col·lecció a Pere Camprubí Masferrer,
que va iniciar la recopilació d’elements locals que al llarg dels anys han acabat geneE
rant un fons important que ens ha permès fer el llibre, i retre homenatge a aquesta
persona és la millor manera de reconèixer aquesta tasca.
Aprofito l’escrit per fer un agraïment a totes les persones, famílies, entitats i associacions
que any rere any han fet possible la Festa Major del nostre poble perquè darrera de cada
acte, igual que darrera de cada llibre, hi ha l’altruisme i el vincle amb un poble. Un sentiment
de pertinença que a dia d’avui és motiu d’orgull formar-ne part, entre d’altres motius, pel
pòsit cultural que s’ha generat, que hem pogut gaudir i que segueix estant al nostre abast.
Precisament aquest pòsit cultural es visualitza en el llibre que hem editat, ja que el propi
llibre és un exemple de la cultura que es genera a Centelles i del dinamisme cultural que hi
ha hagut al llarg de les Festes Majors que ens han precedit fruit del compromís d’alcaldes
$%#+M$0'#)%<'8O#'8+)')%"82%("%<.(:.#"%$%("%O"#:$<$O"<$KJ%
3.((%"<"2"#%T+,:%.,%#+<',+$\+8+,:%"%(+)%".:'#+)%0+(%(($2#+Q%:':+)%+((+)%/$,<.("0+)%"%("%-.(:.#"%
local de Centelles. La regidora Anna Chávez se l’hi ha de reconèixer el seu vincle polític amb
+(%0$,"8$)8+%<.(:.#"(%0+%("%3$("%T#.$:%0+%("%)+/"%T'#8"<$K%<'8%5$):'#$"0'#"J%?"%*$2($':+<"%
municipal, amb més de 20 anys a l’edifici de l’antiga cooperativa, ha vetllat per fomentar
("%(+<:.#"%$%("%<.(:.#"%"%("%3$("%$%(L"#:$<(+%0+%("%)+/"%0$#+<:'#"Q%1')+#%*$)2"(Q%,L_)%.,%<("#%+\+8E
O(+J%&+%("%5$):'#$"0'#"%$%"#\$/$):"%('<"(%!"#$"%&'('#)%*+#,"(Q%/.((%0+):"<"#%("%)+/"%"O'#:"<$K%
metòdica a les publicacions que ha anat editant l’Ajuntament els últims anys, però amb
aquest llibre es posa de manifest la importància de disposar d’un Arxiu Municipal amb una
M+):$K%O#'T+))$',"(%$%<'8O#'8+)"J%V%0+%(L"#:$):"%&"/$0%-")"()Q%<'8%0+$"%"2",)Q%("%O#'O'):"%
de personalitzar cada portada per fer-lo únic és la mostra que quan s’uneix la il·lusió i el
compromís en sorgeix un llibre com el que tenim la sort de tenir entre mans.
F"*/G&+.,H&<,/-.##I&<#J.#0/&0/&5/K2/##/*
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="#("#%0+%("%T+):"%8"9'#%_)%O"#("#%8"9'#$:^#$"8+,:%0L+):$.Q%0+%T+):"Q%0L"(+M#$"Q%0+%
0$)2".\"Q%0+%#$:.%0L$,$<$"<$K%$%:"82_%0L.,%O+))$<%0+%,'):^(M$"%0+(%:+8O)%O"))":JJJ%
en definitiva, és el sentiment de pertànyer a una comunitat que ha anat evolucioE
nant al llarg del temps i ens parla del que som i del que vam ser. Etimològicament,
("%T+):"%8"9'#%+)%0$T+#+,<$"%0+%("%#+):"%0+%T+):+)%0+(%<"(+,0"#$%9"%,'8_)%"82%("%
seva denominació, si aquesta és la festa major, la resta de festes, per importants
que siguin, ja només poden ser menors o alguna altra cosa diferent.
L’etnòleg i folklorista català Joan Amades explica, a !"#$%&'()*+,#$*'*"-/, que les
festes majors són comunes als pobles europeus i que tenen una essència i uns
orígens comuns, encara que difereixen en els detalls. El concepte contemporani
de la festa major es defineix com el conjunt de solemnitats amb què una poblaE
ció (o barri) celebra la festa anual del seu patró (que no sempre és el titular de
la parròquia) o, en algun cas, commemora un fet important de la seva història o
:#"0$<$KdE. I la cultura popular ens explica amb cançons i dites el que representa
("%T+):"%8"9'#J%&+%<",c',)Q%,'8_)%O+#%O')"#%.,)%+\+8O(+)Q%5$%5"%0+)%0+(%<(^))$<%
e4(+M#$"Q% _)% P+):"% !"9'#d% 0+% ?"% [#$,<"% X@CBGZ% T$,)% "% <",c',)% 8_)% #+<+,:)% <'8%
“La Festa Major d’Aiguafreda” d’Els Catarres (2011), “Festa Major” de Dekrèpits
XFG@FZQ%eP+):"%!"9'#d%0+%1+Ob2($f"%>f"%XFG@RZQ%e;(%8+.%O'2(+d%0+%[\"#",M'%XFG@DZ%
o “Festa Major” de Relamido’s (2015). De dites populars, n’hi ha moltes que parE
(+,% 0+% ("% O#NO$"% T+):"% e4% ("% T+):"% 0+(% O":#Ka% #+O$<"#Q% <'+:)Q% 8b)$<"% $% )+#8KdQ% e=+#%
","#%"%T+):"%8"9'#Q%:#+2"(("%"#"%T+#8%$%T'#:d%'%eg.$%"%T+):"%8"9'#%/"%"%T+):"%8"9'#%
5"%0+%:'#,"#d%'%0+(%)+.%)$M,$T$<":%e-"0"%0$"%,'%_)%T+):"%8"9'#Q%,$%:':)%+()%0$+)%)K,%
diumenges”, però sobretot n’hi ha dels efectes posteriors “Ai, quin dolor! QuiE
,"%:#$):'#Q%(L+,0+8^%0+%("%P+):"%!"9'#dQ%e?+)%T+):+)%8"9'#)%"(%/+,:#+%T",%0'('#)dQ%
e&+)O#_)%0L.,"%T+):"%8"9'#Q%O"%).<":%"82%'($dQ%+:<J
Actualment, les festes majors se celebren en honor a un sant o santa, que sol
ser la figura patronal de la població corresponent, tot i que s’hagi perdut gairebé
del tot el sentit cristià de la festa que l’ha articulat i consolidat en el temps. No
'2):",:Q%(L'#$M+,%0+%("%<+(+2#"<$K%:"8O'<%_)%<#$):$^%+,%("%8"9'#%O"#:%0+()%<")')Q%
sinó que s’hauria de buscar en les antigues creences primitives, paganes i preE
cristianes. És també Joan AmadesF qui ens recorda que la festa major represenE
ta la supervivència del conjunt d’actes litúrgics i culturals dedicats a celebrar i
festejar les collites que els homes celebraven per tal que el geni o semideu a qui
O+#:",Y$+,%+()%/+M+:"()%+()%O+#8+:_)%"O#'O$"#E)+L,%"82%+(%)+.%<',)+,:$8+,:J%?"%
$

fertilitat de la terra i l’agricultura, les bases de la supervivència humana, fan apaE
rèixer creences i festivitats que formen un conjunt de cultes ancestrals tan esE
tretament integrats a la societat que ni amb la cristianització del territori es van
poder suprimir, però sí que es van adaptar i transformar al nou marc ideològic, ja
que part de les característiques de les antigues divinitats són identificables amb
(+)%T$M.#+)%0+()%)",:)%$%<+#:)%")O+<:+)%0+()%",:$<)%#$:."()%)K,%<',)+#/":)%$%2+,+o:)%
O+#%(+)%,'/+)%".:'#$:":)J
?"%(S,$"%0+%:#",)8$))$K%0+%(+)%"##+()%O"M",+)%0+%(+)%T+):+)%8"9'#)Q%O'):+#$'#8+,:%
"0"O:"0+)%"(%<#$):$",$)8+Q%"82%(+)%<+(+2#"<$',)%"<:."()%"82%.,%<"$#+%8_)%<S/$<%
$%O'O.("#Q%_)%0$TS<$(%0+%)+M.$#%$%)+M.#"8+,:%2',"%O"#:%0+()%+(+8+,:)%O+#%#+):"2($#%
("%:#",)8$))$K%)L5",%O+#0.:Q%O+#N%+,%+(%<")%0+%-+,:+((+)%:+,$8%.,%+\+8O(+%).T$<$E
entment clar: la Festa del Pi. Han estat diverses les explicacions que s’han donat
)'2#+%+()%'#SM+,)%0+%("%P+):"%0+(%=$GJ%!+,:#+%.,)%".:'#)%(L+,(("<+,%"82%+()%",:$<)%
mites macedonis tramesos pels celtes i les celebracions que els romans realitE
zaven al voltant del solstici d’hivern; d’altres la identifiquen amb les celebracions
#+("<$',"0+)%"82%+(%<$<(+%"M#S<'("%"82%(L'29+<:$.%0L"<',)+M.$#%.,"%2',"%<'(($:"%'%
bé directament amb el culte a l’arbre, posant com element central el pi; i d’altres
fins i tot li donen un significat màgic interpretant que l’objectiu de la festa és el
0+%T+#%T'#"%+()%+)O+#$:)%8"($M,+)%0+(%2')<Q%"$\N%)SQ%)+,)+%"2",0',"#%("%$0+"%0+%#$:.%
0+%O#+O"#"<$K%0+%<"#"%"%("%O#$8"/+#"%',%("%,":.#"%+)%0+)O+#:"#^%$%0',"#^%+()%)+.)%
fruits. Sigui quin sigui l’origen de la Festa del Pi, sí que està clar que des d’uns
'#SM+,)%O"M",)%O'):+#$'#8+,:%+)%<#$):$",$:7"%+,%("%T$M.#"%0+%>",:"%-'('8"%$%("%#+E
lació del pi amb el seu martiri i que la festa s’ha mantingut al llarg del temps fins
a ser considerada Festa Patrimonial d’Interès Nacional des de l’any 2010.
?+)%T+):+)%8"9'#)%<":"(",+)%)+%<+(+2#+,%<'8%"%8S,$8%0+)%0+(%)+M(+%UVVV%$%+):",%0'E
cumentades a les consuetuds de les parròquies. Segons explica Antoni PladevallHQ%
aquestes primeres festes majors s’haurien mantingut en el seu desenvolupament
)+,)+%8"))"%<",/$)%T$,)%"%8$:9",)%0+(%)+M(+%UVU%$%<',)$):$#$+,%+,%.,"%((.o0"%T+):"%
#+($M$')"%$%.,%2',%^O":J%
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F#Amades, Joan. .%&'()*+,#$*'*"-/#0"#$(+&#10#"2*345#65#!&',(J%*"#<+(',"a%>"(/":%h+:<JiQ%@CHDQ%OJ%REFDJ%V%"%("%O^E
gina 15 ens avisa que “la vigília de les festes anyals de festa major les bruixes tenen molta més força i són
8'(:%8_)%:+8$2(+)dJ
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4%-+,:+((+)%("%T+):"%8"9'#%0L+):$.%)+%<+(+2#"%(L@%0+%)+:+82#+%$%("%T+):"%8"9'#%0L5$/+#,%+(%
R@%0+%0+)+82#+Q%0$"%0+%("%8'#:%0+%>",:%?('O%$%0+%>",:"%-'('8"Q%#+)O+<:$/"8+,:J%>K,%
+()%O":#',)%0+%-+,:+((+)%$%:+,+,%+,%<'8b%("%<$.:":%T#",<+)"%0+%>+,)Q%0+(%0+O"#:"8+,:%
0+%q',,+%"%("%*'#M',Y"J%4((^%/"%8'#$#%$Q%)+M',)%"(M.,+)%T',:)Q%:"82_%5$%/"%,_$\+#%$%/$.#+%
Santa Coloma a mitjans del segle III i Sant Llop en va ser bisbe des del 609 fins a la
)+/"%8'#:Q%+(%IFRJ%V%)+M.$,:%("%)+/"%/'(.,:":Q%(+)%)+/+)%0+)O.((+)%/",%)+#%0$O')$:"0+)%"%
l’església del monestir de Santa Coloma de Sens, fins que el 853 van ser traslladades
a la nova basílica al costat de les relíquies de Santa Coloma. La vinculació geogràfica i
personal dels dos sants sembla que no va influir en la seva veneració conjunta a CenE
telles, ja que la devoció a la màrtir és més antiga que la del bisbe.
?"%$,:#'0.<<$K%"%-":"(.,Y"%0+(%<.(:+%"%>",:"%-'('8"%)+%)$:."#$"%"(%)+M(+%3VVQ%<'$,<$0$,:%
"82%("%<',):#.<<$K%0+%("%)+/"%2")S($<"%"%>+,)Q%("%0$/.(M"<$K%0+%("%)+/"%O"))$K%$%("%O#'O"E
gació de la seva devoció per part de viatgers i pelegrins. Així, són diverses les parròquies
refetes o creades en el procés de repoblació del territori que portaven aquesta advocació.
La primera referència a la parròquia de Santa Coloma es troba a l’acta de consagració de
(L+)M(_)$"%0+%>",:%!"#:S%0+(%-',M'):Q%(L"<:."(%4$M."T#+0"%0+%&"(:Q%+(%HCH%$%"(%)+.%/'(:",:%+)%
/"%T'#8"#%.,"%)"M#+#"Q%0$:"%O#$8+#%0+%=.9'(%#$<%'%=.9'(%#+M+%$%8_)%+,0"/",:%0+%3$,Y'(+)Q%$%
0+)O#_)%.,"%/$("Q%0$:"%0+%-+,:+((+)J%;()%<+,:+((+,<)%)+8O#+%5",%0+8'):#":%.,"%M#",%0+E
voció a la seva patrona com demostra la generositat amb què es proveïen les despeses
de l’Obra de la Parròquia i la celebració del culte a la santa titular de la parròquia.
?"%0+/'<$K%"%>",:%?('O%_)%8_)%:"#0","Q%O+#N%:_%.,"%#^O$0"%"<<+O:"<$KJ%4(%)+M(+%U3%+)%
documenta la construcció d’un altar propi del sant a l’església, de què se’n fan càrrec
els Obrers de la parròquia fins que al segle XVII es funda l’Administració de Sant Llop,
amb la particularitat que des del primer moment els administradors són els mateixos
que els de Santa Coloma. D’aquest fet partiria el patronatge dels dos sants, que es
consolida quan en el document que es va redactar amb motiu de la col·locació de la
O#$8+#"%O+0#"%0+%("%,'/"%+)M(_)$"Q%(L@%0+%8"$M%0+%@BGDQ%"O"#+$\a%e;,%,'8%0+%("%>",:"%
$%V,0$/$)"%[#$,$:":Q%="#+Q%P$((%$%;)O+#$:%>",:Q%0+%>",:"%-'('8"Q%/+#M+%$%8^#:$#Q%:$:.("#%0+%("%
present parròquia de Centelles, de Sant Llop, bisbe, patró de la mateixa...”IJ%&+%)+M.$0"%
("%T+):"%0+%>",:%?('O%+)%/"%<+(+2#"#%"82%M#",%)'(+8,$:":%$%)$%"%8$:9",)%0+(%)+M(+%U3V%9"%
era un dia assenyalat, a finals del segle XVII es celebra amb gran importància i a prinE
<$O$)%0+(%)+M(+%UVU%9"%_)%$M."(%"%("%T+):$/$:":%0+%>",:"%-'('8"J
De tota manera, les antigues festes majors tenen poc a veure amb el concepte que se’n
té actualment, que apareix a partir de mitjans del segle XIX, quan s’acaba definitivament
amb l’antic règim i pren la iniciativa el poder civil, representat pels nous ajuntaments. Els
",:$<)%O#':"M',$):+)%0+%(+)%T+):+)Q%(L+)M(_)$"Q%+()%M#+8$)%$%(+)%<',T#"#$+)Q%O+#0+,%+(%)+.%
O"O+#%O#+0'8$,",:%'%0+)"O"#+$\+,%<'8O(+:"8+,:J%>K,%+()%"9.,:"8+,:)%<',9.,:"8+,:%
amb les comissions i les entitats els que prenen el paper principal i són els que organitE
zen les festes majors, que a poc a poc van perdent el seu sentit estrictament religiós i
$,:+M#+,%+(+8+,:)%O#'/$,+,:)%0+%(+)%T+):+)%O'O.("#)%X2"(()Q%<+#<"/$(+)Q%+:<JZJ%
I#>'(^Q%P'#:$^J%e;)<'($%"%("%e&+/'<$K%"%>:J%?('OddJ%@*#J0(#10#.03'0""0&Q%4,Y%VQ%,b8J%@AQ%R@%0L'<:.2#+%0+%@C@CQ%OJ%FJ
J%V26p+7Q%!"#:"J%e&'<.8+,:%FJ%4O.,:%5$):N#$<%)'2#+%("%P+):"%!"9'#%0+%>"2"0+((dJ%9+%$K&#7*+',$,7*',(#;0&'*#
Major. (A partir de: Festes de Sabadell de mitjans segle XIX fins al 1936) II Beca Miquel Carreras (inèdit)
[en línia]. <http://www.consensus.cat/sabadell/components/com_docs/files/Qu%C3%A8%20%C3%A9s%20
Festa.%20Un%20rep%C3%A0s%20hist%C3%B2ric.pdf> [Consulta: 20200305].
&

I és des de la configuració d’aquestes noves festes majors que s’han establert i deE
senvolupat diversos elements que es podrien considerar definidors i patrimonialsJa
E%;(%<"(+,0"#$%0+%(+)%T+):+)a%,'%,'8_)%(+)%0":+)%<',<#+:+)%0+%<+(+2#"<$KQ%
sinó també els condicionants meteorològics que les acompanyen i
com aquests afecten el desenvolupament de la festa (en el cas de les
festes majors d’estiu que se celebren a finals d’agost i principis de
setembre, un dels elements amb què s’ha de comptar són les pluges).
- Els elements materials que l’han identificat al llarg del temps: els proE
M#"8+)% 0L"<:+)Q% +()% M+M",:)Q% +()% +,/+(":)Q% (+)% ".:'#$:":)Q% (+)% #+$,+)% $%
0"8+)%0L5','#Q%(+)%":#"<<$',)Q%+()%+)O"$)%',%+)%0+)+,/'(.O"%("%T+):"Q%
(L'#,"8+,:"<$K%0+()%<"##+#)Q%+:<J
- Els actes que es desenvolupen durant les celebracions: el pregó, el
protocol de la festa, la participació de les entitats, els focs d’artifici, les
processons, l’ofici, les sardanes, el concert de festa major, la tornaboE
0"Q%+()%2"(()Q%+(%:+":#+Q%(+)%<'8O+:$<$',)%+)O'#:$/+)Q%+(%0$,"#%0+%("%T+):"%
8"9'#Q%+:<J
De tots els elements que configuren les festes majors, en aquesta ocasió l’objecte d’esE
tudi són els programes de la festa major, que són un dels elements materials que caE
racteritzen la festa, són un preludi del que vindrà, són l’anunci de quins seran els actes
a celebrar aquests dies, alhora que també serveixen per a apropar-nos una mica més
al poble, conèixer què ha passat i aprofundir en diversos temes de la vida local. Una de
les garanties que les festes siguin un èxit és l’alta participació, tant de la gent del poble
<'8%0+()%T'#"):+#)Q%$%.,"%0+%(+)%8$(('#)%8",+#+)%0L"<',)+M.$#E("%_)%",.,<$"#E("%0+%("%
8$(('#%$%8_)%^8O($"%T'#8"%O'))$2(+J%;()%8$:9",)%"(%(("#M%0+(%:+8O)%5",%+):":%0$/+#)')a%+(%
2^)$<%2'<"E'#+(("Q%+(%2",%0+%(L"9.,:"8+,:%',%)L+\O')+,%+()%"<:+)%$%(+)%,'#8+)%"%)+M.$#Q%+()%
anuncis i les cròniques que recullen la premsa escrita local i comarcal, que n’augmenten
la difusió, fins als més utilitzats al llarg del segle XX, els cartells i els programes d’actes.
Els programes d’actes, a diferència dels cartells, són un suport menys fràgil i s’han conE
)+#/":%8$(('#%+,%+(%:+8O)J%>L5",%<',/+#:$:%+,%.,"%0+%(+)%T',)%0L$,T'#8"<$K%O+#%$,:+#O#+:"#%("%
festes majors i entendre el seu context ja que solen tenir informació escrita i gràfica relleE
vant a molts nivells. Com exposa Jordi Pablo, “acostuma a tenir tres temes diferenciats:
@J%`,%'%8_)%"#:$<(+)%($:+#"#$)%'%5$):N#$<)%#+("<$',":)%"82%("%O'2("<$K%'%
"82%"(M.,%")O+<:+%(($M":%"%("%T+):"J
FJ%`,%O#'M#"8"%0+:"((":%0L"<:+)J
RJ%=.2($<$:":%0+(%<'8+#c%('<"(J
;,%'<")$',)%+(%O#'M#"8"%<',:_%:"82_%$,T'#8"<$K%M+,+#"(%0+%("%('<"($:":%$%.,"%M.$"%
0+%<"##+#)dKJ
K#Pablo i Grau, Jordi.L;(%O#'M#"8"%0L"<:+)%$%+(%<"#:+((J%=.2($<$:":%$%0$T.)$KdJ%=.$M%$%n'#0$Q%?(.S)%X0$#ZJ%@0&#;0&'0&#
*# .*'*"(34*. [Barcelona]: Generalitat de Catalunya. Departament de la Presidència : Editorial 92, 1999, p.
FFAEFFIJ
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STS&+;93);)@&A6D?59)@&B)&7)@&1)@D)@&3<F6;@&B)&7<&@)L6A<&
3)9D<D&B)7&@)L7)&C9C
A Centelles, abans de trobar-nos amb el primer programa de la festa major que
)L5"%<',)+#/":%0+%O#$,<$O$)%0+(%)+M(+%UUQ%+)%O':%T+#%.,%"O.,:%)'2#+%(+)%T+):+)%8"E
9'#)%0+%("%)+M',"%8+$:":%0+(%)+M(+%UVU%"%:#"/_)%0+%("%O#+8)"%<'8"#<"(%$%M+,+#"(%$%
:"82_%0+%("%0'<.8+,:"<$K%8.,$<$O"(J
La primera referència explícita a la festa major d’estiu de Centelles la trobem al
O+#$N0$<%(L!$%#10#"*#<%3'*L*0 del 8 de setembre de 1864 en què el corresponsal,
que signa com a M., fa una ressenya extremadament detallada del que ha estat
("%T+):"%8"9'#%0L+):$.J%
De la seva lectura es dóna a conèixer que
("%T+):"%/"%0.#"#%0+(%0$9'.)%@%"(%0$.8+,M+%
4 de setembre i que l’animació i assistènE
<$"%"()%"<:+)%/"%)+#%8'(:%,'82#')"%:",:%0+%
<+,:+((+,<)%<'8%0+%T'#"):+#)%9"%0+)%0+(%0$"%
R@% 0L"M'):J% ?"% T+):"% )L$,$<$"/"% +(% 0$"% @%
amb l’ofici solemne amb xantre i orquesE
tra inclosa; a la tarda ball a l’envelat, que
no ho especifica però se suposa que s’aiE
xecava a la plaça Major; tot seguit teaE
:#+% $% "% ("% ,$:% "(:#"% /+M"0"% 2"((% 0+)% 0+% (+)%
10 fins a les 4 de la matinada. El dia 2
se celebra el tradicional ofici de difunts,
"(% 8$M0$"% 0",)"% $% "% ("% :"#0"% 2"((% $% :+":#+J%
;(% 0$))"2:+% :"82_% +)% T"% 2"((% "% (L+,/+(":%
fins a altes hores de la matinada. Per la
detallada ressenya se sap que l’any
@HIDQ% <'8% 5"% O"))":% +,% :",:+)% 0L"(E
:#+)% '<")$',)Q% ("% O(.9"% :"82_% +)% T"% O#'E
tagonista i modifica les celebracions.
Del que no s’hi troba cap referència és
0+% ("% O#'<+))K% 0+% >",:% ?('OQ% ,$% 0+% <"O%
autoritat centellenca; de fet, de les
".:'#$:":)% ,'8_)% +)% :_% ,':S<$"% O+#% ("%
postdata que indica que no hi ha haE
M.:% <"O% :$O.)% 0+% 0+)'#0#+% :':% $% ("% T(.o0"%
assistència. En canvi, sí que hi ha un gran
interès a donar relleu a la presència i imE
P#"M8+,:%0+%("%#+))+,Y"%0+%("%T+):"%8"9'#%0+%@HID%
O($<"<$K%0+%0$/+#)+)%O+#)',"($:":)%:",:%0+%
"O"#+M.0"%"%(L!$%#10#"*#<%3'*L*%0+(%H%0+%)+:+82#+%0+%
("%/$("%<'8%0+%T'#"%$%)L+)8+,:+,%<',<#+E
@HIDJ%Diputació de Barcelona. Gerència de Serveis de
tament Juan Ribert, José Sors, Manuel
Biblioteques.
P"#T",Q%+(%)+,Y'#%*#'<"Q%1"T"+(%0+%?(",7"%
Esquivel i Baltasar Fiol.
0#!$%#10#"*#<%3'*L*5 90+,M1,$%#10#$,03$,*&B#",'0+*'(+*#4#N0""*&#*+'0&B#*:+,$("'(+*B#,31(&'+,*#4#$%)0+$,%J%3$<a%%
>'(+#%W+#8",')Q%@HIDEGCEGHQ%,b8J%@A@Q%",Y%VVJ
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Juan Ribert era el xantre de l’Església de la Catedral de Barcelona, o sigui,
(L+,<"##+M":% 0+% ("% 0$#+<<$K% 0+(% <",:% +,% +(% <'#% 0+% ("% <":+0#"(Q% $% +):"/"% /$,<.(":% "%
Centelles perquè hi estiuejava/1, mentre que José Sors era un canonge centeE
llenc que acostumava a prendre part en les celebracions de la parròquia de Santa
-'('8"//. També es destaca la presència de Manuel Farfan i el senyor Broca,
"820K)% #+("<$',":)% "82% ("% <',):#.<<$K% 0+% ("% (S,$"% 0+(% T+##'<"##$(% 0+% n#",'((+#)% "%
Sant Joan de les Abadesses, que s’havia subhastat l’any anterior. El primer és un
nord-americà d’origen espanyol i un dels tècnics de l’empresa constructora que
s’instal·la a Vic/EQ%8+,:#+%+(%)+M',%_)%.,%+8O#+)"#$%0+(%T+##'<"##$(J%=+#%("%)+/"%2",E
da, Rafael de Llanza i Esquivel era el tutor del seu nebot Manuel María de Llanza
$% =$M,":+(($Q% 0.<% 0+% % >'(T+#$,'% "82% O'<% 8_)% 0+% )$)% ",Y)Q% 0+)O#_)% 0+% ("% 8'#:% O#+E
8":.#"% 0+(% )+.% O"#+% *+,$:'% "% O#$,<$O$)% 0+% (L",Y% @HIRJ% 1"T"+(Q% 0"/",:% ("% O(.9"% 0+(%
dia 2 a la tarda, va celebrar al saló de casa seva un dels balls particulars que es
van organitzar, que s’ha de suposar que seria al palau dels comtes, ja que no s’ha
('<"($:7":%<"O%"(:#+%5"2$:":M+%"%,'8%)+.J%P$,"(8+,:Q%"O"#+$\%+(%,'8%0+%%*"(:")"#%P$'(Q%
que organitza un ball particular el diumenge 4 de setembre. Fiol era un empresari
del tèxtil, propietari de la fàbrica coneguda com el Vapor perquè era l’única indúsE
tria cotonera de Centelles que funcionava exclusivament amb vapor amb dotze
<"#0+)Q%:#+)%8$(%T.)')%$%/.$:",:"%:+(+#)%8+<^,$<)Q%"(%8":+$\%(('<%',%"%T$,"()%0+(%)+M(+%
XIX s’instal·larà l’empresa Estabanell y Pahisa i que mantindrà la denominació del
Vapor. A l’amillarament de 1864 consta que Baltasar Fiol és el propietari de dues
O+<+)%0+%:+##"Q%0+%("%O'))+))$K%0+%<",%!$(5'8+)Q%0+%("%<")"%0+%<",%!$(5'8+)Q%0+%
("%<")"%0+(%-'M.(%$%0L.,"%"(:#"%<")"%"(%<"##+#%>",:%!"8+:%,b8+#'%@/FQ%',%)+%).O')"%
que es va celebrar el ball.
No deixa de cridar l’atenció la rellevància d’aquest aspecte ja que encara no ha
començat oficialment l’estiueig, però ja es deixa intuir per la quantitat de forasters
que hi ha presents durant aquests dies. Finalment, cal esmentar l’actuació a la
mitja part del teatre de la Societat Coral Centellense de la qual no es tenia notícia i
que seria una coral anterior a la Societat Coral La Violeta fundada el 1892.
El primer programa oficial dels actes de la festa major de Centelles que s’ha conE
)+#/":%_)%+(%0+(%@CGRQ%O+#N%+(%O#$8+#%<',)+#/":%"%(L4#\$.%!.,$<$O"(%0+%-+,:+((+)%_)%+(%
del 1905. El fet que aquests siguin els primers programes conservats no significa
que siguin els primers que s’editessin; de fet, entre les notícies que s’han aplegat
sobre la festa major d’estiu d’abans de 1903-1905 ja n’hi ha alguna referència.

/1%?('O"#:%$%-'):"Q%48"0+.J%.03'0""0&#*#"*#&0:%3*#)0,'*'#10"#&0:"0#OPO#Q(3*#*7+%E,)*$,M#),'=*3R*3'#"*#7+0)C
sa vigatana del període 1860-1890). Treball guanyador de la Borsa d’Ajut a l’Estudi Pere Barnils, inèdit, p. 91.
//#?('O"#:%$%-'):"Q%48"0+.J%.03'0""0&#*#"*#&0:%3*#)0,'*'#10"#&0:"0#OPO#Q(3*#*7+%E,)*$,M#),'=*3R*3'#"*#7+0)C
sa vigatana del període 1860-1890). Treball guanyador de la Borsa d’Ajut a l’Estudi Pere Barnils, inèdit, p. 91.
/E#n"#<$"%$%1$T^Q%?(.S)J%!"#'+03#10#S*3'#T%*35#9+,3$,7*"&#A0'&#>,&'U+,$&#10"#;0++%$*++,"#,#"0&#<,30&#12V:*&&*5#F)N#
)%',(#10"#GWX8#*3,?0+&*+,#10#"2*++,N*1*#*#.03'0""0&. Treball inèdit, p. 8.
/F És difícil situar exactament aquesta finca, però és de suposar que estaria per la zona de la fàbrica del
Vapor, dins del mateix recinte o molt a prop. També de la família Fiol és la tomba que hi ha a l’entrada
0+(%<+8+,:$#$%0+%-+,:+((+)J%
)

4% T$,"()% 0+(% )+M(+% UVU% "O"#+$\+,% "% ("% 0'<.8+,:"<$K% 8.,$<$O"(% $% "% ("% O#+8)"% <'E
marcal i general (d’aquest període no s’ha conservat cap publicació local i tamE
poc se’n coneix la seva existència) diverses referències que donen notícies sobre
les festes majors d’aquests anys: la instal·lació de tres envelats i l’existència
0L.,"%<'8$))$K%0+%T+):+)%X@HBBZ/G; la suspensió de la festa major (1885)/H; la sol($<$:.0%0L".:'#$:7"<$K%O+#%T+#%T'<)%0L"#:$T$<$%X@HCGZ/I; la destinació de 60 pessetes
O+#%<',:#$2.$#%"%(L+)O(+,0'#%0+%("%P+):"%!"9'#%0+%>",:"%-'('8"%$%("%0+%>",:%?('OQ%
O":#',)%X@HC@E@HCFZ /J; la contribució econòmica de l’Ajuntament tant en la part
<S/$<"%<'8%#+($M$')"%0+%("%T+):"%X@HCAZ/K; l’assistència del consistori a la processó
$%'T$<$%0+%>",:%?('O%X@HCIZ /0; la contractació de l’orquestra “Trullassos” de TerrasE
)"%$%0+%("%e!+($:K,d%0+%1'0"%0+%[+#%O+#%:'<"#%"%(L+,/+(":%0+%("%O("c"%$%"%("%)"("%0+%("%
societat Nueva Unión, respectivament (1896)E1; la concessió d’una subvenció als
organitzadors de la festa major a canvi que s’instal·li un bon envelat i es contracti
una bona orquestra que també s’encarregui dels actes religiosos com és costum
i que es publiquin les despeses ocasionades (1897 i 1899)E/; la incorporació de la
inauguració d’obres dins dels actes de la festa major, en aquest cas les del proE
/+o8+,:%0L"$M."%+(%0$"%@%0+%)+:+82#+%X@CGGZEE; la destinació de 200 pessetes del
pressupost municipal “para que puedan volver a su antiguo esplendor las Fiestas
0+%(')%>",:')%:.:+("#+)d%X@CGFZ EF; i l’augment de la subvenció als administradors
per contractar una orquestra per tocar sardanes al passeig i fer-se càrrec de la
il·luminació del passeig els dies de la festa (1904)EGJ
&L"2",)%0+()%O#'M#"8+)%0+%("%T+):"%8"9'#%0+%@CGRE@CGA%+)%<',)+#/"%.,%O#'M#"E
ma de mà de l’envelat de la festa major de l’any 1892, imprès per la Impremta
Conill de Barcelona i on consta la llista de peces que es tocaran a la sessió de la
tarda i a la de la nit, aquesta última dividida en dues parts. Entre les peces que es
tocaran a la segona part del ball de la nit hi ha un vals que està especificat que és
un ball especialment dedicat als socis, és de suposar que de l’entitat encarregada
de l’envelat en qüestió, però aquesta informació no consta, com tampoc consta
l’orquestra encarregada del programa, ni la localització de l’envelatEHJ
/G#Y,*+,%#10#J,$>B%@HBBEGHERG%$%@HBBEGCEGAJ
/H#@*#J*3:(*+1,*B#1885-08-28. No apareixen els motius de la cancel·lació, però podria ser per l’epidèmia de
<N(+#"%0+%(L+):$.%0+%@HHAJ
/I#CAT AMCEN. 101.01.02.01.01. Acta de l’Ajuntament en Ple de la sessió del 24 d’agost de 1890.
/J#CAT AMCEN. 101.02.02.02.01. Pressupost municipal per l’exercici de 1891-1892.
/K#CAT AMCEN. 101.01.02.01.01. Acta de l’Ajuntament en Ple de la sessió del 19 d’agost de 1895.
/0#CAT AMCEN. 101.01.02.01.01. Acta de l’Ajuntament en Ple de la sessió del 24 d’agost de 1896.
E1#@*#J*3:(*+1,*B%@HCIEGHER@J
E/#CAT AMCEN. 101.01.02.01.01. Acta de l’Ajuntament en Ple de la sessió del 23 d’agost de 1897, 14 d’agost
0+%@HCC%$%F@%0L"M'):%0+%@HCCJ
EE#CAT AMCEN. 101.01.02.01.01. Acta de l’Ajuntament en Ple de la sessió del 6 d’agost de 1900 i 20 d’agost
0+%@CGGJ
EF#CAT AMCEN. 101.02.02.02.01. Pressupost municipal per l’exercici de 1902.
EG#CAT AMCEN. 101.01.02.01.01. Acta de l’Ajuntament en Ple de la sessió del 4 d’agost de 1904.
FH CAT AMCEN. *$2($':+<"J%P$+):"%!"Y'#%0+%-+,:+((")J%;,:'(0"0'J%@HCFJ%V8OJ%-',$((E*"#<+(',"J
Procedència: Francesc Mataró Soldevila.
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?"%O#$8+#"%O$):"%)'2#+%("%O.2($<"<$K%0L.,%O#'M#"8"%0L"<:+)%+)%:#'2"%"%(L"<:"%0+%
l’Ajuntament en Ple de la sessió del 31 d’agost de 1898 en què s’acorda la conE
<+))$K%0L.,"%).2/+,<$K%O+#%("%T+):"%<S/$<"%$%#+($M$')"%e)+M.,%O#'M#"8"%Y"%O.2($<"E
do”. Paral·lelament des del 1897 es troba a la premsa la publicació del programa
0L"<:+)%0+%("%T+):"%8"9'#%0+%T'#8"%8_)%'%8+,Y)%0+:"(("0"J

STQ&&)!67=59:&B)7@&+;6L;<3)@&B)&7<&1)@D<&3<F6;I&'OPQRSP'O
STQT'&&)#*&G,U%/,*&G,"-,.%/*&J"K*/,V.2*I&'OPQR'OQW&
>$%(L",Y%@HCH%+)%:_%<',):^,<$"%0+%("%O.2($<"<$K%0L.,%O#'M#"8"%"82%+()%"<:+)%0+%("%T+):"%8"E
jor es pot pensar que ja se’n feien des d’abans i que es van continuar fent després. Ja s’ha
dit que hi ha constància del Programa de la Festa Major de 1903, però el primer conservat
a l’Arxiu Municipal de Centelles és del 1905. Un any en què s’introdueixen algunes novetats
i es fan algunes modificacions als actes més tradicionals de la festa, com passar a celeE
2#"#%("%O#'<+))K%0+%>",:%?('O%"(%/+)O#+J%?+)%,'/+:":)%+)%<',<#+:+,%+,%(L'2:+,<$K%0L.,%O+,K%
de Sant Llop amb la consegüent designació d’un pendonista, l’elaboració d’una bandera
+)O",Y'("%$%.,"%0+%<":"(","%$%+(%(('M.+#%0+%:"O$))')%O+#%'#,"8+,:"#%("%T"c","%0+%("%<")"%0+%
("%/$("%+,%T+):$/$:":)%+)O+<$"()Q%$%(L"O#'/"<$K%0+(%O#'M#"8"%0L"<:+)%O#+)+,:":EIJ
EI CAT AMCEN. 101.01.02.01.01. Acta de l’Ajuntament en Ple de la sessió del 20 de juliol de 1905, de 3
0L"M'):%0+%@CGA%$%0+%@B%0L"M'):%0+%@CGAJ
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D’aquesta etapa, els programes de les festes majors d’estiu de 1903, 1905 i 1907
)K,%.,)%0SO:$<)%'%:#SO:$<)%"82%("%O'#:"0"%9"%)$M.$%0$2.$\"0"%'%"82%.,"%T':'M#"T$"%
$%"%("%2",0"%$,:+#$'#%("%#+("<$K%0L"<:+)%"%<+(+2#"#J%;,%+()%<")')%0+%(L",Y%@CGI%$%0+(%
1913 no es disposa de cap exemplar del programa, però del primer se sap que
(L49.,:"8+,:%+,%=(+%+,%("%)+))$K%0+(%FB%0L"M'):%"<'#0"%$,/+#:$#%T$,)%"%@I%O+))+:+)%
en la seva confecció, mentre que el 20 d’agost de 1913 acorda confeccionar el
programa oficial de la festa major, delegant aquesta qüestió a l’alcalde Salvador
1$O'((%P$:_J

='#:"0+)%0+()%O#'M#"8+)%0+%("%T+):"%8"9'#%0+%@CGA%$%@CGBJ%.FZ#F<.![5

% ;(% @C% 0L"M'):% 0+% @CF@% (L49.,:"8+,:% e<#+Y+,0'% 0+% <',:#")+,:$0'% ("% <+(+2#"<$K,%
0+% T+):+9')Q% .,",$8"8+,:+% "<.+#0"Q% "2):+,+#)+% 0+% :'8"#% O"#:+% +,% ,$,M.,'% 0+%
0$<5')%"<:')%0.#",:+%(')%0S")%0+%("%T$+):"%8"Y'#dQ%9"%"2",)%("%)'<$+:":%?"%=+,Y"%
5"/$"%0+)$):$:%0L'#M",$:7"#%+()%"<:+)%0+%("%O("c"%!"9'#%"%<".)"%0+%("%M.+##"%0+(%1$T%
i la recent derrota militar espanyola coneguda com el Desastre d’Annual, que a
2",0"%0+(%<'):%5.8^%/"%O#'O$<$"#%+(%<'O%0L+):":%$%("%0$<:"0.#"%0+%!$M.+(%=#$8'%0+%
Rivera. No obstant, sí que es mantenen els actes religiosos i es confirma l’assisE
tència del consistori.
=#+<$)"8+,:%0+()%0"##+#)%",Y)%0+%("%0$<:"0.#"%0+%=#$8'%0+%1$/+#"%)L5",%<',)+#E
/":%O#'M#"8+)%0L"<:+)%+,%T'#8":%0+%(($2#+:%$%:"82_%T.(()%0+%-#$0"%"%("%P+):"%!"9'#Q%
on en forma de nunci anònim, rodolí fi i certa sorna, que avui relacionaríem potser
8_)%"82%+(%O#+MK%0+(%-"#,"/"(Q%)L+\O($<"%+(%O#'M#"8"%0+%("%T+):"J
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La primera amb llibret i crida és la Festa Major de 1926 ja que:
“Prô aquest any vol fer-ne crida,
que se’n enteri tothom,
perquè es faran tantes coses
0+%,'/+:":%$%#+))N
que sense cops de trompeta
8'(:)%,'%+,%)"2#$+,%.,%8':dJ
És la primera vegada que en el llibret, a més del programa d’actes, s’inclou un
article introductori on es presenta la vila, s’expliquen les seves bondats com a
lloc d’estiueig i excursionisme i el seu patrimoni arquitectònic, i es destaca el seu
<#+$\+8+,:%.#2",S):$<Q% "(M.,+)%'2#+)% 8.,$<$O"()%$%("%8.,$<$O"($:7"<$K%0+(%)+#/+$%
elèctric uns mesos abans, el 28 de març. També per primera vegada apareixen
",.,<$)%0+%0$/+#)')%<'8+#<$",:)%('<"()%$%+,%+(%O#'M#"8"%0L"<:+)%)+%)+O"#+,%O+#%
blocs les festes religioses, les festes cíviques i les festes oficials. Una divisió una
mica especial, ja que entre els actes religiosos s’inclou l’estrena dels gegants en
una cercavila després de les solemnes completes a l’església parroquial el dia
R@% 0L"M'):EJ, mentre a les festes cíviques es destaca que un quart abans que
<'8+,<$%+(%>'(+8,+%]T$<$Q%+(%<',)$):'#$%$%"(:#+)%".:'#$:":)%)'#:$#",%0+%(L"9.,:"8+,:%
O+#%"))$):$#E5$J%=+#%("%)+/"%2",0"Q%(+)%T+):+)%'T$<$"()%)+%)+O"#+,%+,:#+%(+)%'#M",$:E
7"0+)%O+#%("%<'8$))$K%+,<"##+M"0"%0+()%"<:+)%"%<+(+2#"#%8"9'#$:^#$"8+,:%"%(L+,E
/+(":% 0+% ("% O("c"% !"9'#Q% "82% (L".:'#$:7"<$K% 0+% (L49.,:"8+,:Q% 0+% (+)% '#M",$:7"0+)%
O+#%(+)%0$/+#)+)%+,:$:":)%O#$,<$O"(8+,:%"()%)+.)%('<"()%)'<$"()a%("%>'<$+0"0%-"T_%
La Violeta, el Casino Centellense (que també celebra actes a l’envelat del carrer
Sant Josep), el Foment Catòlic i la Unión Esportiva Centelles. Aquesta última orE
ganitza dos partits de futbol al camp del Pla del Mestre en què l’equip local juga
contra una selecció del Club Deportivo Europa, l’equip de futbol barceloní fundat
el 1907 i que va viure una de les seves èpoques més brillants als anys 20, i va
ser un dels deu equips fundadors de la Lliga Espanyola de Futbol a la temporada
1928-1929. Per aquesta ocasió, l’equip local es reforça amb “ases del futbol”, que

EJ El Programa de la Festa Major de 1926 indica clarament: “ESTRENO DE LOS GIGANTES costeados por la
4)'<$"<$K,%0+%4,:$M.')%4(.8,')%0+%(')%W+#8",')%!"#$):")%0+%-+,:+((")Q%#+<'##$+,0'%(")%O("7")%Y%<"((+)%0+%
la población”. Contradient el que apareixia a la revista 9*'(A0'%X,b8+#'%@FDFQ%",Y%UU3Q%F@%0+%M+,+#%0+%@CFHQ%
p. 70): “ELS GEGANTS DE CENTELLES. Van néixer l’any 1920, per iniciativa dels Germans Maristes de la vila.
Representen dos tipus de camperols, ell un ric hereu i ella una formosa pubilla”. La referència a l’any 1920
és la que s’ha utilitzat en tots els escrits de la historia dels gegants. La confusió se’ns aclareix al dietari de
Joaquim Renart a la nota del 16 de maig de 1921 quan diu: “els gegants que jo vaig encarregar per “la Penya”
l’estiu passat i m’he hagut de confitar per excés de bona fe, els guardaven a casa el Comte de Centelles.
Avui me’ls hi he fet portar per a guardar-me’ls jo ja que meus són. Perquè no fessin nosa hem lligat els caps
enguixats amb una corda al coll i els hem penjat a les bigues del quarto de la minyona”. Roma, Francesc…
h+:J%"($JiJ%IX#*34&#120&',(0,:#*#.03'0""0)%X@HCAE@CBGZJ%-+,:+((+)a%49.,:"8+,:%0+%-+,:+((+)a%;0$<$',)%;(%='#:"(Q%
FG@RQ%OJ%DFJ
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en aquest cas no és publicitat enganyosa ni una afirmació gratuïta: Zapata, jove
i prometedor porter del Gràcia F.C.; Palau, també del Gràcia; Esteve Pelaó, capità
0+(%-J%&J%;.#'O"%$%9.M"0'#%5"2$:."(%0+%("%)+(+<<$K%<":"(","Q%$%>"M$E*"#2"Q%0+(%PJ-J%
*"#<+(',"J%%;8$($'%>"M$%?$p",Q%8_)%<',+M.:%<'8%"%>"M$E*"#2"Q%_)%<',)$0+#":%.,%
dels millors jugadors que va tenir el F.C. Barcelona abans de la Guerra Civil, el miE
llor extrem esquerre de tots els temps i el primer especialista en penals de la hisE
:N#$"%0+(%*"#c"EK. No s’ha pogut saber quin equip va ser finalment el guanyador,
però sí que s’ha pogut saber que durant tots els dies de la Festa Major de 1926 hi
va haver “tiro al pichón” al carrer Marquès de Peñaplata i que el dia 6 de setembre
+)%T+$"%("%M#",%T$#"%",."(%0+%2+):$"#J%;(%(($2#+:%+)%<('.%"82%(L5'#"#$%0+()%:#+,)%',%+)%
pot veure que paraven set trens en direcció Barcelona i set que sortien de BarceE
lona direcció Centelles, més un altre que nomes circulava els diumenges, i que
+(%:#"9+<:+%0.#"/"%+,:#+%CG%$%@RA%8$,.:)%)+M',)%+(%:$O.)%0+%:#+,a%:#"8/$"Q%+\O#_)Q%
((+.M+#Q%<'##+.Q%#^O$0%$%8$\:J
El programa de l’any 1927 repeteix la mateixa estructura que el de l’any anterior.
;(%(($2#+:%)L$,$<$"%"82%.,"%T':'M#"T$"%0L4,:',$'%1'2+#:Q%0+(+M":%O',+,:%0+%-.(:.#"%
0+% ("% &$O.:"<$K% 0+% *"#<+(',"% $% <":+0#^:$<% 0+% (L;)<'("% 0L;,M$,Y+#)% V,0.):#$"()% 0+%
*"#<+(',"Q%,'%5'%0$.%T$,)%+(%O#'M#"8"%0L"<:+)Q%O+#N%_)%+(%O'#:"0'#%0+(%O+,K%O#$,<$E
pal de la processó de Sant Llop i a més participarà en l’acte cultural que es porE
tarà a terme a l’envelat de la plaça amb què s’instaura la Festa de l’Arbre Fruiter.
Entre els diversos articles destaca l’escrit poètic “A Centelles” de Pere Barnils, fill
il·lustre de Centelles, que ja havia estat el portador del penó principal de la proE
<+))K%0+%>",:%?('O%0+%("%T+):"%8"9'#%0+%@CFR%$%:"82_%_)%(L".:'#%0+%("%-#$0"%0+%(+)%
festes del mateix 1927, on desgrana el programa d’acte en vers, encara que oficiE
alment estigui signada per l’anònim El NunciE0J%V,:+#<"(":%+,:#+%(+)%0.+)%O^M$,+)%
0+(%)+.%+)<#$:%5$%5"%(L",.,<$%0+(%)+.%<',).(:'#$%O"#:$<.("#%0+%*"#<+(',"%',%:#"<:"/"%
els defectes del llenguatge. De fet, aquest és l’únic anunci d’un establiment fora
de Centelles, la resta són tots locals. En aquesta ocasió els altres escrits tenen
<'8%"%+(+8+,:%<+,:#"(%+(%='#:"(J%&+)O#_)%0+%(L$,:+,:%0L+,0+##'<%0+(%9.,Y%0+%@C@B%$%
("%O'):+#$'#%$,:+#/+,<$K%0+%("%!",<'8.,$:":%0+%-":"(.,Y"Q%+(%@CFI%+(%<',9.,:%0+(%
Portal i la casa del costat continuava en desús, així que l’Ajuntament demana a
("%&$O.:"<$K%0+%*"#<+(',"F1%("%#+<.O+#"<$K%0+%("%)"("%0+%)+))$',)%0+(%='#:"(%$%("%
instal·lació de les dependències municipals a la casa del costat. L’estiu de 1927
(+)%'2#+)%+):"/+,%"%O.,:%0+%T$,"($:7"#%$%+(%R@%0+%0+)+82#+Q%0$,)%0+%(+)%<+(+2#"<$',)%
0+%("%T+):"%8"9'#%0L5$/+#,Q%)L$,".M.#"%("%,'/"%<")"%0+%("%/$("J
EK#%;8$($%>"M$%?$p", X*'(S/"#Q%(L4#M+,:$,"Q%@CGG%r%*"#<+(',"Q%@CA@ZJ%T(:*1%+&#10#@"0:031*
[en línia]. <https://www.fcbarcelona.cat/ca/fitxa/648415/emili-sagi-barba>. [Consulta: 20200306].
E0#“Per damunt de tot, però, se’l coneix per l’oda “A Centelles”, que publicà al Programa de la Festa Major de
1927, en què cantava les excel·lències de la vila i que dedicava als seus 1700 habitants d’aleshores. També
hi publicà la Crida de la Festa Major d’aquell any, que com sempre estava dedicada al seu gloriós patró Sant
Llop”. Julià i Muné, Joan. Pere Barnils: l’home, el lingüista i el Mestre%X@HHFE@CRRZJ%*"#<+(',"a%=.2($<"<$',)%
0+%(L42"0$"%0+%!',:)+##":Q%FGGGQ%OJ%C@J
F1#;(%FC%0+%M+,+#%0+%@CFDQ%!$M.+(%=#$8'%0+%1$/+#"%/"%0+):$:.$#%+(%M'/+#,%0+%("%!",<'8.,$:":%0+%-":"(.,Y"%$%
O'):+#$'#8+,:%+)%/"%$8O')"#%<'8%"%O#+)$0+,:%0+%("%&$O.:"<$K%0+%*"#<+(',"%"%4(T',)%>"("Q%0$#$M+,:%0+%("%`,$K,%
Monárquica Nacional. Finalment, per la disposició transitòria cinquena de l’Estatut Provincial de 20 de març
de 1925 es suprimeix definitivament la Mancomunitat.
!$

Pel que fa el programa d’actes, en lloc de
0$/$0$#E('%O+()%'#M",$:7"0'#)%0+()%"<:+)Q%+)%
presenta per ordre cronològic, fet que ajuda
a comprovar que, a banda dels actes més
O'O.("#)% $% '2+#:)% "% :':5'8Q% )+% )'("O+,% +,%
5'#"#$)%"(M.,)%"<:+)%'#M",$:7":)%O+#%(+)%0$E
/+#)+)%+,:$:":)Q%2^)$<"8+,:%<',<+#:)Q%2"(()%
$%T.,<$',)%:+":#"()J%["82_%O+#8+:%<'8O#'E
var un fet tradicional i és que les orquestres
<',:#"<:"0+)Q% 9"% )$M.$% O+()% "08$,$):#"0'#)%
0+% ("% T+):"% '% O+#% +,:$:":)% '% +8O#+)+)Q% "%
banda dels actes privats pels que es conE
tracten, queden obligats a actuar també
"()% "<:+)% 0+% <"$#+% M+,+#"(J% 4$\SQ% (L",Y% @CFB%
es contracten dues orquestres, els Nois
0L](+)"%$%+()%;)<'(",)%0+%>",:%>"0.#,SJ%&+$E
xant de banda que hi ha actes musicals els
dies 3 i 4 de setembre que no indica quiE
na orquestra actua i per tant no es tenen
+,% <'8O:+Q% +()% 0$+)% @% $% F% 0+% )+:+82#+% "<E
tua cada grup quatre vegades al dia. L’únic
acte que comparteixen és la processó de
Sant Llop. En les notes finals s’informa que
eO"#"% 0+:"((+)% /_",)+% O#'M#"8+)% O"#:$<.E
lares”, o sigui, que, a banda del programa
M+,+#"(Q% )+% ,L+0$:"/+,% 0L"(M.,)% "<:+)% <',E
<#+:)% '% O':)+#% 0+% (+)% "<:$/$:":)% '#M",$:7"E
0+)%O+#%<"0"%+,:$:":J%`,%<'O%8_)Q%+)%<('.%+(%
O#'M#"8"%"82%(L5'#"#$%0+()%:#+,)J
&+%(L",Y%@CFH%,'%)L5"%<',)+#/":%<"O%O#'M#"E
ma i tampoc se’n té constància, però sí que
es disposa de la Crida de la Festa Major que
+)%/"%#+O"#:$#%+(%0$"%R@%0L"M'):%0.#",:%("%<+#E
<"/$("%0+()%M+M",:)J%;)%:#"<:"%0L.,%T.((%",NE
,$8%',%+)%T"%.,"%<#S:$<"%"%("%O#'M#"8"<$K%0+%
("%T+):"%"%:#"/_)%0L.,%0$^(+M%+,:#+%+,%=+#':%$%
("%-'('8"J%&+%T+:Q%+(%:+\:%_)%.,"%$,:#'8$))$K%
a la intimitat dels gegants, ja que reproduE
eix un diàleg que tenen quan tothom dorm
dalt de l’habitatge “al carrer de Cases NoE
ves, número vint-y-vuit menys dos”, el que
es podria traduir com el carrer Jesús, 26, i
que el sereno escolta i explica al nunci, preE
cisament la persona que s’encarrega de fer
(+)%<#$0+)%+,%/+.%"(:"J%
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Crida de la Festa Major de Centelles. Dies 31 d’agost,
G#4#W#10#&0'0)N+0#10#GHW\5#.FZ#F<.![5

Pel que sembla, els gegants quan ningú els escolten no deixen canya dreta. Així,
se sap que:
“Als Oficis no hi ha orquestra,
Perqué el Papa no la vol;
?"%<")"%0+%&_.%+,%T+):"
No admet sorolls de perol”.
Faltaven quatre mesos perquè el Papa Pius XI firmés la constitució apostòlica
Y,?,3,#$("'(&#&*3$','*'0)%$%("%<"#:"%"O'):N($<"%Y,?,3,#$("'(&#&*3$','*'0)%)'2#+%("%
8b)$<"%)"<#" F/%+(%FG%0+%0+)+82#+%0+%@CFHQ%O+#N%(+)%)+/+)%+):$O.("<$',)%9"%0+/$+,%
)+#%<',+M.0+)J%?"%<',):$:.<$K%"O'):N($<"%0+%T'#8"%8_)%M+,+#"(%$%("%<"#:"%"O'):NE
($<"%0+%T'#8"%8_)%<',<#+:"%+):"2(+$\+,%,'/+)%,'#8+)%)'2#+%("%8b)$<"%"()%+0$T$<$)%
religiosos. Per entendre per què es deixarà de comptar amb una orquestra o una
<'2("%0.#",:%+()%'T$<$)Q%+()%:S:'()%0+()%O.,:)%@B%$%@H%0+%("%<"#:"%)K,%8'(:%"<("#$0'#)a%
("%/+.%5.8","%5"%0+%#+))',"#%+,%+(%:+8O(+%$%+(%:#"0$<$',"(%$,):#.8+,:%0+%(L+)M(_E
)$"%_)%(LN#M",J%;(%<",:%"82%"<'8O",Y"8+,:%0L$,):#.8+,:)%,'%_)%+(%O+#:$,+,:%+,%
aquest context i no es tolerarà l’ús immoderat d’instruments ni s’acceptarà cap
:$O.)%0+%8'0+#,$:":%+,%(L+\+<.<$K%0+%(LN#M",J%
També per ells es coneix que el sermó el farà mossèn Torrents, que el penó prinE
<$O"(%+(%O'#:"#^%+(%<+,:+((+,<%-'#'8$,+)Q%"))$):$:%O+(%0'<:'#%=+#+%$%+,%-",+:FE, que
la Principal de Santa Coloma farà les sardanes al Passeig i que aquest any no
n’hi haurà en lloc més. Però en Perot tranquil·litza la Coloma comentant-li que ha
sentit que hi haurà festes a tots els barris:
e=.$\%:':)%+()%$):$.+9",:)
>L5",%<',/+,c.:%"%("%(("#M"Q
g.+%)L5"%0L"(:+#,"#%"82%:':5'8J
Demostrant que tenen quartos
Y que no els fa por el tuf
De terrossos ni de fàbriques”.

F/# =$.)% UVJ% Constitutio Apostolica Divini Cultus Sanctitatem de Liturgia deque Cantu Gregoriano et MuC
&,$*# S*$+*# $%',1,0# <*:,&# 9+%?0>031,&% h+,% (S,$"iJ% j% 5::O)akklllJ/":$<",J/"k<',:+,:kO$.)E\$k("k"O'):s<',)E
:$:.:$',)k0'<.8+,:)k5TsOE\$s"O<s@CFH@FFGs0$/$,$E<.(:.)E)",<:$:":+8J5:8(m%h-',).(:"a%FGFGGRGBiJ%=S'%UVJ%
.*+'*#*7%&'M",$*#Y,?,3,#$("'(&#&*3$','*'0)B#&%N+0#"*#)]&,$*#&*$+*; 1928 [en línia]. <https://drive.google.com/
file/d/0B8_kEtEuZnElODBlMzk2NWUtOGI4Ny00ZjlkLTkyOTMtZDc0MmMwODExNWVj/view?hl=en_US>
h-',).(:"a%FGFGGRGBiJ
FE#Aquestes persones no s’han pogut identificar inequívocament.
!'

I no tenen prou amb tot això sinó que també tenen temps de comentar un tema
del qual són protagonistes: la foto dels gegants de Centelles que havia resultat
M.",Y"0'#"%0+(%O#$8+#%O#+8$%0+(%-',<.#)%T':'M#^T$<%0+(%O+#$N0$<%e;,%=":.T+:dJ%4(%
final de la Crida diuen que els falta la condecoració de dit concurs que sembla
que se l’ha emportada “algun currutaco”FFJ%
Aquest desvergonyiment dels gegants té resposta per part de Ricard Roca i de
3$p"()FG, l’autor de la fotografia premiada i el “currutaco” que va anar a recollir
+(%O#+8$Q%<',)$):+,:%+,%.,%O(":%0+%<'.#+%#+O.9":%$%"#M+,:":%"82%("%$8":M+%0+%>",:%
Jordi i una ampliació de la fotografia. En un full imprès als Talleres Gráficos IránE
0+7%0+%*"#<+(',"%+(%)+:+82#+%0+%@CFHQ%1$<"#0%1'<"%0K,"%("%)+/"%/+#)$K%0+(%T+:)%$%
es defensa dels atacs rebuts, demostrant que ell és el legítim propietari de la foE
tografia guanyadora i que, si els geganters haguessin tingut una actitud diferent,
O'))$2(+8+,:%+()%5".#$"%<+0$:%+()%0#+:)%0+%("%T':'%M.",Y"0'#"J
;(%@CFC%+(%O#'M#"8"%0L"<:+)%b,$<"8+,:%$,<('.%",.,<$)%0+()%<'8+#<$",:)%('<"()Q%
amb un parell d’excepcions, i el programa d’actes. En aquesta ocasió destaca
(L"<:+% O#+/$):% O+#% "% (+)% H% 0+(% /+)O#+% 0+(% 0$"% R@% 0L"M'):% ',% e("% -")"% !$,$8"\Q% 0+%
*"#<+(',"Q%O#+)+,:"#6%"(%Ob2($<'Q%+,%("%=("7"%0+(%*"##$'%0+%*+(("/$):"Q%(")%O#.+2")%
de extinción de incendios con el material que tiene propuesto el Ayuntamiento
adquirir de dicha casa”. Aquest acte no deixa de ser una mena d’inauguració
oficial d’alguna obra que es programa durant els dies de la festa. El programa
d’actes és extremadament minuciós i arriba a detallar les peces que interpretaE
ran les orquestres i les representacions teatrals. També és la primera ocasió que
s’ha conservat un programa de mà d’un sol full que, per una banda, reprodueix
+(%O#'M#"8"%0L"<:+)%"82%.,%",.,<$%"%)':"%$Q%O+#%(L"(:#"Q%5$%5"%(L4.<"%0+(%O+#T+<:+%
ballador que no deixa de ser un anunci dels xiclets Wrigley’sFH que es venen a la
Tocineria y Comestibles de Pedro Relats al carrer Marquès de Peñaplata, 3.

FF Currutaco (castellà) és un adjectiu familiarment amb el significat de gomós, sortit de la capsa segons
+(%&$<<$',"#$%<"):+((^E<":"(^%0+%(L;,<$<('O+0$"%-":"(","%XD"%+0$<$KZJ%]O:$8':%h+,%(S,$"iJ%j5::O)akk"O($<"<$',)J
llengua.gencat.cat/llc/AppJava/index.html > [Consulta: 20200307]. En llenguatge col·loquial és un adjectiu
que significa “que es muy pequeño o insignificante” o “que seguía con afectación la moda”. Diccionario
[en línia]. <https://www.google.com/search?hl=es&rlz=1C1NNVC_enES478ES574&q=Diccionario&stick=HE
4sIAAAAAAAAAONQesSoyi3w8sc9YSmZSWtOXmMU4-LzL0jNc8lMLsnMz0ssqrRiUWJKLeZZxMoNFEsE
Gi2XmAwCSYWV3OAAAAA&zx=1585139773546#dobs=currutaco> [Consulta: 20200307].
FG#1$<"#0%1'<"%$%0+%3$,Y"()%X*"#<+(',"Q%@CGAE@CACZQ%8+:M+%+)O+<$"($):"%+,%",":'8$"%O":'(NM$<"%$%O#+):$M$K)%
","($):"Q%<"O%0+(%("2'#":'#$%0+(%>+#/+$%0+(%-^,<+#%0+%(LW')O$:"(%0+%("%>",:"%-#+.%$%0+%>",:%=".%0+%*"#<+(',"%$%
<"O%0+(%("2'#":'#$%0+%(LW')O$:"(%0+%("%-#+.%1'9"J%
FH Empresa fundada el 1891 per William Wrigley Jr. a Chicago i encara en actiu. Se li va ocórrer regalar dos
paquets de xiclets per cada llauna de llevat en pols que comercialitzava el seu pare i al veure l’èxit de l’opeE
#"<$K%/"%0+<$0$#%0+0$<"#E)+%"(%)+.%<'8+#cJ%4%8_)%/"%)+#%.,%0+()%O$',+#)%+,%(Lb)%0L",.,<$)%+,%0$"#$)Q%#+/$):+)%
i rètols a la via pública per a promocionar els seus productes. Carazo Muriel, José Antonio. “Wrigley, una
+8O#+)"%<+,:+,"#$"%+,%2.)<"%0+%("%+\<+(+,<$"dJ#.*7,'*"#^()*3%J%P+2#+#%FGGCQ%,J%FFCQ%OJ%RD%h+,%(S,+"iJ%j5::Oakk
O0T)Jlf+J+)kGkCkGkAkO0GGGGGRGCGAJO0Tm%h-',).(:"a%FGFGGRGHiJ
!(

=#'M#"8"%0+%8^%"82%+()%"<:+)%0+%("%T+):"%8"9'#%0+%@CFCJ%.FZ#F<.![5
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?"%O#$8+#"%,':S<$"%)'2#+%+(%O#'M#"8"%0L"<:+)%0+%("%T+):"%8"9'#%0.#",:%("%>+M',"%
República és la de l’any 1932. En aquesta ocasió, el programa es limita a anunciar
els actes públics, religiosos (ni rastre de la processó) i profans que es portaran a
:+#8+%"(%O"))+$MQ%(L+)M(_)$"Q%"%(L+,/+(":%"$\+<":%O+#%("%<")"%n+("2+#:%n+#8",)%0+%
n#",'((+#)% "% ("% O("c"% P#",<+)<% !"<$^% XO("c"% !"9'#ZQ% "(% ('<"(% 0+% ?"% 3$'(+:"% -+,E
:+((+,<"Q% +(% -")$,'% -+,:+((+,<Q% +(% P'8+,:% -":N($<Q% ("% >"("% ](S8O$"% $% ("% `J>J% -+,E
tellenca. A banda, indica que hi haurà programes especials de les actuacions a
(L+,/+(":%$%"%("%)"("%](S8O$"J
El 19 d’agost de l’any següent, l’Ajuntament en Ple acorda “no confeccionar proE
grames oficials dels festeigs de la propera festa major i que l’import a que cada
",Y%")<+,0$+,%0$:)%O#'M#"8+)%)$M.$,%#+O"#:$:)%"82%".8+,:%"%("%<',)$M,"<$K%0+%
2',)%O+#%"%(+)%T"8S($+)%,+<+))$:"0+)%0+%("%('<"($:":dJ%&+%T+:Q%+(%(($.#"8+,:%0+%2',)%
a les famílies necessitades de la localitat era un dels actes tradicionals que es
celebrava cada 31 d’agost. Aquest és un tema recurrent aquest any perquè a la
mateixa sessió es tracta la sol·licitud presentada pel Centre Republicà Català
demanant que l’Ajuntament faci efectiu el dret que té a percebre el 5% del que es
#+<"O:$%+,%+()%+)O+<:"<(+)%<+(+2#":)%:",:%"()%('<"()%O"#:$<.("#)%<'8%"%(L+,/+(":Q%O+#%
destinar-los a beneficència i s’acorda dirigir un comunicat a totes les societats
i l’empresa de l’envelat explicant que “deuran presentar les entrades correspoE
,+,:)%"%)+M+(("#%"%(L4(<"(0$"Q%$%$,:+#/$,0#^%)$%'%<#+.%<',/+,$+,:%+,%("%#+<"O:"<$K%0+%
:"()%+)O+<:"<(+)dJ
;(%FF%0L"M'):%0+%@CRD%(L49.,:"8+,:%0+,+M"%("%<+))$K%0+%("%O("c"%P#",<+)<%!"<$^%
"%(+)%)'<$+:":)%?"%3$'(+:"%$%+(%-")$,'%-+,:+((+,<%O+#%"$\+<"#E5$%.,%+,/+(":%0+%<"#"%
a la festa major, ja que l’alcaldia “l’esmentada plaça la tenia reservada per a la
<+(+2#"<$K% 0L"<:+)% O'O.("#)% $% O+#% :",:% ,'% <#+.% O'))$2(+% "<<+0$#% "(% O#+<% 0+% 0$:+)%
societats”. Aquell any a la plaça Francesc Macià només s’hi fan les sardanes i un
T+):$/"(%T'(f(N#$<Q%8+,:#+%(+)%0",)+)%$%+()%2"(()%+)%T",%e"%(L+)O"$K)%;,/+(":%"$\+<":%
al Carrer de Sant Josep”, “luxosament adornat per la casa “Masclan” de Llerona”.
El canvi d’emplaçament de l’envelat no deuria funcionar perquè l’any següent
+)%:'#,"%"%"$\+<"#%O+#%O"#:%0+%("%8":+$\"%+8O#+)"%"%("%O("c"%P#",<+)<%!"<$^J%;,%
aquella ocasió, el 3 de setembre de 1935 després de la tornaboda general es fa
.,%eM#",0$K)%-"):+((%0+%P'<)%0L"#:$T$<$Q%"%(L4/$,M.0"%0+%*+((E;)M."#0Q%"%<^##+<%0L.,%
expert pirotècnic”.
A l’article que apareix sobre Centelles al Programa de la Festa Major de 1935 es
llegeix: “Avui Centelles ofereix un aspecte, encara que Vila, d’una ciutat, quantes
poblacions de molta més importància que la seva no el tenen ni gaudeixen de les
condicions i mitjans que aquesta posseeix”. La resta de l’article manté el mateix
to, però el que més destaca del conjunt és la quantitat de fotografies que hi apaE
#+$\+,Q% T$,)% $% :':% +,% +()% ",.,<$)a% .,"% /$):"% M+,+#"(% "% ("% O'#:"0"Q% O#+)"% 0+)% 0+% ("%
costa i on destaca a la banda dreta el nou edifici dels grups escolars; el Passeig,
la plaça Major, el barri del Bell Esguard, el salt del Purgatori, el gorg Negre, la font
Grossa, el carrer Nou i la façana de la casa de la vila i el Portal.

"*

='#:"0"%$%O^M$,"%$,:+#$'#%0+(%Programa de la Festa Major de 1935. CAT AMCEN.

Durant aquests anys l’activitat cultural i de lleure es concentra bàsicament a l’eix
que va de l’estació al passeig i es caracteritza per una marcada separació dels
)+<:'#)%)'<$"()a%'2#+#)Q%O+:$:"%$%8$:9","%2.#M+)$"Q%2.#M+)$"%('<"(%$%+):$.+9",:)J%;(%
mateix passarà amb les festes majors ja que, com demostren els programes que
)L5",% <',)+#/":% 0+()% ",Y)% FG% $% RGQ% 5$% 5"% 8'(:+)% T+):+)% 8"9'#)% 0$,)% 0+% ("% T+):"%
major. A banda dels actes de caràcter més generalista, com són els que es reaE
($:7+,%"%(L+,/+(":%$%+()%"<:+)%#+($M$')')%8_)%'%8+,Y)%((.o:)%)+M',)%+()%",Y)Q%5$%5"%
una gran quantitat d’actes organitzats per diverses entitats que coincideixen en
el temps i que realitzen cadascuna en el seu espai. Les entitats culturals, d’oci i
+)O'#:$/+)%"82%)+.%)'<$"(%O#NO$"%0+)+,/'(.O+,%("%8"9'#%O"#:%0L"<:+)%"(%)+.%('<"(%
$%"(M.,+)%<'8%+(%-")$,'%-+,:+((+,<%8.,:+,%.,%+,/+(":%O+(%)+.%<'8O:+%O+()%)+.)%
actes al carrer Sant Josep. A aquesta oferta s’ha d’afegir la programada pels
('<"()%O#$/":)%:"82_%+)O+<$"()%O+()%0$+)%0+%("%T+):"J%4$\S%0',<)Q%5$%5"%"<:+)%'#M"E
,$:7":)%O+(%-")$,'%-+,:+((+,)+Q%+(%P'8+,:%-":N($<Q%(L4)'<$"<$K,%0+%;\E4(.8')%0+%
(')%W+#8",')%!"#$):")Q%("%>'<$+:":%-'#"(%?"%3$'(+:"Q%("%<''O+#":$/"%?"%;<',K8$<"%
Centellense i la Penya, més l’activitat dels locals privats del Teatre Nuevo i l’OlímE
O$"J% >+,)+% '2($0"#% (+)% "<:$/$:":)% +)O'#:$/+)% '#M",$:7"0+)% O+#% ("% `,$K,% ;)O'#:$/"%
Centellense i el grup d’aficionats a l’esport ciclista que als anys 30 promouen la
<+(+2#"<$K%0+%<.#)+)%<$<($):+)J

"!

El 18 de juliol de 1936, el mateix dia que es generalitzava el cop d’estat contra
el govern de la Segona República que s’havia iniciat el dia anterior al Marroc
+)O",Y'(Q% (L49.,:"8+,:% 0+% -+,:+((+)% +)% #+.,$"% +,% =(+% $% 0"/",:% ("% O#'O'):"% 0+% ("%
impremta local Bagés acordava “concedir a la impremta J. Bagés la subvenció de
@GGLGG%O+))+:+)%O+#%"%("%<',T+<<$K%0+(%O#'M#"8"%M+,+#"(%0+%("%P+):"%!"9'#Q%"82%
l’obligació, per part de dit senyor Bagés; d’entregar a l’Ajuntament 500 exemplars
de dit programa”. El context de Guerra Civil fa pensar que ni es va portar endaE
/",:%(L+0$<$K%0+(%O#'M#"8"%,$%+)%/"%<+(+2#"#%("%T+):"%8"9'#Q%<'8%"%8S,$8%0+%T'#8"%
oficial, ni aquell any, ni els dos següents.

<+=AD@& @6>;)& 7)@& )AD9D<D@& 9& 765<7@& +;9!<D@& X=)& 61);9)A& <5D9!9D<D@&
+);&7<&1)@D<&3<F6;T&
;(% -")$,'% -+,:+((+,)+% +#"% +(% O.,:% 0+% #+.,$K% 0+% ("% 2.#M+)$"% ('<"(J% V,$<$"(8+,:% /"%
:+,$#%("%)+/"%)+.%"%(L"<:."(%<"##+#%,'.Q%BQ%"(%O$)%O#$,<$O"(%0+%(L+0$T$<$%0+%<",%-",")Q%
',%+)%<+(+2#"/+,%2"(()Q%#+.,$',)%$%)L5$%/",%T+#%(+)%O#$8+#+)%O#'9+<<$',)%0+%<$,+8"J%
Posteriorment es va traslladar al Passeig a la cantonada amb l’actual carrer JoE
)+O%4,)+(8%-("/_ FIJ
El Foment Catòlic és l’antecessor directe de l’actual Centre Parroquial. La priE
mera referència és del 1878 quan s’estableix a Centelles un “Centro de Juventud
-":K($<"dJ%?"%)+/"%)+.%$,$<$"(%+)%:#'2"/"%"(%0"##+#+%0+(%="(".%0+()%-'8:+)Q%',%"<E
:."(8+,:%5$%5"%+(%O")%"%("%#',0"%0+%(+)%[^O$+)Q%$%8_)%+,0"/",:%/"%'<.O"#%.,%,'.%
espai del carrer Jesús al costat del Casino Centellense. L’edifici de l’entitat al carE
rer Marquès de Peñaplata, 14 va ser inaugurat el 1911 i s’hi feia teatre, vetllades
($:+#^#$+)Q%"<:+)%O'(S:$<)Q%8b)$<"%$%O+(+M#$,":M+FJJ
El 31 de desembre de 1890 es va inaugurar el Col·legi de Sant Josep dels GerE
mans Maristes, situat a l’edifici del carrer Jesús, 25, que de seguida va tenir una
,':"2(+%"<:$/$:":%$%/"%M".0$#%0L.,%2',%O#+):$M$J%*+,%"/$":%+)%/"%T.,0"#%(L4)'<$"<$K,%
de Ex-Alumnos de los Hermanos Maristas que va realitzar diverses activitats,
sempre en competència amb el grup del Foment Catòlic: teatre, confecció dels
O#$8+#)%M+M",:)%$%<"OM#'))')Q%/+:(("0+)%($:+#^#$+)Q%+\<.#)$',)%<.(:.#"()Q%+:<JFKJ
La Societat Coral La Violeta es va fundar l’any 1892 seguint els ideals de Josep
4,)+(8%-("/_J%&+)O#_)%0L'<.O"#%0$/+#)')%('<"()%"(%O'2(+Q%+(%@HCC%/"%+):#+,"#%+(%
seu local social a l’actual carrer Josep Anselm Clavé, 3. És una societat molt acE
:$/"%$%$8O($<"0"%"(%O'2(+Q%:",:%"82%(+)%"<:$/$:":)%O#NO$+)%0+%("%<'#"(%<'8%"82%(+)%
'#M",$:7"0+)%"(%)+.%('<"(%X<',<+#:)%$%"<:."<$',)ZF0J
?"%-''O+#":$/"%?"%;<',K8$<"%-+,:+((+,)+%+)%/"%<',):$:.$#%(L",Y%@CGR%<'8%"%)'<$+E
tat cooperativa obrera de consum i va tenir activitat fins a la dècada dels noranta.
;,% (L^82$:% <.(:.#"(% ("% <''O+#":$/"% 5"/$"% :$,M.:% .,% <'#% O#'O$Q% 5"/$"% '#M",$:7":% +()%
seus propis actes per la festa major i també havia disposat d’un cafè al segon pis
de la seva seu al carrer Sant Joan, 23, edifici propietat de l’entitat des del 1912G1J
""

4%?"%3+.%0+%-+,:+((+)%0+(%@F%0+%)+:+82#+%0+%@C@C%+)%O"#("%0+%("%<#+"<$K%0L.,"%+,E
titat formada per estiuejants i gent del poble que es dirà la Penya amb l’objectiu
0+%e2"##+9"#%(L+\O",)$K%"82%("%<.(:.#"Q%("%9'$"%"82%(L+)O'#:%TS)$<Q%+(%0+)<",)%"82%+(%
treball vers un ideal col·lectiu” i que es reunia a l’actual carrer Jesús, 1341.
?"%`,$K,%;)O'#:$/"%-+,:+((+,)+%_)%(L",:+<+0+,:%0+%(L"<:."(%`,$K%;)O'#:$/"%-+,:+E
lles i la seva activitat s’inicia a la dècada dels anys 10 del segle XXGEJ
El Cinema-Teatre Nou, l’actual “Can Pequeño”, al carrer Jesús, 13, va ser un local
fundat a la dècada del 1910 amb el nom de Cafè Popular. Hi va acollir la societat La
=+,Y"Q%<#+"0"%O+()%+):$.+9",:)%+(%@C@C%"82%(L'29+<:$.%0+%T+#%"<:$/$:":)%"(%O'2(+J%>L5$%
feia cinema a una sala que donava al Passeig on hi havia una pantalla de roba i de la
qual eren responsables els barcelonins germans Casanovas. Quan aquests hi deixen
de projectar cinema, Josep Vila Soler, en “Pequeño”, decideix construir-hi un local el
1934 que gestionarà la seva família i on es farà cinema i altres espectaclesGFJ
;(%:+":#+%](S8O$"%+):"/"%)$:.":%"(%<"##+#%>",:%4,:',$Q%DJ%?L+8O#+)"#$%4,:',$%n"#<$"Q%
un treballador dels ferrocarrils que havia començat les seves activitats artístiE
ques al Casino Centellense, hi oferia cinema i varietats en el que va ser local més
freqüentat durant la Segona República. Quan va marxar del poble es va acabar
(L](S8O$"GGJ

FI#.03'0""0&5#*"#<+(',"a%3$+,"%a%-'(.8,"Q%@CCIQ%OJ%FHJ%
FJ#“Cent anys de vida del Centre Parroquial”. 100 anys al Centre Parroquial. Festa Major d’Hivern Centelles
2010J%h-+,:+((+)ia%49.,:"8+,:%0+%-+,:+((+)%a%;0$<$',)%;(%='#:"(Q%FG@GQ%OJ%CE@@5
FK Soler i Mata, Joan. e?L;,)+,Y"8+,:%"%-+,:+((+)%X@HGCE@CRIZJ%&+)%0+%(L'<.O"<$K%T#",<+)"%0+%("%/$("%+(%@HGC%
fins a l’inici de la guerra civil el 1936”. 9+%:+*)*#10#"*#;0&'*#<*=%+#12!&',(#GHHW5#h-+,:+((+)ia%49.,:"8+,:%0+%
-+,:+((+)Q%@CCFQ%OJ%IDJ
F0#e`,%2#+.%"O.,:%0L5$):N#$"dJ 110 anys de la Societat Coral La Violeta. Programa de la Festa Major d’Hivern
2002. h-+,:+((+)ia%49.,:"8+,:%0+%-+,:+((+)%a%;0$<$',)%;(%='#:"(Q%FGGFQ%OJ%HECJ
G1#*+#,"(%-#+.)Q%!"#$"%&'('#)J e;(%<''O+#":$/$)8+Q%("%O#$,<$O"(%T'#8"%0L'#M",$:7"<$K%0+()%'2#+#)d%0$,)%e-"OS:'(%
VI. El món del treball: botigues, oficis, indústries i serveis”. Centelles. Recull gràfic 1890-1976.%*"#<+(',"a%
;T"0K)Q%FG@HQ%OJ%BFDJ%X?L42",)ZJ
G/ Roma, Francesc… [et. ali.]. 75 anys d’estiueig a Centelles (1895-1970). -+,:+((+)a%49.,:"8+,:%0+%-+,:+((+)a%
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d’aquest moment, amb l’excepció del de 1939 que és un díptic amb la salutació i el proE
grama d’actes, s’estableix un model de programa que inclou el programa d’actes, un
text introductori de salutació i/o presentació de la vila, alguna fotografia i anuncis de
<'8+#<$",:)%('<"()%+,%("%)+/"%8"9'#$"J%4%O'<%"%O'<%(L+\:+,)$K%0+%O^M$,+)%0+(%O#'M#"8"%
augmenta, possiblement perquè creix el nombre d’anunciants i això obliga els encarreE
gats de las seva redacció a omplir més pàgines; de fet, arriben a explicar públicament la
preocupació que tenen per omplir pàgines en alguns textos de finals dels 40 i principis
dels 50. Els primers anys els articles tenen una clara intenció de propaganda del règim
franquista i cap a finals de la dècada dels 40 és costum trobar textos per part de totes les
autoritats locals (Ajuntament, FET y de las JONS, Frente de Juventudes, rector, etc.) on,
aprofitant que feliciten les festes, expliquen les seves realitzacions durant l’any.
A partir del 1939 canvia el to, canvien els elements que participen en l’organització dels
actes i es modifiquen en certa manera el tipus de peces musicals i les obres que es reE
presenten, però a trets molt generals es mantenen els actes religiosos i cívics que fins
el moment havien caracteritzat la festa, potser el canvi més significatiu és l’augment del
protocol i de la propaganda dels actes en què participen les autoritats locals. Al mes de
juliol del 1939 es nomena una comissió formada pel gestor Enrique Masferrer i els veïns
Claudio Bou i Juan Ripoll per organitzar la festa major i l’Ajuntament es fa càrrec dels acE
:+)%$%0+%(L+,/+(":GH que canvia d’emplaçament, una vegada més, traslladant-lo de la plaça
!"9'#%"%("%O("c"%0+%P#",<$)<'%0+%=J%-"8O)GIQ%"/.$%O("c"%$%O"#<%0+(%=("%0+(%!+):#+J%`,%0+()%
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l’obelisc erigit davant de la Capella de Jesús a la memòria de “los Caídos por Dios y por
España, bendición de las Banderas de las Organizaciones de FET y de las JONS locales;
Misa de Campaña delante del Obelisco con asistencia de las Autoridades, Jerarquías,
Organizaciones de FET y de las JONS locales y las de los pueblos vecinos”. L’acte serà
recordat en el programa de la festa major de l’any següent amb foto inclosaGJJ%
Els primers anys de la dècada dels 40, la festa major és organitzada per la Delegación
Local de Propaganda amb la cooperació de l’Ajuntament, que nomena algun dels seus
membres com a representants, i la Jefatura Local de la FET y de las JONS, fet que es
nota clarament en la temàtica i el to dels textos que acompanyen el programa. Així, el
@CDGQ%"%2",0"%0+(%#+:'#,%0+%(L+,/+(":%"%("%O("c"%=+0#'%>'#)GKQ%"<:."(%O("c"%!"9'#Q%0+):"<"%
la inauguració de l’emissora de ràdio local i la programació d’activitats específicament
destinades al públic infantil que fins el moment només contemplava les cercaviles de
M+M",:)%$%<"OM#'))')J%?+)%"<:$/$:":)%$,T",:$()%)K,%+(%R@%0L"M'):%"82%.,%+,("$#"8+,:%0+%
M('2.)%$%<'+:)%",.,<$",:%(L$,$<$%0+%("%T+):"%"(%="))+$M%$%+(%F%0+%)+:+82#+%.,%"(:#+%+,("$#"E
ment de globus i jocs de cucanya. Aquests actes deurien tenir una bona acceptació ja
que a partir d’aquest moment sempre hi haurà actes programats específicament pel púE
blic infantil ja siguin jocs, titelles, espectacles, gegants, etc. De moment del que no hi ha
cap referència és de la instal·lació d’atraccions de cap tipus, encara que això no significa
que no n’hi haguessin.
El to d’exaltació dels textos baixa una mica a partir del 1941, tot i que es continua parlant
de la important obra que el Movimiento està fent a tots els nivells: FET y de las JONS,
Frente de Juventudes, Auxilio Social... Es recupera el text introductori inicial de presenE
"$
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del Excombatiente i el Cuartel del Frente de Juventudes. Els actes cívics d’aquests anys
)+%<+,:#"#",%"%(L+,/+(":Q%+(%O"))+$MQ%+(%W'M"#%0+(%;\<'82":$+,:+G0Q%("%)"("%0L"<:+)%0+%("%
Delegación Local de Propaganda i el Teatro Nuevo. El programa d’actes és únic, però per
a determinats actes s’indica l’existència de programes a part.
Aquests anys l’Ajuntament s’encarrega de nomenar un comissió per organitzar les fesE
:+)Q%0L".:'#$:7"#%("%<+))$K%0+%(L+)O"$%0+%("%O("c"%!"9'#%O+#%"$\+<"#E5$%(L+,/+(":Q%0+%<',:#"<E
tar una orquestra per a les sardanes i altres actes cívics i d’oferir el penó de la processó
de Sant Llop. Un dels aspectes més sorprenents és el termini en què s’organitza la festa;
+,%+(%<")%0+(%@CDF%(L'#M",$:7"%.,"%<'8$))$KQ%O+#N%:':%9.):%+(%@D%0L"M'):%(L49.,:"8+,:%".:'E
ritza un grup que es vol constituir en empresa a aixecar l’envelat a la plaça, a organitzar
els actes i a elaborar un programa, amb la condició que es coordinin amb l’Hogar del
Excombatiente que ja tenia moltes activitats programades i contractacions compromeE
ses. Aquesta opció potser no va acabar de funcionar, ja que l’any següent es decideix noE
menar una comissió municipal composta pels gestors José Mata, Manuel Boix, Jaime
Vilatimó i Alfonso Sala que organitza la festa amb la cooperació econòmica d’un grup de
veïns i estiuejants. Aquesta fórmula es repeteix l’any següent. El 1945 i 1946 s’encarrega
0+()%"<:+)%0+%(L+,/+(":%+(%W'M"#%0+(%;\<'82":$+,:+Q%O+#N%(L+,:$:":%,'%+):^%$,:+#+))"0"%"%
fer-ho l’any següent, així que ho entoma l’Ajuntament a través d’una comissió formada
O+#%!"#:S,Q%3$(":$8KQ%>"##":+Q%?("/$,"%$%-.((+((J%=+#N%5$%:'#,"%"%+):"#%$,:+#+))"0"%+(%@CDHQ%
quan presenta una proposta d’organització de la festa major el 30 d’abril, ampliant els
terminis per treballar. De fet, fins a la creació del Patronato de Ferias y Fiestas l’any 1962
)+#^%(L+,:$:":%+,<"##+M"0"%0L'#M",$:7"#%("%8"9'#%O"#:%0+%T+):+)%8"9'#)J
GH#CAT AMCEN. 101.01.02.01.01. Acta de la Comissió Municipal Gestora Provisional de la sessió del 19 de
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GI L’actual plaça del Pla del Mestre va portar el nom d’Alfons XIII fins el 23 d’abril de 1931 que va denominar-se
plaça de la República. El 15 de febrer de 1939 es va convertir en la plaça de Francisco de P. Camps, en referènE
<$"%"%P#",<$)<'%0+%=".("%-"8O)%*"#,$()%X-+,:+((+)Q%@HCH%E%n.#2Q%@CRIZQ%+)<#$/+,:%$%#+M$0'#%0+%(L49.,:"8+,:%0+%
Centelles que va ser assassinat per un Comitè de Milícies Antifeixistes a Gurb el 15 de desembre de 1936.
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seu emplaçament original, davant de la Capella de Jesús, a una nova plaça que a partir del 29 de desembre de
@CBR%/"%#+2#+%+(%,'8%0L4(8$#",:+%-"##+#'%*(",<'Q%0+)%0+(%RG%0+%M+,+#%0+%@CBC%0+()%t,M+()%$%0+)%0+(%R@%0+%8"$M%
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Guerra Civil i l’any 2018 es va retirar l’obelisc i la placa es va col·loca la plaça a l’entrada del cementiri.
GK La seva primera denominació és la de plaça de davant de l’abeurador al segle XV, tot i que a partir del segle
XVI ja apareix com a plaça Major. Durant el segle XIX també es denomina plaça de la Constitució, fins el canvi
de noms de carrer de la Segona República que passa a denominar plaça de Francesc Macià. Del 15-02-1939
al 25-05-1979 es denomina plaça de Pedro Sors, en referència a Pedro Sors Codina (Centelles, 02-11-1900
r%?"%n"##$M"Q%FBEGHE@CRIZ%O#'O$+:"#$Q%#+M$0'#%0+%(L49.,:"8+,:%0+%-+,:+((+)%+,%0$/+#)')%O+#S'0+)%$%"(<"(0+%+,:#+%
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Garriga per part d’un Comitè de Milícies Antifeixistes. El 25-05-1979 recupera la denominació de plaça Major.
G0 “L’any 1948 el local incautat per la Falange passa a anomenar-se Hogar del Centellense, nom que ostentarà
fins el 1951 quan passa a ser Massa Coral La Violeta del Hogar del Centellense”. “Un breu apunt d’història”
"%e@@G%",Y)%0+%("%>'<$+:":%-'#"(%?"%3$'(+:"dJ%9+%:+*)*#10#"*#;0&'*#<*=%+#12>,?0+35%-+,:+((+)%FGGFJ%-+,:+((+)a%
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presos en la mateixa impremta, fet que els dóna
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mera vegada que s’introdueixen poesies al lliE
bret, una en castellà de Juan de la B. H. i una
"(:#"%+,%<":"(^%0+%P#",<$)<'%=(","%]#KJ%
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índex, i aquesta necessitat sorgeix de l’ampliaE
<$K%0+(%)+.%<',:$,M.:J%4%2",0"%0+%("%)"(.:"<$K%
inicial, hi ha un conjunt d’articles que van des del
:#"0$<$',"(%+)<#$:%",."(%O+#%O"#:%0+%(L49.,:"8+,:%
o el Frente de Juventudes fins a la incorporació
de nous escrits que des de diferents vessants
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i els que ho estan, tant hi pot aparèixer el nom de l’autor com algun pseudònim. Pel que fa
+(%O#'M#"8"%0L"<:+)Q%0+):"<"%("%$,:#'0.<<$K%0+(%:$#%"(%O(":%"(%8")%[+##"0+)Q%.,%<"8O$',":%0+%
ping-pong organitzat pel Frente de Juventudes a l’envelat i que la programació del Fomento
0+%4<<$K,%-":K($<"%+)%0+:"(("#^%+,%O#'M#"8+)%"%2",0"Q%"82%.,%",.,<$%2+,%+,$M8^:$<a%en#",E
des Festivales que constituiran en verdadero acontecimiento artístico y cinematográfico”.
També el 1947 es troba la primera referència a les atraccions, quan a la sessió de l’11 de juny
s’autoritza María de Carreras a instal·lar un saló de tir ambulant al Passeig. No obstant, la
mateixa sol·licitud indica “por la que en igual que años anteriores solicita permiso para insE
:"("#JJJdH1, confirmant que tot i que aquesta és la primera referència no és la primera vegada
que s’instal·len.
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sos, com ja s’ha apuntat. D’una banda, a finals d’abril l’Hogar del Excombatiente sol·licita
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ha dues sol·licituds per instal·lar atraccions: la de Juan Mir Molinas, de Cassà de la Selva,
per instal·lar unes barques voladores a la plaça al davant de l’església i una barraca de tir al
Passeig, davant l’obelisc; i la de Maria de Carreras, d’Igualada, per instal·lar una barraca de tir
al Passeig a la banda de la finca de la família Pratmarsó i un tren elèctric al qual es denega
la instal·lació a davant de l’edifici de la família Gispert, però s’autoritza a un altre lloc que no
impedeixi el pas públic. No obstant això, no és fins el 4 d’agost que l’Ajuntament decideix “diE
rigirse a las entidades u organizaciones de fútbol, sardanas, Acción Católica, pintores, C.N.S.,
Jefatura local del Movimiento, Frente de Juventudes, Caja de Ahorros y Hermandad Sindical
de Labradores, invitándoles a tomar parte en la redacción del Programa Oficial de la Fiesta
Mayor con redacción de los correspondientes escritos que reflejen el historial o actividades
0+%:"(+)%'#M",$7"<$',+)Q%O"#"%('%<."(%)+%(+)%0"%+(%O("7'%5"):"%+(%O#K\$8'%0S"%@F%O"#"%("%O#+E
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0+%P#",<$)<'%P'#_)%P',:%e("%<'8O')$<$K,%+%$8O#+)$K,%0+%(')%O#'M#"8")%0+%("%P$+):"%!"Y'#%
+%$,/$:"<$',+)%O"#"%("%=#'<+)$K,H/”. Pel que fa els actes, cal destacar que la inauguració de
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coromana”, con los mejores luchadores de cartera” i que s’inclou com a acte de la festa la
inauguració de la sucursal del Banco Zaragozano al carrer Marquès de Peñaplata, 12.
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fies, ja que fins el moment només apaE
reixien els noms o sobrenoms dels que
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=^M$,"%0+(%Programa de la Festa Major de 1950 en què,
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dels autors dels dibuixos, textos i fotografies.#.FZ#F<.![J%%

Tot i la menció dels col·laboradors, resulta difícil identificar-los tots perquè alE
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Manolito i a Cantaclar que no surten com a tals en els crèdits inicials. Destaca
precisament l’article signat per aquest darrer “Tiros al Plato. A los escépticos por
comodidad”. En un primer moment es pot pensar que parla de l’activitat del tir al
plat que es portava a terme al mas Terrades des de feia uns anys, però resulta
que el títol és metafòric i parla del grau d’exigència del públic vers els espectacles
de festa major, però de la poca voluntat que hi ha de participar, col·laborar i posar
en valor la feina que fan les entitats i persones encarregades de la seva organitE
zació. Les anotacions finals del programa d’actes assenyalen que “del presente
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H1#CAT AMCEN. 101.01.02.01.01. Acta de la Comissió Municipal Gestora Provisional de la sessió del 11 de
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H/ CAT AMCEN. 101.01.02.01.01. Acta de la Comissió Municipal Gestora Provisional de la sessió del 30 d’abril,
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També es troba un article crític amb la festa al programa de l’any 1951. En aquesE
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malo. Si bien lo disimulamos todos con más cara que
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rosario no son lo esencial, puesto que se ha olvidado
que estas fiestas nacieron al calor de una devoción, de
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Y los actos culturales, de educación por más que se
quiera no arraigan porque en la vida de hoy la cultura si
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Tot i que també aclareix que els organitzadors fan tot el possible per oferir una
2',"%T+):"%8"9'#J%
Aquest és el primer programa que s’indica que l’edita l’Ajuntament i al pòrtic es
llegeix “Con el adjunto programa de fiestas que celebra nuestra querida Villa con
motivo de la Fiesta Mayor del presente año, hay la ocasión de hacer un pequeño
).8"#$'%0+%(')%O#$,<$O"(+)%"<',:+<$8$+,:')%"<"+<$0')%+,%:'0')%(')%)+<:'#+)%0+%
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tellas, en el espacio de tiempo que media des de septiembre del año anterior, a
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local, el programa de la festa major es converteix en la forma de donar a conèixer
(L"<:$/$:":%0+(%O'2(+%0.#",:%("%#+):"%0+%(L",Y%$%T+#E("%"##$2"#%"%:':+)%(+)%<")+)%0+%("%
/$("a% (+)% #+"($:7"<$',)% 0+% (+)% ".:'#$:":)% ('<"()Q% ("% /$0"% <.(:.#"(Q% +)O'#:$/"% $% )'<$"(J%
Sense deixar de publicar poemes i escrits més literaris, als quals es van incorE
porant noves temàtiques com la meteorologia o la història que amplien el cercle
de col·laboradors a especialistes i persones destacades en els diferents camps.
La primera salutació que fa directament l’alcalde al programa de la festa major
des del 1939 és de l’any 1952. Aquest és un programa que destaca per la quanE
titat de fotografies en blanc i negre que hi apareixen. A partir d’aquest moment
es van reduint els dibuixos que il·lustren les pàgines del programa i es substituE
eixen per fotografies. I precisament, aquest és l’origen la Secció de Documents
Fotogràfics de l’Arxiu Municipal de Centelles, que actualment té més de 20.000
$8":M+)J% ;,:#+% +()% 0$T+#+,:)% +)<#$:)% 0+):"<"% +(% 0+% 1"8',% *"0')"% >"(/",)% e`,%
entre tants d’altres”, que parla de la capacitat de la gent per no voler veure les
misèries que hi ha al nostre voltant amb la història d’un pobre que es passeja per
un poble durant la festa major i a qui ningú no veu o vol veure. Aquest text deuria
colpir algunes consciències o aixecar suspicàcies perquè a la sessió del 10 d’ocE
tubre de 1952 el regidor Jaime Vilatimó “interesa se haga constar en acta que
+(%+)<#$:'%$,)+#:"0'%+,%+(%=#'M#"8"%]T$<$"(%0+%("%P$+):"%!"Y'#%:$:.("0'%e`,%+,:#+%
:",:)% 0L"(:+)d% +)% O.#"8+,:+% .,"% T",:")S"% ($:+#"#$"% ,'% :+,$+,0'% ,$,M.,"% #+"($0"0%
con la verdad del Régimen y de la localidad”. També és la primera vegada que es
"(

diferencien les parts del programa amb el color del paper; així, mentre els anunE
<$)%<'8+#<$"()%+):",%$8O#+)')%+,%O"O+#%0+%<'('#%#')"Q%("%#+):"%5'%+):^%+,%O"O+#%
blanc. A partir del 1954 i fins a finals dels anys 70, els anuncis que fins el moment
5"/$+,% "O"#+M.:% +,% O^M$,+)% $,:+#<"("0+)% O"))+,% "% <',<+,:#"#E)+% "% ("% O"#:% T$,"(%
0+(%(($2#+%$%+)%O#+)+,:+,%<'8%.,"%M.$"%<'8+#<$"(Q%"82%(L+\<+O<$K%0+()%",.,<$)%0+%
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Durant aquests anys es diferencien clarament els tres elements que formen la
publicació: el programa d’actes, la miscel·lània i la guia comercial.
?L",Y% @CAA% "O"#+$\% +(% O#$8+#%
+)<#$:% )$M,":% O+#% .,"% 0',"%
"82% +(% :S:'(% e;(% "8"% 0+% <")"%
",:+%("%T$+):"%8"Y'#dJ%;,%+((%!J%
1')"% n"##$M"% 0+% -"8O)% +\E
plica la feinada que suposen
per al gènere femení els dies
0+%("%T+):"%8"9'#Q%O+#N%)+M.$,:%
el discurs establert pel règim
franquista és una feina que
és pròpia de les dones i que
aquestes han d’afrontar amb
resignació, perquè “¡Qué bien
lo has pasado! Qué importa
que cada día hayas quedado
#+,0$0"% "% 86)% ,'% O'0+#dJ% &+%
fet, no és que sigui el punt de
vista femení, sinó que aquesE
ta visió queda contrastada en
el següent article que contiE
,."%"82%+(%8":+$\%:+8"%$%+):^%
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Alguns programes entre els anys 1953 i 1967 impresos a Gráficas F.
O#+)+,:"#% (+)% O#'O'):+)% $Q% )$%
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5"/$"% O#'.Q% "#"% <"0"% /+M"0"%
8_)%+)%0+:"((+,%(+)%<',0$<$',)%0+%("%<+))$KJ%;,%+(%<")%<',<#+:%0+%@CAH%+)%<',E
<+0+$\%"(%W'M"#%0+(%-+,:+((+,)+%(L'#M",$:7"<$K%0+()%"<:+)%"%<+(+2#"#%"%(L+,/+(":%
amb les següents condicionsHEa
@J%42',"#%"%(L49.,:"8+,:%RAGG%O+))+:+)%O+#%<',:#$2.$#%
als actes públics que organitzi la corporació municipal.
HE#CAT AMCEN. 101.01.02.01.01. Acta de l’Ajuntament en Ple de la sessió del 28 de març de 1958. A la sessió
següent s’anul·la la primera clàusula perquè l’entitat està renovant el seu local social.
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2. Mantenir la preferència en l’adquisició de llotges de
(L+,/+(":%"()%:$:.("#)%0+()%",Y)%",:+#$'#)J
3. Reservar i cedir tres llotges per l’Ajuntament, la Jefatura
?'<"(%0+(%!'/$8$+,:'%$%+(%<'8",0",:%0+%("%n.^#0$"%-$/$(J
4. Cedir les orquestres contractades per acompanyar la
O#'<+))K%0+%>",:%?('O%"%("%,$:J
5. Liquidar l’impost de protecció de menors, drets d’auE
tors, beneficència municipal i postulació anual del FrenE
te de Juventudes.
IJ%4<'#0"#%"82%(L49.,:"8+,:%("%0":"%O+#%("%<+(+2#"<$K%0+(%
Festival Infantil, al qual tindran entrada lliure i gratuïta
+()%8+,'#)%0+%:#+:7+%",Y)J
7. Assegurar que els espectacles que se celebrin a l’enE
/+(":%)$M.$,%8'#"(8+,:%"O:+)%O+#%"%:':)%+()%Ob2($<)J
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Durant aquests anys es pot considerar el programa de la festa major com una
publicació de periodicitat anual; de fet, en les salutacions s’hi fa referència com a
revista, en la qual es repassa l’activitat de l’any anterior. Però com es reconeix a
("%e='#:"0"d%0+(%O#'M#"8"%0+(%@CIFa%
eW"):"%,'%5"<+%8.<5'%:$+8O'%(")%O6M$,")%0+(%=#'M#"8"%/+,S",%"%)+#%.,"%+)O+<$+%
de crónica general de la villa en la que se daba noticia de los acontecimientos
más destacados del año, al propio tiempo que enriquecían la publicación los artíE
<.(')%0+%(')%<'("2'#"0'#+)Q%O+#'%("%"O"#$<$K,%0+(%*'(+:S,%V,T'#8":$/'%e-+,:+((")dQ%
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que sale todos los meses, ha relevado al Programa de la obligación de mencionar
con detalle las noticias locales porque aquel boletín ya lo vienen haciendo con
,':"2(+%O.,:."($0"0%Y%"<$+#:'J%-"2+%"5'#"%)'("8+,:+%#+<'M+#%<'8+,:"#$')Q%O.,E
:')%0+%/$):"Q%<'("2'#"<$',+)%($:+#"#$")%0+%$,:+#_)%('<"(Q%Y%O#+)+,:"#%"%,.+):#"%/$(("%
<',%).%#'O"9+%0+%@CIFdJ
O sigui, que en el moment en què apareix una publicació periòdica local, i a més
e'T$<$"(dQ%<",/$"%+(%)+,:$:%0+(%O#'M#"8"Q%0+$\"%0+%T.,<$',"#%<'8%"%8+8N#$"%$%,':$<$"#$%
'T$<$"(% O+#% O"))"#% "% )+#% .,"% #+/$):"% "82% "O'#:"<$',)% 0+% 0$T+#+,:)% ^82$:)Q% +,<"#"%
que aquest esperit inicial no es perd mai del tot ja que, mentre el programa manté
la seva cita anual, les diverses publicacions locals oficials i no oficials que apareiE
xen no tenen una vida massa llarga. La publicació que marca el canvi de sentit dels
O#'M#"8+)%_)%+(%2.:((+:S%.03'0""*&HF que s’edita de forma continuada des del març
de 1959 al juny de 1965 amb una periodicitat mensual, editada per la Jefatura LoE
<"(%0+%!'/$8$+,:'%"82%(L'29+<:$.%0+%)+#%.,%)+#/+$%0L$,T'#8"<$K%$%'#$+,:"<$KJ
Les altres publicacions periòdiques que surten a finals dels seixanta tenen una
vida més efímera, però són publicacions que no surten de cap via oficial, no supoE
sen una competència davant del consolidat programa de la festa major, però seguE
rament aquest tampoc no és el seu objectiu. Aquestes publicacions són !"#;(""HG
$%!"#Z%30'HHJ%=+#%'8O($#%+(%2.$:%0+%O.2($<"<$',)%('<"()%'T$<$"()Q%(L49.,:"8+,:%"%T$,"(%
0+()%",Y)%)+$\",:"%0+<$0+$\%+0$:"#%.,%V,T'#8+%0+%("%:")<"%8.,$<$O"(%"%T$,"()%0L",YQ%
que li serveix per donar compte de l’activitat consistorial a final de cada any i no al
setembre i que s’aprofita per felicitar les festes els vilatans i donar a conèixer els
actes patrocinats per l’Ajuntament de les festes de Nadal i de Santa Coloma.
4% <'8+,c"8+,:)% 0+()% ",Y)% )+$\",:"% /",% ".M8+,:",:% +(% ,'82#+% 0L"#:$<(+)% +,%
<":"(^%0$,)%0+()%O#'M#"8+)Q%T$,)%"#"%,'8_)%5"/$"%+):":%"(M.,%O'+8"%'%"(M.,%:+\:%
8_)%($:+#"#$Q%O+#N%"%O'<%"%O'<%/",%"O"#+$\+,%:+\:')%$%"#:$<(+)%0+%<"#^<:+#%($:+#"#$%$%
històric en català, encara que el castellà continua sent predominant i és la llenE
gua utilitzada en els articles oficials. És de suposar que l’elecció de la llengua era
de cadascú dels col·laboradors que com indica el 9+%:+*)*#10#"*#;0&'*#<*=%+#10#
1965 “todas las colaboraciones que se publican en el presente Programa, lo misE
mo gráficas que literarias, son, como de costumbre, totalmente desinteresadas”.
HF%%;(%M+,+#%0+%@CAA%+)%/"%O.2($<"#%+(%O#$8+#%,b8+#'%0+(%2.:((+:S%-+,:+((")%+0$:":%O+#%("%&+(+M"<$K,%?'<"(%0+%=#+,)"%
y Propaganda de la FET y de las JONS amb el patrocini de l’Ajuntament de Centelles, però no és fins el març de
1959 que s’editarà amb continuïtat. En total es van editar 55 números. Arxiu-Museu de Centelles. @*#9+0)&*#
escrita a Centelles (1919-1988)J%-+,:+((+)a%49.,:"8+,:%0+%-+,:+((+)Q%@CHHQ%OJ%@FE@RJ
HG#De l’octubre de 1967 al setembre de 1968 s’edita El Full per part de la Junta de la Parròquia de Santa Coloma,
una revista mensual de la qual es publicaran 10 números amb el propòsit d’establir un lligam entre la gent del
O'2(+%$%T'8+,:"#%.,%<($8"%<'8.,$:"#$%$%T"8$($"#%0+%:"#",,^%<#$):$^J%4#\$.E!.)+.%0+%-+,:+((+)J%@*#9+0)&*#0&$+,'*#*#
.03'0""0&#QGHGHCGH\\ZJ%-+,:+((+)a%49.,:"8+,:%0+%-+,:+((+)Q%@CHHQ%OJ%@RE@DJ
HH#Entre l’abril i el setembre del 1969 es van editar els tres números de la revista, que volia ser un intent d’anàlisi
de la vida cultural centellenca, esbrinant el valor sociològic d’aquestes activitats i defensant una revisió urgent de
("%)$:."<$K%O'(S:$<"%0+(%O'2(+J%?"%#+/$):"%/"%:+,$#%.,"%/$0"%8'(:%+TS8+#"Q%"%<".)"%0+(%)+M#+):%0+()%:#+)%,b8+#')%O+#%
part de la Guàrdia Civil, arran d’una denuncia de l’Ajuntament d’aleshores; fins i tot hi va haver diligències penals
al Jutjat de Vic per als seus integrants. Arxiu-Museu de Centelles. @*#7+0)&*#0&$+,'*#*#.03'0""0&#QGHGHCGH\\ZJ%
h-+,:+((+)ia%49.,:"8+,:%0+%-+,:+((+)Q%@CHHQ%OJ%@DJ
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Fins aquest moment han estat diverses entitats, comissions i grups de veïns
els encarregats d’organitzar els actes a l’envelat, però a partir del 1962 aquesta
)+#^%.,"%0+%(+)%T.,<$',)%0+(%#+<+,:8+,:%<#+":%=":#',":'%?'<"(%0+%P+#$")%Y%P$+)E
:")Q%9.,:"8+,:%"82%(L'#M",$:7"<$K%0+(%T+):$/"(%$,T",:$(J%;(%O":#',":%_)%("%#+)O'):"%
0+% (L49.,:"8+,:% "% ("% 8",<"% 0+% O#'O'):+)% O#$/"0+)% O+#% T+#E)+% <^##+<% 0+()% "<:+)%
populars i que estarà en actiu fins a la seva dissolució el 1973, quan es dóna la
)$:."<$K%<',:#^#$"%$%0"/",:%(+)%"<:$/$:":)%O'O.("#)%O#'M#"8"0+)%O+#%(+)%0$/+#)+)%
entitats locals, el patronat deixa de tenir sentit. No obstant, la seva desaparició
també té a veure amb una qüestió econòmica, ja que en els seus onze anys de
funcionament havia acumulat un dèficit de 40.000 pessetes. En aquest context
es planteja un altre tema que anirà apareixent de forma reiterada al llarg del
temps i és el de la pèrdua de l’esperit de les festes major. Al programa de la Festa
!"9'#%0+%@CIA%+)%((+M+$\a%
“Las fiestas mayores ya no son esperadas con la ilusión de antaño, porque infiE
nidad de fiestas tienen ahora los pueblos que en otra época hubiesen sido más
importantes que la propia fiesta mayor. Por otra parte, la facilidad de los desplaE
zamientos hace que la gente busque esparcimiento por otros caminos. En alguE
nos pueblos de los contornos han optado por no celebrar siquiera ningún acto
+\:#"'#0$,"#$'%<',%8':$/'%0+%).%P$+):"%!"Y'#J%-+,:+((")Q%)$,%+82"#M'%0+)+"%,'%
:#.,<"#%("%:#"0$<$K,Q%Y%#+"($7",0'%.,%+)T.+#7'%5+#'$<'%5"%O#+O"#"0'%.,%+)O(_,0$0'%
programa en el que no faltaran los cultos en honor de San Lupo, exposiciones y
<',<.#)')%0+%"#:+Q%O"#:$0')%0+%Tb:2'(Q%T.,<$',+)Q%".0$<$',+)%0+%)"#0",")Q%<',<$E
ertos y el típico entoldado. ¡El entoldado! Instrumento imprescindible para conE
seguir una fiesta mayor brillante, pero que supone un sacrificio económico (…)
>K('%.,"%<')"%O.+0+%T"/'#+<+#('a%("%<',<.##+,<$"%0+%:'0"%("%O'2("<$K,%"%<.",:')%
T+):+9')%"((S%)+%<+(+2#+,%Y%("%"Y.0"%8'#"(%Y%+<',K8$<"%0+%(")%O+#)',")%Y%+,:$0"E
des que, directa o indirectamente, se benefician de la Fiesta Mayor”.
Veient que la festa major cada vegada s’allunya més dels interessos de la poE
2("<$KQ%+(%9.($'(%0+%@CII%)L"0'O:+,%0')%"<'#0)%$8O'#:",:)%O+#%#+/$:"($:7"#%("%T+):"a%
$,):$:.$#%+()%:S:'()%0+%1+$,"%0+%("%P+):"%!"9'#%$%0+%0.+)%&"8+)%0LW','#%$%+,<"##+E
M"#%.,%O#+MK%0+%("%T+):"HIJ%4$\SQ%",."(8+,:%(L49.,:"8+,:%,'8+,"#^%("%#+$,"%$%(+)%
dames d’honor de la festa, nomenaments que “deberán recaer siempre en señoriE
tas de la localidad que merezcan tal distinción, tanto por su simpatía como per el
conjunto de virtudes que tradicionalmente adornan a las mozas de nuestra tierra”
i que presidiran tots els actes públics a què assisteixin les autoritats. Aquell any,
(L"<:+%0+%,'8+,"8+,:%0+%!"#:"%n"#+:Q%<'8%"%#+$,"Q%$%0+%!',:)+##":%n#".%$%!"#E
M"#$:"%nK8+7Q%<'8%"%0"8+)%0L5','#Q%+)%/"%T+#%+(%RG%0L"M'):%"%(+)%@G%0+%("%,$:%"%("%
)"("% 0+% )+))$',)% 0+% (L49.,:"8+,:Q% ',% +)% /"% O#',.,<$"#% +(% O#$8+#% O#+MK% 0+% T+):"%
major a càrrec de José Canas Xapellí.

HI#CAT AMCEN. 101.01.02.01.01. Acta de l’Ajuntament en Ple de la sessió del 27 de juliol de 1966.
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Acte del 30 d’agost de 1966, celebrat a la sala de sessions de l’Ajuntament, en el que es va fer el primer nomenament
0+%#+$,"%$%0"8+)%0L5','#%$%+)%/"%O#',.,<$"#%+(%O#$8+#%O#+MK%0+%("%P+):"%!"9'#J%.FZ#F<.![5#SY;5#;%3&#F=(3'*)03'#10#
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Durant quinze anys, des del 1953 al 1967, el programa s’imprimeix a Gráficas F.
-"##+#"% 0+% n#",'((+#)% $% "% O"#:$#% 0+(% @CIH% )L$8O#$8+$\% "% -+,:+((+)% "% ("% V8O#+8:"%
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Ja s’anava apuntant, però a partir d’aquest moment hi ha tres parts ben diferenciades:
la miscel·lània d’articles, la programació d’actes i la guia comercial.
1. La miscel·lània sol obrir el programa però tot i que hi ha seccions ben definides, no
)+8O#+%+)%O#+)+,:+,%+,%+(%8":+$\%'#0#+a
E%;(%).8"#$%"82%(LS,0+\%0L"#:$<(+)%$%("%8+,<$K%0L".:'#$:":)%X".:'#%0+()%
textos, dibuixos i fotografies, impremta, etc.).
- El comentari a la portada, que aquests anys deixa de ser un dibuix i
hi solen aparèixer fotografies per destacar algun aspecte rellevant
0+%(L",YJ
E%?"%)"(.:"<$K%0+%(L"(<"(0+J
- El reportatge fotogràfic que destaca les realitzacions de l’any.
- La menció a la figura del pregoner, el 1969 un resum del pregó de
(L",Y%",:+#$'#%$%"%O"#:$#%0+(%@CBG%("%O.2($<"<$K%0+(%O#+MK%)+,<+#%0+%
(L",Y%",:+#$'#J
- La menció i fotografies de la reina i les dames d’honor de la festa
major a les quals a partir del 1973 s’hi afegeixen la reina i les daE
8+)%0L5','#%$,T",:$()J
E%;(%<',9.,:%0L"#:$<(+)%0+%:+8^:$<"%/"#$"0"J
E%;(%(($):":%0+%M."#0',":)%"82%+()%O#+8$)%e3$(("%0+%-+,:+((")dJ
FJ%;()%O#'M#"8+)%0L"<:+)%+)%0$/$0+$\+,%+,%:#+)%O"#:)Q%("%O#$8+#"%<'##+)O',+,:%"()%"<:+)%
de la Setmana Cultural y Artística, una altra d’actes religiosos i finalment els actes
O'O.("#)J%
- La Setmana Cultural y Artística és la denominació que prenen a
O"#:$#% 0+% @CBG% +(% <',9.,:% 0L"<:$/$:":)% '#M",$:7"0+)% O+#% (L49.,:"E
8+,:a% O#'<("8"<$K% 0+% #+$,+)% $% 0"8+)% 0L5','#Q% O#+MK% 0+% ("% T+):"%
major, exposició de pintura, concursos, festivals, actes acadèmics,
teatre, concerts o la “Noche de Centellas”HJ que agrupa un soE
O"#% 0+% M"("% "82% +(% (($.#"8+,:% 0+% O#+8$)% 0+(% <',<.#)% 0+% O$,:.#"Q%
<',<.#)%($:+#"#$%$%0+()%O#+8$)%%e3$(("%0+%-+,:+((")dQ%<',<+0$:)%O+#%("%
&+(+M"<$K,%?'<"(%0+(%!'/$8$+,:'Q%$%+()%e=$,'%0+%]#'dQ%":'#M":)%O+#%
(L49.,:"8+,:J
E%;()%"<:+)%#+($M$')')a%("%O#$,<$O"(%,'/+:":%_)%("%).O#+))$K%0+%("%:#"E
dicional processió de Sant Llop que sortia a la nit del dia 1 de seE
:+82#+%O+#%0$)O')$<$K%0+(%*$)2":%0+%3$<HKJ

HJ Des del 1959 i fins el 1976 s’havien convocat els premis “Villa de Centellas” que es lliuraven en l’acte anomenat
“Noche de Centellas”. L’any 1977 degut a la nova estructura d’institucions aprovada després de la Llei 1/1977, de
D%0+%M+,+#Q%O+#%"%("%1+T'#8"%='(S:$<"%+)%0+$\+,%0+%<',/'<"#%+()%O#+8$)%$%0+%O#'M#"8"#%("%M"("%:#"0$<$',"(J
HK#CAT AMCEN. 101.01.02.02.01. Acta de la Comissió Municipal Permanent de la sessió del 14 d’agost de 1969.
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- Els actes populars són tots aquells actes organitzats pel Patronato LoE
cal de Ferias y Fiestas fins a la seva dissolució el 1973, any que orgaE
,$:7"%+()%"<:+)%("%>'<$+:":%-'#"(%?"%3$'(+:"a%<+#<"/$("%0+%M+M",:)Q%O"#:$:)%
0+%T.:2'(Q%2"(()Q%)"#0",+)Q%<',<+#:)Q%+:<J%;(%@CBF%+)%0K,"%.,%<",/$%$8E
portant en els elements que formen l’imaginari de la festa major, no es
munta envelat i tots els actes que tradicionalment s’hi feien es passen
"%#+"($:7"#%"(%M$8,^)%8.,$<$O"(%0+(%,'.%<"8O%O'($+)O'#:$.J%;(%0"##+#%+,E
velat durant aquest període és el que es munta l’any 1971 al carrer Sant
Josep i que l’any anterior és anunciat amb una característica important
quan es fa la festa major a finals d’agost principis de setembre: que és
impermeable. Durant tots aquests anys l’envelat passa per diversos
emplaçaments: la plaça Major, el pla del Mestre, el carrer Sant Josep
i també el pati de les Escuelas Nacionales, on també s’hi havien fet
sardanes i on es van fer les primers exposicions de pintura que doE
,+,%'#$M+,%"(%<',<.#)%0+%O$,:.#"%=#+8$%-+,:+((+)J%["82_%+(%@CB@%_)%("%
darrera vegada que apareix un altre dels elements tradicionals de les
festes majors: la tornaboda, la festa de l’endemà de la Festa Major i que
)'($"%<',)$):$#%"%","#%"82%("%T"8S($"%$%"8$<)%"%0$,"#%'%2+#+,"#%"%"(M.,"%
T',:%0+()%/'(:",:)J%;(%8':$.%0+%("%0+)"O"#$<$K%0+%("%:'#,"2'0"%("%:#'2+8%
al mateix programa: “Jueves, día 2. TORNABODA y para la mayoría de
centellenses Jornada de SANT TORNEM-HI”.
3. La guia comercial: que tanca el programa i que es recupera a partir de 1970
després d’haver estat un parell d’any sense publicar com a tal, encara que sí que
"O"#+$\$+,%",.,<$)%<'8+#<$"()%#+O"#:$:)%O+#%:':%+(%O#'M#"8"J

;(%M$8,^)%0+(%<"8O%O'($+)O'#:$.%<',0$<$',":%O+#%"%("%<+(+2#"<$K%0+()%"<:+)%0+%("%P+):"%!"9'#%0+%@CBAJ%.FZ#F<.![5#
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Dues són les principals novetats d’aquest període: l’aparició del programa de la fesE
ta major d’hivern i els intents de convertir en monografia els programes de la festa
8"9'#%0L+):$.J
La festa major d’hivern sempre ha quedat més diluïda que la de l’estiu. D’una banda,
la tradició i entitat de la Festa del Pi i, de l’altra, la coincidència amb les festes de NaE
dal i Cap d’Any, fa que li hagi sigut difícil disposar i establir un espai propi; a més, els
diversos intents que s’han fet al llarg del temps per programar alguns actes típics de
les festes majors com poden ser concerts o balls no han acabat de tenir èxit.
Des de finals del segle XIX, l’Ajuntament col·labora econòmicament amb els admiE
nistradors de Santa Coloma, que són els que organitzen els actes religiosos i cívics
de la festa. No s’especifica massa res més, però el 15 de desembre de 1918 l’AjunE
:"8+,:%"<'#0"%0',"#%.,"%).2/+,<$K%"()%"08$,$):#"0'#)%0+%>",:"%-'('8"Q%"O'#:"<$K%
dedicada “exclusivamente a la celebración de la tradicional fiesta del Pi y en caso de
no celebrarse esta queda retirada la expresada subvención”. La vinculació de l’AjunE
:"8+,:%0+%-+,:+((+)%"82%("%P+):"%0+(%=$%)L5"%8",:$,M.:%"(%(("#M%0+(%:+8O)%"%:#"/_)%
0+()% )+.)% '#M",$:7"0'#)Q% 9"% )$M.$,% +()% "08$,$):#"0'#)% 0L"2",)% 0+% ("% n.+##"% -$/$(Q% +(%
M#.O%0+%M"(+9"0'#)%0+)O#_)%0+%("%)+/"%#+O#+)"%+(%@CRCH0%'%(L4))'<$"<$K%0+%n"(+9"0'#)%
0+)%0+(%@CBII1J
A partir del 1968 l’Ajuntament edita a fiE
,"()%0+%(L",Y%.,%V,T'#8+%"82%(+)%0"0+)%
8_)%#+((+/",:)%0+%(L"<:$/$:":%0+(%<',)$):'#$%
municipal, que s’assimila a les posteriors
memòries municipals, i que s’aprofita
O+#% ",.,<$"#% +(% O#'M#"8"% 0+% (+)% T+):+)%
de Nadal i Santa Coloma. S’ha apuntat la
idea que possiblement el programa de la
T+):"%8"9'#%0L5$/+#,%"O"#+$\%<'8%"%).2)E
titut d’aquest InformeI/%$%+,%O"#:%_)%"$\S%
perquè, tot i que el 1976 i el 1977 conE
/$.+,% (+)% 0.+)% O.2($<"<$',)% X(L",Y% @CBH%
,'%5$%5"%O#'M#"8"%'%,'%)L5"%<',)+#/":ZQ%
0+)O#_)Q% ("% T.,<$K% 0+% (LV,T'#8+% )+#^% ")E
).8$0"% O+(% O#'M#"8"% 0+% ("% T+):"% 8"9'#%
d’hivern fins que es tornin a publicar les
8+8N#$+)%8.,$<$O"()%",."()%"%O"#:$#%0+%
(L",Y%@CCAJ
='#:"0"%0+(%O#$8+#%O#'M#"8"%0+%("%T+):"%8"9'#%0L5$/+#,J
.FZ#F<.![5

;(%O#$8+#%O#'M#"8"%0+%("%T+):"%8"9'#%0L5$/+#,%_)%+(%0+(%@CBI%$%$,<('.%+()%"<:+)%'#E
ganitzats per diverses entitats des del dia 25 de desembre fins al 6 de gener; per
:",:Q%"%2",0"%0+()%"<:+)%0+(%0$"%RG%$%R@%0+%0+)+82#+%)L$,<('.+,%+()%0+%(+)%T+):+)%
#&

de Nadal, Cap d’Any i Reis. A la salutació, la coordinadora d’entitats explica que:
“amb gran afany i amb bon sentit de col·laboració, per primera vegada i des de fa
bastants anys, s’ha lograt reunir les entitats locals, per tal que en aquestes tradiE
cionals Festes, es faci una programació de conjunt que sens dubte ha de donar
relleu a les mateixes i pot servir d’experiència per a l’esdevenidor”. Les entitats
'#M",$:7"0'#+)%)K,a%48$<)%0+%-+,:+((+)Q%4M#.O"<$K%>"#0",$):"Q%4M#.O"<$K%0+%-"E
çadors, Centre Parroquial, Creu Roja Juvenil, Unió Esportiva Centelles, Agrupació
de Galejadors, Moviment Júnior, Associació de Pares de Família, Penya Escacs
Centelles, Quicarell i la Societat Coral La Violeta. Amb la col·laboració de l’AjunE
:"8+,:%$%0$/+#)+)%+,:$:":)%2",<^#$+)J%;,%+(%O#'M#"8"Q%"%2",0"%0+()%"<:+)%O#'M#"E
8":)Q% )L$,<('.% .,% +)<#$:% 0+% <"0")<.,"% 0+% (+)% +,:$:":)% ',% "O#'T$:+,% O+#% T+($<$:"#%
(+)% T+):+)Q% +\O($<"#% ("% )+/"% "<:$/$:":% ",."(Q% #+T(+\$',"#% )'2#+% +(% 8'8+,:% "<:."(JJJ%
Sense comptar la Festa del Pi i l’ofici, bona part dels actes que hi apareixen s’han
conservat al llarg d’aquests anys encara que alguns hagin canviat de dates o de
responsables: l’exposició fotogràfica de la Festa del Pi, el concert de Nadal, la
projecció de pel·lícules, les inauguracions oficials, la cercavila de gegants, les
)"#0",+)Q%("%<"/"(<"0"%0+()%1+$)Q%+(%<',<.#)%0+%O+))+2#+)Q%+:<J%&L"(:#+)Q%<'8%+()%
<',<+#:)%$%+()%2"(()Q%)L5",%",":%O+#0+,:J
A finals dels anys setanta sorgeix una vegada més el tema de la decadència de
les festes majors; de fet, aquesta és una idea recorrent al llarg del temps que ja
es troba en una anotació del diari de Joaquim Renart de l’1 de setembre de 1927:
eW+%T.M$:%0+%("%P+):"%!"9'#%0+%-+,:+((+)Jd
Festa Major. Per què deuran ser exactament igual totes les Festes Majors de tots
els pobles de tot Catalunya? Serà que és quelcom fatal o bé que la rutina s’imE
posa per damunt de tota iniciativa i renovació? L’envelat, l’Ofici, les barraques de
T$#"Q%"(M.,"%T.,<$K%0+%:+":#+%X)$%O':%)+#%0#"8"%8$(('#ZQ%$%)$%:",:%+\$M+$\+,Q%.,%:+":#+%
0+%:$:+((+)%O+#%"%("%8"$,"0"J
Agafem qualsevol programa de Festa Major. Tant és que siga de Vilassar de Mar,
<'8% 0+% [',"Q% <'8% 0+% *+((<"$#+J% P$,)% +()% #+0"<:":)% )+82(+,% T+:)% 0L.,"% 8":+$\"%
8^J% ;,<"#"% "#"Q% 0+)% 0+% (L"##$2"0"% 0+()% n'/+#,)% 0$<:":'#$"()Q% )L5",% ).O#$8$:% +()%
Jocs Florals que feien tots els pobles en totes les Festes Majors”IEJ
H0 A la sessió de la Gestora del 29 de març de 1940 es fa referència a l’aprovació d’una factura de Lorenzo
Prims “Fiesta del Pino” de 50 pessetes. Aquesta referència serveix per afirmar que el 30 de desembre de 1939
es va reprendre la celebració de la Festa del Pi i dissipar els dubtes que hi havia sobre l’any de la seva represa
i la seva continuació. Pels anys successius hi ha referències a les sessions de la Gestora de 20 de desembre
de 1940 (despeses de la Festa del Pi), 22 de desembre de 1942 (contractació orquestra) i 3 de gener de 1944
(referència a la Festa del Pi).
I1%?L4))'<$"<$K%0+%n"(+9"0'#)%0+%>",:"%-'('8"%0+%-+,:+((+)%+)%/"%<',):$:.$#%+(%FA%0L"2#$(%0+%@CBI%$%/"%)+#%(+M"E
litzada el 1995. És hereva directa del grup de galejadors que van reprendre la Festa del Pi després de la Guerra
Civil i que, sense una estructura organitzativa, van recuperar-la, mantenir-la i consolidar-la any rere any.
I/#4#\$.E!.)+.%0+%-+,:+((+)J%@*#9+0)&*#0&$+,'*#*#.03'0""0&#QGHGHCGH\\ZJ%-+,:+((+)a%49.,:"8+,:%0+%-+,:+((+)Q%
@CHHQ%OJ%@GE@@J
IE#“Les Festes Majors en el diari d’en Joaquim Renart”. ;0&'*#<*=%+#10#.03'0""0&B#GHIHJ%h-+,:+((+)ia%49.,:"8+,:%
0+%-+,:+((+)Q%@CBCQ%OJ%FRJ
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Fragment de l’article “Les Festes Majors en el diari d’en Joaquim Renart” on apareix l’anotació de l’1 de
)+:+82#+%0+%@CFB%$%.,%0$2.$\%0+(%8":+$\%1+,"#:%0+%(L+,/+(":%"%("%O("c"%!"9'#%(L@%0+%)+:+82#+%0+%@CFDQ%
O.2($<":%"(%9+%:+*)*#10#"*#;0&'*#<*=%+#10#.03'0""0&#GHIH5#.FZ#F<.![

Cinquanta anys després llegim a l’article de Joan Font i Rius, titulat precisament “La decaE
dència de les Festes Majors”, que la causa de la decadència es troba en el canvi de cosE
:.8)%$%0+%8+,:"($:":%0+%("%)'<$+:":%"(%O"))"#%0L.,"%+<','8$"%"M#^#$"%"%("%$,0.):#$"(a%
e;(%O+#)',"(%+)%0+)+,:_,Q%<"0"%/+M"0"%8_)Q%0+%(+)%P+):+)%!"9'#)J%=+#0.E
0"%("%8':$/"<$K%#+($M$')"%XJJJZ%$%(+)%#+.,$',)%T"8$($"#)%$%0L"8$):":Q%5"/+,:E5$%
+)O+<:"<(+)%$%0$/+#)$',)%0.#",:%:':%(L",YQ%("%$,.:$($:":%0+%(+)%P+):+)%!"9'#)%
és cada vegada més completa. L’avorriment és general. Aquí crec jo que
hi rau la decadència de les Festes Majors. Per això és de lloar, a CenteE
lles, l’esforç que du a terme l’Ajuntament, de celebrar-hi el seu entorn una
Setmana amb actes d’índole cultural i artística i de millores urbanístiques
(...) i que omple la Festa Major amb quelcom que dóna un pàlpit de vida i
d’estímul a unes Festes que del contrari, marxen decididament vers el seu
+<($O)$dJ%
?L'O$,$K%0+(%O#+M',+#%0+%("%P+):"%!"9'#%0+%@CBB%_)%<'8O"#:$0"%:"82_%O+#%(L"(<"(0+%P#",E
cesc Pujol Albanell, quan a la seva salutació de l’any següent diu:
“Es ben cert que ara les festes ja no són esperades amb la il·lusió d’altres
temps, perquè d’alicients festius n’hi ha prou ben sovint i les facilitats de
desplaçament que ara hi ha promouen l’èxode dels vilatans que aprofiten
(+)%/"<",<+)%$%(+)%0$"0+)%T+):$/+)%O+#%"%/$":9"#Q%8+,Y)O#+",:%:':%O#'M#"8"%
de Festa Major per extraordinari que sigui. Malgrat tot, Centelles s’aferra
"%("%:#"0$<$K%$%,'%+)%#+)$M,"%"%O+#0#+%(+)%)+/+)%T+):+)%8_)%$8O'#:",:)Q%$%+,%
O#'/"%0L"$\N%+)%/+.%<'8%<"0"%",Y%)L+)8+#"%+,%'T+#$#%.,%/"#$":%O#'M#"8"%
d’actes ben populars, el qual des de fa uns quants anys ve precedit per una
>+:8","%-.(:.#"(%$%4#:S):$<"%'#M",$:7"0"%O+(%O#'O$%49.,:"8+,:dJ
`,%"(:#+%O.,:%0+%/$):"%"O"#+$\%"%("%#+/$):"%g.$<"#+((%"%(L"#:$<(+%e-#S:$<"%"%("%T+):"%8"9'#IFd%
signat per Josep Paré que escriu:
“Es prou conegut de tothom que s’espera la Festa Major per poder marxar
de vacances, perquè és precisament en les dades en què es fan coses
menys atraients pel poble, aquest potser és el motiu que deixa a Centelles
8$M%2.$:J%
Les causes poden ser moltes, però la principal sembla ser que és precisaE
8+,:%+(%,'%<'8O:"#%"82%+(%O'2(+%+,%+(%8'8+,:%0+%8.,:"#E5'Q%#"K%O+#%("%
qual ningú no se sent compromès i pot anar-se’n tranquil·lament.
Qui produeix aquest èxode? L’Ajuntament que s’empenya en l’organització
de la Festa Major, o el poble que no vol organitzar-la?
Si són els primers els responsables, serà qüestió d’un replantejament total
perquè la Festa Major actual és la verdadera Festa Menor que cap poble
/'(0#$"Q%O+#N%,')"(:#+)%:+,$8dJ
IF Paré, Josep. “Crítica a la festa major”. _(,$*+0""Q%",Y%VQ%,b8J%@GQ%'<:.2#+%@CBIQ%OJ%BJ%?"%#+/$):"%_(,$*+0""%/"%)+#%
+0$:"0"%+,:#+%+(%M+,+#%0+%@CBI%$%+(%0+)+82#+%0+%@CBHQ%"82%RI%,b8+#')%+,%:':"(%8_)%.,%,b8+#'%+\:#"'#0$,"#$%
0+0$<":%"%("%P+):"%0+(%=$J%3"%8",:+,$#%.,"%(S,$"%8"#<"0"8+,:%O'(S:$<"%$%0+%)+#/+$%"%(L$0+"(%0+8'<#^:$<J%;(%<',)+((%0+%
#+0"<<$K%/"%0+<$0$#%("%)+/"%0+)"O"#$<$K%/'(.,:^#$"%(L@@%0+%,'/+82#+%0+%@CBHJ%4#\$.E!.)+.%0+%-+,:+((+)J%@*#9+0)C
sa escrita a Centelles (1919-1988)J%-+,:+((+)a%49.,:"8+,:%0+%-+,:+((+)Q%@CHHQ%OJ%@AE@IJ
#)

;()%<",/$)%0L"$#+)%"##$2+,%"82%(+)%+(+<<$',)%8.,$<$O"()%0+(%R%0L"2#$(%0+%@CBC%$%("%
<',):$:.<$K%0+(%O#$8+#%"9.,:"8+,:%0+8'<#^:$<%0+)O#_)%0+%("%&$<:"0.#"%0+%P#",E
cisco Franco, el 19 d’abril de 1979. Amb només quatre mesos de marge, els nous
#+)O',)"2(+)%8.,$<$O"()%/",%0',"#%.,%<",/$%0L'#$+,:"<$K%:",:%"(%<"#^<:+#%0+()%"<E
:+)%O#'M#"8":)%<'8%"%(L+):#.<:.#"%0+(%O#'M#"8"%0+%("%T+):"%8"9'#J%-'8%)L+\O($<"%
al programa d’aquest any a l’article “A tots els Centellencs”:
e;,%:#'2"#E,')%"%O#'O%0+%("%P+):"%!"9'#%0L+,M.",Y%<"($"%O(",:+9"#E,')%
molt seriosament com crèiem que hauria de ser, quin enfocament
hauríem de donar-li i quin contingut hauria de tenir.
En primer lloc el que ens va semblar imprescindible era la participaE
<$K%0+(%8^\$8%,'82#+%0+%/$(":",)%+,%(L+("2'#"<$K%$%O#+O"#"<$K%0+%(+)%
T+):+)J%=+#%:"(%0L"))'($#E5'%/^#+8%<',/'<"#%0$T+#+,:%#+.,$',)%"82%("%
finalitat que sortís elegida una comissió que tingués cura de portar a
<"O%:':"%("%O#'M#"8"<$K%"%#+"($:7"#J%;)%/"%<#+"#%("%<'8$))$K%$%O'0+8%
dir sense por d’equivocar-nos que hi ha hagut una bona participació
0+%<+,:+((+,<)%+,%("%M+):"<$K%0+%("%P+):"%!"9'#%0L+,M.",YJ
Quines característiques pretenem que tingui aquesta Festa Major?
?+)%#+).8$#+8%+,%0.+)a%<":"(",$:":%$%O'O.("#$:":dJ
?"% <'8$))$K% +,<"##+M"0"% 0L'#M",$:7"#% ("% T+):"% 8"9'#% $% 0+% O#+O"#"#% +(% O#'M#"8"%
<'##+)O',+,:% +):"/"% T'#8"0"% O+#% /$(":",)Q% #+O#+)+,:",:)% 0L+,:$:":)% $% +()% #+M$0'#)%
0+% (+)% <'8$))$',)% 8.,$<$O"()% 0L;,)+,Y"8+,:% $% -.(:.#"% $% 0L4<:$/$:":)% #+<#+":$/+)Q%
Esports, Joventut i Participació ciutadana. Aquesta comissió organitza una festa

Exterior i interior de l’envelat instal·lat per la
P+):"%!"9'#%0+%@CBC%"()%:+##+,Y)%0+%(L"<:."(%
O("c"%0+%-",%-")+)J%.FZ#F<.![5#SY;5##;%3&#
F=(3'*)03'#10#.03'0""0&5#F('%+/#;%'%&#9(=%"5
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("#%:SO$<%0+%("%<+(+2#"<$KQ%"82%.,"%+)O+<$"(%":+,<$K%"()%$,T",:)%<'8%"%O#':"M',$):+)%
també d’aquests dies. Es mantenen bona part dels actes, altres es reconverteixen,
s’amplien els actes al carrer i torna l’envelat, ara instal·lat als terrenys de l’actual
O("c"%0+%-",%-")+)J%;()%"<:+)%O#'M#"8":)%)K,a%O"#("8+,:%0L'2+#:.#"Q%2"((%0+%<"##+#Q%
diada de la mainada, concurs de pintura, exposicions, conferències, concerts, teaE
:#+Q%<$,+8"Q%T.:2'(%)"("Q%5"/",+#+)Q%#'<fQ%<+#<"/$("%0+%M+M",:)Q%T'<)%9"O',+)')Q%T.:E
bol, teatre infantil, sardanes, ball, motocròs, escacs, bàsquet, ball de confetti, etc.
A la mateixa pàgina del programa apareix una nota que especifica:
e;,%+(%O#+)+,:%O#'M#"8"%5$%:#'2"#+.%"%T"(:"#%(+)%O^M$,+)%0+0$<"0+)%"%
(+)%+,:$:":)%0+%("%/$("Q%"$\S%<'8%:"82_%.,%2"(",c%0+%(+)%"<:$/$:":)%O'#E
:"0+)%"%:+#8+%"%("%,'):#"%O'2("<$KJ
Ens ha semblat més adient reservar aquestes informacions per al
programa que s’editarà a finals d’any amb motiu de la Festa Major
0L5$/+#,dJ%
=+#% O#$8+#"% /+M"0"% :#'2+8% "(% O#'M#"8"% .,% <',9.,:% 0L"#:$<(+)% )'2#+% .,% :+8"%
comú, en aquest cas, les festes majors. És la primera vegada que la típica misE
cel·lània dels programes dóna pas a una monografia, continua havent diversos
col·laboradors i diversos articles, però aquesta vegada al voltant tots del mateix
:+8"J%>",:%?('OQ%+()%+,/+(":)Q%(+)%T+):+)%8"9'#)%0L"2",)Q%(L^O":%0+%("%T+):"%8"9'#Q%
les anotacions al diari de Joaquim Renart i els gegants són els temes que s’aborE
0+,% +,% ("% O#$8+#"% O"#:% 0+(% O#'M#"8"J% 4% <',:$,."<$K% 5$% 5"% +(% O#'M#"8"% 0L"<:+)%
$% 0+)O#_)% 5$% 5"% .,% 2',% ,'82#+% 0+% O^M$,+)% 0+0$<"0+)% "% 0',"#% 0+:"(()% 0+% 8'(:)%
0L+(()J%4%2",0"%0L",.,<$"#%+(%0$"Q%(L5'#"%$%+(%(('<%:"82_%+)%T"%.,"%O#+)+,:"<$K%0+()%
conferenciants, dels grups musicals...; es fa una sinopsi i es dóna informació de
la biografia de l’autor de l’obra de teatre, del director de la pel·lícula, del dibuixant
de l’exposició...; es reflexiona sobre la continuïtat de certes activitats i es justiE
fica la realització de noves. Aquesta no deixa de ser una nova manera d’acostar
la festa major als lectors del programa i convidar-los a participar. Aquesta opció
s’allargarà en el temps, alhora que també se n’anirà simplificant el contingut. FiE
nalment, la guia comercial és substituïda per un llistat de col·laboradors ordenat
O+#%:$O'('M$"%0L+):"2($8+,:)J
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tament informa dels seus nou primers mesos de gestió, en el que es pot consiE
derar una autèntica memòria de l’activitat municipal. I després dels programes
d’actes, és el torn de les associacions i les entitats de fer el balanç de l’any que
acaba. D’aquesta manera, coneixem les activitats de les diverses entitats cultuE
#"()Q%T+):$/+)Q%+)<'("#)Q%+)O'#:$/+)Q%5.8",$:^#$+)%$%:"82_%0+%("%`n[%$%0+%("%<''O+E
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festa major. No s’allarga massa en el temps, però sí que els dibuixos del concurs
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En aquests moments no es pot dir que els programes de la festa major siguin
completament monogràfics, però sí que hi ha una voluntat perquè ho siguin, i ho
fan al voltant d’aspectes de la cultura popular, la base sobre la qual els primers
"9.,:"8+,:)% 0+8'<#^:$<)% /'(+,% T',"8+,:"#% (+)% T+):+)% 8"9'#)J% ?L",Y% @CHG% $% +(%
1981 es publiquen monografies sobre “Festes, costums i manifestacions popuE
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que tracten els temes des de les diferents perspectives dels col·laboradors “els
uns amb el rigor de la història i de la ciència, els altres amb la imaginació, i els
"(:#+)% "<'8O",Y":)% O+#% ("% 8+8N#$"% 0+()% "/$)dJ% 4$\SQ% +)% O"#("% 0+% T$#+)% $% 8+#<":)Q%
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de Sant Joan i els esquellots, Pere Barnils, Lluís Labarta, Joaquim Renart i IldeE
fons Cerdà. Aquestes aportacions s’amplien l’any 1982 arran de la celebració del
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pular, les festes majors, el segar i el batre o els gegants. No obstant, el del 1982
no és un programa monogràfic perquè precedeix aquesta part els articles que
expliquen la commemoració d’aniversaris importants per a la vila: el centenari del
,"$\+8+,:%0+%=+#+%*"#,$()%$%+()%CG%",Y)%0+%("%>'<$+:":%-'#"(%?"%3$'(+:"J
Aquest plantejament s’entén molt bé en l’explicació sobre l’elaboració que es
dóna al programa del 1983 i que gira al voltant del món educatiu, de l’infant i del
jovent, però en el qual també es demana la col·laboració de totes les entitats:
e482% +()% <'8O",Y)% 0+% ("% -'8$))$K% 0+% -.(:.#"% /"8% O"#("#% 0+% <'8% <"($"% +,T'E
car-lo. I a partir d’una llista de possibles col·laboradors, començàrem a trebaE
llar-hi. La primera persona invitada digué que sí, però amb un tema sobre la seva
;)<'("Q%.,"%"(:#"%+,)%#+<'#0^%(+)%,"##"<$',)%$%0$2.$\')%0+(%-',<.#)%;)<'("#%0+(%&$"%
de Sant Jordi (...) I adés parlant amb l’un, adés amb l’altre, es va anar arrodonint
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Les Entitats. En una reunió, a la qual totes foren invitades, se’ls demanà també la
seva col·laboració”.
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titats hi col·laboraven, però aquest any trobarem escrits d’entitats tant a l’estiu
<'8%"%(L5$/+#,J
El 1984 és la primera vegada que en aquesta etapa es fa referència explícita i
concreta als membres que formen part de la comissió col·laboradora, que a partir
d’aquest moment apareixerà a tots els programes de la festa major, encara que
la seva composició canviï al llarg dels anys. Aquesta comissió és la que decideix
començar l’estudi de diverses zones del poble, línia que es comença el 1984 i es
continua en els tres anys següents, tractant sobre el carrer Marquès de PeñaplaE
ta i Josep Anselm Clavé; el carrer Jesús; l’església de Santa Coloma i la sagrera,
i les masies, respectivament. En aquest programes hi col·laboren historiadors,
escriptors, arquitectes, pintors, alumnes de les escoles... que ajuden a tenir una
/$)$K%+(%8_)%^8O($"%O'))$2(+%0+%<"0")<.,"%0+%(+)%7',+)J
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vivències i pensaments de diversos centellencs (1988), la història de Centelles
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neral, indicant que el detall d’actes van en programes a part. L’any 1989 deixa
d’aparèixer la relació d’establiments col·laboradors com a part final del programa
de la festa major, al mateix temps que l’Ajuntament comença a editar una guia
comercial com a document a banda del programa, tot i que aquesta iniciativa duE
#",:%,'8_)%.,)%",Y)J%V%"(M.,%",Y%0+%O#$,<$O$)%0+()%",Y)%CG%)L+0$:"%.,%O#'M#"8"%
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IG Treball guanyador de la Borsa d’Ajut a l’Estudi Pere Barnils de l’any 1993 que promovia el Centre d’Estudis
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A poc a poc es va ampliant i detallant la informació que s’ofereix de l’activitat
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na part, no tant perquè siguin de nova creació sinó perquè se’ls requereix la seva
participació i també ho veuen com una bona manera de donar-se a conèixer al
O'2(+J
L’any 1983 és important perquè es dóna la forma definitiva que tindrà durant
anys els programes de la festa major d’hivern. A partir d’aquest moment, els anys
"82%+(+<<$',)%8.,$<$O"()%+)%0K,"%<'8O:+%0+%("%,'/"%<'8O')$<$K%0+(%<',)$):'#$%
municipal i les regidories que l’estructuren, fins i tot en alguna ocasió s’informa
0+()%5'#"#$)%0L":+,<$K%"(%Ob2($<J%-"0"%^#+"%:_%+(%)+.%O#'O$%+)O"$%',%5$%+)<#$.+,%:",:%
responsables polítics com tècnics municipals (arquitecte, enginyer i assistent
social) i també algunes entitats vinculades, sobretot a l’àrea d’Esports i Joventut
$%;,)+,Y"8+,:%$%-.(:.#"J%4%8$:9",)%0+()%",Y)%HG%)L$,<'#O'#"%+(%O#+MK%0+%("%T+):"%
major d’estiu i alguna nota sobre algun acte rellevant com l’Homenatge a J.V.
Foix (1986), la conferència sobre l’11 de Setembre i el Mil·lenari de Catalunya
(1988), “Anàlisi simbòlica dels elements que configuren la Festa del Pi” (1990) o
+(%0$)<.#)%0+(%O#+)$0+,:%0+%("%>'<$+:":%-'#"(%?"%3$'(+:"%+,%+(%0$,"#%0+(%-+,:+,"#$%
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2.3.4 La conversió dels programes de festa major en monografies, 1995-2018
En aquesta nova etapa es consolida la idea que el programa de la festa major es
converteixi en una monografia, perquè com s’explica a la salutació del Programa
0+%("%P+):"%!"9'#%0L;):$.%@CCAa%
“teniu a les mans un “programa” de Festa Major que no s’esgota en els dies de
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En certa manera ja ho havia deixat de ser abans, però a partir d’aquest moment
+(%O#'M#"8"%0+%("%T+):"%8"9'#%0+$\"%0+%)+#%.,%#+T(+\%0+%("%/$0"%"%-+,:+((+)Q%0+$\"%
0+%)+#%("%8+8N#$"%0+%(L"<:$/$:":%0+(%<',)$):'#$%$%0+$\"%0+%#+<'(($#%(+)%"<:$/$:":)%0+%
les diverses entitats de la vila, per convertir-se en una veritable col·lecció local de
monografies, a les quals a la part final s’afegeix el programa d’actes de la festa
major ja sigui d’estiu o d’hivern. Aquest extrem arriba fins el punt que els anys
@CCBQ%@CCHQ%@CCC%$%FGGG%+(%O#'M#"8"%0L"<:+)%0+%("%T+):"%8"9'#%0L+):$.%,'%)L$,<('.%
a les pàgines de la publicació sinó que s’incorpora com a programa de mà. Vist
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la publicació d’una col·lecció de monografies en què es demana la col·laboració
a diverses persones vinculades amb els temes a desenvolupar que hi aporten
+()%)+.)%<',+$\+8+,:)%$%+):.0$)J%;,%+(%<")%0+(%O#'M#"8"%0+%("%T+):"%8"9'#%0L5$E
vern aquesta voluntat no és tan acusada, però serveix per tractar algun tema
relacionat amb commemoracions de diverses efemèrides del poble, aniversaris
0L+,:$:":)Q%#+<',/+#)$K%0L+)O"$)JJJ%$%O+#%#+O#'0.$#%+(%O#+MK%0+%("%T+):"%8"9'#%0L+):$.%
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Programes de la festa major d’estiu de 1997 al 2000 en els que els programa d’actes s’incloïa només com a
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Hi ha dos elements que ajuden a contextualitzar aquesta voluntat: el naixement de
("%#+/$):"%;(%='#:"(%0+%-+,:+((+)IHQ%+(%)+:+82#+%0+%@CCDQ%$%(L+0$<$K%O+#%O"#:%0+%(L49.,:"E
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Des de la desaparició de la revista Quicarell a finals dels anys 70, Centelles no dispoE
sava d’una publicació periòdica d’àmbit local que recollís les notícies del dia a dia al
poble, més enllà de l’espai dedicat a les diverses publicacions periòdiques d’àmbit coE
marcal (Ausona, El 9 Nou, La Marxa, etc.). Al llarg dels anys 80 es donen alguns intents
des de diferents àmbit sense continuïtat més enllà d’alguns números; per tant, no és
fins a l’aparició d’El Portal que Centelles disposa d’un mitjà amb continuïtat encarreE
gat de les notícies d’interès local. El cinquè punt de l’ideari de la revista és: “La revista
anirà adreçada al poble, bàsicament a tot allò que té interès per nosaltres i la majoria
dels centellencs, i que no pot tenir el tractament que nosaltres voldríem a la premsa
<'8"#<"(%'%,"<$',"(dIIJ%=+#%:",:Q%)$%8+,)."(8+,:%+)%#+<.((+,%$%)L$,T'#8+,%(+)%,':S<$+)%
locals no té massa sentit que apareguin al programa de la festa major que apareix
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municipal mensual que també s’incorpora a El Portal. Per tant, si mensualment es
0K,"%$,T'#8"<$K%8.,$<$O"(%$%.,%<'O%"<"2":%(L",Y%<'##+)O',+,:%+)%O.2($<"%.,"%0+:"(("0"%
memòria, no té tampoc massa sentit dedicar a aquestes qüestions el programa de la
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Més canvis, tot i que se sobreentén que tots els programes són editats per l’AjuntaE
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tats conjuntament per l’Ajuntament i Edicions El Portal. En aquest moment desapareix
l’equip col·laborador que fins ara es feia càrrec del programa de cada any i també
0+)"O"#+$\+,%+()%",.,<$)%O#$8+#%"(%O#'M#"8"%0+%("%T+):"%8"9'#%0L+):$.%$%0+)O#_)%"()%
0L5$/+#,J
IH%?"%#+/$):"%!"#9%+'*"#10#.03'0""0&%_)%O.2($<"0"%8+,)."(8+,:%O+#%;0$<$',)%;(%='#:"(%$%"82%<',:$,.o:":%0+)%0+(%
)+:+82#+%0+%@CCDJ
II%eV0+"#$%0+%("%#+/$):"%e;(%='#:"(%0+%-+,:+((+)ddJ%;(%='#:"(Q%)+:+82#+%@CCDQ%,b8J%@Q%OJR
$%

FJRJDJ@%%=#'M#"8"%0+%("%P+):"%!"9'#%0L+):$.
Entre l’any 1995 i el 2006, tot i no haver-hi una planificació quadriennal de la temàtica
dels programes, sí que hi ha majoritàriament una certa relació en els temes cada dos
",Y)J%
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1995 ho fan dotze centellencs nascuts entre el 1898 i el 1920 i l’any següent és el torn de
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fia a la portada i el primer en el qual el programa d’actes s’inclou com un programa de
8^%"%2",0"J%["82_%$,<('o"%.,%0+)O(+M"2(+%0+%("%<'):"%',%)L"))+,Y"("/+,%+()%,'8)%0+()%
diversos elements i es definia el tipus d’arbre predominant a les diferents zones.
La primera meitat de la legislatura, del 1999 al 2002, els monogràfics es dediquen al
<",/$%0+%)+M(+Q%T+,:%O#$8+#%.,%#+<'##+M.:%O+(%O'2(+%"%:#"/_)%0+()%.(()%0+%0$/+#)')%<+,:+E
llencs que descrivien la part del poble on havien nascut, crescut o viscut i, després, fent
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dècades. Ben recordada és la portada d’aquest programa amb la cara d’un centellenc
representant cada any del segle des del 1899 (no hi ha ningú representant el 1900) fins
"(%FGGGJ%;()%"(:#+)%0')%",Y)%+)%/",%0+0$<"#%"(%8K,%#.#"(%"82%.,"%O#$8+#"%O"#:%0+0$<"0"%
als masos, les terres i les propietats, i una segona part dedicada a la pagesia en la qual
+)%/"%:#"<:"#%+(%<',#+.%0+%("%:+##"Q%("%#"8"0+#$"Q%+()%T#.$:)%0+(%2')<Q%(+)%+$,+)Q%+(%)$,0$<":%
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tes a la publicació, que ja apareix com un simple llistat d’activitats, sense destacats ni
fotografies i amb la indicació que les activitats esportives van en programes a banda. A
aquesta tendència s’aniran incorporant programes de mà amb els actes de la festa, del
:+":#+Q%+:<J
Portada completa amb la foto de cent centellencs i centellenques com a representants dels nascuts cada any del
)+M(+%UU%"%Retalls d’un segle, 1900-2000. Festa Major d’Estiu. Centelles 2000J%.FZ#F<.![5#F('%+/#!1,$,%3&#!"#9%+'*"#
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La unitat bianual de temes es trenca l’any 2003 quan es dedica el programa als
50 anys dels gegants Perot i Coloma i l’any següent al terme municipal, aprofitant
la revisió dels límits del terme realitzada pels serveis tècnics de l’Ajuntament de
-+,:+((+)% $% +()% "9.,:"8+,:)% ($8S:#'T)Q% <'8O(+:",:Q% )+M',)% +)% 0$.% "% ("% )"(.:"<$K%
inicial, “el cicle de monogràfics, que hem anat fent aquests últims anys sobre
el territori”. I en certa manera es torna a recuperar la unitat quan l’any 2005 es
0+0$<"% +(% O#'M#"8"% "% (L"<:$/$:":% $,0.):#$"(% "% O#$,<$O$)% 0+(% )+M(+% UUV% $% +(% 0+(% FGGI%
a les activitats econòmiques al nucli històric durant el segle XX, coincidint amb
la finalització de les obres de reforma del nucli antic al qual també es dedica el
O#'M#"8"%0+%("%T+):"%8"9'#%0L5$/+#,J
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quel Arisa escrivia:
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es; estructura que només es trenca
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Portades dels quatre programes de la festa major d’estiu del 2007 al 2010
dedicats a les quatre estacions de l’any. .FZ#F<.![5#F('%+/#!1,$,%3&#!"#9%+'*"
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i d’una primavera que ha complert els cànons meteorològics que
marca l’estació, ja que ha compaginat dies de pluja amb dies de sol,
dies de fresca i fins i tot amb algun dia de fred; i això ha estat molt
O')$:$.% O+()% )+82#":)% $% O+#% "% O'0+#% M".0$#% 0L.,% +,:'#,% /+#0% $,:+,)%
que ens marca aquesta estació i és precisament per aquesta cirE
cumstància que vaig tenir la idea per donar contingut als propers
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Els següents quatre anys es va centrar la temàtica dels programes en edificis
destacats del patrimoni arquitectònic de Centelles, i van quedar representants
un element de l’arquitectura eclesiàstica, l’església parroquial de Santa Coloma
de Centelles; un de l’arquitectura rural, el Cerdà de la Garga; un de l’arquitectura
burgesa, can Pratmarsó, i un de l’arquitectura civil, el Palau dels Comtes. L’any
FG@@%+)%<'88+8'#"/+,%+()%RGG%",Y)%0+%("%<',):#.<<$K%0+%("%,'/"%+)M(_)$"%$%O+#%
part de la parròquia es van programar tot d’actes per celebrar-ho durant el que
quedava d’any com s’inclou al programa. L’any següent va coincidir amb la visita
a Centelles al mes de maig del 2012 de l’australià Geoff Tweeddale, de qui la seva
#+2+)^/$"%;0$:5%+#"%T$(("%0+%=+O$:"%-+#0^%*')<5%$Q%O+#%:",:Q%,_:"%0LV(0+T',)%-+#0^%
Sunyer. En aquesta visita va fer una primera donació de documents de la família
Cerdà que va completar el juny del 2013 passant a formar el fons CAT AMCEN
GBJGRJ%P"8S($"%-+#0^%r%V(0+T',)%-+#0^%$%>.,Y+#%0+%(L4#\$.%!.,$<$O"(%0+%-+,:+((+)IJJ%
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dels Comtes va comptar amb la participació del Servei de Patrimoni ArquitectòE
nic Local (SPAL) de la Diputació de Barcelona, especialment de Raquel Lacuesta
Contreras, cap de la Secció d’Investigació, Catalogació i Difusió de l’SPAL que
van encapçalar els equips d’investigació dels tres treballs.
A l’inici d’aquests quatre anys es produeixen dos canvis, un respecte a les porE
tades i contraportades i un altre que afecta la distribució del programa. No és
la primera vegada que s’encarrega la portada i contraportada a un artista local,
O+#N%"#"%("%:+8^:$<"%0+$\"%0+%)+#%("%T+):"%8"9'#%$%+()%)+.)%+(+8+,:)%O+#%O"))"#%"%
ser-ho el tema central del llibre, recuperant l’interès artístic de les portades que
ja havia tingut en períodes anteriors. D’altra banda, fins aquest moment els proE
M#"8+)%0+%("%T+):"%8"9'#%)+8O#+%)L5"/$+,%0$):#$2.o:%O+#%:':+)%(+)%<")+)%0+(%O'2(+%
O+#%"##$2"#%"%("%8"9'#%O"#:%0+%O'2("<$K%O'))$2(+Q%O+#N%.,%<",/$%0+%<#$:+#$%,'%,'8_)%
en base a la reducció de costos sinó també mirant l’interès i l’aprofitament que es
feia de la publicació, fa que es decideixi deixar de repartir per les cases i a partir
d’aquest moment qui estigui interessat en la publicació l’ha de recollir a l’AjunE
tament. Aquest replantejament permet adequar la quantitat d’exemplars editats
i també s’ha convertit en un indicador de l’interès que han despertat els diversos
temes, que no sempre ha estat el mateix: així, uns anys s’han esgotat i d’altres
n’ha quedat un estoc.
Seguint aquestes premisses, l’any 2015 s’inicia una nova legislatura i el tema
central dels programes de festa major d’aquests anys és l’aigua i el seu aprofiE
:"8+,:J%?L"$M."%<'8%"%T'#c"%8':#$.%O+#%8'.#+%8'($,)%O+#%:#",)T'#8"#%+(%M#"%+,%
farina i exercir activitats industrials (2015), l’aigua que porten els regs als horts
per a poder collir verdura (2016), la recerca de cabals d’aigües per portar l’aigua
als habitatges del poble per les necessitats quotidianes (2017) i, finalment, els
elements meteorològics i les seves conseqüències: pluja, inundacions, aiguats i
,+/"0+)%XFG@HZJ

IJ#I que es pot consultar íntegrament a www.espaicerda.cat
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El primer programa de la festa major d’hivern d’aquest període és una excepció,
ja que recull l’antiga tradició dels programes de la festa major d’hivern i alhora
$,:#'0.+$\%+(%:#"<:"8+,:%8','M#^T$<%0L.,%:+8"%$%("%$,<(.)$K%0+(%O#+MK%0+%("%T+):"%
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sorgit de les eleccions municipals de 1995 i serà l’última vegada que es presenE
tarà d’aquesta manera, ja que des d’aquest mateix any es publicarà una memòria
municipal anual. En aquest cas el tema escollit per desenvolupar és el del cineE
ma, aprofitant la commemoració a finals d’aquell any del centenari de les primeE
#+)%O#'9+<<$',)%0+%<$,+8"%$%"$\S%#+<.O+#"#%$%0',"#%#+((+.%"%("%:#"0$<$K%0+(%<$,+8"%
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efemèrides o commemoracions de diverses entitats o espais municipals: 20 anys
de l’Associació de Galejadors (1996); 1.100 anys de la primera referència docuE
mental de Centelles (1997 i 1998); 25 anys de Júnior i 30 anys de Cau (1999); 20
anys de Carnaval (2000); 18 anys del Grup Excursionista Centelles i 4 anys del
Centre Excursionista Centelles (2001); 110 anys de la Societat Coral La Violeta
(2002); el centre d’art el Marçó Vell i 25 anys dels Baliga Balaga (2003); l’Escola
Bressol Niu d’Infants, aprofitant les obres d’ampliació de l’edifici (2004); 25 anys
de pessebrisme (2005); un passeig històric per la vila de Centelles, coincidint
amb la finalització de les obres de reforma del nucli antic (2006); 10 anys del Cau
de Bruixes (2007); 25 anys de caminada popular (2008); 50 anys de Mans Unides
(2009) i 100 anys al Centre Parroquial (2010).
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de l’any següent. El de l’any 2008 és el primer any sense anuncis de les entitats
bancàries i en el programa d’actes s’inclou totes les activitats que es fan des de
8$:9",)%0+%0+)+82#+%(+)%+,:$:":)%'%+()%"<:+)%0+%("%P$#"%0+%("%[NT',"J%4%O"#:$#%0+(%
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l’alcalde, el pregó de la festa major d’estiu, la felicitació de Nadal de l’Ajuntament
i el calendari de festes de l’any següent. A partir del 2016 s’incorpora el calendari
0+%(+)%"<:$/$:":)%+,M('2"0+)%)':"%+(%(+8"%e-+,:+((+)%_)%8^M$"dJ
2.3.5 Apunt final, 2019
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de Centelles. A partir d’aquest moment es deixa de publicar les monografies dels
darrers anys, per tornar a publicar un fullet tant a l’estiu com a l’hivern que entronca
"82%("%:#"0$<$K%0+()%O#$8+#)%O#'M#"8+)%0+%("%T+):"%8"9'#%0+%O#$,<$O$)%0+(%)+M(+%UUJ%
Aquesta estructura més simple li dóna el protagonisme absolut al programa d’actes
i també inclou la salutació per part de l’alcalde Josep Paré i algun escrit de compleE
ment. No obstant, consolidada la publicació d’una monografia anual es planteja conE
tinuar amb aquesta idea de forma independent al propi programa de la festa major.
$)
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Per reconèixer la importància que han tingut al llarg del temps els programes de la
festa major i amb un plantejament quadriennal, les quatre primeres monografies
:$,0#",%<'8%"%+$\%<+,:#"(%(L+):.0$%0+%0$T+#+,:)%^82$:)%0+%-+,:+((+)%"(%(("#M%0+(%:+8O)%
a partir dels propis programes de la festa major. En aquesta ocasió l’objecte d’estudi
són els propis programes, però la resta d’anys demostraran la seva versatilitat quan
O+#8+:$,%O"#("#%0+%("%T+):"%8"9'#%0L+):$.%$%0+%("%0L5$/+#,Q%0+%("%#+):"%0+%T+):+)Q%0+%(+)%
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segle XX i les primeres dècades del XXI.
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Aquest text no pretén ser un estudi minuciós i exhaustiu d’autors, estils i recursos
plàstics de tot el seguit de portades que s’han fet. Primer de tot perquè, tot i semblar-nos
un període de temps extens, aquesta és una petita porció que, dins la vasta història de
l’art i la seva evolució –que no nego que hi és–, ha estat curta. Tampoc em considero
un estudiós de la matèria per fer tal estudi. Però entomo aquest encàrrec pensant que
_)%8_)%$,:+#+))",:%.,%#+<.((%0L$8O#+))$',)%0+%(+)%0$T+#+,:)%O'#:"0+)Q%O')"#E5$%.,"%8$<"%
d’ordre i donar relleu a aquelles propostes que, al meu entendre, –i amb això em vull
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Queda clar que una portada ha de contenir imprescindiblement el títol i autor del conE
tingut que embolcallen i aquesta funció, en principi, la compleixen totes. Però si sobreE
tot estem pensant en una matèria de festa, de poble, d’actes populars i en ocasions
articles sobre temes rellevants del municipi, té lògica que aquest títol s’acompanyi
d’elements decoratius, dibuixos i fotografies. Posant el punt de mira en aquests eleE
ments, observem una evolució estètica lligada a la mateixa innovació que ha patit el
disseny gràfic al llarg dels últims anys.
Un altre aspecte que s’ha de tenir en compte són els recursos tècnics emprats
a l’hora d’imprimir aquests programes. Ara qualsevol treball pot ser reproduE
ït amb tota fidelitat ràpidament per una impremta, tant amb el mètode d’òfset com
amb el digital, però hem de pensar que això no sempre ha estat així; les primeres
portades que veurem estan molt limitades per la tècnica de composició tipogràfica
8",."(%$%("%.:$($:7"<$K%0+%<($\_)%O+#%"%(+)%$8":M+)J%
Però aquestes limitacions eren ben conegudes
O+#% "(M.,)% 0+()% ".:'#)% $% )'#O#+,+,% +()% M#",)% #+E
sultats que aconseguien.

Queda palesa la influència Arts and Craft en les
portades més antigues ja que aquell temps, seE
gurament, eren les mateixes impremtes les que
les dissenyaven, utilitzant els patrons tipogràfics
que tenien al seu abast: sanefes i dibuixos que bàE
sicament emmarcaven el títol del programa que
normalment s’imprimiria a una sola tinta. Aquests
O#$8+#)%:#+2"(()%)L+,<"##+M"/+,%"%$8O#+8:+)%0+%("%
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A la dècada dels 40 es nota l’evolució
tècnica a les impremtes i la incorporació
de tipografies més modernes i harmòniE
ques a l’època, així com la utilització del
<'('#Q%0',+,%<'8%"%T#.$:%.,+)%O'#:"0+)%
on la tipografia com a imatge artística
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ciència estètica més elevada en el seu
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mera vegada de fotografies a aquestes
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aquest aire més “modern”.
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Voldria destacar les portades dels anys 1947 i 1949, realitzades als Tallers gràfics
d’Antoni Escayola, de Girona, aquestes amb un dibuix gairebé protagonista de la porE
tada. Ja no es tracta d’una imatge o sanefa “prefabricada” sinó que un il·lustrador ha
realitzat un disseny pensat per a aquesta portada; això potser queda més entès a la
imatge del 1949, però igualment la primera, tot i tractant-se d’una tipografia, també és
una imatge dibuixada. Ambdues possiblement estan impreses a partir de litografies.
='0#S+8%<',)$0+#"#E(+)Q%0',<)Q%(+)%0.+)%O#$8+#+)%O'#:"0+)%0L".:'#%O#NO$"8+,:%0$:+)Q%
tot i que desconeixem el nom de l’il·lustrador que va treballar per aquella impremta.

QTST&;)5=77&BE<=D6;@&B)&+6;D<B)@&a<Ab@&'O\PRSP'Oc

/0HG

F".K&!U#d&3"KJ.$
?+)% )+/+)% ,'82#')+)% O'#:"0+)Q% T+E
:+)%+,%0$T+#+,:)%",Y)%+,:#+%+(%@CAG%$%+(%
@CAHQ% )K,% (+)% O#$8+#+)% #+"($:7"0+)% O+#%
.,%".:'#%#+<',+M.:J%;)%:#"<:"%0+%0$2.$E
xos molt sintètics amb tintes reduïdes
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cursos gràfics de la impremta d’aquell
moment, però queda palesa la seva haE
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després a la Llotja de Barcelona i finalE
8+,:%"%(Lu<'(+%0.%?'./#+%0+%="#S)J%;)%/"%
+)O+<$"($:7"#%+,%("%O$,:.#"%8.#"(%$%:#'2+8%
:#+2"(()%)+.)%"%3$<Q%](':Q%("%>+.%0L`#M+((%$%
1$O'((J%="#:$<$O^%+,%+()%>"(',)%0L]<:.2#+%
0+% *"#<+(',"% $% "(% >"(K% 0+% 8"$MJ% ;\O')^%
)'/$,:% $,:+M#":% "(% M#.O% 0+()% 3.$:% 0+% 3$<J%

%#

<K0,/$&+$4"#&&

/0IE

3"%T+#%+\O')$<$',)%$,0$/$0."()%"%="(8"%0+%
!"(('#<"%X@CDFZQ%>"2"0+((%X@CABZQ%!"0#$0%
X@CIFZQ%3$<%X@CIF%$%@CIDZQ%*"#<+(',"%X@CIB%
$%@CBAZ%$%P$M.+#+)%X@CBDZJ%P'.%0$#+<:'#%0+%
(L;)<'("%0+%*+((+)%4#:)%0L](':%+,:#+%+(%@CBG%
$%+(%@CHBJ%&.#",:%.,)%",Y)%/"%)+#%,'8+,":%
#+M$0'#% 0+% -.(:.#"% "% (L49.,:"8+,:% 0L](':J%
El 1991 va rebre la Creu de Sant Jordi.
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més autèntic, va passar a coquetejar amb
el surrealisme en la seva etapa final.
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del sector, les seves fotografies han estat
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canviant d’aquell moment. Parcs, jarE
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urbanístiques de l’Ajuntament.
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Pintor nascut a Centelles l’any 1949. Des del 1964 al 1969 aprèn i treballa l’ofici d’imE
pressor a la impremta del seu pare, la Impremta Moderna, que llavors ja publicava
la majoria de programes d’aquella època. Entre el 1969 i el 1975 estudià disseny
M#^T$<%$%O$,:.#"%"%(L;)<'("%!"))","%0+%*"#<+(',"J%;(%@CB@%/"%0+<$0$#%0+0$<"#E)+%O#'E
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tipus de tècniques de dibuix i pintura. A partir del 1972 es dedicà a pintar retrats
a les poblacions de Sitges i Roses, on fixà la seva residència. L’any 1983 viu una
temporada a Bali (Indonèsia) experiència que el va iniciar a interessar-se per noves
recerques en el món de l’art. Ha exposat individualment a Centelles, Garriguella i
Roses. Participà també en nombroses col·lectives i dissenyà diverses portades per
"%O.2($<"<$',)J%n.",Y^%O#+8$)%0+%O$,:.#"%"%3$<Q%%-+,:+((+)%X=#+8$%-+,:+((+)%@CH@ZQ%
biennal d’aquarel·la Costa Brava (Llançà), Noranta dels Noranta (Seguros Bilbao).

F"*/G&3$*.J^&>/##V/,
Autor de les portades de 1978, hivern 1980, hivern 1982, 1984 i 2013. Aquestes són
.,%#+T(+\%+/$0+,:%0+(%)+.%+):$(%O$<:N#$<%$%:#"c%0+(%)+.%0$2.$\Q%9"%,'%+):",%).2'#0$,"0+)%"%
les limitacions gràfiques, ja que el sistema òfset permet reproduir qualsevol imatge
fidelment. Són, doncs, aquests treballs més propers a la pintura que al disseny gràfic
$%0',+,%"%("%O'#:"0"%.,%/"('#%8_)%+\<(.)$.%$%O#'O+#%"%.,"%O+c"%"#:S):$<"J
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Pintor i dibuixant nascut a Centelles l’any 1932. Es formà a l’acadèmia de NoE
(")<%3"(()%$%"(%1+$"(%-+#<(+%4#:S):$<%0+%*"#<+(',"J%4%8_)%0+%("%O$,:.#"%0+%<"/"((+:Q%
ha treballat la pintura mural i la restauració. Professor al col·legi Pere Barnils i a
(L;)<'("%!.,$<$O"(%0+%&$2.$\%0+%-+,:+((+)%T$,)%"(%@CCIJ%W"%+):":%$8O.()'#%$%<#+"0'#Q%
9.,:"8+,:% "82% +()% "(.8,+)Q% 0+% 0$/+#E
sos murals i treballs col·lectius com el
trencaclosques que l’any 1989 va ser
rècord Guinness com el més gran del
8K,J% &$))+,Y"0'#% 0+% O'#:"0+)% O+#% "%
0$/+#)+)%O.2($<"<$',)%$%0+%0$/+#)')%:#'E
T+.)J%4.:'#%0+%O$,:.#+)%8.#"()%"%*"#<+E
(',"%$%-+,:+((+)J%;\O')^%$,0$/$0."(8+,:%
"% ("% >+.% 0L`#M+((Q% *"#<+(',"Q% 3$<Q% >",:%
Just Desvern, Madrid, Centelles, Viena i
n$#',"J%="#:$<$O^%"%0$T+#+,:)%<+#:^8+,)%
i exposicions col·lectives a Catalunya,
V:^($"% $% ;)O",Y"J% ;,:#+% "(:#+)% ,'82#'E
)')% O#+8$)% '2:$,M.:)% "##+.% 0+(% O"S)Q%
M.",Y^%+(%=#+8$%-+,:+((+)%+(%@CBAJ%482%
(L+8O#+)"%T"8$($"#%+)%0+0$<"%"%("%0+<'E
#"<$K%$%#+):".#"<$K%0+%O$,:.#+)%"%+)M(_E
)$+)Q% )"(',)Q% +0$T$<$)% Ob2($<)% $% O#$/":)J%
u)% 8+82#+% 0+% ("% <'8$))$K% 0+(% -+,:#+%
0L"#:% +(% !"#cK% /+((% $% 0+(% <',<.#)% =#+8$%
-+,:+((+)%0+%=$,:.#"J
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Nascut a Centelles el 1940. Mestre, pinE
tor, cartellista, il·lustrador, i gran activista
<.(:.#"(%(($M":%"%("%($:+#":.#"Q%("%O'+)$"%$%+(%
teatre. Col·leccionista gairebé compulE
siu de tot allò que li transmet un record o
.,"%5$):N#$"J%;):.0$^%8"M$):+#$%$%P$('('M$"%
"%("%`,$/+#)$:":%0+%*"#<+(',"J%["82_%+)E
:.0$^%O$,:.#"%"%(L;)<'("%!"))","%$%M#"/":%
"% ("% ?(':9"% 0+% *"#<+(',"J% 3$,<.(":% 9"% 0+)%
0+%9'/+%"%O.2($<"<$',)%($:+#^#$+)%$%<.(:.#"()%
com “Tarot” i “Reduccions”. Il·lustrador de
llibres de Miquel Martí i Pol, Miquel BauE
c^Q% 3$<+,:% 4,0#_)% ;):+((_)Q% =$("#% -"2':% $%
Miquel Desclot. Membre del grup teatral
3+#8+((% \% D% [+":#+J% =#'T+))'#% "% (LV,):$:.:%
0+(%:+":#+%0+%*"#<+(',"J%!+82#+%$%O#+)$E
0+,:%8'(:%"<:$.%0+%(L+,:$:":%<.(:.#"(%48$<)%
0+%-+,:+((+)J%;(%FG@D%$,".M.#^%+(%e!.)+.%
0+(% <"M",+#d% 8'):#",:% ("% )+/"% +\:+,)"%
col·lecció. Ha realitzat exposicions a CenE
telles, Vic, Argentona, Prats de Lluçanès,
!'($,)%0+%1+$Q%["##"M',"Q%[+##"))"Q%>",:%
P+($.%0+(%?('2#+M":%$%*"0"(',"J
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Autor de les portades del 1979, hivern de 1979, hivern 1986 i 2016. Aquestes portaE
des són deutores de la iconografia centellenca i popular que Sarrate ha fet seva i tant
s’identifica ja amb el seu estil plàstic i cromàtic.

%'

+/,/&>,$Ue
Autor de les portades de 1981 i 2017. La primera combina una il·lustració del
poble amb la imatge d’una finestra de can Domingo, aquesta idea es repeteix en
tot el disseny interior del programa d’aquell any fent palesa la importància del
disseny de la maquetació de la totalitat del llibre, no només de la coberta. La porE
tada del 2017, tot i la clara referència a la temàtica, és molt expressiva del treball
que ve realitzant ell en els últims anys.
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=$,:'#%$%+)<.(:'#%,")<.:%"%*"#<+(',"%+(%@CDCJ%;(%@CBC%:#")(("0^%+(%)+.%:"((+#%"(%O'2(+J%
?($<+,<$":%+,%*+((+)%4#:)%$%<":+0#^:$<%0+%0$2.$\J%1+"($:7^%:"82_%'2#"%M#^T$<"%$%$,)E
tal·lacions. Ha exposat a Centelles, Barcelona, Donosti, Bilbao, Basilea, Berna,
Berlín, Dresden, Gant, Luxemburg, Montreal, Nova York, París, Rio de Janeiro i
>7'(,'fJ%;(%)+.%:#+2"((Q%O#$,<$O"(8+,:%"2):#"<:+%$%8'(:%/$,<.(":%b(:$8"8+,:%"82%+(%
món cinètic i digital, ha derivat cap a l’op art.

F"*H&7$U*&+.*J$.#
Autor de les portades, tant d’estiu com d’hivern, de 1990. La il·lustració de la seva
portada d’estiu no té cap referència ni al poble ni a la festa major; com a artista
s’allibera aquí d’aquests elements que sempre han aparegut a les altres portades
per centrar-se en el seu imaginari; com un autoretrat ens presenta aquí una narE
ració visual del moment en què l’autor fa aquesta portada.
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=$,:'#%$%+)<.(:'#%O'($/"(+,:Q%,")<.:%"%*"#<+(',"%+(%@CDB%$%#+)$0+,:%"%-+,:+((+)%+,:#+%
el 1986 i el 1994. El 1970 obté el títol d’arquitecte a l’Escola Tècnica Superior
d’Arquitectura de Barcelona tot i que no exercirà mai, es dedicarà a la seva autènE
:$<"%O"))$Ka%(L"#:J%1+"($:7^%("%)+/"%O#$8+#"%+\O')$<$K%+(%@CIA%"%*"#<+(',"%$%"%O"#:$#%
d’aquí va començar una carrera imparable que l’ha portat a exposar a multitud de
llocs com Madrid, Girona, Granollers, Biennal de Venècia, Eivissa, Biennal de Sao
Paulo, València, Saragossa, Brussel·les, Sitges, Figueres, Olot, Begur, Sant Feliu
0+%*'"0"Q%['.('.)+Q%W'.):',Q%>.o))"Q%4,0'##"Q%="("T#.M+((Q%$%>".)E-"8"((+#"J%%3"%
dirigir també la Galeria Trece a Ventalló i l’Espai Km7 a Saus-Camallera on viu i
:#+2"(("%"<:."(8+,:J

1,.KJ/*J&<,2U-.$
És autor d’una única portada, la d’estiu del 2014, en la qual interpreta a la seva
8",+#"%(L+)<.:%0+()%-+,:+((+)%0+%("%T"c","%0+(%="(".%0+()%-'8:+)J%='#:"0"%$%<',E
:#"O'#:"0"%0+%<'('#)%/$.)Q%8'(:%<"#"<:+#S):$<)%0+%("%)+/"%O$,:.#"Q%$%+()%:#"c')%)+M.#)%
i racionals que l’han convertit en un dels dibuixants més reconeguts a Catalunya.
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Nascut a Barcelona el 1940 en el si d’una família d’artesans vinculats al món del
teatre, atrezzo, on treballa dels catorze als vint anys, en un entorn que li marcarà
(L5^2$:%$%+(%M.):%O+#%(+)%T'#8+)%"#:+)","()%$%("%.:$($:7"<$K%0+()%O$M8+,:)J%P'#8":%"%
l’Escola d’Arts i Oficis, a l’Escola de Belles Arts de Sant Jordi i al Cercle Artístic de
Sant Lluc. Ha practicat la docència a l’escola EINA i a la Facultat de Belles Arts de
("%`,$/+#)$:":%0+%*"#<+(',"J%[#+2"(("%"(%)+.%:"((+#%0+(%<"##+#%>",:%=+#+%8_)%2"$\%0+)%
0+%@CIIJ%[_%'2#"%"(%!"<2"%*"#<+(',"Q%!,"<%*"#<+(',"Q%1+$,"%>'TS"%!"0#$0Q%!.)+'%
0+% 4#:+% -',:+8O'#6,+'% >+/$(("Q% % -+,:#'% 0+% 4#:+% -',:+8O'#6,+'% ?")% ="(8")%
0+% n#",% -","#$"Q% !.)+.% !"#S:$8% *"#<+(',"Q% -",% P#"8$)% P.,0"<$K% 3$("% -")")Q%
Fundació Carmen i Lluís Bassat Mataró, Fundació EINA Barcelona, Fundació Pere
Vergés Barcelona, Cercle Artístic de Sant Lluc, Col·lecció Testimoni Fundació La
-"$\"%$%-#+.%1'9"%["##"M',"J
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Autor de les portades d’hivern 2005 i estius 2011 i 2012. En aquestes portades
O#+:_,%T.M$#%0+%(+)%)+/+)%#+O#+)+,:"<$',)%:",%#+"($):+)%O+#%"<'):"#E)+%8_)%"%.,%
lirisme estètic més proper al grafisme valent-se de recursos tècnics que en prinE
<$O$%,'%($%)K,%:",%O#'O$)J
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=$,:'#%,")<.:%"%-+,:+((+)%(L",Y%@CBIJ%?($E
<+,<$":%(L",Y%@CCC%$%0$O('8":%+,%;):.0$)%
4/",c":)%+(%FGGF%"%("%P"<.(:":%0+%*+((+)%
4#:)% 0+% ("% `,$/+#)$:":% 0+% *"#<+(',"J% 4<E
:."(8+,:% O#'T+))'#% 0+% 0$2.$\% $% O$,:.#"% "%
(L;)<'("%0L4#:%0+%-+,:+((+)%r%["((+#)%0L"#:J%
W"% #+"($:7":% +\O')$<$',)% $,0$/$0."()% "%
-+,:+((+)Q%3$<Q%>",:%P+($.%0+%n.S\'()Q%*"#E
<+(',"Q% P$M.+#+)Q% >".)E-"8"((+#"Q% !"E
drid, Sant Joan de les Abadesses i Reus.
[_% '2#"% "% ("% P.,0"<$K% P#",% &".#+(% X='E
2(+% ;)O",Y'(Q% *"#<+(',"ZQ% "% ("% P.,0"<$K%
3$("%-")")%X-",%P#"8$)Q%*"#<+(',"%$%-",%
!"#$'Q% ="("T#.M+((ZQ% "% ("% P.,0"<$K% *",<%
0+% >"2"0+((Q% "(% =":#$8',$% "#:S):$<% 0+% ("%
`,$/+#)$:":% 0+% *"#<+(',"Q% "% ("% =$,"<':+E
<"% 0L4(8',:+% XW.+(/"ZQ% "(% -+,:#+% 0L4#:% +(%
!"#cK%3+((%X-+,:+((+)ZQ%"%("%P.,0"<$K%*"#E
celó (Palma de Mallorca), a la Col·lecció
[+):$8',$%0+%("%P.,0"<$K%?"%-"$\"%X*"#E
<+(',"ZQ% "% (L]2#"% >'<$"(% -"$\"% 0+% >"2"E
0+((%X>"2"0+((ZQ%"(%!;4!%X*"#<+(',"ZQ%"%("%
Reial Acadèmia Catalana de Belles Arts
de Sant Jordi (Barcelona) i al Santuari de
g.+#"(:%X*+#M"ZJ

&!

$%M+)-#/00/

/00E

/00F

/00K

Per tal de no fer massa extens aquest escrit, he decidit agrupar altres autors que
només van fer una sola portada. I és a partir d’aquesta premissa que em serveiE
\'% 0+% ,'% :#"<:"#E(')% $,0$/$0."(8+,:Q% ,'% /.((% 8+,Y)O#+"#% ("% )+/"% :#"9+<:N#$"% ,$% ("%
qualitat del seu treball, però això també ajudarà a entendre els diferents criteris
0+%)+(+<<$K%0+%("%<'8$))$K%+,<"##+M"0"%0+%T+#%+(%O#'M#"8"%+,%0$T+#+,:)%8'8+,:)J%%

&"

<,2U*2/*&#"J.#*

E1/0

E1/K

A@-"&%# 4)"N:;% O$,:'#% $% O#'T+))'#% 0+%
0$2.$\% "% (L;)<'("% !"))","% 0+% *"#E
<+(',"J%XW$/+#,%@CC@ZJ
O6"-#B5P%)QQ%O$,:'#%#+"($):"%".:'0$E
0"<:+J%X@CCFZ
,")=+#R+))"-*%S, aquarel·lista autora
0+%O"$)":M+)Q%O#$,<$O"(8+,:J%X@CCRZ
T+)+# U6="Q% O#'T+))'#"% 0+% O#$8^#$"%
T'#8"0"%"#:S):$<"8+,:%"%(L;)<'("%0L"#:%
0+%3$<J%X@CCHZ
85.Q.%"# !.6>")'Q% (($<+,<$"0"% +,% *+((+)%
4#:)%$%O#'T+))'#"%"%(L;)<'("%0L4#:%0+%("%
n"##$M"J%XFG@AZ
T6-%#?6-"'6Q%O$,:'#%$%+)<.(:'#%T'#8":%"%
(L;)<'("%0L4#:%0+%3$<J%XFG@HZ
!.5V&# B")*Q; il·lustrador autodidacte.
XFG@CZ
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Sembla lògic pensar que demanar a artistes residents o nascuts al poble la col·laE
2'#"<$K%"%T+#%.,"%O'#:"0"%)+#$"%+T+<:$.%O+(%(($M"8%)+,:$8+,:"(%"%(L5'#"%0+%,'%0+<($,"#%
aquest encàrrec. Parlem d’artistes molt diversos, alguns de formació artística
i altres autodidactes, però que els uneix l’amor cap al seu treball, cadascú amb
una tècnica i un llenguatge molt diferents, fruit d’un esperit de recerca personal.
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W$%5"%:':%.,%)+M.$:%0+%O'#:"0+)%8'(:%$,:+E
ressants que en el seu moment van estar
fetes per gent que en aquell moment
+):"/+,%<.#)",:%+):.0$)%"#:S):$<)Q%:",:%"%
(L;)<'("% 0L4#:% $% >.O+#$'#% 0+% &$))+,Y% 0+%
3$<%<'8%"%("%P"<.(:":%0+%*+((+)%4#:)%0+%
la Universitat de Barcelona. Autors que
T$,"(8+,:%/",%+,<"8$,"#%("%)+/"%/'<"E
<$K% <"O% "% "(:#+)% O#'T+))$',)Q% "(M.,+)%
"82% /$,<(+)% "#:S):$<)Q% O+#N% ("% 8"9'#$"%%
,'%5"%:$,M.:%.,"%O#'0.<<$K%<',:$,."0"J%
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)0UJU"K*&/#&+",2.#
Aquesta editorial, editora de la revisE
:"% 0L$,T'#8"<$K% ('<"(Q% )L5"% +,<"##+M":%
de la producció, redactat i maquetació
0+%8'(:)%0+()%O#'M#"8+)%0+%T+):"%8"E
jor que s’han fet aquests últims anys.
V% )K,% 8'(:% ,'82#')+)% (+)% O'#:"0+)Q%
sobretot fotogràfiques, que han disE
senyat des del seu equip, realitzades
:",:% O+()% )+.)% 0$#+<:'#)Q% O6&+># 7")[% $%
A6."-*"# W")'V-; com pel seu equip de
col·laboradors, com T6-%#,"))"&96Q%W\#
U6&"# ]%N+'&% $Q% +\:+#,"8+,:Q% W%Y5+.#
^")9[&J%?+)%T':'M#"T$+)%:+,+,%.,%8"#E
cat perfil més periodístic que no pas
estètic, cosa que de cap manera no
8$,/"%("%)+/"%/^(."J
(veure exemples a la pàgina següent)
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&+)O#_)%0+%((+M$#%+()%=#'M#"8+)%0+%P+):"%!"9'#%0L;):$.%X+,%+,0"/",:Q%=P!Z%O.2($E
<":)%$,$,:+##'8O.0"8+,:%0+)%0+(%@CDGQ%$%+()%=#'M#"8+)%0+%P+):"%!"9'#%0LW$/+#,%
(en endavant, PFM Hivern) publicats des del 1976 i veure la quantitat de texE
tos literaris que hi apareixen, m’agafa una mica de vertigen a l’hora d’encarar la
redacció d’aquest escrit.
Tinc la sensació que no podré parlar de tot el que m’agradaria, així com la resE
O',)"2$($:":%0+%,'%'2($0"#E8+%0+%#+)J
=+#%"$\NQ%+(%8+.%+)<#$:%,'%:_%("%O#+:+,)$K%0+%)+#%.,"%",^($)$%O#'T.,0"%0+%:':)%+()%
:+\:')% ($:+#"#$)% O.2($<":)% "(% (("#M% 0+% :",:)% ",Y)Q% ,$% :"8O'<% 0+% O"#("#% )'2#+% :':)k
es els/les autors/es que hi han participat. Seria pràcticament impossible en tan
poques pàgines.
Per tant, em limitaré a ampliar informació només sobre alguns/es d’ells/es que
8L5",%<#$0":%(L":+,<$K%O+#%"(M.,"%<')"%#+("<$',"0"%0$#+<:"8+,:%"82%+(%)+.%O"O+#%
de col·laboradors/es dels PFM.
?"%8+/"%$,:+,<$K%_)Q%<'8%2_%$,0$<"%+(%:S:'(Q%T+#%.,"%O$,7+(("0"%T$,)%"%("%0+#8$)%0+%
la literatura dels PFM i PFM Hivern. Un recorregut que no es quedi només a la
superfície, sinó que pugui donar una visió general sobre els diferents gèneres,
autors/es i obres més representatives que hi apareixen.
Hi afegiré un breu resum del panorama literari català de cada moment i gènere,
perquè sigui més fàcil posar-nos en context.
Al final d’aquest text, també hi trobareu una relació dels textos literaris apareguts
als PFM i PFM Hivern al llarg de tots aquests anys.
Espero aconseguir el meu objectiu i que el text us sigui interessant perquè, quan
acabem, tots haguem après algunes o moltes coses sobre la literatura del muE
,$<$O$J
Per part meva, segur que serà ben gratificant.

`T'&+6)@9<
Les col·laboracions poètiques als PFM han sigut força continuades al llarg dels
anys, però va ser durant les dècades dels anys ’50 i ’60 quan el nombre de poemes
va ser més elevat. Als PFM Hivern no comencen a aparèixer poemes fins el 1984.
<Kf*&gSP
Context: herència del noucentisme. Renovació estètica i postsimbolisme.
='+:+)%#+((+/",:)a%-"#(+)%1$2"Q%!"#$^%!",+,:Q%['8^)%n"#<_)Q%=+#+%g."#:Q%-(+8+,E
tina Arderiu, Carles Soldevila, Josep Carner, entre d’altres.
&'

42",)%0+()%",Y)%LDGQ%0+()%=P!%0+()%",Y)%@CFIQ%@CFB%$%@CFH%<',)+#/+8%("%.+,1*#
10#;0&'*#<*=%+. Era una composició poètica feta per “El Nunci”, on s’esmentaven
:':)%+()%"<:+)%0+%("%T+):"%$%',%:"82_%)L"O#'T$:"/"%O+#%T+#%5.8'#%$%<#S:$<"J%?"%`.+,1*a#
del 1928 és, des del meu punt de vista la més original, ja que es tractava d’un diE
^(+M%+,:#+%+()%n+M",:)%0+%("%3$("Q%+,%=+#':%$%("%-'('8"Q%',%(L".:'#k"%"O#'T$:"/"%O+#%
fer crítica de la festa per veu dels personatges dient, entre d’altres coses, que la
:#'2"/+,%8"))"%8'0+#"0"J
?Lb,$<"%`.+,1*a%"82%".:'#$"%<',+M.0"%_)%("%0+(%@CFBJ%>L":#$2.+$\%"(%&#J%=+#+%*"#,$()%
i Giol, que el mateix any va publicar al PFM la seva preciosa oda F#.03'0""0&, que
","($:7"#_%8_)%+,0"/",:J
<Kf*&g`P
Context: producció poètica en català des de la clandestinitat o semiclandestiE
nitat. Aquest fet farà que es gestin moltes tendències i estils independents que
enriquiran molt la poesia catalana de la dècada dels ’60. Publicació de la revista
F+,0"#X8"$M%0+%@CDIE0+)+82#+%0+%@CA@ZJ%;)%O#'0.o+,%"(M.,)%"<:+)%<.(:.#"()%<(",E
0+):$,)J%1+<.O+#"<$K%0+()%48$<)%0+%("%='+)$"%X<#+":)%+(%@CFGZJ
Poetes rellevants: Carles Riba, Josep Maria de Sagarra, J.V. Foix, Josep Carner,
+,:#+%0L"(:#+)J
Dels anys ’40 voldria destacar l’any 1947 en què el jove Joan Barnils i Font, amb
només 14 anys, va començar les seves col·laboracions al PFM publicant la seva
F($*#10#"*#;0&'*#<*=%+5
<Kf*&g\P
-',:+\:a%+)%O.2($<"%(’Antologia de la poesia catalana 1900-1950%X@CA@ZQ%"$\S%<'8%"(:#+)%
antologies i assaigs de Joan Triadú i Font. Comencen a aparèixer moviments d’oposiE
ció cultural al règim. Se celebren alguns congressos de poesia a l’estat espanyol amb
la intenció de restablir el diàleg entre intel·lectuals de l’època.
Poetes rellevants: Marià Manent, Carles Riba, Clementina Arderiu, J. V. Foix, entre d’altres.
Els PFM dels anys ’50 es caracteritzaven per les col·laboracions habituals de
Joan Barnils i Font, Mn. Ramon Mata i Albanell (que llavors signava com R. Mata),
Joan Ribalta i Arnau, Miquel Bosch i Jover, entre d’altres més puntuals. També
hi apareixien les primeres creacions poètiques publicades per una dona, Maria
!'#"%$%>'<$")Q%.*3'#*#.03'0""0&%X@CAHZ%$%b0$%+1*3R*%X@CACZJ%
Tot i que l’estructura dels PFM era en castellà (estem finalitzant la postguerra
i en plena dictadura consolidada), la majoria de creacions poètiques dels PFM
es feien i es publicaven en català, denotant que aquesta era la llengua vehicular
dels sentiments i de les emocions i, per tant, la que els poetes feien servir per a
expressar-se. Els temes recurrents durant aquests anys eren Centelles i la Festa
!"9'#Q%O+#%:",:Q%,'%+#+,%O'+)$+)%<'8O#'8+)+)J%[':%$%"$\SQ%#+))"(:'%("%8+/"%"08$E
ració cap a aquest fet comptant que durant aquells anys, molta poesia catalana
es produïa des de l’exili i/o clandestinitat i la censura del règim actuava arbitràriE
ament pel que fa a les produccions literàries.
&(

<Kf*&E_P&U&g[P
Context: apareixen publicacions d’autors/es que de molt joves, abans de la Guerra
Civil, ja havien publicat. Obertura i accés a un públic més ampli, tot i que continua la
<+,).#"%$%(L".:'<+,).#"J%;)%:#"0.+$\+,%"(%<":"(^%'2#+)%0L".:'#)%+):#",M+#)J%4O"#+$\%+(%
realisme històric que fa ús de la poesia com a instrument de compromís polític. ApariE
ció d’editorials que publiquen en català i també recuperen clàssics. Durant els anys ’70
"O"#+$\%("%O'+)$"%0+()%O#$8+#)%".:'#)%,")<.:)%0+)O#_)%0+%("%n.+##"%-$/$(J%4O"#$<$K%0+%("%
O'+)$"%/$)."(%$%("%<',<+O:."($:7"<$KJ
Poetes rellevants: Salvador Espriu, Pere Quart, Gabriel Ferrater, Joan Brossa, Joan ViE
,Y'($Q%+,:#+%0L"(:#+)J
Les col·laboracions més habituals als PFM durant els anys ’60 i ’70 varen ser de Joan
1$2"(:"%$%4#,".%$%!,J%1"8',%!":"%$%4(2",+((J%
;(%@CIGQ%+)%O.2($<^%+(%O'+8"%!?%$*$,M#,#b0$%30,E03R*J%F#.03'0""0&B#03#]"',)#'+,N('%0+%
Miquel Bosch i Jover, que ja estava malalt i recordava amb enyorança els moments
viscuts abans i després de conèixer Centelles. El conegut mestre i poeta va morir poc
0+)O#_)%+(%8":+$\%",YQ%$%+(%)+.%"8$<%!,J%1"8',%3$0"(%$%=$+:\%(L5'8+,":9^%"82%.,%O'+E
8"%"(%=P!%0+%(L",Y%@CICQ%Record i homenatge al mestre Miquel Bosch i Jover.
L’any 1964 es publicà un poema de Mercè Sanpons de Llopart, la segona dona que
hi col·laborà, anomenat també b0$%+1*3R*, dedicat al pintor Joaquim Renart que va
8'#$#%O'<)%",Y)%"2",)J
Durant els anys ’70 l’única col·laboració de Joan Ribalta i Arnau va ser @*#;%3'#10"#<*C
&*'%(L",Y%@CBRJ%=#^<:$<"8+,:%/"%:+,$#%(L+\<(.)$/"%!,J%1"8',%!":"%$%4(2",+((Q%"%+\<+O<$K%
d’una sardana escrita per Antoni Pagès i musicada per Fèlix Martínez Comín i dos
poemes escrits per Miquel Casals Gatius.
<Kf*&EWP&U&gOP
Context: grans figures de la poesia moren durant els anys ’70 i ’80. La nova generació
de poetes viu la fi de la dictadura i l’inici de la transició i la democràcia. Revifen els
moviments poètics a les Balears, al País Valencià i a la Catalunya Nord. Incorporació
activa de les dones en la producció poètica. Apareixen noves tendències estètiques:
#+<.O+#"<$K%0+(%O'):)$82'($)8+Q%#+"($)8+%(S#$<%$%+\O+#$8+,:"($)8+Q%+,:#+%0L"(:#+)J
Poetes rellevants: Vicent Andrés Estellés, Miquel Martí i Pol, Maria-Mercè Marçal, entre
0L"(:#+)J
La dècada dels ’80 només ens deixà dues creacions poètiques als PFM: una d’Andreu
-'((%$%-#.+(()Q%@*#J0(#12(3#7%N"0Q%$%.,"%"(:#"%0+%!,J%1"8',%3$0"(%$%=$+:\Q%.*7'*+1#*#"*#
)*&,*Q%O.2($<"0+)%:':+)%0.+)%(L",Y%@CHBJ%
El mateix passà la dècada dels ’90. Només dues creacions: 90"&#$*),3&#10"#'0)7&#0+%
!',:)+##":%?("/$,"%$%>'(+#%$%!3#'(#?*,:#3K,E0+#,#03#'(#?%"1+,*#)%+,+%0L4,0#+.%-'((%$%-#.+(()Q%
O.2($<"0+)%(L",Y%@CCHJ%4(M.,%T#"M8+,:%0L'2#"%0L4,0#+.%-'((%$%-#.+(()Q%9"%"O"#+M.0"%",E
teriorment, es publicà novament durant aquesta dècada.
Als PFM Hivern es publicaren els poemes escrits per la canalla del poble que participà
"(%,6-95)&#A-_"-'%.#*+#!%'+)"'5)"#*+#B"-'#O6)*%#`/0KG#%#/0KHaJ
&)

Al PFM d’Hivern de l’any 1986, en una publicació que van fer els Amics de Centelles a
causa de l’acte organitzat en homenatge al poeta J. V. Foix, es van transcriure tots els
poemes aportats pels autors osonencs que hi van col·laborar, entre ells: Miquel Martí i
='(Q%?(.S)%>'(^%$%3S<:'#%>.,Y'(J%4(M.,+)%'2#+)%+#+,%+,%O#')"Q%O+#N%("%8"9'#$"%+#+,%<'8E
posicions poètiques.
<&G.,2U,&0/&#E.Kf&SPPP
-',:+\:a%+()%$%(+)%O'+:+)%<'8+,<+,%"%0+)(($M"#E)+%0+(%<'8O#'8S)%O'(S:$<Q%)L5",%+0.<":%
en català i usen la nostra llengua de manera quotidiana. Es deixa de banda el realisme
$%+)%#+<.O+#+,%8'/$8+,:)%",:+#$'#)%<'8%(L"/",:M."#0$)8+Q%+(%)$82'($)8+%$%+(%).##+"E
($)8+J
Poetes rellevants: Jordi Sarsanedas, Joan Margarit, Montserrat Abelló, Enric Casasses,
+,:#+%0L"(:#+)J%
Pel que fa als PFM, la primera dècada dels 2000 es feren monogràfics dedicats a
les estacions de l’any que inspiraren diverses creacions de Joan Badosa Targarona i
!',:)+##":%?("/$,"%$%>'(+#J%["82_%5$%O"#:$<$O"#+,Q%"82%.,"%<#+"<$K%<"0")<.,"Q%&'('#)%
*$M")%$%*#.M"(("%$%!"#$,"%>"((+,:J%
<#2,/*&0.0/*(
En total, s’han publicat 106 creacions poètiques (algunes reapareixen senceres o per
T#"M8+,:)%+,%8_)%0L.,%=P!ZJ
Vuit d’aquestes, són poemes musicats o creats amb la intenció de ser-ho.
HI%+):",%+)<#$:+)%O+#%5'8+)Q%@B%O+#%0',+)%$%:#+)%)K,%",N,$8+)J
Els temes tractats són principalment Centelles i la seva Festa Major, tot i que també
hi ha peces dedicades a les estacions de l’any, entre d’altres temàtiques minoritàries.
+"/*U.&0/#*&.Kf*&ESP&U&.Kd#U*U&0/&#E"Z,.&0/#&B,T&+/,/&>.,KU#*&U&LU"#&<&5/K2/##/*&a'OS[c(
Durant els anys ’20 va aparèixer la poesia postsimbolista. Es donava molta imE
portància a l’estètica, usant un llenguatge tancat i elaborat. Tenia un alt grau
d’exigència intel·lectual i gairebé obsessió per la musicalitat dels versos.
El poema que va publicar el Dr. Pere Barnils i Giol l’any 1927, anomenat F#.03'0""0&
_)%.,"%'0"%"(%)+.%O'2(+%,":"(J%

7+)+#C")-%.&#%#^%6.## X-+,:+((+)Q%FG%0+%,'/+82#+%0+%@HHF%r%*"#<+(',"Q%RG%0+%M+,+#%0+%@CRRZ
3"% )+#% .,% $8O'#:",:% T$(N(+MQ% T',+:$):"% $% ('M'O+0"J% 4% O"#:% 0+% :#+2"(("#% "<:$/"8+,:%
en el camp de la investigació i la docència, també té una producció de literatura
científica importantíssima que aportà molt als coneixements sobre el llenguatE
M+J%4%8_)Q%($%"M#"0"/"%+)<#$.#+%O'+)$"J%[_%:#+)%O'+8+)%<',+M.:)a%@*#)0?*#?,1*#
X@C@GZQ% @0&# $+0(&# 10# .03'0""0&% X@C@RZ% $% F# .03'0""0& (1927), aquesta última va
aparèixer al PFM del 1927 i és sobre la que parlarem més en profunditat.
'*

R6-'3#7)6@)"="#*+#R+&'"#W"b6)#*+#,+-'+..+&#*+.#/0EJ\#4)Z%5#W5-%9%>".#*+#,+-'+..+&\

'!

Es tracta d’un poema preciós, pel seu sentit evocador i per la gran bellesa que
hi descriu, però també per la seva estètica com a peça poètica. Un poema llarg i
amb marcada complexitat estètica.
És per això que he triat aquesta peça per a fer-ne una anàlisi més profunda.
Aquesta oda està formada per 19 estrofes de quatre versos cadascuna (quarE
tets). Aquests versos són alexandrins (12 síl·labes) i estan separats per una ceE
sura (-) en dues parts (hemistiquis) de sis síl·labes cadascuna.
4,"($:7+8%("%O#$8+#"%+):#'T"%<'8%"%+\+8O(+a
c5%#[&#+.#Y5+#'d$"#M%&'"#e#%#+'#M+5;#Z"=6&"#M%.";
@%%%%%%%F%%%%%%R%%%%%%%D%%%%%%%A%%%%%%%%%I%

%

%%%%@%%%%%%%%F%%%%%%%%R%%%%%%%%D%%%%%%%A%%%%%%I

qui-es-el-qui-tha-vis-(ta) - // iet-veu-xa-mo-sa-vi-(la)
8&9."'#*+#."#=5-'"-<"#e#6-#Mf&#'+-g#+.#P)+h6.;
@%%%%%%%F%%%%%%%%R%%%%%%D%%%%%%%A%%%%%%%%%I% %

%%%%%%%%%@%%%%%%%%F%%%%%%%%R%%%%%%%%D%%%%%%%A%%%%%%%%%%I

+)E<(":E0+E("E8.,E:"EX,Y"Z%E%kk%',E/")E:+E,$+(E2#+Ec'(
c5+#+-9")"#+.#75%&"@6)*%#e#+.#&+5#*6&&+)#>+)_%."
@%%%%%%%%%%%F%%%%%%%%R%%%%%%%%%D%%%%%%%A%%%%%%%%%I

%%%%%%%%%%@%%%%%%%%F%%%%%%%%R%%%%%%%%D%%%%%%%%%%%A%%%%%%%I

queen-ca-rael-pui-sa-gor-(di) - // el-seu-do-sser-per-fi-(la)
4=P#*"5)"=+-'&#*+#>+*)+#e#"%ZV#Y5+#">5-'"#+.#&6.i
@%%%%%%%%%%%F%%%%%%%%R%%%%%%%%%%%D%%%%%%%%%%%%A%%%%%%I%

%

@%%%%F%%%%%%%%%R%%%%%%%%%%%%D%%%%%%%%%%A%%%%%%%%%I

amb-dau-ra-ments-de-pe-(dre) - // ai-xi-quea-pun-tael-sol

La rima és consonant i encadenada (ABAB) i el ritme combina els peus mètrics
iambes (àtona-tònica) i troqueus (tònica-àtona).
P"%.,%5'8+,":M+%"%-+,:+((+)%+,%8'(:)%)+,:$:)J%>L$,$<$"%T+,:%.,%#+<'##+M.:%0+%(+)%
/$):+)%"(%/'(:",:%0+(%O'2(+J%="#:+$\%0+(%=.$M)"M'#0$%O+#Q%O'):+#$'#8+,:Q%+,0$,)"#E)+%
"% ("% /$("% #+<'##+,:E("% <"0"% /+M"0"% 8_)% S,:$8"8+,:a% (+)% <#+.)Q% +(% ='#:"(Q% "(M.,)%
carrers... Fa un elogi de la gent que hi viu “fidelíssima” i un recorregut temporal
O+#%(+)%T+):+)%$%:#"0$<$',)Q%<'8%("%P+):"%0+(%=$%'%("%>+:8","%>",:"J%P"%+)8+,:%"%?"%
Violeta i referència a pors passades, per acabar fent una ullada als límits del poE
2(+%Xe&+)%0+(%=("%0+(%!+):#+%r%T$,)%"(%0+%*+((E+)M."#0JdZJ%?Lb(:$8"%+):#'T"%("%0+0$<"%
"%+('M$"#%(L+)O+#$:%0+(%O'2(+%$%("%)+/"%M+,:Q%".M.#",:E($%.,%M#",%T.:.#J

'"

<#2,/*&*/JJU"K*&0/0UJ.0/*&.&#.&G"/*U.(
?L",Y% @CA@Q% +(% =P!% :+,$"% .,"% )+<<$K% ",'8+,"0"% `<(31,""%# @,'0+*+,%a en la qual
José Canas Xapellí analitzava obres publicades aquell any. Entre elles s’hi trobaE
/"%+(%O'+8"%`F)%+#4#>()%+a%0+%!",.+(%]#:$7%]#:$7J%&+%("%O#$8+#"%O"#:%0+(%O'+8"Q%
dedicada a l’amor, en destacà la influència de Garcilaso de la Vega, però segons
-",")Q% ("% 8$(('#% +#"% ("% )+M',"% O"#:Q% 0+0$<"0"% "% (L5.8'#J% ;,% 0+):"<^% )'2#+:':% ("%
)+/"%'#$M$,"($:":%$%+()%)+.)%/+#)')%^M$()%$%0$/+#:$:)J
;(%=P!%0+%(L",Y%/0I/ va estar marcat per la mort del mestre i poeta (col·laborador
dels PFM) Miquel Bosch i Jover, el 1960. Se li dedicà una necrològica, per part
0L4(2+#:%!")%3$("(:"Q%',%+)%#+O"))"/"%("%)+/"%/$0"%$%'2#"J%-'8%"%T$:+)%8_)%0+):"E
<"2(+)%+,%#+))"(:"/"a
E%P'.%8+):#+%"%?(+$0"%$%"()%W'):"(+:)%0+%*"(+,Y^J
- L’any 1922 va guanyar el 1r Premi als Jocs Florals de Manresa.
- Entre el 1934 i el 1936 va dirigir la “Revista Ilustrada Jorba” de Manresa.
- Va col·laborar al diari “Patria” de Manresa.
E%;,:#+%+(%@CDB%$%+(%@CIG%/"%M.",Y"#%.,"%8$:9","%0+%)$)%O#+8$)%($:+#"#$)%",."()
%%XO#')"%$%O'+)$"ZJ
E%;(%@CAF%T'.%,'8+,":%8+82#+%0+(%=":#',":%0L;):.0$)%4.)+:",)%$Q%8_)%:"#0Q%
%%8+82#+%0+%("%-")"%!.,$<$O"(%0+%-.(:.#"%0+%3$<J
E%;(%@CAB%/"%M.",Y"#%.,%O#+8$%O+#%("%)+/"%("2'#%O+0"MNM$<"J
- Va donar més d’una trentena de conferències. L’última va ser el mes
d’abril de 1960 a Centelles, durant una de les jornades del Cafè del Vespre.
També Joan Ribalta i Arnau li dedicà un escrit en el PFM del 1961 Miquel Bosch
i Jover (@2*N&03'ZJ
?L",Y#/0IGQ%,'/"8+,:%1$2"(:"Q%0+):$,^%.,"%M(')"%"(%J,+%"*,J
4(%=P!%0+%(L",Y#/0IK%+)%/"%T+#%.,%5'8+,":M+%"(%&#J%=+#+%*"#,$()%$%n$'(%$%)L5$%/",%
:#",)<#$.#+%0')%0+()%)+.)%O'+8+)%0+0$<":)%"%(+)%<#+.)%0+%-+,:+((+)%X@C@RZa
E%@*#.+0(#10"#9*&&0,:Q%0+0$<":%"()%)+.)%2',)%"8$<)%4,:',%$%4(+$\%;):"2",+((J
E%@*#.+0(#10"#$*++0+#12F)(3'Q%0+0$<":%"(%>#J%V)$0#'%4#+,")J
4?%=P!%0+%(L",Y%/0J/, Joan Ribalta i Arnau dedicà un escrit a parlar de la comE
memoració del centenari de la Primera Missa de Jacint Verdaguer, celebrat l’any
",:+#$'#J%
Aquest mateix /0J/ es féu referència a l’homenatge a Miquel Bosch i Jover. Es
transcriu la ponència que hi va fer el publicista i advocat Octavi Saltor i l’article que
($%/"%0+0$<"#%"(%Diari de BarcelonaQ%:$:.(":%“Un discípulo seglar de “Mossèn Cinto”J
?L",Y%/0KE%+)%O.2($<"#+,%,'/"8+,:%("%-#$0"%0+%P+):"%!"9'#%$%(L'0"%4%-+,:+((+)%0+(%
&#J%=+#+%*"#,$()%$%n$'(J

'#

`TST&+;6@<
!'(:+)%0+%(+)%,"##"<$',)%'%#+(":)%O.2($<":)%"()%=P!%$%"()%=P!%W$/+#,%)K,%+\+#<$<$)%
O.#"8+,:%($:+#"#$)Q%O+#N%:"82_%5$%:#'2+8%#+(":)%0+%/$":M+)Q%#+T(+\$',)Q%#+<'#0)%0L$,E
T",:+)"Q%5'8+,":M+)%"%/$(":",)%0$T.,:)Q%"$\S%<'8%#+<.(()%0+%:#"0$<$K%'#"(%$%((+M+,0+)%
0+%-+,:+((+)J
Entre aquestes narracions es van publicar alguns dels finalistes del concurs
0+% #+(":)% 0+()% ,+)'Q=+-&# !%'+)")%&% $% +()% ,6-95)&6&# *+# U+*"99%:# >+)# "# 8&96.")&
'#M",$:7":)%"(%8.,$<$O$%0.#",:%+()%",Y)%vIG%$%+()%,6-95)&6&#*+#!%'+)"'5)"#A-_"-'%.#
*+#B"-'#O6)*%%0+()%",Y)%LHGJ
Els autors més publicats van ser Ramon Badosa Salvans, que va guanyar el Premi
?'<"(%0+(%-+#:"8+,%?$:+#"#$%0+%("%3$("%0+%-+,:+((+)%0+%(L",Y%@CIC%"82%(L'2#"%Un conte
3%3*'; Joan Ribalta i Arnau, que va escriure sobre temes retrospectius i llegenE
des de Centelles; Carme Ferrando de Sellés, que publicava relats de viatges;
Mn. Ramon Vidal i Pietx, que publicava textos amb )%+*",3*; entre molts d’altres
amb menys representació, però no per això de menys qualitat.
;,%:':"(Q%:#'2+8%CR%'2#+)%+,%O#')"J
B@% /",% )+#% +)<#$:+)% O+#% 5'8+)Q% F@% O+#% 0',+)% $% .,"% _)% ",N,$8"J% X`,"% +)<#$:"% "%
dues mans, per un home i una dona) amb temàtiques molt variades, moltes de
les quals centrades en Centelles i/o en la seva Festa Major.
<Kf*&g\P
Context: narrativa que aprofundeix en el pensament i el comportament de les
persones. S’escriuen moltes cròniques sobre la fugida i/o l’experiència en camps
de refugiats o d’extermini, així com de les experiències a l’exili.
Autors/es rellevants: Pere Calders, Xavier Benguerel, Joan Sales, Blai Bonet, Josep
!"#$"%;)O$,^)Q%+,:#+%0L"(:#+)J
Dels PFM, voldria ressaltar la figura de Don Manolito, que publicava textos dediE
<":)%"%("%P+):"%!"9'#J
Ramon Badosa Salvans va ser molt actiu durant aquests anys, publicant tres
col·laboracions en prosa, totes elles dedicades a la Festa Major.
<Kf*&g_P
Context: continua la narrativa dels anys ’50 i s’afegeix el corrent realista, que
serveix per retratar la situació política del moment. Naixement d’editorials que
publiquen en català. Traduccions de narrativa internacional.
Autors/es rellevants: Mercè Rodoreda, Baltasar Porcel, Terenci Moix, Manuel de
=+0#'('Q%?('#+,c%3$(("(',M"Q%+,:#+%0L"(:#+)J
Al PFM de 1967, hi va aparèixer la primera narració escrita per una dona, Carmen
>",:"8"#S"Q% “Una simple taza de chocolate”Q% O#+8$"0"% "(% VV% ,+)'"=+-# !%'+)")%
'#M",$:7":%"(%8.,$<$O$J

'$

També va aparèixer durant aquesta dècada, la secció b0'+%&70$',?0&, on Joan
1$2"(:"%$%4#,".%#+:#":"/"%8'8+,:)%O"))":)%0+%("%/$("J
?L",Y% @CIC% +)% O.2($<^% .,% "#:$<(+% 0+0$<":% "% ("% T$M.#"% 0+% ("% !"#+% !"#$"% 0+(% 1')+#%
Arañó Pratmasó, que va néixer a Centelles l’any 1906 i va ser presidenta de la
`,$K% V,:+#,"<$',"(% 0+% >.O+#$'#+)% n+,+#"()% 0+% -',M#+M"<$',)% 1+($M$')+)% P+8+E
nines. Es va transcriure una narració seva que data de l’any 1933.
<Kf*&g[P
Context: narrativa situada entre l’avantguardisme i la novel·la històrica o social.
V,<#+8+,:%0+%("%O#'0.<<$K%$%:#"0.<<$K%0L'2#+)%0+%($:+#":.#"%$,T",:$(%$%9./+,$(J%
Autors/es rellevants: redescoberta de Pere Calders; Baltasar Porcel, Terenci Moix,
!',:)+##":%1'$MQ%=+#+%n$8T+##+#Q%g.$8%!',7KQ%[+#+)"%=^8$+)Q%+,:#+%0L"(:#+)J%
Durant aquesta dècada aparegueren tres textos de Carmen Ferrando de Sellés. El
O#$8+#%X@CB@Z%O"#("/"%0+%("%)+/"%/$0"%0L+):$.+9",:%"%-+,:+((+)J%;(%)+M',%X@CBFZ%$%+(%
:+#<+#%X@CBBZ%+#+,%#+(":)%0+%/$":M+)J
També va estar molt actiu Mn. Ramon Vidal i Pietx durant aquests anys, amb cinc
col·laboracions.
L’any 1971, Joan Font i Rius, va fer un escrit contemplant la possibilitat que un
T#"M8+,:%0+(%g.$\':%T')%"82$+,:":%%"%-+,:+((+)J%
4(%=P!%0+%@CBC%5$%"O"#+M.+#+,%0')%:+\:')%0+%<',+M.:)%+)<#$O:'#)a
- Un text no literari, més aviat reflexiu, de Maria Aurèlia Capmany:
%%%@0&#;0&'0&#<*=%+)J
E%`,%#+(":%0+%=+#+%-"(0+#)a%9+,)0+*#3%'c$,*J
;(%8":+$\%",Y%5$%"O"#+M._%.,%#+(":%0+)<#$O:$.%0+%!^#$.)%-"#'(a%!"&#70&$*1%+&#10#"2!&$*"*5
<Kf*&gWP
-',:+\:a% <#+$\+8+,:% 0+(% )+<:'#% +0$:'#$"(% <":"(^J% -',)'($0"<$K% 0+% ("% ,"##":$/"% 0+%
gènere: ciència-ficció, policíaca, eròtica, etc. Traducció de best-sellers internaE
<$',"()J%
Autors/es rellevants: Manuel de Pedrolo, Maria Mercè Roca, Quim Monzó, entre
0L"(:#+)J
4(%=P!%0+%@CHGQ%t,M+(%n"##$M"%$%P+##+#',)Q%O.2($<^%+(%)+.%:+\:%T.:.#$):"%d'%)C9,B#
acompanyat d’una il·lustració de Pilarín Bayés.
;(%@CH@Q%+)%O.2($<"#+,%0')%#+(":)%0+0$<":)%"%O$,:'#)a
E%Quan la vida és tanmateix la perspectiva d’un quadreQ%0L4(T',)%n$'(Q%0+0$E
<":%"%P#",<+)<%?"2"#:"J
E%@2>%)0#10#"0&#),"#+*,0&, de Jordi Sarrate, dedicat a Joaquim Renart.
Durant aquesta dècada, els treballs de Joan Ribalta i Arnau i d’Andreu Coll i Cruells,
0+):"<"#+,%O+#%("%)+/"%("2'#%0+%O#+)+#/"<$K%0+%("%<.(:.#"%O'O.("#%$%("%8+8N#$"%('<"(Q%
'%

"$\S%<'8%("%<'8O$("<$K%0+%#+(":)%$%((+M+,0+)%O#'/$,+,:)%0+%("%:#"0$<$K%'#"(J
?+)%'2#+)%O#+)+,:"0+)%"(%,6-95)&#*+#!%'+)"'5)"#A-_"-'%.#*+#B"-'#O6)*%Q%O"))"#+,%
"%O.2($<"#E)+%"()%=P!%W$/+#,%"%O"#:$#%0+%@CHD%$%T$,)%@CHIJ
<Kf*&gOP
Context: progressiva normalització lingüística. Boom% 0+T$,$:$.% 0+% (+)% +0$:'#$"()%
catalanes que publiquen literatura infantil.
Autors/es rellevants: Ramon Solsona, Maria Barbal, Jesús Moncada, Sergi PàmiE
es, Vicenç Pagès, entre d’altres.
Va ser una dècada molt fluixa pel que fa a la quantitat de textos apareguts als
PFM, però els pocs textos que hi apareixen són ben interessants.
L’any 1997, Joan Badosa Targarona, publicà una visió futurista de la vida a CenE
:+((+)%"82%+(%,'8%b0*",'*'#%#?,+'(*",'*'eJ
El mateix any, Josep Rovira i Cullell féu un recull interessantíssim de les @"0:03C
10&#10#"*#.%&'*, completant així la compilació de tradició oral iniciada la dècada
",:+#$'#% O+#% "(:#+)% ".:'#)% <+,:+((+,<)J% ;(% #+<.((% $,<('o"% (+)% ((+M+,0+)% 0L!"# .*&'0""#
10#S*3'#<*+'cB#S*(?*#[0:+*B#@*#""0:031*#10#"*#.+0(#10#<,+*)N0""B#<*&#J,34%"0&%$%
9"*3'0&#,#*3,)*"&5
L’any 1998, Joan Badosa Targarona publicà una faula: @20&$*+*N*'#,#"*#A%+),:*5
4()%=P!%W$/+#,%)L5$%O.2($<"#+,%"(M.,+)%'2#+)%+,%O#')"Q%<'8%("%5$):N#$"%0L!"#9*:8&#
10# "2V"",$, obra escrita pel Crèdit de Síntesi de Xavi González Martínez, Xavier
Puigdecanet Font i Josep Paré Aregall, i que va ser representada teatralment al
-")"(%P#",<+)<%!"<$^J
<&G.,2U,&0/&#E.Kf&SPPP
-',:+\:a%O#'9+<<$K%$%#+<',+$\+8+,:%$,:+#,"<$',"(%0+%("%,"##":$/"%<":"(","J%4O"#$E
ció abundant de les novel·les autobiogràfiques i metaliteratura.
Autors/es rellevants: Jaume Cabré, Jordi Lara, Maria Barbal, Imma Monsó, entre
0L"(:#+)J
4(%=P!%0+(%FGGBQ%*+#,"0+::+%g.$,:","%O.2($<^%+(%)+.%#+(":%9"*R*#<*=%+Q%',%$,:+#E
pel·lava directament a la Plaça com a figura animada.
L’any 2009, el filòsof Joaquim Sala i Pujolràs va publicar una dissertació sobre
(+)%/$)$',)%+\:#+8+)%0+%("%/$0"%$%("%8",+#"%<'8%("%$,:+#O#+:+8%$%5$%:#",)$:+8Q%:$:.E
("0"%!"&#.%"%+&/#)0'-A%+*#10#"*#?,1*#>()*3*#$%)#*#%N+*#12*+'J
El mateix any, aprofitant que el PFM era un monogràfic dedicat a la tardor, tres
pintors van publicar els seus exercicis literaris sobre aquesta estació de l’any i els
seus colors: David Casals, Josep Musach Bellver i Jordi Sarrate.

'&

F".K&;UZ.#2.&U&<,K.$&U&#.&%/%i,U.&#"J.#T
Joan Ribalta i Arnau fou un dels col·laboradors dels PFM que va recollir i/o compiE
("#%8_)%5$):N#$+)Q%((+M+,0+)%$%/$0+)%0+%O+#)',":M+)%('<"()J%;,%"(M.,+)%'<")$',)Q%"%
les seves redaccions a part de la història com a tal, ens oferia autèntics exercicis
literaris. És a dir, agafava el relat que li havia arribat (suposem que de manera oral)
$%+(%eT$<<$',"/"d%+,%T'#8"%0+%#+(":%<.#:J%='0#+.%:#'2"#%8'(:)%0+()%)+.)%:+\:')Q%+,:#+%
1960 i 1987, publicats als PFM, a altres publicacions locals i d’altres d’inèdits, recoE
(($:)%"(%(($2#+%!"&#$*),3&#0&N%++*'& (1988) amb edició a cura de Jordi Sarrate.

4(%O#N(+M%0+(%(($2#+%!"&#$*),3&#0&N%++*'&
(1988), escrit per Josep Esteve, hi troE
bem el següent agraïment, en reconeixeE
8+,:%"%("%)+/"%:")<"%0+%<',:#$2.<$K%"%("%
#+<.O+#"<$K%0+%("%8+8N#$"%('<"(a
en#^<$+)Q% +):$8":% 1$2"(:"Q% 0L5"/+#E,')%
#+:'#,":Q% "82% (+)% /'):#+)% +/'<"<$',)%
centellenques, tot de persones i coses
que havíem oblidat o no havíem coneE
gut mai; coses i persones, tanmateix,
que mereixen de perdurar en la memòE
ria col·lectiva perquè constitueixen una
part essencial, encara que humil, de la
5$):N#$"%0+(%O'2(+Jd

P',:a%<'2+#:"%0+(%(($2#+%!"&#$*),3&#0&N%++*')J%;0$<$K%"%
cura de Jordi Sarrate. Centelles: El Portal, 1988.
*$2($':+<"%?"%-''O+#":$/"%0+%-+,:+((+)J

O6"-#U%P".'"#%#4)-"5## X-+,:+((+)Q%@CGH%r%3$<Q%@CCBZ
e[+$\$0'#%0+%O#'T+))$KQ%0+)%0+(%T$,"(%0+()%",Y)%/$,:%T'.%#+M$0'#%0+%(L"9.,:"8+,:%0+%
Centelles primer per Acció Catalana i posteriorment per Esquerra Republicana
0+%-":"(.,Y"J%&+)O#_)%0+%("%M.+##"%<$/$(%0+%@CRIERC%T'.%+8O#+)',":%0.#",:%8_)%
0L.,%",YJ%P'.%.,%0+()%O#$,<$O"()%O"#:$<$O",:)%$%O#'8':'#)%0+%(+)%T+):+)%($:+#^#$+)%
0+%-",:',$M#N)%X@CDDEIHZ%$%$8O.()^%8'(:+)%$,$<$":$/+)%<.(:.#"()J%;)<#$/S%O'+8+)Q%
retrats i cròniques literàries que aparegueren en publicacions locals. El 1988 fou
publicat un recull d’aquests texts en el volum Els camins esborrats.”
Font: Enciclopèdia Catalana. Base de Dades on-line.
''

Un exemple que m’ha cridat l’atenció especialment és el del PFM de /0KGa%
Històries verídiques de Centelles que poden semblar contes. En aquest relat es
,"##"/"%("%5$):N#$"%0+%<",%P$0+.Q%.,"%<")"%)$:."0"%+,%.,"%2"##$"0"%5.8$(Q%$%+(%#'2"E
tori d’un tros de cansalada. El relat li serví per a fer una fotografia fidel de l’època,
0+()%T+:)%$%("%)'<$+:":%<+,:+((+,<"%X<#+",:%"$\S%.,%:+):$8',$%0+%8+8N#$"%('<"(Z%$Q%"%("%
vegada, fer un exercici pròpiament literari. D’aquesta manera, Ribalta ens oferia,
O"#:$,:%0L.,"%5$):N#$"%O.#"8+,:%",+<0N:$<"Q%.,%#+(":%0+%T$<<$K%2+,%<',):#.o:J%
<#2,/*&UKY",%.JU"K*&*"Z,/&G,"*.(
Per celebrar el Xè aniversari de la fundació del “Frente de Juventudes”, se celebra
+(%%eA#,+)'"=+-#!%'+)")%6#*+#."#]%."#*+#,+-'+.."&d%(L",Y%/0H/J%;)%:#"<:"%0L.,%<',<.#)%
($:+#"#$%'2+#:%"%:':%(L+):":%$%',%5$%/"%"))$):$#%+(%e&+(+M"0'%=#'/$,<$"(%0+%=#'O"M",0"dQ%
que va fer un discurs sobre “La Juventud Española ante el Mundo”. Aquell any, dins
d’aquest marc, se celebraren tres concursos literaris amb motiu del Dia de la Mare,
el Dia de la Cançó i el Dia de la Joventut. A tots, s’hi van presentar més de 30 treE
2"(()%0+%:':)%+()%O.,:)%0+(%:+##$:'#$%+)O",Y'(J%
?L",Y#/0IH#)+%<+(+2#^%("%O#$8+#"%+0$<$K%0+%("%eR%+&'"#!%'+)")%"#*+#,+-'+.."&dQ%"82a
E%;(%e7)+=%6#B"-#R+)-"-*6dQ%'#M",$:7":%O+#%("%e&+(+M"<$K,%?'<"(%0+%-.(:.#"d%$%("%
eP'#8"<$K,%0+(%!'/$8$+,:'dJ%;(%:+8"%:#"<:":%+#"a%e;,)"Y'%)'2#+%.,%O+#)',"E
je oriundo de la comarca de Vich, que haya obtenido renombre nacional o inE
ternacional”. Es presentaren treballs sobre Jaume Balmes, Jacint Verdaguer,
V(0+T',)%-+#0^Q%+,:#+%0L"(:#+)J%;(%M.",Y"0'#%/"%)+#%4M.):S%P.##$'()%*+#,"0+:Q%
0+% 3$<Q% "82% +(% )+.% :#+2"((% 0+0$<":% "(% Marqués de Avilés. 1r accèssit per a
Joan Baptista Fabregó Canal, de Manlleu, pel seu treball dedicat al Marqués
10#b0),&*. 2n accèssit per a Montserrat Costa Vilatimó de Suñol, de Vic, pel
)+.%:#+2"((%0+0$<":%"%Miquel Vilatimó CostaJ
E%eAA#,6=>+'%9%:-#,5.'5)".#*+#,+-'+.."&”, que s’havia iniciat l’any anterior i on
grups de joves havien de respondre preguntes sobre diferents temàtiques,
+,%T'#8"%0+%<',<.#)J
;(%/0IK%)+%<+(+2#^%("%O#$8+#"%+0$<$K%0+(%e,6-95)&6#*+#U+*"99%:-#>")"#8&96.")+&dQ%
"82%R%<":+M'#$+)J%;()%M.",Y"0'#)%/",%)+#a
E%@#%O#+8$%<":+M'#$"%4a%-"#8+%>'(^%&"(8".%XC%",Y)ZQ%0+%(Ld4M#.O"<$K,%;)<'("#%
!$\:"dQ%O+(%)+.%:#+2"((%e!"#9(0N"%#10#.03'0""*&dJ
E% @#% O#+8$% <":+M'#$"% *a% t,M+(% n"##$M"% P+##"#',)% X@F% ",Y)ZQ% 0+% ("% e;)<.+("%
Parroquial”, pel seu treball Mentre porto el paquetJ
- 1r premi categoria C: Jaume Vilatimó Pujal (15 anys), del “Patronato Escolar
0+%-+,:+((")dQ%O+(%)+.%:#+2"((%.03'0""0&/#A,+0&#*>,+B#)0+$*'&#*?(,J
;(% 8":+$\% ",Y% +(% e=$,'% 0+% =(":"d% X@#% O#+8$% 0+(% e,+)'"=+-# !%'+)")%6# *+# ."# ]%."# *+#
,+-'+.."&dZ%)+L(%/"%+,0.#%.,%+)O",Y'(%#+)$0+,:%"()%;):":)%`,$:)Q%!",.+(%?$,"#+)Q%
O+(% )+.% :#+2"((% eHistoria inmortal: memorias de Bolo GrasdJ% V% +)% /"% $,):".#"#% +(%
Premi Local, que aquell any va guanyar Josep Viñets Casanovas, amb el seu
:#+2"((%e5554#*"#A,3*"#"*#?0+1*1dJ%=+#%"(%/+#+0$<:+%0+%O#+8$)%($:+#"#$)%$%0+%O$,:.#"Q%)+%
celebrava la “Gran Noche de Centellas”.
'(

?L",Y%/0I0 es destacà una notícia sobre un infant de Centelles que havia guanyat
:#+)%O#+8$)%($:+#"#$)Q%4(T',)%n$'(%48$<5a
E%F,%O#+8$%0+(%<',<.#)%$,T",:$(%$%9./+,$(%"(%>"(K%0+%("%V,T^,<$"%@CIHE@CICJ
E%@#%O#+8$%+,%+(%<+#:"8+,%<'88+8'#":$.%0+(%-+,:+,"#$%='8O+.%P"2#"J
E%F,%O#+8$%+,%+(%eVV%-',<.#)'%0+%1+0"<<$K,%O"#"%;)<'("#+)dJ
4(% =P!% 0+(% /0J1Q% +)% O.2($<^% .,"% +,:#+/$):"% "% P#",<+)<% =.9'(% 4(2",+((Q% O',+,:% 0+%
Cultura, Esports i Turisme de l’Ajuntament de Centelles en aquell moment, on expliE
cava que s’havia decidit celebrar la A#B+'="-"#,5.'5)".#%#4)'V&'%9"#*+#,+-'+..+&Q%O+#%
concentrar les moltes activitats culturals que s’organitzaven al municipi.
?L",Y#/0JFQ%(L49.,:"8+,:%0+%-+,:+((+)%/"%#+2#+%.,%O#+8$%0+%BAJGGG%O+))+:+)Q%O":#'<$E
,":%O+#%("%&$O.:"<$K%0+%*"#<+(',"%$%":'#M":%O+#%("%&+(+M"<$K%=#'/$,<$"(%0+%-.(:.#"Q%+,%
reconeixement oficial i públic al treball municipal en matèria cultural.
El mateix any, Ramon Badosa Salvans va ser premiat als Jocs R.6)".&#*+#C"*".6-"
$%"(%,+)'"=+-#,%5'"'#*dj.6'J
["82_% +.# /0JFQ% "O"#+M._% -+,:+((+)% "(% /'(.8% V3% 0+% ("% Gran Enciclopèdia CatalaC
3*# XO^M)J% H@DEHFGZQ% "82% <',:$,M.:% +("2'#":% O+#% !"M0"% 1+$\"<Q% 4,:',$% =("0+/"((Q%
4#8",0%P(./$^%$%!J%[+#+)"%P+##+#J
;(%/0JIQ%)L$,".M.#^%(LVN+*#.("'(+*"#10#@*#.*,E* a Centelles amb una conferència a
càrrec de Maria Aurèlia Capmany.
?L",Y# /0JJ% +)% 0+$\"#+,% 0+% <+(+2#"#% +()% <',<.#)')% ($:+#"#$)% 0+% ("% /$("% $% +)% 0+$\^% 0+%
O#'M#"8"#%("%^)"-#D%'#*+#,+-'+..+&, segons les notes del PFM d’aquell any: “degut
"%("%,'/"%+):#.<:.#"%0+%(+)%$,):$:.<$',)%0+)O#_)%0+%(L"O#'/"0"%?(+$%O+#%"%("%1+T'#8"%
='(S:$<"dJ
4(%=P!%0+(%/0J0 es transcrigueren uns fragments del diari de Joaquim Renart dels
",Y)%@CFGQ%@CFFQ%@CFRQ%@CFA%$%@CFBQ%+,%#+("<$K%"%("%)$:."<$K%0+%("%P+):"%!"9'#%0.#",:%
aquells anys.
?L",Y%/0K1%"O"#+M.+#+,%.,)%T#"M8+,:)%0+%SM$#(3#,3&0$'0B%0+%?(.S)%=+#8",Y+#Q%e'O.)<(+%
publicat per la galeria Maeght de Barcelona, amb motiu de l’exposició de Joan Miró
eW'8+,":M+%"%n".0SdQ%<+(+2#"0"%"%*"#<+(',"%O+(%9.,YE9.($'(%0+%@CBCdJ
;(%/0KE; Montse Valldeneu publicà un homenatge a Mercè Rodoreda i la seva novel·la
@*#9"*R*#10"#Y,*)*3', amb motiu de la projecció de la pel·lícula basada en l’obra que
es visionaria durant la Festa Major d’aquell any.
;(%/0KFQ%)+%<+(+2#^%O+#%O#$8+#"%/+M"0"%+(%7)+=%#*+#!%'+)"'5)"#A-_"-'%.#*+#B"-'#O6)*%Q%
organitzat per l’Associació de Pares del Col·legi Ildefons Cerdà.
W$%5"/$"%:#+)%<":+M'#$+)%O#+8$"0+)a
- 1r premi categoria A: Josep Planas (8 anys), pel seu treball !"#S034%+#^,?0+3J
E%@#%O#+8$%<":+M'#$"%*a%?".#"%n'#:%!")%X@@%",Y)ZQ%O+(%)+.%:#+2"((#!"&#P3?03'&#
12!"03*5
E%@#%O#+8$%<":+M'#$"%-a%?".#"%=#":%n#".%X@F%",Y)ZQ%O+(%)+.%:#+2"((%S0',3*'J
')

Aquest premi es va seguir atorgant durant uns anys més i es publicaren les obres
"()%=P!%0LW$/+#,J
;(% 8":+$\% /0KF, es transcrigué un article no literari de Joan Salvat-Papasseit,
publicat el 1917 per la revista Vell i Nou. En aquest article, l’autor interpel·lava diE
rectament a la Mancomunitat de Catalunya perquè salvés amb urgència el Portal
0+%-+,:+((+)%0+%("%)+/"%0+)"O"#$<$K%:':"(%$%$88$,+,:J
Aquell mateix any per la Festa Major, Maria del Mar Bonet va fer un concert al muE
nicipi i J. Miquel Pasqual li dedicà un article ple metàfores literàries, comparant el
)+.%<",:%"82%+(%0L.,"%)$#+,"J
;(%/0KH, es publicà un article de Joan Brossa dedicat a l’espectacle Bufaplanetes
0+%=+O%*'.J
4(% =P!% 0+(% /00H% +)% O.2($<"#+,% ".:'2$'M#"T$+)% 0L"(M.,)% <$.:"0",)% 0+% -+,:+((+)J%
Entre ells hi havia Mn. Ramon Vidal i Pietx, col·laborador dels PFM amb alguns
relats i poemes. Fill de Vic, en aquell moment ja feia 30 anys que vivia a Centelles.
Hi va arribar per donar classes a les escoles públiques i es va instal·lar a casa el
seu bon amic, Miquel Bosch i Jover, als Hostalets de Balenyà. Posteriorment, va
","#% "% /$.#+% "% ("% #+<:'#$"% 0+% -+,:+((+)J% 3"% O"#:$<$O"#% +,% +()% $,$<$)% 0+()% 48$<)% 0+%
-+,:+((+)J
L’any 1999 es publicaren tot un seguit de relats que, tot i no ser purament literaE
#$)Q%+#+,%.,"%T':'M#"T$"%5$):N#$<"%0L"(M.,%8'8+,:%<',<#+:%0+%("%/$0"%0+%0$/+#)')%
<$.:"0",)%0+%-+,:+((+)Q%'<'##+M.:)%+,%+()%)+.)%<"##+#)%0.#",:%("%)+/"%$,T",:+)"J%
[':%$%,'%)+#%O+<+)%($:+#^#$+)%O#NO$"8+,:%0$:+)Q%5$%5"/$"%+,%+((+)%.,"%<^##+M"%+8'E
cional que les feia especialment properes i les voldria destacar pel seu alt valor
:+):$8',$"(J
4(%=P!%0+(%E1/1Q%/+%"%O"))"#%.,"%8$<"%+(%8":+$\J%;(%8','M#^T$<%0+0$<":%"%(L5$/+#,Q%
recollia una sèrie de reflexions i de records de ciutadans de Centelles que eren
OS,0'(+)%0L+,Y'#",c"%0+%:+8O)%O"))":)%$%O+:9"0+)%0L5$):N#$"J

`TQT&D)<D;)
Tot i que les representacions teatrals sempre han estat més o menys actives
0.#",:% (+)% P+):+)% !"9'#)% 0+% -+,:+((+)% $% )L5",% #+O#+)+,:":% 8'(:% 2',+)% '2#+)% 0+%
teatre, aquí només em centraré en la seva creació com a peces literàries. És a dir,
+,%(L'2#"%0+()%0#"8":.#M)%('<"()J
La referència que es fa en els PFM a obres de teatre publicades per autors locals
se centra principalment en la dècada dels anys ’50 i els autors que destaquen són
0')a%U"=6-#C"*6&"#B".M"-&#%#R)"-9+&9#75b6.#4.P"-+..\
(*

Influència en el teatre durant els anys ’50: a Espanya es consolida el moviment
0+(%#+"($)8+%)'<$"(J%;)%#+<.O+#+,%+):$()Q%'2#+)%$%".:'#)%",:+#$'#)%"%("%n.+##"%-$/$(J%
La producció en català és gairebé nul·la i es dóna en cercles molt reduïts. Durant
+()%",Y)%0+%("%O'):M.+##"%$%+()%",Y)%8_)%0.#)%0+%("%0$<:"0.#"Q%8'(:+)%0+%(+)%'2#+)%
tenen caire alliçonador i són purament doctrinals. No és fins a la darreria de la
dècada dels ’60, que el gènere comença a rebre influència de tendències, estils i
".:'#)%$,:+#,"<$',"()Q%$%+)%<'8+,c"%"%T+#%:+":#+%8_)%#+$/$,0$<":$.%$%0+)%0+(%O.,:%0+%
/$):"%0+%<#S:$<"%)'<$"(J%["82_%"O"#+$\%+(%:+":#+%*)*'0(+%'%$,0+O+,0+,:%"%("%#+<+#<"%
0L"<'):"#E)+%"%,'.)%Ob2($<)J%;)%<#+^%(L4M#.O"<$K%&#"8^:$<"%0+%*"#<+(',"%X@CAAZJ
1,.KJ/*J&+$4"#&<#Z.K/##&a5/K2/##/*I&'OSSR'OO[c(&
;#"%"TS%"(%!'/$8$+,:'%$%+)%/"%$8O($<"#%"<:$/"8+,:%+,%("%/$0"%O'(S:$<"%0+%-+,:+((+)%
0.#",:% +()% ",Y)% 0+% ("% 0$<:"0.#"% $% :"82_% O'):+#$'#8+,:J% 3"% )+#% "(<"(0+% +,:#+% +()%
",Y)%@CBIE@CBCJ%>+8O#+%/"%:+,$#%.,%O"O+#%8'(:%"<:$.%+,%("%<.(:.#"%0+(%O'2(+J%?+)%
seves col·laboracions en els PFM són molt diverses: de ficció, polítiques, històE
riques,... En aquest apartat però, ens centrarem en la seva figura com a autor de
:+":#+J
?L",Y%/0H/ era “Jefe Local del Frente de Juventudes” i va guanyar l’accèssit al 1r
O#+8$%0+(%8$(('#%M.$K%#"0$'TN,$<%"(%-',<.#)%?$:+#"#$%'#M",$:7":%O+#%("%e&+(+M"<$K,%
Provincial de Prensa y Propaganda de Barcelona”, amb motiu del Xè aniversari
0+(% e4(7"8$+,:'dQ% "82% +(% :#+2"((% :$:.(":% eG\# 10# =(",%”. És per aquest motiu que al
PFM del mateix any, Ramon Viñets, li féu una entrevista on explicava que des del
@CAGQ%_)%"%0$#%(L",Y%",:+#$'#Q%(L".:'#%5"/$"%+)<#$:%<$,<%'2#+)%0+%:+":#+a%0.+)%+,%:#+)%
"<:+)%$%:#+)%+,%.,%"<:+J%[':+)%+((+)%/",%)+#%+):#+,"0+)%O+#%("%e-'8O"pS"%0+%4#:+%
Nacional” i pel “Teatro de Escuadra del Frente de Juventudes”. També va elaborar
0$/+#)')%M.$',)%#"0$'TN,$<)%$%"0"O:"<$',)%O+#%"%#^0$'J%>+M',)%+(%8":+$\%P#",<+)<%
Pujol Albanell, la seva obra preferida en aquell moment era “@,N0+*$,M3dQ%.,"%'2#"%
purament doctrinal. I ell mateix deia que l’obra que se li havia fet més difícil d’esE
<#$.#+%/"%)+#%!"#$(&,1%+#10#"*#',0'*, perquè li va costar molt escriure-la en català.
En el mateix PFM, José Canas Xapellí, feia un article de crítica literària dedicat
a obres de teatre i poesia que s’havien publicat aquell any. En ell feia referència
a les dues obres de Francesc Pujol i Albanell que hem mencionat anteriorment
e@,N0+*$,M3d%$%!"#$(&,1%+#10#"*#',0'*Q%T+,:E,+%8'(:%2',"%<#S:$<"J%?+)%0.+)%'2#+)%+#+,%
de temàtiques ben diferents.
e@,N0+*$,M3d%Q%<'8%9"%5+8%0$:Q%+#"%.,"%'2#"%0'<:#$,"(%$%0+$\"/"%/+.#+%(L'O$,$K%0+%("%
“Falange” i les seves “Juventudes” sobre el “caciquismo moral y material” que,
)+M',)% (L".:'#% 0+% (L"#:$<(+Q% (+)% <$#<.8):^,<$+)% 0+)% 0+(% @CRI% 5"/$+,% $8O')":% "%
,'82#')+)%(("#)J
!"#$(&,1%+#10#"*#',0'*Q%+,%<",/$Q%:+,$"%.,"%:#"8"%8_)%T+):$/"J%W$%"O"#+$\$+,%)$:."<$E
ons tragicòmiques i es donava molta importància a l’expressió no verbal.
4(% =P!% 0+(% /0HFQ% P#",<$)<'% =(","% /"% +)<#$.#+% .,"% e.+M3,$*# '0*'+*"dQ% ',% T+$"%
referència a la repetició de la representació de l’obra de Francesc Pujol Albanell,
!"#$(&,1%+#10#"*#',0'*, a causa del seu èxit entre el públic.

(!

;(%/0HG, José Canas Xapellí tornà a publicar un article al PFM titulat “J,1*#.("C
'(+*"#4#F+'c&',$*”. En ell explicava que Francesc Pujol Albanell havia guanyat el 1r
premi del Concurs Provincial del “Frente de Juventudes” amb la seva obra, novaE
8+,:%0'<:#$,"(Q%e9%+#"*#(3,1*1#10#!&7*L*dJ%
4(% =P!% 0+(% /0HH% +)% O.2($<^% O+#% O#$8+#"% /+M"0"% .,"% '2#"% 0+% :+":#+% S,:+M#"J% ;)%
:#"<:"/"%0+%(L'2#"%e!&#"*#;,0&'*#<*4%+dQ%0+%P#",<+)<%=.9'(%4(2",+((J%`,%0#"8"%0'E
mèstic escrit en cinc moments i en prosa. L’argument: una família gastava molts
diners per la Festa Major, més dels que tenia, i el pare s’havia de passar la festa
treballant per recuperar les arques familiars. Al final de l’obra hi apareixia una
e[%'*# &(7",$*1*/# 0"# *+:()03'%# 10# 0&'0# `1+*)*a# 0&# '%'*")03'# ,)*:,3*+,%# 4# $(*"C
quier parecido o semblanza con algun hecho real es pura “coincidencia”. Por este
motivo rechaza el autor, de antemano, cualquier posible reclamaciónJd
;(%/0HI, es va transcriure un article de Miquel Furriols publicat al setmanari “F(C
&%3*d%0+%3$<Q%',%T+$"%.,"%<#S:$<"%($:+#^#$"%"%(L'2#"%eEl hombre que se consultó a sí
),&)%”, de Francesc Pujol Albanell. Deia que es tractava d’una pugna de valors
$% +#"Q% ,'/"8+,:Q% .,"% '2#"% "(($c',"0'#"% $% 0'<:#$,"(J% P+$"% .,% #+:#":% 0+% ("% O"M+)$"%
espanyola de l’època.
?L",Y% /0HJ, Miquel Furriols novament al PFM, feia referència a la publicació a
(L'2#"% +,% <":"(^% 0+% (L".:'#% @*(+*# @"*1MB# )*+0# 0E0)7"*+. Hi deia que es tractava
0L.,%0#"8"%)'<$"(%8'(:%$,:+,)J
4(%=P!%0+(%/0H0, Jaime Planas Puig (“Jefe Local del Movimiento”) publicà l’artiE
<(+%e@*#VN+*#10"#<%?,),03'%#03#.03'0""*&a, on esmentava que l’any anterior es va
+):#+,"#%(L'2#"%0+%:+":#+%+)<#$:"%O+#%P#",<+)<%=.9'(%4(2",+((%eEl Golpe de EstadodJ%
De la seva experiència com a dramaE
:.#M% $% "8",:% 0+(% :+":#+Q% +,% /"% +)<#$.#+%
+(%(($2#+%Teatre a Centelles: 1939-1967:
N0""&# +0$%+1&B# ?,?83$,0&# ,# *38$1%'0&
X@CHBZJ
?"%)+/"%<"##+#"%($:+#^#$"%/"%8_)%+,((^%0+(%
:+":#+%$%:"82_%O.2($<^%'2#+)%0+%,"##":$/"J

P',:a%-'2+#:"%0+(%(($2#+%!"#$%&,1%+#10#"*#',0'*: comèdia
+,%R%"<:+)%$%+,%O#')"J%%*$2($':+<"%?"%-''O+#":$/"%0+%
-+,:+((+)J
("

;.%"K&>.0"*.&@.#V.K*&a@.K2&MUGi#U2&0/&!"#2,/-d&'O'_R5/K2/##/*&SPPPc(
Com ja hem pogut comprovar, moltes de les col·laboracions de Ramon Badosa
varen ser de narrativa, però en aquest apartat ens centrarem en la seva figura de
0#"8":.#M%$%("%)+/"%0+0$<"<$K%"(%:+":#+J
;,% .,"% ".:'2$'M#"T$"% O.2($<"0"% "(% =P!% 0+(% /00HQ% 1"8',% *"0')"% >"(/",)% +,)%
explicava que va néixer el 1916 a Sant Hipòlit de Voltregà, que estava casat i que
tenia un fill (Joan Badosa i Targarona, que també serà col·laborador literari dels
=P!ZJ
;(%/0H/ va comprar la Impremta Balmes de Manlleu i va instal·lar el negoci a CenE
telles: Gràfiques Montseny, situat on actualment hi ha el pas del Palau dels ComE
:+)Q%+,:#+%+(%<"##+#%W')O$:"(%$%("%1',0"%[^O$+)J%>+M.$"%(+)%O".:+)%0+%n.:+,2+#M%$%
:+,$"%BH%:$O'M#"T$+)%8",."()J
Pel que fa a ideologia, era contrari al règim franquista i sempre va escriure en
català, cosa que en alguns moments li va portar problemes.
;,%(L+)<#$:%0+):"<"/"%0.+)%'2#+)%0+%:+":#+%!"#.%)'0#10#.03'0""0&#,#;0&'*#<*=%+B#que
/"%+)<#$.#+%+,%.,"%)'("%,$:J%4##",%0+%("%)+/"%'2#"%($%/",%T+#%.,"%+,:#"0"%"%(L!3$,$"%C
781,*#.*'*"*3* i el van definir com a partícip de l’escola naturalista d’Émile Zola.
?"%O#$8+#"%"O"#$<$K%"()%=P!%<'8%"%".:'#%0+%:+":#+%+)%O#'0.S%(L",Y%/0HGQ%"%(L"#:$<(+%
ja esmentat de José Canas, on es feia esment de la publicació de l’obra !"#.%)'0#
10#.03'0""0&5
4(%=P!%0+%(L",Y#/0HI, José Canas novament, va fer una crítica a l’obra Sant Gervasi,
34, de Ramon Badosa Salvans. Es tractava d’una comèdia en tres actes i en prosa. Li
feia una bona crítica en general, tot i que com a defecte ressaltava el fet que estigués
+)<#$:"%+,%<":"(^%eO"("2#")%0+%#",<$"%+):$#O+%/+#,6<.("dJ%?L'2#"%+)%/"%+):#+,"#%"%(LeW'M"#%
Juvenil del Frente de Juventudes” per la companyia “Teatro Popular”.
?L",Y%/0HJQ%1"8',%*"0')"%O.2($<^%(L'2#"%Gent del mar: una barca vella i un ametC
""0+#A"%+,'. El protagonista de l’obra era un mariner vell que havia de donar pas a les
,'/+)%M+,+#"<$',)%0+%O+)<"0'#)%0+%("%-'):"%*#"/"J
;(%/0IKQ%+)%O.2($<^%"(%=P!Q%.,"%+,:#+/$):"%"%1"8',%*"0')"%"82%8':$.%0+%("%#+E
:#",)8$))$K%O+#%[3;%0+%("%)+/"%'2#" Benvinguda Gabriel·laQ%)+(+<<$',"0"%"%("%F"%
Setmana Teatral de Sitges. A l’entrevista, esmentà que estava treballant en una
,'/"%<#+"<$K%:$:.("0"%!"#1%)*1%+#,#"*#A0+*J
4(%=P!%0+%(L",Y%/0J0Q%"O"#+$\$"%.,"%'2#"%S,:+M#"%0+%1"8',%*"0')"Q%S*)A*,3*#10#
;0&'*#<*=%+5 “Drama en 3 actes i gairebé en vers”, resava la peça, tot i que he de
dir que hi ha moments on la comèdia de l’absurd hi era ben present. La família
O#':"M',$):"% 0+% (L'2#"% +)% 0$)O')"/"% "% <+(+2#"#% ("% P+):"% !"9'#J% ;)% 0+):"<"/"% ("%
gelosia de les dones a causa de la presència d’una artista convidada vinguda de
Barcelona. Els diàlegs eren lleugers, però tenien el perill que el lector es pogués
perdre en certs moments, ja que no s’indicava quin personatge agafava la parauE
("J%>+M.#"8+,:Q%(L".:'#%,'%5'%/"%:#'2"#%,+<+))"#$%"%<".)"%0+%("%2#+/+:":%0+%(L'2#"J%
4(% (("#M% 0+% ("% )+/"% /$0"% :"82_% /"% )+#% ".:'#% 0+% ,"##"<$',)Q% M.$',)% #"0$'TN,$<)% $%
articles per a alguns mitjans de premsa de l’època.
(#

($

P',:a%V,:#'0.<<$K%0+%(L'2#"%Galàpets%X"$M."T'#:%M.$,Y'(+)<Z%0+%1"8',%*"0')"%>"(/",)J%*$2($':+<"%?"%-''O+#":$/"%
0+%-+,:+((+)J

`T`T&56A57=@96A@
Crec que després de llegir aquest article podreu comprovar, que la producció
($:+#^#$"%"%-+,:+((+)%_)%8'(:%+\:+,)"J%;(%8'/$8+,:%<.(:.#"(%"(%8.,$<$O$%)+8O#+%5"%
estat molt arrelat i les inquietuds dels diferents autors i autores han fet que la
($:+#":.#"%:$,M._)%.,%O"O+#%8'(:%"<:$.%+,%("%/$0"%0+()%=P!J
Per part meva ha sigut un autèntic plaer col·laborar en aquesta publicació, ja que
m’ha permès conèixer més en profunditat el moviment cultural del municipi.
;)O+#'%5"/+#%"<',)+M.$:%(L'29+<:$.%8"#<":%0+%0',"#%.,"%/$)$K%M+,+#"(%)'2#+%(L+8E
premta literària que ens han deixat els PFM i els PFM Hivern.
3'(0#$"%"M#"$#%("%)+/"%(+<:.#"%$%"O'#:"<$',)%"%!J%&'('#)%*+#,"(%X&'('ZQ%#+)O',)"2(+%
0+%(L4#\$.%!.,$<$O"(%0+%-+,:+((+)J
Per acabar, desitjo de tot cor que l’empenta continuï i que la literatura sigui semE
O#+%2+,%O#+)+,:%"%("%/$0"%0+%-+,:+((+)J
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PLADEVALL i FONT, Antoni. .03'0""0&# /# *7+%E,)*$,M# *# "*# &0?*# >,&'U+,*J% -+,:+((+)a% 49.,:"8+,:% 0+%
-+,:+((+)Q%@CHBJ
ARXIU-MUSEU DE CENTELLES. La premsa escrita a Centelles (1919-1988)J%-+,:+((+)a%49.,:"8+,:%
0+%-+,:+((+)Q%@CHHJ
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RIBALTA, Joan. !"&#$*),3&#0&N%++*'&. Edició a cura de Jordi Sarrate. Centelles: Comissió de Cultura
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PUJOL AL BANELL, Francesc. El cosidor de la tieta: comèdia en 3 actes i en prosaJ%h-+,:+((+)ia%(L".E
:'#Q%@CA@J
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GRAN ENCICLOPÈDIA CATALANA. T%*3#b,N*"'*#,#F+3*( [en línia]. [Barcelona]: Enciclopèdia CatalaE
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/0EI
NUNCI, El (Anònim). Crida de les Festes amb què la
J,"*#10#.03'0""*&#>%3+*+-#0"#&0(#:"%+,M&#7*'+M#S*3'#@"%7#
els dies 31 d’agost y 1, 2 y 3 de setembre de 1926.
/0EJ
NUNCI, El (Atribuït a Pere Barnils i Giol). .+,1*#10#"0&#
Festes amb què la Vila de Centellas honrarà el seu
gloriós patró Sant Llop els dies 31 d’agost y 1, 2, 3,
6#4#X#10#&0'0)N+0#10#GHWI5
BARNILS i GIOL, Pere. F#.03'0""0&J
ANÒNIM. b0$"*)J
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31 d’agost, 1 y 2 de setembre de 1928J
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DON MANOLITO. El Baile de la Fiesta Mayo#
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Puig-sa-Guàrdia.
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/0IG
SAMPONS de LLOPART, Mercè. b0$%+1*3R*J
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Sardana musicada per Anton Pagès i Codina.
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Qualsevol centellenc amb l’interès per la història local segur que no ha deixat de lleE
M$#%$%#+((+M$#%+()%O#'M#"8+)%0+%T+):"%8"9'#%+,%.,%8'8+,:%'%"(:#+%O+#%O'0+#%)"2+#%8_)%
sobre el municipi i endinsar-se en la captivant història de Centelles. És més, afirmo
rotundament que els escrits en els programes de festa major han permès destapar la
$8O'#:^,<$"%0+%O+#)',":M+)%:",%$8O'#:",:)%"%("%/$("%<'8%A.*+_6-&#,+)*Q#%#7+)+#C")-%.&#
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Crec que des d’aquest article és el moment de lloar tots aquells historiadors i no histoE
riadors però grans coneixedors de la historiografia local, que varen aportar any darrere
any grans articles històrics d’interès que han permès que la nostra població hagi pogut
gaudir de noves temàtiques i estudis sobre el municipi.
;,%+()%O#$8+#)%"#:$<(+)%$%"82%.,"%<',:$,.o:":%0+%#+0"<<$K%0+%8_)%0+%FA%",Y)%+,)%:#'E
bem amb grans noms, noms que han marcat i ja són part de la historia col·lectiva del
municipi per totes aquelles aportacions en l’àmbit històric. Els quatre noms d’aquests
autors són coneguts i recordats per la majoria de persones dels municipis i crec que
és aquí el lloc per agrair i esquematitzar tot el treball que ells van aportar en aquests
O#$8+#)%",Y)%0+%O#'M#"8"%0+%T+):"%8"9'#
8.#>)%=+)#"5'6)#Y5+#=d"@)"*")%"#)+=")9")#%#+-*%-&")l=+#+-#+.#96-'%-@5'#*+.&#&+5&#
")'%9.+&#[&#+.#B)\#4.P+)'#W"&#]%.".'"#`/0E/lE11/a. Nascut a Hostalets de Balenyà, es va
casar a Centelles i a partir d’aquest moment ja s’establí al municipi. Mestre de formaE
ció, va ser professor al col·legi Sant Miquel dels Sants de Vic i a l’institut Jaume Callís
0+(%8":+$\%8.,$<$O$%+)8+,:":J%>+M.$0"8+,:%/"%0',"#%<("))+)%"%-+,:+((+)%',%)L+):"2(S%
de docent i va lluitar i va aconseguir que la població pogués tenir institut. Conegut el
seu interès per la història, l’any 1956 publica en el programa de la festa major un article
sota aquest títol #$%&'()*+!,'-&.!/0*1'-#!0*!2'*3'%%'*+'!4)2)!2)*)25&). En aquest
article esmenta la figura d’un centellenc de qui fins en aquest moment ningú n’havia
O"#(":%,$%:",%)'()%+)%<',+$\$"J
Tenim la sort que aquest programa de festa major, amb l’article del professor Mas Vilalta
/"%"##$2"#%"%(+)%8",)%0+(%0'<:'#%P"2$^%;):"O_%$%1'0#SM.+7%X='#:2'.Q%4(:%;8O'#0^Q%@D%0+%
setembre de 1923 - Lleó, Espanya, 31 de gener de 2012) que estiuejava al municipi veí de
Sant Martí de Centelles i junts inicien una recerca, la qual traurà de l’anonimat l’il·lustrísE
sim Ildefons Cerdà a través de la reedició que farà Fabià Estapé de la “Teoria General de
.#2",$:7"<$Kd/ i la publicació de la biografia del mateix Ildefons Cerdà l’any 2001.
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cipi de Centelles que realitzi
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lua, ja que Barcelona ciutat en
aquest moment li havia dediE
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més, dos dels quals no de
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pre fent-ne referència, parlant
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i un altre fent referència a la
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és aquí on torna esmentar el
projecte que redacta Ildefons
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Sant Joan de les Abadesses,
el qual se’n conserva una còE
O$"%"%(L4#\$.%8.,$<$O"(J
;,%("%5$):N#$"%0+()%O#'M#"8+)%
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Es tracta de dos articles, un publicat en el mateix 1960 quan ell recorda al poble
que es té un deure amb Ildefons Cerdà. És un article signat per J. Canas Xapellí
',%+)8+,:"%$%/"('#"%(L'#$M+,%0LV(0+T',)%-+#0^Q%$%(L"(:#+%_)%0+%@CICQ%:$:.(":%#6!+5&)!
7%%7&7!%7!+'40%30-7!&'!$%&'()*+)!,'-&.#!signat per José Tarín. En aquest article
s’explica el periple que s’ha hagut d’arribar a fer fins a saber on trobar i com reE
tornar la sepultura d’lldefons Cerdà. Recordem que la sepultura d’Ildefons Cerdà
es troba a Barros, Santander, ja que aquest va morir en un balneari de Caldes de
Besaya l’any 1876. Va ser Fabià Estapé qui va fer retornar la sepultura fins aconE
seguir un espai de descans que el recorda en el cementiri de Montjuïc.
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5. La influència del ferrocarril en la història de Centelles,1984
6. El col·legi “Pere Barnils en el context del carrer Jesús, programa
0+%T+):"%8"9'#%@CHA

És per aquest motiu, per la seva insistència historiogràfica i el seu interès per IlE
defons Cerdà que crec que el professor Albert Mas Vilalta és mereix ser recordat
<'8%+(%M#",%0+)<'2#$0'#%0+%("%T$M.#"%-+#0^%"(%<'):":%0+(%0'<:'#%P"2$^%;):"O_J
k-#".')+#9+-'+..+-9#*d"*6>9%:#Y5+#M"#+&9)%5)+#"-<#*"))+)+#"-<#*+#_6)="#96-'%l
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quatre germans Font i Rius, En Josep Maria, en Joan, la Maria i en Rafael, van
tenir sempre un fort vincle amb la vila d’estiueig que els va acollir.
Josep Maria Font i Rius va ser jurista i historiador del dret català, deixeble de
?.$)%n"#<S"%0+%3"(0+"/+((",'%$%0+%1"8',%0L42"0"(%$%0+%3$,Y"()J%3"%+):.0$"#%&#+:%$%
"))$M,":.#+)%0LW$):N#$"%!+0$+/"(%"%("%`,$/+#)$:":%0+%*"#<+(',"Q%',%+)%/"%(($<+,<$"#%
+,%&#+:%+(%@CRAJ%3"%T+#%("%:+)$%0'<:'#"(%)':"%("%0$#+<<$K%0+%?.$)%n"#<S"%0+%3"(0+"E
/+((",'J%;(%@CDD%/"%M.",Y"#%("%<^:+0#"%0LW$):N#$"%0+(%&#+:%0+%("%`,$/+#)$:":%0+%?"%
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València (1949) i Barcelona (1954), on va ser degà de la Facultat de Dret de 1958
"%@CIAJ%;(%@CHA%+)%/"%9.2$("#%<'8%"%<":+0#^:$<%0+%("%`,$/+#)$:":%0+%*"#<+(',"Q%$%+,%
fou nomenat professor emèrit el 1986.
3"% )+#% ,'8+,":% &'<:'#% W','#$)% -".)"% O+#% (+)% .,$/+#)$:":)% 0+% *'#0+.)% X@CIFZ%
i Montpeller (1964). El 1960 va ser elegit membre de la Reial Acadèmia de les
Bones Lletres de Barcelona i de la Reial Acadèmia de Jurisprudència i Legislació
de Catalunya; el 1970, membre corresponent de la Real Academia de la Historia;
$%+(%@CB@Q%8+82#+%,.8+#"#$%0+%(LV,):$:.:%0L;):.0$)%-":"(",)Q%)+<<$K%W$):N#$<'E4#E
queològica.
Aquesta brillant formació va permetre que fes aportacions de gran interès en la
5$):N#$"%8+0$+/"(%$%8'0+#,"%0+(%8.,$<$O$Q%"82%M#",%<',:$,M.:%5$):N#$<Q%2+,%#+T+E
renciat i treballat. Gran coneixedor del funcionament jurídic (dret català) d’època
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les Universitats, el poder parroquial, el poder feudal... termes molt específics que
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Una altra temàtica que explora Josep M. Font i Rius és el de les "-'%@5+&#M%+&#*+#
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explicant el sentit de les vies amb les edificacions que estaven relacionades amb
+((+)J%
Altres temes d’interès que planteja són els 96-_.%9'+&#Y5+#M%5#+.#'+)=+#".#&\#X]AAQ%
moment en el qual s’ha d’afirmar succeeix una de les Revoltes més importants
que ha patit el municipi, la revolta dels barretines, que ha estat estudiada en proE
funditat en l’actualitat pel professor Jaume Dantí.
Aquesta revolta va lligada amb la poca entesa que tenia el poble amb el Comte
0+%-+,:+((+)Q%T"8S($"%2+,%+):.0$"0"%O+(%8":+$\%P',:%$%1$.)%+,%"(M.,)%0+()%"#:$<(+)%
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9+-'+-")%#*+#.d+Z95)&%6-%&=+#9"'".Q\#És del tot cert que el coneixement, tant esE
crit com gràfic, que ens aporta l’excursionisme és molt enriquidor per als muniE
cipis que han tingut una proximitat a Barcelona. Les millors fotografies del nosE
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llegat per la història de Centelles on queda encara un camí d’estudi per recórrer.
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programes dels anys cinquanta i seixanta utilitzen la llengua castellana; al conE
trari, ell fa ús del català, fet rellevant pel moment polític en què es trobava CataE
lunya. Cal dir que part del llegat Font i Rius en relació el municipi de Centelles es
/"%0$O')$:"#%"%(L4#\$.%8.,$<$O"(%0+(%,'):#+%8.,$<$O$EJ%
Josep M. Font i Rius i Antoni Pladevall presidint
un acte acadèmic any 1975.#.FZ#F<.![5#SY;5#
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E Josep Maria Font i Llovet i Tomàs Font i Llovet fills del Dr. Josep M. Font i Rius, recentment traspassat
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episodis suggestius i rellevants en terres de Nàpols.
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8. Les primeres etapes del règim municipal.
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9. El règim municipal en els darrers temps de l’edat Moderna.
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12. El Conflicte entre el municipi i la comunitat parroquial a
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germà de Josep M. Font i Rius, Joan Font i Rius (1920-2016), també ens ha deixat
un llegat molt digne d’estudi, ja que el seu interès per la història i el col·leccionisme
+(%/",%T+#%.,%M#",%<',+$\+0'#%0+%("%5$):N#$"%('<"(J
Si ressaltàvem Josep M. Font i Rius com un historiador metòdic i gran coneixedor
del dret català, ara ens trobem amb Joan Font i Rius, els articles del qual no tenen
el mètode o el coneixement històric de formació que ens aportava en Josep Maria,
però són articles pròxims, que ens acosten en el món de la història, en alguns dels
casos fregant la ficció. Articles frescos i periodístics, a l’igual que va ser el seu preE
gó de festa major l’any 1977 recordant les vivències des de l’arribada al poble per
M".0$#%0+%(L+):$.+$M
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Joan de Serrallonga i la Vila de Centelles. Programa de festa
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Centelles i un Sr. de Cuenca (Francisco de Zamora)

Dos d’aquests articles m’agradaria comentar-los ja aporten molt a la història del
municipi. El text de Santiago Rusiñol i l’article que en fa Joan Font permeten fer
una lectura visual del nostre castell dels Centelles a finals del segle XIX, ja que
T"%.,"%0+)<#$O<$K%+\"<:"%0+%<"0"%.,%0+()%+(+8+,:)%0+(%<"):+((%0+()%-+,:+((+)J%?+)%
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“Sols los que com nosaltres han sortit ab l’únich propósit
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d’excitació febrosa que presideix los moments avans
de marxar, moments en que ¬ns los homes més
matemáticament sérios, convertintse en aquell instant
en criaturas, s’oblidan del paper de serietat que
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L’altre és la gran descripció que fa FranE
cisco de Zamora al municipi de Centelles
l’ any 1789 , de la qual Joan Font en treu
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sacerdot el 1957. Col·laborà amb Eduard
Junyent en el Museu Episcopal i l’Arxiu
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Joan Font i Rius durant el pregó de festa major de 1977.
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Ha publicat nombroses monografies locals a part de la ja esmentada de Centelles
X[',"Q%-"):+((:+#c'(Q%+(%*#.((Q%*"(+,Y^Q%["#"0+((Q%>+/"Q%>",:%g.$#7+%>"T"9"Q%+:<JZQ%$%0+%0+E
dicades a monestirs i santuaris (Lluçà, el Fai, el Coll, el Far, la Gleva, etc.). Col·labora
sobre temes catalans en el Dictionnaire d’Histoire et de Géographie ecclésiastiques.
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darrers trenta anys en el camp de la geografia, la història i l’art catalans. Va ser assesE
sor general de la col·lecció Gran Geografia Comarcal de Catalunya, director de la CaE
:"(.,Y"%#'8^,$<"%+,%+(%O+#S'0+%@CCGE@CCHQ%$%0$#+<:'#%:"82_%0+%?L"#:%MN:$<%"%-":"(.,Y"%
(2002-2009), d’Enciclopèdia Catalana.
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Acadèmia Catalana de Belles Arts de Sant Jordi. El 1994 va rebre la Creu de Sant Jordi
i ingressà a l’Acadèmia de Bones Lletres de Barcelona. Té la Medalla d’Or de la GeneE
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talunya. Les dades recollides en aquests diaris són moltes. A més, l’any 1789 va enviar un qüestionari amb
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destacat viatger de l’època, Antonio Ponz.
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Antoni Pladevall sempre ha estat actiu quan des del municipi se li ha demanat
col·laboracions. És cert que els seus estudis sempre s’han relacionat amb el peE
#S'0+%5$):N#$<%8+0$+/"(%8'0+#,Q%O+#N%+,%(L64-)?5:725@!7!%7!A5+3B-57!&'!,'*3'%%'+%T"%
un gran esforç per apuntar temes tant de prehistòria i ibèrics (arqueologia i zones
O":#$8',$"()%+\$):+,:)Z%$%:"82_%#+"($:7"%"O.,:)%+,%(L^#+"%0L5$):N#$"%<',:+8O'#^,$"J
Els que hem tingut el gran plaer de coincidir amb ell i creuar paraules parlant de
història ens recordem que els programes de Festa major i l’Aproximació a la HisE
tòria de Centelles no són més que un inici perquè la història de Centelles és comE
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neral del municipi, que qualsevol historiador ha de fer servir de base per iniciar els
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de Fonètica Experimental. A partir del 1918 va dedicar-se a la logopèdia, primer
com a director tècnic de l’Escola Municipal de Sordmuts de Barcelona i posteE
riorment en el Laboratori de la Paraula on va aplicar la fonètica experimental per
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+-#.d%-%9%#*+.#=+5#")'%9.+;#>+)(#=d"@)"*")%"#+&=+-'")#')+&#>+)&6-+&#9+-'+..+-Y5+&#
Y5+#+-#+.&#>)%=+)&#>)6@)"=+&#M"-#+&9)%5)+#-6'+&#$%&'()%Y5+&#%#M"-#%-%9%")#+.#Y5+#
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Noms com J. Vilatimó, Josep Pujat i M.Furriols, persones sense formació en
l’àmbit acadèmic de la història, però van realitzar un profund esforç per marcar
una línia que ha arribat fins l’actualitat i ho em d’agrair a ells.
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Un últim article a destacar per la rellevància del personatge que s’esmenta a l’article
#C'%! A):'*79'! 7%! C-! D'-'! E7-*5%+! 5! F5)%> el qual s’escriu l’any 1968, per Josep M.
Torres de Gassó, gran pedagog del moment i deixeble acadèmic de Pere Barnils. En
aquest article explica el gran currículum de Pere Barnils en l’àmbit de la fonologia i
la logopèdia. És per aquest motiu que obria aquest apartat parlant de la gran obra
#+"($:7"0"%O+#%V(0+T',)%-+#0^%$%("%:")<"%0+%#+<.O+#"<$K%+,%8",)%0+(%O#'T+))'#%4(2+#:%
Mas Vilalta i m’agradaria tancar fent referència de forma breu a qui va ser també un
il·lustre centellenc que s’ha parlat en diverses ocasions a través d’escrits històrics
lligats els programes festius, però no ha despertat l’interès amb la mateixa força que
-+#0^J
=+#+% *"#,$()% /"% ,_$\+#% +(% FG% 0+% ,'/+82#+% 0+% @HHF%
al número 20 del carrer de Jesús a Centelles,
8.,$<$O$% 0+% ("% <'8"#<"% 0L])',"J% P$((% 0L4,:',$%
Barnils i Surinyach, filador que treballava a la fàbrica
0+% :+$\$:)% ('<"()Q% $% 0+% !"0#',"% n$'(% $% V(("J% 3"% )+#% +(%
O+:$:%0+%:#+)%M+#8",)%$%(L",Y%@HHI%/"%<'8+,c"#%+()%
seus estudis al Col·legi Sant Josep dels germans
8"#$):+)%0+%-+,:+((+)%',%/"%0+):"<"#%+,:#+%+()%)+.)%
companys, motiu pel qual era conegut com “El savi
0+%<"%("%!"0#',"dJ%?L",Y%@HCRQ%"82%@G%",Y)Q%/"%$,E
M#+))"#%"(%>+8$,"#$%0+%3$<%',%/"%+):.0$"#%0.#",:%,'.%
anys 5 cursos d’humanitats, 3 de filosofia i primer
de teologia. L’any 1902, quan es va adonar que la
<"##+#"%+<(+)$^):$<"%,'%+):"/"%T+:"%O+#%+((Q%/"%0+$\"#%
+(%>+8$,"#$%$%/"%<'8+,c"#%"%:#+2"(("#%+,%0.+)%T^2#$E
ques tèxtils de la rodalia de Barcelona. Les seves
hores de lleure les aprofitava per estudiar francès i
alemany i feia classes de llatí i francès. En aquesta
època també va redactar vocabularis catalans de
caràcter tècnic, que mai es van arribar a publicar, i es
va dedicar a compondre poesia la qual li va aportar
"(M.,%O#+8$%($:+#"#$Q%<'8%+(%0+%O'+)$"%e1"8',%1')_)%
1+:#":%0+%=+#+%*"#,$()%$%n$'(J
i Feliu” dels Jocs Florals de Cornellà del Llobregat,
(L",Y%@CGHQ%"82%+(%O'+8"%?"%8+/"%/$0"J
Va ser en aquest concurs on un dels membres del jurat, Mn. Antoni Jaume BarreE
#"Q%+(%/"%$,T'#8"#%0L.,%<',<.#)E'O')$<$K%<',/'<":%O+#%("%&$O.:"<$K%0+%*"#<+(',"J%
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tudis Catalans. Però va ser la passió per la fonètica que el va portar a treballar
de forma innovadora sobre la problemàtica dels sords muts i la fonètica, tasca
que va realitzar fins els últims dies de la seva vida. El Dr. Barnils va morir el 30
0+%M+,+#%0+%@CRR%/S<:$8"%%0L.,"%8"("(:$"%:$T'o0"(Q%"(%)+.%O$)%0+%*"#<+(',"Q%$%/"%)+#%
$,5.8":%+(%R@%0+%M+,+#%"(%<+8+,:$#$%0+%(+)%-'#:)%0+%*"#<+(',"J%4%("%)+/"%(^O$0"%+)%
O':%((+M$#%+,%((":S%L]%&Y5[#>+)#"#."#_6-2'%9"#%#>+)#".&#="-9"'&#*d6o*"n\
)(

Amb aquesta petita biografia actualitzant el programa de festa major de 1968 esE
perem des d’aquí poder fer més pròxim el nostre altre fill il·lustre Pere Barnils, desE
pertant l’interès dels lectors per no caure a l’oblit, com va succeir durant molts any
amb Ildefons Cerdà fins que es publica l’article que el va treure de l’anonimat.

\TS&=A<&A6!<&)D<+<(&5<A!9&BE<=D6;@&9&B)&16;3<D
4#_%-".&#*+.&#"-<&#M5%'"-'"#%-%9%#*+.&#01%+()%O#'M#"8+)%0+%T+):"%8"9'#%<'8+,<+,%
adquirir un format més de monografia, on cada programa des festa major parla
d’una temàtica concreta i s’escriu segons la temàtica que pertoca o s’ha escollit
aquell any.
Un programa que cal destacar en format de monografia és el que &d+&9)%5#.d"-<#
/001#>")."-'#*+#."#%=>6)'Q-9%"#*+#."#'(_6-", en què es parla de tots els àmbits,
inclòs l’històric i ens recorda la importància en temps passats que tenia el nostre
municipi quan es marcava el preu de mercat des de CentellesGJ
C+-#%-'+)+&&"-'&#&:-#"Y5+..&#>)6@)"=+&#Y5+#"P)"9+-#*+&#*+#/001#_%-&#"#/00JQ%
on amb nova gent col·laboradora amb noms encara ben actius en la cultura cenE
:+((+,<"% #+"($:7+,% .,)% O#'M#"8+)% $%&'()%9&# %# "-')6>6.(@%9&% #+<'(($,:% +(% ((+M":% 0+(%
O"))":%0+%T'#8"%'#"(J
Noms com Oleguer Bellavista (arxiver), Iolanda Martín, Toni Carrasco, Pep Rovira,
Lourdes Balmes i altres centellencs que col·laboren en la recerca d’imatges de
:+8O)%O"))":)%$%#+<'#0)Q%#+M$):#",:%.,"%$,T'#8"<$K%'#"(%"%0$"%0L"/.$%2+,%O#+."0"%
per qualsevol historiador local amb interès a poder analitzar com vivia la societat
0+(%)J%UUQ%$,<(')"%n.+##"%-$/$(J
!d"-<# /00J;# ">")+%Z# 5-# >)6@)"="# )+."9%6-"'# "=P# +.&# /\/11# "-<&# *d$%&'()%"# *+#
,+-'+..+&. Va ser aquest any que es varen realitzar nombrosos actes per celebrar
+()%@J@GG%0+%(L"<:"%0+%<',)"M#"<$K%0L4$M."T#+0"%0+%&"(:Q%',%O+#%O#$8+#%<'O%"O"#+$E
xia el nom del nostre municipi i diverses masies encara avui existents. En aquest
programa apareixen els noms de dues historiadores que durant un llarg temps
:$,0#",%.,%O"O+#%"<:$.%+,%("%#+0"<<$K%0+()%"#:$<(+)%5$):N#$<)%0+%<+,:+((+)J%8&#')"9'"#
*+#W")%"#?6.6)&#C+)-".;#$%&'6)%"*6)"#%#"9'5".#")Z%M+)"#*+#,+-'+..+&#%#4--"#^:=+S#
C"9$;#")Y5+(.6@"#*+.#=5-%9%>%\
Maria Dolors Bernal conjuntament amb Montse Rosell, Pep Rovira i Joan Corbalan,
"O'#:"#",% .,"% 8$#"0"% 5$):N#$<"% 8_)% T#+)<"% +,% (L+):.0$% 0+% (+)% 8")$+)% +,% +(% O#'E
M#"8"%0+%T+):"%8"9'#%0+%FGG@Q%+(%8K,%#.#"(%"%-+,:+((+)Q%O"#:$,:%0+%("%$,T'#8"<$K%
+):"2(+#:"%O+()%".:'#)%<$:":)%",:+#$'#8+,:J

G Es té constància que a Osona es collien tòfones des de l’any 1675, data en què s’enviaven des de Vic a la
casa del Virrei de Catalunya a Barcelona. Als anys 20 del segle XIX, un veí de Centelles, Joan Soler, que vivia
"%("%=("c"%!"9'#%0+%("%/$("Q%T'.%+(%O#$8+#%,+M'<$",:%8'0+#,%0+%:NT',+)J%?"%)+/"%"<:$/$:":%/"%'2#$#%("%O'#:"%"%.,%
negoci lucratiu i, amb l’arribada de la carretera i el ferrocarril, cada vegada més organitzat i d’abast geogràfic
més extens, en el qual Centelles va ocupar sempre un lloc central. A finals del segle XIX, el mercat de CenteE
lles marcava el preu de referència de la tòfona a tot l’Estat.
))
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grama que explicava la història dels actuals gegants però també dels seus anteE
<+))'#)Q%T+,:%.,"%"O#'\$8"<$K%0+%,$/+((%"(%T'(f('#+%$%("%<.(:.#"%O'O.("#%0+%-+,:+((+)%
durant el s. XX, on els gegants van jugar un paper rellevant. Aquest llibre o proE
grama es va encarregar a Santi Ponce i Josep M. Rovira, que en el seu moment
>",:$%=',<+H%9"%5"/$"%T+:%.,%M#",%+):.0$%)'2#+%(L;(+<:#"%0+%-+,:+((+)J%
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0'#)%$%M+,:%"82%M#",%/^(."%0+%<',+$\+8+,:%0+(%8.,$<$O$%)L$,/'(.<#+,%O+#%O"#("#%
0+(%:+#8+%8.,$<$O"(%0+%-+,:+((+)%$%0+()%@G%",Y)%0+(%-".%0+%*#.$\+)Q%0+)%0L.,"%/$)$K%
històrica i del Cau de Bruixes des d’una visió antropològica. I aquí va finalitzant
un període de col·laboracions diverses dins els escrits, cada cop més passant a
)+#%9"%(($2#+)%0+%M#",%/^(."%<+,:#":)%"82%.,%)'(%:+8"J%
Tanca aquesta època la monografia que es realitzen per celebrar els 100 anys del
centre parroquial, l’any 2010 i l’altra monografia per celebrar els 300 anys de l’esglél
&%"#>"))6Y5%".;#.d"-<#E1//, on a partir d’aquest moment ja no hi haurà articles d’autor
puntuals parlant d’història, sinó que seran llibres d’història en tota la seva totalitat.
Cal dir que els articles històrics apareguts en el programa dels 300 anys de l’esE
glésia parroquial tenen una gran rellevància i aporten nou contingut històric de
gran interès, gràcies a la col·laboració d’una gran comissió que es va formar a
(L+,:'#,%0+%("%<+(+2#"<$K%0+()%RGG%",Y)J

Portades dels programes de la Festa Major d’hivern del 2010 i de la Festa Major d’estiu del 2011, monografies per
celebrar els 100 anys del centre parroquial la del 2010, i per celebrar els 300 anys de l’església parroquial la del 2011.

H En Santi Ponce Vivet és nascut a Folgueroles. És llicenciat en Geografia i Història per la Universitat de
*"#<+(',"%$%0'<:'#":%O+#%("%8":+$\"%.,$/+#)$:":%"82%("%:+)$%{[#",)T'#8"<$',)%"M#S<'(+)%$%<",/$%)'<$"(%"%("%
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\TQ&36A6L;<19)@&M9@DN;9X=)@&
4#>")'%)#*+#.d"-<#E1/E, en el marc de la celebració dels 150è aniversari de l’aprovació
del Projecte Cerdà, es demana a l’equip de Raquel Lacuesta (servei de patrimoni arE
quitectònic) un estudi complet del W"&#,+)*Q. Aquesta obra que serà programa de
T+):"%8"9'#Q%"O'#:"%<',:$,M.:%5$):N#$<%0+%("%8")$"%$%O(",$8+:#$"%#+"($:7",:%.,%+):.0$%
5$):N#$<%<',):#.<:$.%0+%M#",%$8O'#:^,<$"J%
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constructiu de les finques però també de l’entorn aportant moltes noves referències
)'2#+%+(%<#+$\+8+,:%0+%("%3$("%0+%-+,:+((+)J
Acabaran aquestes grans monografies utilitzades com a programes de festa major,
+()%0')%+):.0$)%#+"($:7":)%O+#%(L5$):'#$"0'#%R)"-9+&9#U6="%)'2#+%+()%=6.%-&#0+%-+,E
:+((+)%$%+()%$6)'&%0+%-+,:+((+)Q%"O#'O",:%+(%8.,$<$O$%"%("%5$):N#$"%8+0$+/"(%0L+\:#"8.#)J
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ja que la seva família havia tingut un paper importantíssim en la distribució de l’aigua
+(%8.,$<$O$J
Tanca aquestes monografies el programa “l’altra cara de l’aigua” on es fa un repàs
de les inclemències que ha generat l’aigua els últims anys al municipi.

Indiscutible doncs després d’aquest recorregut i contingut històric que en el pas
0+(%:+8O)%+,)%5",%"O'#:":%+()%=#'M#"8+)%0+%P+):"%!"9'#Q%,'%O'0+8%,+M"#%("%#+E
llevància en l’aportació del coneixement històric que han tingut tots els articles
que s’han esmentat anteriorment. Uns articles que es poden arribar a catalogar
per èpoques o períodes històrics que són la base dels futurs estudis que s’hauE
#$+,%0+%#+"($:7"#%O+#%<"0"%<'O%8_)%"O#'O"#%("%5$):N#$"%0+(%8.,$<$O$%+,:#+%("%,'):#"%
població. Des d’aquest humil article, gràcies a tots ells.
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