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La Festa Major (notes).—L'Envelat, MERCÈ LLORENS.—L'Envelat, lu PCKS.—La Xvógtú'vú de
l'envelat, JOSEP M.* RuERA.—El Nen Jueu, ÀNGEL GUIMERA.—L'Envelat, JOSEP FiettRAS BA-

ssET.—Estiu. R. VILARÓ I GUILLEMI.—Evocació de Granollers, JOSEP M." DE SUCRE.—L'Envelat,
A. RosiCH CATALAN.—L'Envelat, JOSEP COMA.—L'Envelat, MARÇAL TRILLA I ROSTOLL.—L'En<velat, E. GUANYAVENTS.—La tragèdia a l'envelat, ·RAC>.—De la Festa Major, PEPET DEL CARRIL.—Una festa major, DIONÍS PUIG.—Èl *Ball de Socios», E. GARRELL.—De <re» Envelat, B.—

El sarauista, «NYAPAS».—La dona verge. MANUEL FONTDEVILA.—La màgica de l'envelat,
JAUME TÉRMENS.—Un poble sense envelat. JOSEP M.'' PUCHADES.—Festes

majors i envelals,

RAMON FERRER MONTPLET.—Hai-Kai de l'Envelat, ALFONS MASERAS.—Trascendència de l'en-

velat. *NYiCRis».^Envelat: Festa Major, CucH.^Juliol, FRANCESC MAS-ABRIL.—Somni
lesta, PERE MIALET.—Fira

de

policroma, JOAN PARDELLANS.—Vilamicó, J. BAUCELLSPRAT.—Què

suggereix l'envelat, JOAQUIM BAS GiCH.—L'Envelatl..., JOSEP FRANCH (Jofra).—L'encís

de l'en-

velat, E. SARROCA {'X/JÜ/—Envelats de Granollers, A. GARRELL.—Gent d'envelat, ESCOBAR.—
El «solo* de cometí, JAUME PASSARELL.—Els

records de l'envelat, O. SALTOR.—L'envelat

viurà sempre, CARLES COSTAS ALVAREZ.—•<Aquell» envelat, -L'ALTRE>.^Anècdotes d'envelat.
PLÀCID.—Noticiari

Il·lustracions en color d'ANDREU DAMESÓN, MARIAN LASSÜS i JOAN ^MAROENAT.—Dibuixos i
caricatures de JOAQUIM BIOSCA, DAMESÓN, MASOOUMIERY, PASSARELL, «RAC», ROBERT, FRANCESC
SERRA. TONI VIDAL, LASSÚS, MARGENAT. ESCOBAR.—Clixés de JOAN GUARDIA
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Ca Festa

Maícv

Casino de Granollers

Centre Catòlic

A l Casino es celebrarà la festa els dies
26, 27 i 28. amb balls a la tarda tots tres
dies i en les níts de dissabte i diumenge*
ja (Jue en la nit de divendres, dia 26, es
representarà al teatre de la societat la sarçuela Laisa Fernanda.
La interpretació d'aquesta obra — <Jue
és l'èxit més ^ran de l'any — és a càrrec de
la companyia de Lluís Calvo. Els principals personatges seran representats per
les tiples Sofia Verge i Teresa Planas,
el baríton P a u Gorgé, el tenor Vicents Simón i el primer actor còmic Miquel T e jada. Director d'oa^uestra és Josep £ s peitia.
£ ( prestigi d'aitals artistes, bé prou reco^
negut, creiem que ens relleva de ponderar
el què serà la representació de Laisa
Fernanda al Casino.
Els hAls es donaran al magnífic jardí
de la societat, bellament engalanat i il·luminat, i al jardí s'hi donaran també Concerts en les tardes de dissabte í diumenge.
La tarda de dissabte es donarà el t r a dicional Ball de Flors a profit de l'Hospital i Asil.
Per als balls i concerts i per a la funció
de sarçuela ha estat contractada l'orquestra Joventut Artística, de Barcelona.

La Joventut Artística donarà divendres,
dia 26, a la tarda, u n a representació teatral en el Centre Catòlic, posant en escena la comèdia de Linares Rivas, La mala
ley.
I en la tarda del dissabte, dia 2?, la
cobla La Principal donarà u n a audiçid
de sardanes al jardí de la societat.
1^0 cal dir que eU notables aficionats
han posat, com de costum, el major interès en l'assaig de La mala ley, i és per
demés dir que l'obra serà presentada amb
tot detall. .

£a unió Eiberal
Tota l'atenció del públic és concentrada
en la representació de l'òpera Aída, a n u n ciada per a la nit de dijous, dia 25.
Cantarà la cèlebre partitura de Verdi
l'eminent tenor Hipòlit Làzaro, constic^
t u ï n t sens dubte u n vertader esdevenic
ment en la història teatral de nostra cius>
tat l'actuació del famós cantant.
Artistes eminents com Josefina Blanch,
Concepció Callao, Ricard Fuster i C a n u t
Sàbat, baix la direcció del mestre Josep
Sabater, asseguren ona interpretació impecable, difícil de veure millor, de la més
popular de les obres de Verdi, la qual
altrament serà presentada amb tota riquesa i propietat escènica.
Per als balls, que es donaran al pati
de l'associació els dies 26, 27 i 28, tarda
i nit, s'està constcuïnt un envelat (tívoli)
amb les llotges en forma de galeria.
E l dia 25, a migijia, es celebrarà la típica
dansa i els dies 26 i 2? concerts al cafè a
les quatre de la tarda. El dia 28 el concert
es donarà a les deu del vespre.
Orquestra U n i ó Artística.

£a aihambra
La societat La Alhambra celebrarà els
balls tradicionals de festa major en el
magnífic envelat aixecat a la plaça de Per' pínyà, tal com tots els anys.

Chor amics de la "unió

Els concerts, que com els balls, son a
càrrec de l'orquestra La Catalònia, es de*
naran en el Cafè N o u .

A la societat choral Amics de la U n i ó
es celebrarà la festa major els tres primers
dies amb grans concerts i balls a la .»ala,
amenitzats per l'orquestrina T h e N e w
Broadway, de nostra ciutat.
El dijous, a la tarda, la massa choral
que dirigeix el mestre Ruera, donarà u n
concert i el divendres, a migdia, es celebrarà Ja típica dansa o ball matinal.

Centre íRcdical

Orfeó Granollerí

Els enveladors germans Gelabert activen la construcció del grandiós envelat
al parc de l'estació per als actes que ha
organitzat per aquesta festa major el Centre Radical d'Àliança Republicana.
El dia 25, a la nít, es donarà l'anunciada representació de Marina al teatre muntat en l'envelat. Cantarà la famosa obra
d'Arrieta la típle Maria Espinalt, que en
la darrera temporada del Liceu es revelà
com un dels valors més sòlids del teatre
líric. Contribuiran al conjunt de l'obra
els estimables artistes A n t o n i Mi ras, J.
Puig i J- M. Rabassa, que asseguren u n
notable quartet. Dirigirà el mestre Antoni
Capdevila.
Els dies 26, 2? i 28, tarda i nit, es donaran grans balls, que seran amenitzats per
l'orquestrajíorquestrinB J. Planas. Aquesta
famosa orquestra donarà u n gran concert
el divendres a la tarda. í per al dissabte
i diumenge, a migdia, són anunciats els
Espectacles Fantasio, tan celebrats ja pel
nostre públic en la seva repetida actuació
al Majestic. Formen aquest vistós espectacle, a més del notable conjunt que dirigeix Jaume Planas, la formosa ballarina
Carme Salazar i els notables artistes
Carmelita Aubert, Ceüa Deza, Juanita
Salazar, Araceli Le-wis, Xalma, J o h n
Lewis i Johara-Wells.

Acompanyat d'atenta invitació — que
agraïm — havem rebut el programa de!»
actes que celebrarà aquesta festa majoi
l'Orfeó Granollerí en el seu estatge del
carrer de Josep Umbert.
E l dijou.s dia 2d, n les deu de la nit,
es representarà el drama musical d'Alfons
Daudet i el mestre Bizet,
L'Arlesiana.
Aquesta hermosa obra serà representada
pels aficionats de l'Esbart Artístic, amb
la valuosa cooperació de la notable ac- '
triu Emília Baró, l'Esbart de Dansaires
Granollerí i la massa choral de l'Orfeó
que dirigeix el mestre E n Marian B a t a '
llet.

ESCULTURA
exposada pet Antoni Cumella a la
Biblioteca Popular

La Junta del Centre Radical adverteix
que, en cas de mal temps, la funció del
dia 25 es donaria al Majestic í els Espectacles Fantasio al Mundial Cine.
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La mateixa companyia divendres, dia
26, representarà El C:r del Poble, d'Ignasi
Iglésies i la comèdia de Pous i Pagès,
Un cop d'estat.
I el dissabte, dia 2?, a les onze de la
nit, la cobla La Principal donarà u n a
audició de sardanes.

foment de la Sardana
D'acord el Foment de la Sardana amb
l'Ajuntament, han organitzat extens programa per aquests dies de festa major,
havent contractat les cobles La Principal
de Perelada i Vilaró, de nostra ciutat.
Dijous i divendres, a migdia, donarà
audicions populars la Cobla Vilaró i lea
dues cobles el dissabte i el diumenge també
a migdia.
A l'estatge del Foment la tarda i nit •

Ma
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T o l ona Vi

Centre Galòlíc
-^.^.^. T E A T R E .^.-^.*

Festa Major 1932
Dtvendes, 26 ogost
Tardn, a les circ
Representació per la companyia
«Joventut Artística» de la comèdia

de Linares Rivas

La mala le?
Magnífica presentació
Conjunt insuperable
•

Dissabte, dta ^7

Tarda, a les sis

Aadíció de Sardanes
en el jardí de la societat

COBLA LA PRINCIPAL
de Granollers
dels dies 25, zS i 27, es celebraran balladcf; el primer dia amb la cobla Vilaró i
els altres dos dies amb les dues cobles.
£ D la tarda de dissabte, dia 27, es don a r à una sessió de ballets populars per
I'£sbart de Dansaires Granollerí que dirigeix el mestre A n t o n i Agulló, amb el
concurs Je les dues cobles.
I diumenge, dia 28, a dos quarts de
sis de la tarda, tindrà efecte, a la plaça de
la República, el I I I Concurs de Sardanistes pel qual l'Ajuntament ofereix onze
premis en la següent forma:
Primer, 2S0 pessetes; segon, iSO; tercer,
100; quart, 75; cinquè í sisè, de 5o, i cinc
més de 25.
.
Tocaran les dues cobles.
A la nit, encara les dues cobles donaran
altra audició al Foment.

Granollers S, C,
E n el camp d'esports del Granollers S.
C. cada tarda de tots quatre dies bi haurà
partit de futbol.
Dijous, s'enfrontaran els primers equips
del Badalona i el Granollers.
Divendres, el primer equip del Poble
N o u lluitarà contra el reserva local.
Dissabte, els primers del Terraesa i el
Granollers.
I diumenge l'equip B del Barcelona i
el primer del Granollers.
L n l'equip B del Barcelona figurarà, entre íiltres bons jugadors, el formidable
negre Dos Santes.

Testeigs populers
De les festes organitzades per l'Ajuntament no n'havem rebut cap nota, com
tampoc hem pogut obtenir còpia del programa de lestes, gràcies a l'ordre donada
pel senyor alcalde republicà, don Esteve
Camillo.
Dimecres, divendres, dissabte i diumenge, a migdia, es di.<>pararan tronades a la
plaça de la República, on també es celebraran festes infantils els dos darrers
dies, amb focs japonesos, elevació de globus i passatemps per pallassos.
Dijous es farà caritat als pobres a Casa
la Ciutat.
A migdia s'inaugurarà la Tómbola P r o
Pavelló d'Infecciosos a l'Hoüpítal i Asil,
que estarà instal·lada a la plaça del Bestiar, voltant la font pública en forma octogonal.
Divendres a migdia farà els seus atrevits
castells a la plaça de la República la colla
del Rabassó dels populars Xí(}uets de
Valls, que el mateix dia i l'endemà recorreran diferents indrets de la ciutat.
Diumenge, a la nit, es cremarà un castell de focs a la plaça de Verdaguer i u n a
traca valenciana de mil metres al llarg de
la carretera.

Assumptes

d'Hisenda

Agència Administrativa, F. Sala i Torres
Sant Roc, 10. primer pis

Testes religioses
Divendres a les deu es celebrarà ofici solemne a l'església parroquial, amb sermó
pel reverend doctor Mas de Xaxars.
Dissabte, hi haurà ofici de reguiem en
memòria dels difunts de la parròquia.
I diumenge oíïci solemne a honor del
cocpatió de la ciutat Sant Plàcid.

Assumptes

Municipals

Agència Administrativa, F. Sala i Torres
Sani Roc, 10, primer pis

Feslfl Halor de GranoFcrs
Dissabte, dia 27: Dlanieniie. dia 28

Sessions tarda i nit
Dues grsns represes : Dosfilmsde gran èxit

bamujerX
El procesode
Mary D u g a n
Dues ftrfins obres de la «Metio», parlsde*
en espanyol
Gran triomf de Maris Ledrón de Guevarc,
Rafael Rivelles i Joté Crespo

El guapo del batalló
Dibuixos animats

Noticiari Pathe Natàn

Dies 27 f 28: Tarda 1 Nil
Hom és advertit que la Biblioteca n o més estarà oberta dijous i divendre.", d'onze a ui-ia, i tots els altres dies després de la
festa major a les hores de costum.
El dia 18 clourà aquesta exposició l'artista local E n Francesc Serra, amb una
conferència sobre el tema <G.etorn al classicisme».

A\ TAajestic
L'Empresa del popular Majestic té
anunciades per al disssabte i diumenge,
dies 27 i 28, tarda i nit, dues pel·lícules de
les que han obtingut més èxit i totes dues
parlades en espanyol: #rLa mujer X» i «El
proceso de Mary Dugan», interpretades
per Maria Ladrón de Guevara.
L'aficionat a plats forts ja sap que el
dissabte i diumenge podrà anar a plorar
una miqueta al Majestic.

Sxposicions
Dues notes sobrehsortints d'aquesta festa major la constituiran sens dubte l'exposició d'escultura i ceràmica (fsiança i gtés)
d'Antoni Cumella, a la Biblioteca Popular, i r£xposició d'Art que han organitzat
u n estol de joves artistes i que s'efectuarà
a l'Escola Municipal de Música.
La primera és organitzada per l'Agrupació Excursionista, que així mateix té
anunciada la publicació d'un número extraordinari del seu Butlletí per a festejar
l'aniversari de la seva fundació.
Ambdues seran inaugurades el dijous
dia 25 i estaran obertes fins el 18 de setembre.
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NOTES
EI carrer de Maspons serà tot guarnit
i il·luminat des del carrer de Clavé £ns a
l'entrada de l'envelat del Centre Radical
d'Aliança Republicana.
— Per al diumenge és preparada una
Cursa de Bicicletes organitzada per la casa
Cicles Hernàndez,
— Ultra els extraordinaris partits de futbol anunciat.s, també es jugaran, en el mateix camp del carrer de Girona, partits de
tennis i de basquet-ball.
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À ccaaeníiia
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Director:

D . MaHUcl M a s j o a n

Carrer de Blasco Ibànez (abans Lliri). 8 : G R A N O L L E R S

Curs Escolar

1932-1933

Primera ensenyança * Nens í nenes

Pàrvuls •

Preparatori •

Elemental

•

Superior

S'admeten alun\nes des de 4 anys

Classes especials

Comerç : Idiomes ; Comptabilitat
Magisteri ; Batxillerat : Peritatge
Ortografia
Correspondència
Taquiérafia
( català i castellà )

Mecanografia
Càlcul Mercantil
Pràctiq[ues d'escriptori
Teneduria de llibres
Idiomes:

Classes

f
Cal·ligrafia
T Professorat mercantil
T Peritatge mercantil
^ Peritatge industrial
ï Ensenyameni d'aparelladors
^ Cursos preparatoris
^ Música i Dibuix

Català • Espanyol • Francès •

especials , per a senyoretes

tiiiiiiiiiiMiiiiiiiiinnitiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiilllMtiiiiiniiiiiitiiiiiiiiiiiriiiiiiiiiiitiiM

Nou

Anglès

professors

titulars

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiilliiiiiiiitti

•iiiiiiiiiiiiiiiiitii

competents

i

ixitiiiiiiiiiiiiiitiitiiiiiiiiiK

acreditats

El curs començarà el 1/"^ de setembre per als alumnes
de primera ensenyança
Per a estudis superiors, començarà el 1.*^*^ d^octubre
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I' R í) D U C T I-. S

O U IMIC S

-Y- V

R S M A T. T S

MARIAN PUIG
RRRRRSENTANT DEES AUTOMÒBILS BUICK

AUTOMÒBILS DE LLOGUER
PER
EL

A

RXCURSIONS,

MILLOR

SERVEI

BODES.

DR TAXIS

TAXIS DES DE 3

0

BATEIGS,
•

DE

ETC,

DIES I DE NITS

CENTS. KMTR.

GRANOLLERS

P'^ ^ GUIMERÀ, 8

AGUSTÍ
teixides

Corretges

. eru ^utej

Cotó i Pèl de camell

Agustí

Vinyamata

Publicacions La Gralla, 1/1/1932, p. 8 / Col·lecció de premsa i butlletins / Arxiu Municipal de Granollers

TELÈFON 96

CODINA

Fàb rica^ de^
' ^

ETC.

(C€Mf»utxins), 5 3

^^
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'Dipòsit

<ie

G i m e n f Vallcoívca
^

f^» 'Bavanffé,

Construccions

W

Qw?aMÈe^Ild?m

M

Mecàniques

Josep Boix
Cairer de Corró, l66 ** G R A N O L L E R S

i EaMMdtctvt

PASTES

G-A-I-G

Les millors
T e l e r -mecànic especial per a teixits de J o t e

P a s t e s p e r a Sopa

M a q u i n e t e s de llisos * Jocs de calaixos de
plat gran -» Telers en totes les a m p l a d e s
per a teixits de C o t ó , L l a n a , J u t e , Riç, etc.

ESPECIALITAT

M à q u i n e s per a la P r e p a r a c i ó de T e i x i t s
Jocs de calaixos dos a dos, especials per a
C r e s p o n s i altres articles

QUALITAT

EN

PASTES FINES
EXTRA

Despatx

Construcció i Reparació de Maquinària
Transmissions de totes classes

Carrer^ de- Sant Roc. 4

GRANOLLERS

y
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GARATGE
BAULENAS
EL

MES

IMPORTANT

Servei complet de r a u t o m ò t í l
Vulc anització i Recauxutatge
Carroceries ¥ P i n t u r a «Duco»
Rectificació de cilindres
Engrassament a pressió
R e c a n v i s i Accessoris
G r u a de remolc
Servei de dia i de nit

fïtW* tlK

P r i m , 174

Granollers
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Telèfon S6

Qcadèmía de 7A.úsica

Ce reals
Fa rines
Sa gons

a càrrec dels mestres

Trancesc Vilaró
^osep f\r Vilaró

JAUME

Car b u r o s

Adobs
Olis

ILLA

eiiçons d e

Piano, Violí, Solfeig i Teoria

GRANOLLERS
Plaça de! Bestiar, 5

Av. 14 d'Abril

Telèfon 16

(LLAOONER)

n^^HiLj 1

Telèfon 155

XOCOLATES
I.A
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Granollers

Cfavesseres, I, l££

MARÍ A

itiiiiiiiiiiriiiDiiiiiiiiiiiMiiiriiiiiiiinii

r

iiii

REGINA

PRKKER1I>A

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllltl

Illlll

tllItlKllllllllllllll

<llll

ESPECIALITAT

XOCOLATES SELECTES A M E LLET
a 1*25 i 0 ' 6 0 p e s s e t e s e l paquet

EXQUISIDES

PASTILLES A EO CTS.

ItimiiiimuiiiimiiiiMiiiiiiimifiiiiiiiiiiiNiiiiJiMtiiiiiiiiiiimiiiiimMiílii'iillH'iitiiliMiliilMMiiiiniiiiiii

Fabricanl:

Representant a Granollers:

JOAN SABATER

R A M O N GARRELL

Sant Feliu de Guíxols

R.icniTio. 58

lA CONSTUDCTORA VALLESANA
AB4NS MOSAICS ESPINASSA

CICLES

HERNANDEZ

C a r r e r de Clavé, 42

GRANOLLERS

Construcció i reparació

Esmalt al foc i nique-

dc bicicletes

latge

Fàbrica de

iVIosàJcs hidràulics
L a m é s i m p o r t a n t de la c o m a r c a
;; S e m p r e

grans

existències

A.h Qfi'tfl Granollers °T"\ , ,
Alba,96i98

^«^.^^«_»i^«^

Clave, 21
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Oran

a s s o r t i l en equips p e r a e s p o r t

Knric Garrell Alsina
iiiiiiiuiiiNiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin^

Taller de Construcció de Material Elèctric
PRODUCCIÓ

I

N A C I Ó NA L

INTERRUPTORS

I

COMMUTÀDORS

DE PALANCA DE 5 A i,5oo AMPERS
BLOCS 1 P L A Q U E S FUSSIBLES * MA.
TERIAL D'ALTA T E N S I Ó
ELÈCTRICS

PER

A

.

TIMBRES

CORRENTS

DE

PILA DE 125 I 220 V O L T S * C O N T A C T E S
DE TIMBRES ^ BRAÇOS P E R A E N LLUMENAT

,

PECES E N

TORNILLERIÀ
SÈRIE

T A P E S P R O T E C T O R E S PER A I N T E RRUPTORS, COMMUTÀDORS
I PLAQUES FUSSIBLES

TIMBRES

ELÈCTRICS

MARCA R E G I S T R A D A
P a t e n t 121610

Granoll
ranoiiers
Despatx
Carrer

•

RicOma^

Telèfon 22
134
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tallers
Joan

Montana.

1 2 7 - 1 3 3

DrOjèueS

Especialitat en Pintures

Cirurgia de gola

^^^^^^^^^^^

.. I BrotxeriQ de totes classes ••

"Nas i Orelles

Plomalls : Esponges : Gamuses

0r, Sluís "Noves

i altres estris de neteja

Olis i Grasses per a maquinària
lltllMIlll·lllllllllllllllll

Petroli

tlllllllllllllllllHIIIMIIIIIMIIIIIIIilllllllK

Sx-pPofessoi' ajudant de la *Tacuitat de TAedicina

: Servei de.' Gasolina

Josep

Armengol

Plaça Perpinyà, 5 i 6
•
Telèfoiv l5l X
GRANOLLERS

TALLER

Sarcelona

Granollers

Vaièncm, 228-l,^'-

CaiYer poríalet, 2

V i s r o 1^- •".fl7

©ijous I ©lumengea, dw 9 « 1

D'LNQUÀDLRNÀCIONS

J oaiv

Carb

LLIBRERIA

FIGURINS

SEGELT.S

.MATERIAL HER E S C O L E S

UE

CAUTXÚ

OBJKCTKS

D ' E S C K I L Ï O k' I , D I HU ÍX

S A NT

15 •

\< (LC ,

C L A N' K ,

44

•

G R AN O L L

L:

I'l I

1 IMNTTR A
M A k (. A i, L .

4

D

I^ S

FABRICA DE L L E I X I U S

Periòdics : Revistes ; Llibres

rs/lARQUES

LA PORXADA

Francesc Gurguí
C l a v é . 44 : GRANOLLERS

LA COMPETIDORA

Corresponsal de les Publicacions Gallacb
Revistes de Modes per a modistes
Periòdics i Revistes d'Esports
Assortit de Novel'les cinematogràfiques
Venda de Postals

Promptilüil en els encàrrecs ile llibres ile loles classes
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• ELS DE MÉS

UENDÍMENT

D. Slrvent Serret

i

Fàbrica: Corró, 9 8 • Despatx: Prim, 9 9

La Indústria del Moble
GRANOLLERS

Doctor^ Robert, 28

>iiiiiniii|[|[<rMiiiiiHiiii|iiMMiiiiiiiiniMm||iiint|iii>iN||ii

l|iiil|||Iiiii[|||ri<l||!liii[|||!iiii||||ni||[||iiii||||ifii|||||iit|||||iU]||||ii|||||i>iM|||iii||{

La casa on trobarà el més éran assortit de^

MOBLES
a preus mes barats
Aquesta casa í la casa M o n t a f l é s í A r a z u r í , de Barcelona,
són les úniques per a la venda a Catalunya dels Mobles fabricats
per l'acreditada

Casa BenllocK, àe^ València
La

Fàbrica

més important

d'Lspanya

Fabricació de Mobles d'Encàrrec
Lis models més nous

L i s estils més variats

Sempre trobarà 1 5 "/, de rebaixa
LI màxim

de^ cjualítat

i el mínim

de> preu

LA INDÚSTRIA DEL MOBLE
Granollers: Dr, Robert, 28 • Fàbrica i tallers a Vallromanes
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Indústries Murtra, S. A.
Fàbrica de Teixits

Fàbrica de Cintes

GRANOLLERS - BARCELONA
Despatx

Carrer de Casp, 66 * Barcelona
Telèfon 17741

Fàbri
Granoll
rica
a
ranoiiers
Carrer de Joan Montana
Telèfon 188

A. V I L L A
* PINTURA V
DECORATIVA

PINTOR

*RÓTULS .
AL CRISTALL

•i-

N o v e t a t s erv. P a p e r s
per a decorar habitacions

Especialitat en Ròtuls

GORRES

de totes classes

VILLA
GRAN MODA
PREU

Granollers
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REDUÏT

Clavé, 23

c?^

die ífteiL^tts dl

/íi)

Ml

r*

rctíioiicr

^cíc[k>a Í 4 2 7 8

r^.

(aBtttns tic (a
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indústria)

OtlÓ

Desengany i'sü
Vostè pateix de l'Estómac:, ciel F'etge,
cJeIs Budells o de F^estrenyeiment?...

POLVOS CERCAVINS
Amb una sula vei^ada
n'bí ha prou per a calmar a Tacte qualsevol
dolor per fort que sigui

La m à x i m a g a r a n t i a per als m a l a l t s de

blagues a l'Estómac: Hiperclorliídría: Vòmiïs: Roís
Pes a l'estómac:Dilatació:IndigestióiRestrenpament
||IMI|||IIII||||IIN||||III|

Hosíra éraíis

als que presentin aquest a n u n c i en
els Centres d'Específics i Farmàcies

Preu: 5'50 pies.

S'enüien mostres ais que ÍÏO demanin • Farmàcia eercauins. Unió, 5, Barcelona

Dipòsit a Granollers: FflRMfleifl RflHOLfl: Carrer de Prim, 23

CLÍNICA

MATERNAL
dC

2)r. S^. Qarriga i cRoca
Professor ajudaní de la Facultat de Medicina de Barcelona

Mel^e per oposídú de la Secció d'Obstetrícia i Giaecoloéta de rHospital Clínic

Metge tocòieg de Granollers

Parts : O p e r a c i o n s : Malalties de la d o n a
Diatèrmia: Estança c o m p l e t a per m a l a l t e s
• I

GRANOLLERS
Carrer de Prim, 14
Telèfon 14

Dies de visita
Dimecres, tarda, de 7 a 10
D i j o u s , m a t í , de 9 a 1
Diumeníie, niuií, de 10 a 1
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Raiss X
Raílioérafies

Consultori del

Dr. S. Raméntol

instantànies

de

malais

dels

b u d e l l s , e t c , i t o t a c l a s s e de f r a c t u r e s
xat

f

En

casos

d'urgencia,

pulmons,

d'ossos, sense

entrega

dels

clixés

cor,

estómac,

desfer

l'engui-

als

deu

minuts

Visita
Dies feiners, d e l 2 a l i d e 7 a 9
i en hores convinéudes
Dijous.de 9 a 1

Granollers
Pi i Margall, l 4
Telèfon 109

J.

JYias

L·ollellmir

Doctor en Medicina i Cirurgia

J.

Zi lera i U*apara

Ex-Intern

de

la

Clínica

de

Dermatuiogia

NctÉe de la Casa de M a t e r n i t a t de B a r c e l o n a

de l'Hospital Clínic

Malalties

Malalties

dels nens
BARCei.ONA
Consulti! diàril·l, (!»• A a 5
Ansi.'is Mariii. 48
Tfléfüii 50ÜÍ.X)

de la Pell
i de la S a n é
BARCELONA

GRANOLLERS
tots els dijous, de Ht a 1
Carrer Espí i Grau, 2
(Casa Pedrala)

T.léfon lÜLÏ
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Visita tots els dies, de
4 a 6 de la tarda
Consell ú>- Cent, 325
pral. 2.*

GRANOLLERS
Visita tots els dijous,de
9 a 11 del mati
Carrer Sant Roc. 10
[)rinier pis

A^ntiga F^armàcia

del Dr. Balv^ey

del

Barcelona

A n à l i s i s Clínics de
totes classes

P l a ç a N o v a , 10
Carrer Corribia, 2

Casa especialitzada en e l
despatx de receptes

E S P E C Í F I C S NACIONALS I E S T R A N G E R S

SalMcié

Dr. F. Serrallach Julià
Exinicrn per oposiciú Jc l'Hospiral Clínic

Ex-alunine dels Hospitals de París, Viena^Francíort

Malalties de l'Orina
£ïïifcfpieix

el«

Cbvc

la

Jndisttensable

RAIGS X

ffetna
a Ics «iO"

n e « cmbapassades
qifc cFicn

Ronyons * Bufeta « Pròstata

esses

:: "Molt úlil

al CFcixctrtenf

Radioteràpia profunda

i a tes
dels

Clínica d'Operacions

per
nens

Balmes,

250

Barcelona
Treparat

a la ffarmdcia J. S^uchades

Plaça de la Llana,

DE

VENDA

11 f Barcelona

A LES

FARMÀCIES
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,
^

Carrer Balmes, 230
Telèfon 7 9 0 7 3
Consulta de 3 a 5

Granollers
P l a ç a d e les Olles,3
Els dijous dematí

F^/\B R I C / V

D

E G / \ S E O S E 3

U / \

C A X A L A Í N / K

Especialitat

XUT!
El m i ü o r

GOL·!

refrescant

El m é s

deliciós

Beguda ideal perals esportmans:Tonifica l'organisme
Rabr-icant:

« J o s e p

F ^ d j ^ d a S

:

Greioollers

Carrer de Barcelona, 134

F^armàcia • Drogueria
E s p e c í f i c s
D ipòsit

fN^ciooeils

d eS è r u m s

Estn^nge^ns

^

/Vnàlisls

c u n e s d e l e s c a s e s ^^1 t>is^^^

g

classe

de

L.u-

^M

d e Solució

•

^

•

Madrid

i Va-

I

i Meiíster

cius, d'Alemanya

•

•

•

repi'esen tan t a

d e tota
diària

electrolítica

• (L-íquid

Rel·lícules, RIaQues i P a p e r
( U n ic

Clínict»

# Obtenció
de

Carrel)

GEV/\ERT

Granollers^

D r . R o t > e r t , l a i l'^ b i s

Telèfon

I7ii

1 Vol vestir sempre elefant?

i

o

deixi

d e •visitem

on t r o b a r à
la

sempre

temporada

S a s t r e r i a Josep E n t r a i g a s
•Sant R o c , 9 : : G r a n o l l e r s
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les

a preus

l a S^stner^iei d e

darreres
realment

novetats d e
baratfssims

^cumatics

-r ^€:€:^ss€>i^is -^ Vulc€íïïÈÍt!gía€:ic>

Aquesta casa

PERE GINER

Recordi-ho, es la prií
mera que té muntat
u n equip complet de
maquinària per a la

Gasa Fundada Tany 191S
C o r t s C a t a l a n e s , 669 his : Telèfoiv 5 l 6 9 6
(Entre R o g e r d e Flor í I>iàpols)

vulcanització p e r fecta, invisible i
resistent

Vuilcamitz^a^ció

d i à r i a .

Aquesta casa
no té agents de cap
classe i són únicament
els seus mateixos clients
els que es cuiden de
propagar el resultat
dels treballs que^ se^
li confien

lYIuníatge de neumàtics gratis per als clienís

M. Fortuny i Montané

L'

IMMILLORABLE

PÜPERDErUHIIR

%ccpeps
A

Classes selectes
&.€M.b€>T'€tcié

csjpccial

11f
'Davcdcna
IIIIIINIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII)

'^nsseig

Illllllllllllllllllllll

del

Tcléfcn

REPRESENTANT A GRANOLLERS

IIIMIIIlItllIlll

Francesc

S o r n , 19
1SSS2

Saló i Tcfvvas

CAKHER DK SANTA ANNA, 15

FONDA I BAR CAN PERET
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiii

Casa antiga i acreditada
rC^ _u_i.n„ _a

^
j _
casolana
de

11)17017
-L J L J J L \ X _ J

T^TTTA/Í A Tl>/^
JL^ L L J

IVx JÍ~]LX\ \_y

GRANOLLERS

primer^ ordreEconomia : Pulcritud

IIII

IIIIIIIIIMIIIIlllllllll

PLAÇA GI'IMIIK'A, U

POSTA DE GASOLINA
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l Licors de les millors rnartiues
rnart[!ie5
A p e r i t i u s : Refrescos

DOCTOR ROlilORT. 34

PER AL PROVEÏMENT

Xampanys; Vins

Begudes gelades

D'AUTOMÒBILS

Encàrrets

Barcelona
Hoíital Bona Sort
Carrer de Catders. 12

R amon F

^

Kncàrrecs

l^UeraS

OranoUers

Avingc'B S. Russinyol, 25
Tarafa, lOO : Telèfon 68

RE C A D E R

Telèfon 19741

Sabateria Casanovas

SERVEI DIARI I RflPID EN flUTOEHMIÓ
Centre de Recaders
Tantarantana. 8

Granollers, Montmeló, Barcelona i uiceüersa M o n t m e l ó

Avinguda Sanfiago Russinyol, 25 i Tarafa, 100 :: Telèfon 6S

Telèfon 10792

Pla(,a P e r p i n y à , 6

Tenda

L'Econòmica

GRANOLLERS

ffi:::::::::::::::;:::":::::;:-:::::::::::::::::;;;::::::^:^:;:::::;::::::::::::::;::^^:::::::::::::::;:::::::::;^?:;::;;:;;:^

\m\

ENRIC PUCHADES
:•(?

..v-··A—·.y—*—•*•• • A · — * • — - v - A

;•(

Confiteria i Queviures

fins

GALETES

Lfeí condensada

Dipòsit de^ Queviures
de tota classe

Núria

Plaja

Vins de» marca

Indiscutiblement

Importants

Xa mpanys

la millor

factures

liroduclos Làfiíeos S. L
de Manlleu

Proveu l'especialitat
de la casa

"Marias" de llet
-üf

:«:

P L A CV A

DE

LA

a Girona

I a València

w
f

Fabricada per

manu-

REPÚBLICA,

i8

GRANOLLERS

CARGOLS : LLIMES : BROQUES
NIVELLS : ESCAIRES

FERRETERIA

^ . Qïïíinavl
ACCESSORIS

PER

i
A

Eixos per a icansmisaions : Calibrat de totes mides ; MàneAucN
per a unions : Coixinets d'untatge continuu i n boles
Politxe.s
de fusta, uluniini i estampades
Cofretgeii
Tiretes i tota mena
d'unions per les mateixes
G A 1^ R G T S
RODETS
E _s P A S E S

Silkoil

Alfons IV, 2 9

OLIS

Hcfcabcvl

LA I N D Ú S T R I A

TÈXTIL

Tacs : Tira-tücs : Guia-tacs de cer ; Molles per a pintes T MoUe»
per a Aarrot
Planxetes pel a dibuix : Coslciles maquineta
Taps
Cordill per n pintes
Ganxos per a caltjues de macluinetii
Mosquetons, eic, etc,
ARANYES
ESMALTADES
BITLLES

.
GRASSFS
VALVOLINES
Lubríficants d e Pen.silvanta

GRANOLLERS
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PEUS DE REI I EINES DE TOTA
CLASSE PER A TALLERS

: - :

Silkoil

Telèfon 150 B

CAFÈ
LA UNIÓ
LIBERAL

Restaurant
a c o r r e c d e Pene: Villa.
Servei a la carta

Senv^ei d e

Ressopons

GELAXS

FABRICA DE

eonserues

-^

a

^^

Sandwíchs

domicili

SHBHTERIH
Magatxein d e

FUITES SEOnSS

Calçat fet í a mida
Els models de més novetat

Telèfon 170

Compra de Pinyons,
Avellanes, Ametlles
i Nous

Abans d'adQuirir
elseucalcal,
visilí aQuesI
DOD

per a Homes, Dones t Nens
IMIIII1NIIM

III

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIinillNllíllllIMMIlllllNlllMIIIIIIII

Sempre el tnés non de la moda!
Sempre els preus més barals!

Fàbrica i bespalX;

Telegrames i telefonemes

Carrer Barcelona, 121 al 131

" B U L T A "

Granollers
(Barcelona)

MATERIALS
DE

6ran assortit en Calçat

CIMENT

I AM I ANT

Carrer Clavé, 36 •

URALITA

6ranollers

ELS MILLORS
materials per a
la construcció

Canaletes
• Granonda
• T u b e r i e s lleugeres i a p r e s s i ó
Tuberia sanitària " D R E N A " • Dipòsits • Canals « Canalons
Revestiments • Cel-rasos • Fibro-marbre • Revestiments
estil m o d e r n • E s p a t l l e r s " D E K O R * " a m b relleus artístics
D e m a n e u s e m p r e ia
marca de qualitat

URALIXA
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Despatx: Dr. Robert, 31
CM r f l n o 1 1 e r s

I

Suhiniïiistre

R

de

rça 1

Llum

LAiietaccio

vJlLia„/'^

K^-

-'t^È

•e

ais
L·lectriques

ídro a. Sant

''Pau de Si'guries

i ii

Camproilón

i

eserves
a Centelles

i erniiaues
i u G-r^éinolIers

Cines c?
TcJcíon
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ij^ranoílers
126

N eumatics Ball oon Gegants de Goodyear
iVostè vol reduir diís^íastainénts i niptitrcs, |H;·rllongíir lit \'i(i<i dels seus camions i ri·liriixiír l'actuiíi
cost del seu fiincioiianient? Pot ; cnnse^uir-ho (equipant els sens cíiniions o riutoniòbils innh neuniàtics
Balloon di; Goodyear, yians i elàstics, resistents a la
calor i que tarmi que els seus vehicles marxin amb
tanta suavitat.coui ets cotxes automòbils.
Kls iietimMics Bídioon j,'ey;itnls de (joodyear'han
augmentat la vi'locitat del camions i nn s'escalíen
malgrat les grans distàncies del transport modern.

En els camins costeruts no fallen perquè porten
en f;l seu si les cordes SUPETWIST que atenuen
el reírec amb el sol, en lloc de vèncer violentament
la seva resistència. A les pujades i a les corbes
donen major seguretai a les rodes. Kls Balloons
resisteixen els serveis més din-s i porten la càrrega [ler llocs on altres s'atascarien... ^Per què
no canvia ara amh Goodyear Balloon? Cregui
(|uc seria una de les millors decisions que vostè
podri.i petidre,

Açgents d i s t r i b u ï d o r s

GARAT
Prim, 174

-^

A
U
L
E
N
A
S
Telèfon 86
GRANOLLERS
-^

&®6>ffi
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£a
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V o l u t n VI

LA FESTA M A J O R
Cenlre Badical d'Aliança RepnlilicaHa
Festa Major de^ l932
D i e s 25, 26, 27 i 2S d ' a g o s t

LLUÏDA DANSA

Nit, a les deu en punt

en e) saló Je la Societat

Esdeveniment teatral

L'espectacle de les grans capitals a Granollers!
Presentació en nostra ciutat de! més f^ran divo tenor del món

Hipòlit Làzaro
t

'

D i j o u s , d i a 2 5 f "'«5 sran esdemnimenl j ^ j
EspectaclB de prlrnup nrrirp

^ j

j

Presentació de l'eminent artista proclamada pel públic i la
premsa la D I V A D E L A V E U D ' O R

Dia 2 5
A les dotze:

Festa Major 1932 • 25,26,27 i 28 agost

secundat per les primeres figures líiiques

Maria Espma it
i dels notables artistes lírics

À. MIRÀS
Tenor

J. P U I G

J. M. RABASSA

Bsrílon

Baix

Representació única i extraordinària de la famosa í popular
òpeia espanyola en tres actes, del mestre Arríeta,

Mestre director: J O S E P S A B A T E R del Teatre del Liceu

MARINA

Representació extraordinària de la grandiosa òpera en 4
actes i 7 quadros, de l'immortal mestre Verdí,

l 5 coristes d'ambdós sexes -* Oríjuestra formada
per notables professors

loseíina Blancd: Concepció Cailao:R!cflri] FastcriCanai Sadal
Soprano

Mezzo-sopiano

Batíton

Baix

A-I-D-A
30 coristes d'ambdós sexes ¥• Cos de ball i comparseria del Liceu * Més de 100 persones en escena

Esnectacie mai visi a Granollers per la seva grandiosital

Orquestra Unió Artística, augmentada
fins a 30 professors

GRAN

B A N D A

E N

Dies 26, 2 7 i 2 S ^ ^ ^ ^ ^
Dia 28. nit, a dos quarts de deu

G r a n s Concerts erv. el Cafè
Tarda, a les sis

N o u decorat de Manen i Lamuela
- ^ - ^

Sastreria Malatesta

Dies 2 6 , 2 7 i 2 8 —

--

Concerts : Espectacles Fantasio : Balls
en el Monumental Envelat aixecat en el Parc de l'Estació
Divendres, dia 26: A les 4 de la tarda. Concert per la famosa

Orquestra

J. PLANAS

a m b els s e u s deu d i s c o s v i v e n t s
(exclussiu pels senyors socis)
Tarda i nit: G R A N S B A L L S per la mateixa Orquestra

E S C E N A

Decorat: Valera i Z a b a l a * Sastreria: M a l a t e s t a

Dies 26 i 27, tarda a les 4

Mestre director, A N T O N I C A P D E V I L A del Teatre Liceu

Nit, a dos quarts d'onze

BALLS A L'ENVELAT
Tots els Balls i Concerts són a càrrec de la notable

O r q u e s t r a - J a z z O r q u e s t r i n a U n i ó Artística
augmentada íins a j 9 professors

Dies 27 i 28

Mati a les onze

Espectacles

FANTASIO

Les atraccions de fama universal

XALMA ^ CARMELITA AUBERT . CÈLIA
DEZA
CARME SALAZAR ^ JUANITA
SALAZAR . ARACELI LEWIS r JOHN
LEWIS ' JOHARÀ-WELLS

G rans Balls Tarda i Nit
amenitzats per la famosa Orquestra J. Planas

La representació teatral tindrà efecte a l'Envelat Monumental aixecat
al Pare òe l'ELstació. I, ai el temps ho impedia, es donarà al Majeatíc.
Els Espectacles Fantasio, en css de no poder-se celelirar a l'Envelat,
eü donaran al Mundial Cine.
..

- • i
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Ea &z€Èna.

£'€nvcl€íi
E l típic envelat de tela virolada,
d'alegres éallarets lïue el vent fa t r e m o l a r ,
va poc a poc e n g o l i n t la g e n t a d a
a f a n y o s a de fruir Tencís de d a n s a r .
D a m u n t la catifa llisquen les parelles
u b r i a g u e s de l l u m , cadència i brogit,
ressò de rialles que fan sentir e//es,
q u a n a frec d'oïda p a r l a ell atrevit.
E l s vestits de r o s a i b l a u s'Kí barregen
a m b els verts, els negres, els grocs i vermells.
Color|,.. Q u è més d ó n a q u a n u n cos cenyeixen
de d o n a bonica? ( A i x í pensen ells.)
I o p r i m i n t s u a u m e n t la c i n t u r a flexe,
els u l l s n o s ' a p a r t e n dels ulls estimats
v o l g u e n t - b i sorpendre, potser, u n reflexe
que sigui esperança d ' a n h e l s confessats...
L ' o r q u e s t r a h a finit i e//es sufocades
v a n a o m p l i r les llotges, p a r l a n t en secret,
ofegant rialles, raiírant a esquitUades
m e n t r e ells encenen altre cigarret.

I giren i volten a l t r a vegada,
i ells vels, que se'ls m i r e n , s e n t e n el delit
de viure de n o u aquella k o r a d a u r a d a
que d u r a u n i n s t a n t i és.... u n infinitl
Més, v a a c a b a n t poc a poc la gatzara
i es va fent petita, fonent-se a m b la n i t ,
d e i x a n t el segell en més d ' u n a cara
i a b a l t i n t les testes a sobre del pit...
J o , s u r t o al defora i vaig a l l u n y a n t - m e
servant, però, encara aquell s u a u perfum
d ' u n a donzelleta, que> em força a g i r a r - m e
vers la g e g a n t i n a cuqueta de l l u m .

E l típic envelat de tela virolada,
d'alegres gallarets que el vent fa tremolar,
poc a poc va l l a n ç a n t la g e n t a d a
lassada de fruir l'encís de d a n s a r .
M. L L . A .

£'€nv^lal
Somrius, multicolor,
amb cordes gronxadisses de navil'li
i amb banderes—aletes de voltor—
perquè el pensament hi oscil·li:
expiossió trepidant—auto, motor.
Cares fresques, cares molles
amb notes de corneti;
palau d'alegries; colles
de gent qde es vol divertí.
Envelat, palau encès
de serrells, de llums i aranyes.
(Aquest paisatge del Vallès
amb pollancs i rius i canyesl...)
Tota la gent ve de lluny,
per la porta encalífada.
Aquest aire que es despara
com una corda que grunyi...
Mossec, oreneta, mirall,
rata-pinyada atrevida
com una ala de ventall
que de lluny sembla que us crida.
Palau de galtes inflades
amb un somriure de dents,
enlre fresques encaixades
dels amics i dels parents.
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Ets el cimbori més alt,
realme fresc de campanes;
el cor redoble el timbal
en quatre parets humanes.
Si vingués el vent més íorl
amb música d'ombra i veles,
envelat, tu que no arreles
lluitaries amb la mort.
I íores globu de festa
amb l'esponja degotant
i quatre brins de ginesta
per fer llum al teu voltant.
Damunt la terra aílisada
bat el cor mig espremut
en petjades enterrades
i un alè de joventut.
Envelat, damunt la vila
tens tot l'aire d'un gegant;
damunt d'un cercle refila
un vol d'ocells, trepidant.
I hi picotegen les perles
d'un collaret esguerrat
que a la nit són com estrelles
caigudes en un combat.
lU PONS

Ha

gralla
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Ea

gralla

Vol

€>aL tv€íffèdÍ€JL
Damunt d'aquell tros de terra, que duraiil l'any ha fet brollar de ses entranyes la meravella dels seus fruits, ha estat aixecat l'envelat d'aquesta festa maior. La catedral de l'iiU'fíria
té enguany un bon solar.
Arribat el primer matí de la festa, l'envelat ja mostra als
quatre vents la seva virolada draperia. Els xicots del poble
l'han convertit en estadi dels seus jocs i trapelleries, (-mpipant
els enveladors, qne prou enfeinassats estan a cosir la califa i
aixecar el tablado dels músics, que no era la primera vegada
que s'havien oblidat de íer. I així els sorpendrà la processó,
que boi emparant-se dels raigs del sol, s'arredossarà allí, des
d'on s'oirà un niotet i el ïedeuni que entonarà el senyor rector, convertit aquell lloc en una ara simbòlicament mística,
enibleniàticanient pagana. I passarà la processó, deixant l'envelat embaumat d'encens i de misteri,
Ve la tarda, i quan els raigs de sol donen l'últim adén
començaran d'acudir aquelles persones de bona fe, exactes al
compliment del deure, i així poc a poc va omplint-se l'envelat
íins que un es toca amb l'altre. Llavors entren en escena els
músics, que d'un a un han coinpareH;ul, boi cordant-se els botons del coll o fent-se el nus de la corbata perquè aquella tarta han recuperat algunes hores de;íion endarrerida.
Tot està a punt ja per a començar el ball; els músics preludien improvisacions per H fer llavi 0 distreure's mentre esperen la senyal convinguda del cuidant de la festa, que justament aquell dia s'ha vist obligat a haver de munyir les vaques més tard, ço que ïa retaKiar considerablement el ball.
Més, al lluny se sent un bram profund i inoportú, pressagi
d'una tamborinada. El bloc humà pren sobtadament un ritme
insospitat i un murnuiri creixent va aixecant-.se d'aquell eixam
de persones, fins que et trepidar d'un furient redohie damunt
de la vela els diu que la tempesta ha arribat. Uuií forta ventada ïa xurriaquejar les veles laterals i dintre l'envelat les
cortines i les aranyes es posen a dansar. Al segon Iro, els
llums, com un cop sec d'orqutístra ben avinguda, s'apaguen
instantàniament i la foscor,interro:npudaperlallum fugaç dels
llampecs, ía més feréstega la grandiositat del moment. Els enveladors, per a salvar les robes i la catifa, amb sos crits i empentes augmenten la confusió, i l'aigua, Jesxudúes. la catifa i
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les persones formen un remolí monstruós. Fins que l'envelat
queda sol a mercè del vent i de l'aigua.
Més tard, el temporal ja calmat, reposa en una ))luja suau
i |)erseverant, i així toia la nit.
Neix el nou dia i la pluja segueix. Sort que l'esperança no
s'ha apagat del cor dels |Jobletans i menys dels esperits forts
que encara no han perdut llur bon humor. «Vindrà la tarda i
amb boll i paciència ho arreglarem tot-. Sí, si! Aquella pluja
s'ha proposa! amargar-los la festa major. 'Almenys disposessi'm d'un tros de sala per a encabir-nos-hi,> diu un de la comissió. <Això és una maledicció del rector», diu irònicament
un altre, que a totes hores li plau d'alabar-se d'ésser tan anticlerical. 'Farem el canaris diu als seus com|)anys el del contrabaix, que per cert no es refereix al canari-flauta.
Res, res. Ve la nit I com si la natura volgués fer ostentació
de totes ses forces desplega contra l'humil poblet els seus
alats exèrcits: el venl, la pluja, el tro i el llamp; sols ells regnaran durant aquella nit memorable.
Per fi arriba el tràgic apoteosi i aquell tros de terra, que
tan amorosament ha sostingut l'envelat, amb prou feines pot
siqjortar les envestides que el vent fa donar a les antenes.
Prou fa esforços [)era aguantar aquell |)alau que l'hi han confiat, més l'aigua, que ha aflaquit ses forces, li priva d'arraparse fortament a aquelles columnes de tronc que ho sostenen
tot i a l'últim el vent. d'una brutal batzegada, li ^esgarra
aquell t;·esor que tan lieròicamtmt ha defensat, i la catedral de
l'alegria, amb gran rebombori de pals i quincalla, soroll d'estelles i esgari[>s de teles s'enftmsa com im castell de cartes,
aclofant-se sobre aquella terra beneïda que tant l'ha estimat i
allí jaurà fins que els enveladors s'emportin ses despulles,
puix que de la seva inflada \'anilat no n'han de quedar ni les
runes.
I allí, davant niíiteix de l'envelat, en la cambra dels seus
somnis, una donzella que ha estat testimoni de la fatal destrucció, apí)ia la seva t:ara als vidres de la finestra; encara té
la dolça esperança de que i'einelat s'aixecarà per ell mateix i
per fi podrà ballar amb aquell jove tan bell que li ha rohat
cl cor...
JosEe M.' RUERA

Ctt

geaUtt
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SI IMctÈ Jueu
(Fragment)
(Kn Htjuest número de LA GrRALLA, dedicat a l'Envelat, cosa tan nostra i tan popular, hem
volgut que no hi manc/ués aquest fragment d'una bellíssima
narració d'Àngel
Guimerà,
el gloriós poeta de Catalunya)
„ •
L·l N e n jueu ja feia (íies (ïue era a casa seva, i una entrada
de íosc es posà el vestit dels diumenges i, cor que vols... a
veure la xicota! E r a festa major en el poble de la Niceta, amb
qui no s'havia tornat a topar d'ençà de les veremes; més ja
s eren concertats per a trobatisse aquella diada. Compteu sí
caminaria d'aire!
E.1 sol feia estona que s'havia post i el cel estava tot encloscat caient la nit més que
depressa.
I ni tampoc se'n adonava, el cor posat en aquella minyona que tant se
l'estimava a n'ell, odiat per
tothom des de que el deixaren sol sobre la terra.
Més no tot eren alegries
en la seva ànima enamorada, que un núvol perfïdiós venia d'impensat a entelareli la ventura: el poble
de la Niceta era lluny del
seu, és ben cert; allí ningú
no el coneixia; més això
no podia durar toia la
vida.
Q u a n va ésser al pont
de la P.igala es recordà del
seu passat, que cent cops li havia contat la Maria Rosa, i e!
cor li donà un salt amh el temor de que la Niceta arribés a avorrir-lo.
Li semblà • sentir gemecs tristíssims al fons d e i a riera: s'hi
abocà per damunt de l'empit, i en aquella mar de fosca sense
remor ni termes hi va veure dos punts lluminosos a manera
de dos ulls que se'l miraven com si el xuclesbín. Li «gafa por
i es posà a córrer bella estona.
Al trasposar u n collet descobrí de cop dintre de la vall la
claror esblanqueïda de l'envelat, mentre onades de l'aire li
duien, tantost e.smortuït, tantost baladrer, els espinguets de la
cobla. Allí la Niceta l'esperava. Del poble no se'n veia res,
perdut com estava entre les tenebres. La cara del N e n jueu
resplendí d'alegria; s'ohlidà de- tot el què no fos la seva estimada, i en quatre bots, que li semblaren quatre hores, es trobà
a la porta de l'envelai.
La cobla començava en aquell punt a refilar altra vegada
i no va tenir temps sinó per a veure con^ u n ballador s'emportava la Niceta.
Tot seguit els ulls dels dos enamorats es trobaren donant-se
la benvinguda: «Ja em tens aquí!», varen dir els d'ell; «Que
has trigat!», els d'ella. Més, si al primer vol la Niceta se'l mirà
tota amorosa, no va ésser així al tornar a passar, que li va
clavar els ulls resseguintalo de cap a peus, seria i estranyada
com si mai no l'hagués vist fins aleshores; i ja no ballava, sinó
que feia bracet amb sa parella, a qui decantava el cap per
a escoltar millor les seves paraules. £,11, sense donar^se
compte del què veia, els anava seguint amb els ulls, aixecant-se
de puntetes per a no perdre'ls entre aquella esbojarrada bellugadissa de barretines morades, de gorres negres i de caps engallats amb mocadors i llaços. Q u a n tornaren a passar pel seu
davant, la Niceta girà el cap per no veure'l; qui llavors se'l
mirà en plena cara, desvergonyit i manxetu, va ésser el seu
ballador, que bé massa que el N e n jueu el va conèixer.
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Era aquell mateix xicot del seu poble a qui ell tant havia
pegat en eixir d'estudi, el seu enemic de sempre, amb sos cabells
rojos, quals rínxols ara se li caragolaven damunt dels polsos.
Una foguerada de sang li pegà a la cara Í d'una grapada es
refregà la barretina pel cap, que ni se la sentia.
E n acabar aquell ball va córrer on era la Níceta, qui
al veure'l venir, dreta com estava, cuità a girar»se d'esquena,
havent-se-les, per a dissimular, amb ses companyes: «Niceta!»
no més va poguer exclamar, perquè ella li trencà
la paraula dient-li amb veu
desdenyosa i un xic enronquida, mirant-se'l per
sobre l'espatUa: «Què vols?...
Jo no sabia que fossis jueu!
Déu e n s - e n - g u a r d ! Veste'nl» I s'esmunyí o n era
sa mare, perquè li clavés
una agulla, amh escuses
de que el mocador li von
leiava.
El Nen jueu s'estremí
que anava a caure, i un
sanglot se li aturà a la gola
i l'ofegava. Al girarüse es
topà amb la mirada del seu
enemic de tota la vida, que,
quadrat en la porta de l'enx
velat, encara se'n reia. Se n'hi anà com un llamp, l'agafà pel
coll, i a empentes el tragué de la sala.

» *«
Q u a n la cobla sonà altra vegada, ja hi va ésser amatent
el xicot de pèl roig al costat de la Niceta, emportantsse*la en
mig d'nquella mar a cada punt més avalotadora i arremolinada
que la pols i el fum dels cigars enterbolia.
De cop brandà u n tros de la tela de l'envelat com si de
l'altra banda l'estiressin. Després guaità per un esqueix de
la roba, quasi arran de lerra, una cara que res de humanal
teuia; li tremolava la barba com d'un que es gela; la baga dels
ulls, estranyament oberts, li rebotia enfora; tenia erissats els
cabells i el color com cera. La tela es va anar estripant cap
amunt, el cap aixecant-se de terra. Darrera el cap eixí un coll,
després un cos, i el N e n jueu per fi, de cap a peus, que avançà
espitrerat, la gorja oberta per una ampla ferida, d'on s'escapava
tan aviat una glopada de sang com un brunzit rogallós igual
al d'una caldera quan se desvapora. Els balladors van anar
fixant-se en aquella fantàstica aparició; la cobla va anar parant, era un instrument, ara u n altre. La Niceta arrencà u n
xiscle i es cobrí la cara amb el ventall. AI seu galan ningú no
el veia com -s'estremia. La gent tota quedà com glassada.
N i n g ú no gosà aturar aquell mort que caminava, caminava
cap B la Niceta gambejant penosament, balancejant els
braços.
Q u a n hi va ésser al davant, abans que ningú li pogués
privar, amb la mà bruta de sang li amorrà el ventall a la cara,
reculà tambalejant-se com un borratxo í caigué mort de boca
terrosa.
ÀNGEL G U I M E R À
( D i b u i x (Ic r .

Seiia)
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Una de les coses niés típiques de les nostres festes majors
vilatanes, és l'envelat. Es la primera cosa que hom veu quan
va a festa major. El veu de lluny, des de la carretera, o del
cim del camí, com un núvol inflat, estampi! sobre la crosta de
la terra. El veu·estcrrufat, ple de gallarets i banderoles, els
colors vius dels quals formen bell contrast amb la volta blavosa del cel i hi verdor gemada dels arbres. Sembla que orgullós mostri als pagesos els bonics de festa major. El vent fa
moure la seva vela i fa l'efecte d'una nau arrencada pel mestral de la immensitat de la mar i portada com per encant.a la
muntanya.
El seu voltant és atepeït de parades de fira i se sent un
brogit de xerraires que criden els incautes per tal de fer-los
esquitxar alguna moneda escaducera. Taules blanques que
venen gelats; retratistes que es disputen la disíinguida clien_tela ornamentant de la millor manera possible els seus estudis
ambulants. Arran del portal, una renglera d'avellanaires, amb
llurs sacs caragolats, mostren la fruita cnfarlnada i cendrosa;
semblen una alegoriü mnquiavèlica de la justícia que va
omplint amb el corn de Tabundància les butxaques dels compradors. Els tradicionals cavallets roda que roda,, són capaços
de marL-jar. De tant en timí, veieu un niinyò (jue arriba polsinós amb un farcell a l'espatlla, on porta les sabates noves
que han de servir-li per a mostrar les seves aptituds de sarauista. Los taules de la fletxa són un no parar, i els joves,
amb les butxaques plenes de calderillíi, fan cúa per tal d'omplir de forats el surot negre que fa de «blanco».
L'entrar a l'envelat fa cert respecte; esdevé davant dels
nostres ulls un vertader palau de bellesa; és el cenacle de les
follies de la festa. Arreu de les seves parets, ornamentades
amb cortinatges vlrolats, pengen gelosies i serrells de color
d'or; eures entremaliades de paper s'enreden sobre la coberta
de les llotges, magníficament lapissades estil Lluís XV o
Renaixement.
El sostre es un sostre niovedís; sembla que senti el neguit
de les parelles enamorades que danser. Una renglera de llums
curosaments enflocats, fan una disbauxa de claror que enlluerna. La terra polsinosa de la plaça és magníficament encatifada; llisquen amb suavitat les Iluentes soles de les sabates
acabades d'estrenar. L'orquestra, col'locada al mig. en una
mena de trona gran de predicador, és el complement harmoniós de l'opulent palau de cartró i llustrina.
I quan esdevé l'hora del ball, aquella hora esperada amb
afany des de la festa major passada, tot és neguit, tot és
follia. El que abans ens semblava un palau grandiós, ara
esdevé incapaç per a allotjar-hi tanta gentada. Els seients del
voltant queden plens. Gairebé no se sent la música del primer vals. Les comares comenten amb frenètica passió la història de cada una de les noies que ha estrenat un vestit més
bonic que el de la seva filla. -Oh! Mira aquellal I encara
deu el de l'any passat
—La nostra no volem que vagi tan
escotada
—Aquell xicot de Barcelona que festeja amb la
gran de cal Xic diuen que és un calaveral
1 criticant i mas-
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tegant penjaments, els passen les hores, que el Jovent aprofita sense perdre'n un minut.
Pel mig de la rodona, colles de noies que festegen i fan
broma; joves que es tornen vermells quan una noia els mira;
mainada que salta enjogassada, entrebancant els balladors;
parelles d'enamorats que busquen un reconet fosc on puguin
dir-se totes aquelles coses dolces sense ésser destorbats. I els
cridaners que venen agulles Iluentes i «pendentifs* i pilotes
d'aquelles que van i vénen i els carmellers, que criden com
uns desesperats perquè llur negoci no els marxa prou a l'hora.
Les llotges, atepeïdes de públic. Però aquest és un altre
públic. Pertany a un pla *superior>. Aquesta ·societat> viu un
graó més amunt que la de baix. S'hi veu algun senyoret amb
els cabells ondulats; nenes amb magnífiques «toileltes», llavis
carminats, ungles llarguerudes. Un perfum barreja de «Violettes de bois' i • Varon Dandy» omplena aquella atmosfera que
vol ésser aristocràtica. Ornamenten els seients de les llotges
grans senyores amb vestits de seda, carregades de collars i de
joit's Iluentes; tant, que la figura queda a segon terme. Senyors
panxuts que fumen ^purns* de dos pams, carregats els dits
d'anells i ima rialla irònica a la boca. Uns comentaris burletes de menyspreu són el fil de les seves converses avorrides.
El poble, a baix, salta, balla, crida, expansiona l'esperit,
despèn els diners arreconals durant la temporada, es mira amb
il-Iusiò les sabates Iluentes i la clenxa de barber plena de
«cosmètic» i el vestit encartronat.nou de trinca, que per tal de
no esl!anegar-lo no gosen ficar les mans a les butxaques. Les
noies amb collarets lluents i vestits de color de carbassa, porten la cara enfarinada i fan olor de colònia de romaní i de boles
de naftalina. Dels uns als altres es creuen mirades de jiassiò,
plenes d'ingenuïtat; mirades que, en creuar-se, enrogeixen els
rostres coni si els haguessin clavat ima bufetada. Alguns
porten encara els llavis untals del rostit que han menjat pe^
sopar, amanit amb fulles d'escarola blanca i oli de la citra
novella; rostit de festa major, que si en queda suc encara en
fflran un bon arròs per diumenge... Les sogres, esterrufades,
gaudeixen del goig que fa la seva parella, i senten envejota
de les altres. Aqui, a baix, es respira aire pur de muntanya,
de festa major vilatana, de cosa típicament casolana i nostra.
*

f

r

Seria dificil d'imaginar-nos una festa major sense envelat;
ens semblaria que no és tal cosa, per més que ens esforcéssim
a creure el contrari.
Acabada la festa, l'endemà al mati, la plaça altra volta
núa, plena de paperets i piles de fustes, cordes groixudes i
rotllos d'estora. Les cases tancades fins a mig demati; els carrers plens de tristesa. Gats que s'estarrufen en els portals,
simbolitzen la mandra que ha quedat de la festa. Uns camions
escandalosos s'emporten l'envelat, el palau de bellesa, el cenacle de les follies de la passada festa, i fan via camí enllà,
seguint la ruta d'un altre poble, d'una altra festa major, per
a ésser testimoni de tantes coses.
Que bé deus conèixer la psicologia de tes nostres festes
majors vilatanes, estimat envelat, tu que copses detanaprop
les alenades més pregones de la seva ànima !
JOSEP FIGUERAS BASSET

VolMtn VI

Esiiu
^Xiuxiueig d e d o s c o r s Que, encisats, s ' a c a r o n e n
e n el càlid a m b i e n t d e la s a l a d e ball...
TAirades s e n s e fi... O u e s m a n s cjue e s confonen...
£ ' i n c e n d i d ' u n e s boc^ues cjue d e desig e s fonen,
i un b e s , august, <íue e s c l a t a o l ' o m b r a d e l ventall.
•R. Vilaró i Csuillemí
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Biosca

A Granollers «Is envelats fan de bon veure. Ciutat que
es guanya la vicia amb el seu mercat de fresques viandes, de
pollastres i gallines ben pcixats, d'ingenuus porcs roncadorsj
de robes multicolors ;Í eines de treball agrícola, es."comprèn
que quan arriben les festes majors es deixi endur per lla ;gatzara. Es un deixar-se anar estrepitosament espectacular.
Lluen les banderes pels carrers; «carroussels» de música soro'
llosa i estrident us atabalen; s'olora arreu ílaire de rostit, i el
fum de les bunyoleries provisionals us pren de tal manera,
que en passar les noies més aviat emmorenides, vestides amb
les robes mes clares I llampants, la dita amorosament galant
es fa llei del vostre govern.
Les noies van al ball amb les seves mares, que s'empolainen amb les seves robes de «fai>, de vellut o de -merino*,
segons la llur edat, que en dies de festa major fa de mal medir, perquè les xicotes es posen anys per a casar-se més aviat,
i les àvies se'ls treuen amb la il·lusió d'ésser més joves.
Damunt les robes porten les seves enlluernadores agulles
de pit; i com que a l'estiu fa calor, porten ventall, que"els serveix per a dir, al través de les seves barnilles, unes paraules
ingènues sentimentals als xicots, que també acostumen a
ésser color de bronze.
Aquests xicots, vesteixen extremat, a la darrera moda, i
lluen els cabells^possibles asos de boxa o d'utòpics films—
amb els més perfumats dels fixadots. Es un vestit propi, una
singular manera de galantejar; tot un aire camperol de senyoria emmorenit que Granollers ha imposat a tots els bons
envelats de la (erra catalana.
El bon fill del Vallès, per lluny que es guanyi la vida, és a
Granollers el dia de la festa major. La ciutat en valdria de
menys si no podia fer en semblant diada el recompte dels
seus fills il·lustres i sobre tot donar-se el plaer de pagar a bon
preu un *divo» d'òpera i dur-Io al Casino o a La Unió Liberal, que ja se sap que se l'han de disputar, contrapuntant-se a
veure'l representar la funció d'èxit a Barcelona.
Abans d'acomiadar-se de la darrera -extremilud de l'envelat, hom ha d'anar afer una mica de piscolabis a La Roca o
a Palou; això si, fumant un puro de daurada trenzilla i amb
cotxo, que ha d'ésser el de més patxoca, de botzina més sorollosa, perquè tothom en passar resti admirat i tingui tema de
controvèrsia per la mesada
Diguem un Rolls Royce d'un
ricatxo granollerí de Barcelona.
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U ENVELAT
Deoessall de llum. Barreja de colors. Moviment. Ritme.
Esclat de joia i joventut. Simfonia de rialles i promeses. Murmuris d'amor. Música eixordadora. Crits de
trompeta. Planys de uioli. Flaire de terra. Danses de
caimret. Crits del Broadway... Joia d'un poble alegre
i optimista.
IIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
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El ricatxo voldrà guiar-lo en persona, en homenatge a la
seva ciutat, i ho farà en maneges de camisa, que serà de la
millor seda. Després es farà veure d'en Manuel Fontdevila i
escoltarà les facèries que aquest explica de Ginebra, de Paris
i de Viena, i ja no diem del Born, perquè per ell tot el món és
Gfanollers, salvant naturalment el prestigi de «La Bombilla»
i la «Puertadel Sol>.
L'únic que no estima el bon fill de Granollers són els carlins. D'altra mena de personatges singularissims, Granollers
en té per a donar i per a vendre; però els dies de festa major
el sentiment de solidaritat en tot granollerí és autèntic i espectacular, rnmbós i plàstic; l'envelat uneix els fills de Granollers.
No hi ha res com els envelats de Granollers; són llevantins
i flamencs, venecians i romanesos; tenen el seu gall, les seves
regines de dansa, els seus desinteressats adoradors, i sobre tot
els seus cornetins, que saben despertar tots els pollastres de
l'oncontrada, sobrepassant-los en la gosadia de llur espinguet.
Aneu a Granollers per la festa major si és que voleu gaudir en bona veritat de la més cordial alegria.
JOSEP MARIA DE SUCRE

£a

gralla

V o l u m VI

jC'£^iiveZ<Ef
A ciiitiit sempre l'hem cregut un íitiiell que no s'hi adiu. A
l'enveiat \'\ escau la quietud cauiperoUi. Llavors, vist de defora
estant, sembla una misteriosa caixa de música i d'alegrois, un
llum japonès curull d'ombres endiestrades.
Els pobles han sentit sempre per l'envelat una preíerència
topogràfica. Potser en el fons hi ha un pueril afany d'exhibició; potser el veïnal endevina que aquella baluerna els ajuntarà a tots i trien, amh cura i amor, el lloc per a Taltar de llur
concòrdia fugissera. El cert és que a cada poble l'envelat té
un emplaçament invariable.
L'envelat és una mena de [)recurs()r de la festa. Els infantsque duen sempre un alegrui i im t ant. himne joiós úv llur
existència feliç, són els grans amics, la guàrdia fidel de l'embalum que els encisa. Llur festa comença en plantar-si' el [jal
central. Tota la mainada del poble hi fa cap: els acicnçadcts
discuteixen de lluny les incidències i les sorpreses del numlatge; els trafiípies ajuden els homes; els -terribles- juguen per
entre les cordes i es guanyen algun halzac. Tant com creix el
palau de fu.sta i virolats ropatges; lanl com es fa xica l'escletxa per a entrar-hi, la il'Iusió dels menuts decau. No es rar
trobar-los de conxorxa enmig de les caixes on \'ingueren els
estrès; de vegades miren i callen decebuts: la felicitat dels
infants no és mai constructiva, és feta de puerilitats collides a
l'atzar; rebutgen tot allò que els domina. Potser algun, més
sensible sense saber-ho, enyora un estel que cada dia veia
d'allà estant i íjue ara li amaga a l'horitzó la gegantina silueta intrusa. Però la majoria pressenten el dogal dels vestits
nous i es revolten contra la incomprensible crueltat de l'home
que els empaitarà amb la corretja si corren per la catifa, que
els mantindrà asseguts mentre els grans, encarcarats, diuen
que es diverteixen....
Per al ciutadà malalt de civilització, que abomina de les
valors tradicionals, un envelat li sembla una aberració condemnable. Molt sovint ens ha costat d'admetre que homes
fets perdessin el dia amuntegant una amanida de robes virolades, íriui gust bàrbar, [ïrimitiu; ornaments i daurailures amb
ànima de cartró i miralls que eslrafan el posat i el rostre.
Però cada generació es sent i es creu superior a la que la
precedí i en un |)la despectiu la compenetració gairebé és
impossible. Som nosaltres, els d'avui, la única nota discordant
en la visió de conjunt d'un envelat en el seu ()le. Es evident el
divorci entre els elements frèvols de la cix'ilitztu'ió refinada
i aquell excés de llum que tenia la missió de fer lluir ropatges
de fantasia i acréixer ía nota bigarrada d'un conjunt de rostres colrats i encesos; dessota d'aípielles lones (pie, als d'abans,
els ílevien semblar les de llur carro,iuillorades, les estridències

irun jazz hi sonen com la crida bàrbara al peu d'iui circ
ambulant.
1 un envelat no és tm circ; és la sala de rebre els forasters; tant aquest com la gent del poble, hi compareixien amb
el vestit negre i la gorra de seda del dia llunyà del nuviatge,
atuïts els ()eus dintre d" unes sabates resseques per(]iiè sols les
airejaven en tres o quatre solemnitats anyals.
I les noies estrenaven vestits de colors tan virolades com
|)lanera tenien elles llur ànima ))rimiliva; les dones casades
també hi anaven amb llur vestit de cerimònia, amb la il·lusió
de valsar una única vegada amb ílioiue.
S'hi feia una feixuga atmosfera de lascívia, de conxorxa,
de xafarderies, i hi florien els idil·lis; els enemics gairebé es
perdonaven, en sentir-se màrtirs dessota el fúnebre vestit de
les grans festes; naixia un odi nou entre dos hereus, perquè
l'un guanyava l'altre a l'hora de baratar la toia. I de tota la
força brava acumulada en un any de bregar amb la terra de
sol a sol, els homes en feien chor constant que comentava
amb uflols els refilels del corneíí al darrer vals.
Poques hores després d'enterrar la festa major, l'envelat
ja havia desaparegut. Sols n'eren visibles els pals, les corries,
tot ajegut a terra, i les lones immenses que els homes encaixonaven. Tahuent semblaven les desferres d'un glol)U desimflat en mancar-li la bravada feréstega que el sostenia. Quatre
carros s'ho enduien tot. lents, per la ruta polsosa, i (pum tornessin un any hatiria |)assat damunt les teulades, cobertora
uniforme dels casals del poble.
Vet aquí, en aparença, la vida efímera d'un envelat; l'aspecte típic i pintoresc d'aquesla baluerna solemnial tan catalana. Però a Catalunya quan els homes, per a divertir-se, es
mudaven amb les robes de les arípies, era perquè, bo i rient,
esperaven fer feina pràctica.
De vegades les curtes hores passades dintre l'envelat, canviaven anys enllà la fesomia de la vida col·lectiva d'un poble.
Per això ens és tan agradós associar-nos a l'apologia
d'aípiest recinte inestable, recer de joies i de fugissers abrandaments. De |)rimer antuvi ens plau veure que la nostra generació, tan tarada de snobisiiia, baixa de la peanya estulta a
honor de les nostres coses tradicionals. Alfranu'nt, iiressentim
que en glossar tni tí|)ic esplai del nostre poble, de retop, sense
cap |)ropòsit preconcebut, furguem en les qualitats i defectes
de la raça. I els pobles que aspiren a la perfecció són els que
tüt ho aprofiten pera conèixer-se.
A. RosiCH CATALÀN

:ÍJ Juliol de 1932.

L'ORQUESTRA A L'ENVELAT (Per Escobar)

Els músics d'ahir

Publicacions La Gralla, 1/1/1932, p. 34 / Col·lecció de premsa i butlletins / Arxiu Municipal de Granollers

Els músics d'avui

Ca

S^alla

Volum VI

Dibuix òe F. Scrt>

L'enve^laf
Una era, un oatnp ja segat, o una plaça. Un espai lliure.
Res!
Unes antenes, unes cordes, una vela. Cortinatges, miralls,
llums, una catifa, cadires i unes llotges per niiisics i e.spectadors. Tot!... Tot, com palau de la IHusió.
Un músic
—En aquest lloc estret i sobre aquests taulons, que també «ballen*, hem de fer art durant tres dies?
Uneti noies
—L'envelat de l'altre any era niés elegant.
Uns sarauistes
—Quins alts i baixos aquesta catifa! Ballarem molt malament.
Unes niares acomfjanf/ants de llurs filles
—No sabem per quina raó han de deixar tan acostats els
rengles de cadires. Com si els que no ballem haguéssim perdut les cames.
Lex-alcalde
—Jo no vaig a la presidència encara que m'hi arrosseguin.
Què diria el partit? Oh, i amb les ínfules que tenen els que
ara manen!
Un que s'ho mira des de la cleda
—No han canviat les figures de la perspectiva; però, grà
cies a Déu, han variat les de la presidència.
L'hisendat, uei de Barcelona
-Sigui com vulgui, m'agrada que no hagin tapat, amb les
teles, el balcó de la Rectoria. Té tanta bmidat el vell senyor
Rector, que per molts sarauistes és com la moral que vetlla.
Un egoista
—Cap més any no consentiré que lliguin llivants a la barana del meu balcó. Van moit bé per a envair una casa, si els
lladres volen robar-la.
Un filharmònic
—Aquells temps d'En Santapaula!...
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Un nell festiu
—Oh, si tot l'any tinguéssim aquests concerts i les serenates a la Casa de la Vila!
Una dona modernista
—Jo estic per la radiodifussió.
El de la virolla
—Ni uosaltres nt Les taules de torrat fem ces avui dia. La
quitxalla prefereix gastar-se'ls al 'Cine>.
Un segador
—Còm suenl Sembla quan nosaltres batíem en aquesta era.
Una remor difusa
—T'estimo... No m'estimes... Se l'estimava?... Vostè és
molt maca... Vaja, no se'n burli... Per mi no tornis... Jo la voldré sempre... Torna a ballar amb la Mariana...
Un clàssic
—Res com els rigodons.
Un filòsof a prova de festes majors
,^Real i positivament, abans les llars tenien consistència.
Eren una cosa moralment i materialment sòlida. L'envelat,
contràriament, era la il·lusió riallera que prompte s'esvaeix.
Avui,el què va afermant-se és aquesta reunió i munió d'homes
i dones, per a ballar i divertir-se, o per altres objectes,
mentre la llar de cada l'i és tan provisional i tan de teles i
cartró com els envelats.
Un uei desvetllat
—Gràcies a Déu que s'acaba! Tres nits sense aclucar un
ull! Déu dongui música a qui en vulgui!

Uns camions s'emporten antenes, i cordes, i fustes, i glasses, i llums, i cornucòpies. Tot s'ho emporten com una ventada.
Tot torna a estar igual. Una era. O un camp. O una plaça...
Fins l'any vinent!!
JOSEP COMA

Ca

Qpnlla

V o l u m VI

£'SïïÈV^laf
A Joaquim Biosca, amic ditecie
Els veïns de Rocahruna de Mar eren una gent que no es
deixava passar VA nià \wx la cara en dues coses que constituïen,
com si diguéssim, les principals manifestacions de llur idiosincràsia i formaven el conjunt antitètic de virtut i vici, tant si
es considerava respectivament o al contrari. Treballaven tot
l'any amb veritable entusiasme i així que arribava la Festa
Major es divertien com si Fossin uns ardits campions de la
gresca i no hafíuessin de pensar en res més. Els habitants dels
pobles propejs tot era parlar de la laboriositat dels rooabrunencs, els quals d'ima terra forta i aspra sabien treure allò que
necessitaven per a viure i per a donar-se a conèixer en les
cinc part <lel món.
Els mateixos que lloaven aquella x'irluí no sabien estar-se
de blasmar l'interès que tenien a divertir-se sols per la Festa
Major i de confeccionar un programa ben d'acord amb els
desigs de tots els veïns de Kocabruna. Pels vilatans dels encontorns era intolerable que no consultessin l'opinió dels que
es consideraven finib dret a participar en les festes que els
rocabrunencs costejaven amb llurs suors. 1 molt sovint succeïa
que havien de ballar en un envelat esquifit, on amb prou feina es podien moure, que els era tramès d'una ciutat de terra
endins.
Els darrers anys, l'envelat que els muntaren encara resultava més estret, fins el punt que no hi podien ballar ni una
sardana. Així que la música s'iniciava, les empentes eren tan
fortes que tothom suava i ningú no tenia esma de marcar un
sol compàs. Van provar de ballar altres danses més anodines
i les empentes seguien amb la mateixa intensitat. Aleshores
llur indignació esclatà i van anar en nuíssa a trobar l'Alcalde.
La primera autoritat local els va rebre amb els braços oberts.
Els rocabrunencs li exposaren tots llurs greuges. L'envelat
resultava molt petit per les necessitats coreogràfiques del
poble. Si durant tot l'any treballaven i pagaven els tributs
amb una puntualitat matemàtica, era just que en arribar la
Festa Major tinguessin un envelat prou capaç per a ballar-hi
tothom amb amplitud, sense suors ni angúnies.
L'Alcalde que, dit sia de passada, era im bon home i un
excel·lent rocabrunenc, va compendre tot seguit la raó que
tenien els seus convilatans i els va prometre per a l'any següent un envelat magnífic, ample, ben decorat i amb una
il·luminació ultramoderna que hauria d'ésser l'admiració de
propis i estranys. Al capdamunt—els digué—hi haurà una
bandera que s'ha de veure de deu hores lluny endins la
mar.
Els rocabriniencs (piedaren contents de les paraules i de
les promeses de llur Batlle. Potser àlgún de més desconfiat
intentà advertir-lo perquè no l'enganyessin. No s'atreví, però,
a formular el dubte i tots sortiren de l'alcaldia amb la joia
pintada a la cara, com si haguessin assolit la més fantàstica
de les felicitats.

Passaren els mesos, i quan en mancaven pocs per la Festa
Major una comissió de veïns visità de nou l'Alcalde de Rocabruna i li demanà si, tanmateix, aquell any portarien l'envelat
que els havia promès. El bon home els mirà entre decebut i
esverat i els va advertir que potser per aquell any encara haurien de ballar en el mateix envelat, per no estar acabat el que
havia de substituir-lo. Que no dubtessin, però. Ell estava
amatent, i, si bé no seria tan ample con havia pensat en el
primer moment, l'envelat vindria i ballarien tant com volguessin.
Els comissionats sortiren silenciosos i amb el cap baixHagueren de fer molts equilibris i)er a explicar a llurs repre-
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sentats les promeses del Batlle i encara es van haver de sentir
paraules d'un gruix suficient pe? a fer sortir els colors a la
cara. El cas fou que, bé o malament, es [)assà aquell any la
Festa Major, mantinguts els rocabrunencs en l'esperança de
veure si el següent arribaria l'hora de tenir im bon envelat
capaç per a ballar-hi tots.
Finalment, quan mancaven pocs dies per la Festa Major,
l'Alcalde de Rocabruna de Mar va rebre un taló de ferrocarril
indicador de que li trametien, facturat l'n petita velocitat, el
famós envelat. Va arribar just el dia abans de començar els
festeigs. Tot el poble s'abocà a ajudar els homes que el muntaven. Ràpidament s'aixecaren les antenes. En la més alta s'hi
col·locà la gran bandera que havia esmentat TAlcalde. Després
es desplegaren les veles i els rocabrunencs s'adonaren amb
desolació (pie eren velles i plenes de pedassos [)er tol arreu.
Per últim, (|uan l'envelat va estar llest veieren que era tan
petit o més i\\w el dels altres anys.
(Jna veu indignada s'alcà entre els uuirmuris dels que
protestaven:
— Ens han enganyat!
Era una veu dolorida, profunda, que va couunoure intensament els rocabrunencs. Era la veu de tot el poble decebut, la
veu que expressava la sorpresa i l'indignació, la ira i el dolor
de passar per una desil·lusió com aquella. El crit havia retrunyit en tots els cors com una martellada ciclòpea. 1, de sobte,
com si tàcitament s'haguessin entès, els rocabrunencs eslri|>artm les veles i arrencaren les antenes i arrossegant-ho tot
riera avall ho llançaren a la mar.
Des d'aleshores a Rocahruna no hi ha envelat. EI ball el
fan a la Plaça, prou ample per a cabre-hi tothom. Hi manquen
les aranyes de llum, els cortinatges i les teles virolades. En
tenen prou, però, de dia amb els raigs amorosos del sol i de nit
amb la blanca claror de la lluna. I si algun any plou ballen a
la Casa de la Vila, mentre aquella bandera que havia de coronar l'envelat, voleia, desplegada pel vent mariner, per damunt del poble igual que una flama viva.
MARÇAL TRILLA I ROSTOLL.

Mataró, Juliol de 1932.
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EL MÉS GRAN ENCÍS DE L'ENVELAT

Ca

gealla

Vclum

jD'cïïMv^lal
Monument erigit a un pler que dura
tan poc temps com la fló, aviat marcida,
és, i serà, bell continent de vida
que aparentant morir, tostemps perdura.
Palau de gales, música i ventura,
temple d'un goig que l'ànima no oblida,
refà, arribat l'instant, l'eterna crida,
i el gaudi en el seu si de nou fulgura.
Serva, desat, el perennal caliu
que, als juraments d'amor donant fermança,
en màgic filamareíg cada any reviu;
i sovint, al vertigen de la dansa,
en sa tela un estrip fa l'esperança
per on el cor amant albira un niu.
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V o l u m Vi

ffvttila

Ca
Així com la sarfiana «és la tiansa més
bella de totes les danses que es fan i es
desfan», l'envelat és l'enginy més rialler,
atractívol í alegre de tots els enginys (]ue
es fan i es desfan amb motiu de passar-hi
uns dies d'esbarjo barroer i de juvenil rea
gocijo. Però com que dels seus bells i rutinaris encisos ja Ki haurà t]ui en parlarà,
jo ho faré buscant-hí un agre-dolç i u n
matiç talment diferent, procurant trobar
la nota c(ue contrasti amb el to engrescador d'aquests palaus de meravella fets de
llustrina. £1 què em proposo és com si
en u n casament volguessin festejar la n ú via i li parlessin 3el matrimoni com d'una
cosa d'enuig i de pesar... Seria de mal
gust. veritat? Doncs, allà va que trona!...

èdia d l'envelat
mai, fins que un senyor de Barcelona, estiuejant del poble, intercedeix i proposa
que el subjecte en qüestió, o sia el fill de
l'Alcalde, doni una satisfacció als múf
sics.
Així s'arregià aquell conflicte, que semblava havia d'acabar malament.
L'any següent per la festa major aquella
orquestra tornà al poble. Però hi anà con#
tractada pel partit de baix. contrari »! de
dalt. que era el de l'Alcalde.

presentà per tercera vegada a 1 envelat,
però sense traspassar el llindar, puix que
l'orquestra tocava ja eis darrers compassos
de l'últim vals.
En Russinyol, en tornar-lo a veure, esa
d a t à en una grossa riallada. I així s'acabà
aquell any la festa major de Llinàs.

Un ganivet de s e t molles
El Noi de Tona
El què vaig a contar passà a Llinàs, ja
fa alguns anys. Allí estiuejava el gran
Russinyol amb la seva esposa í filla, i el
fet el presencià ell des de la seva llotja
de l'enveiat.
Era a la «mítja-hora» de rúltini ball d e
festa
major. A l'envelat hi quedava poca
El fill de TAlcalde
gent; algunes senyoretes de la colònia que
El nom del poble no fa el cas. E n aca- feien tertúlia i altres que jugaven a prenbar de tocar l'orquestra un xotis que si des. La resta del públic era al cafè a r e frescar.
en aquell temps no era castiç no deixava
d'ésser engrescador (l'autor era aquell inoTot d'una entra a l'Envelat el popular
blidable mestre Cotó. fill de Figueres),
Noi de Tona, qui agafa una cadira, la
totselsballadors fitarenTesguard en els mú- col·loca al mig de la catifa, s'hi enfila
sics, posant-se a aplaudir demanant la re- i comença un discurs dels seus. en vers (?).
petició. Els músics, com sí allò no anés Alguns dels joves alií presents són de la
per ells o perquè ja estaven cansats de Comissió i no permeten que el N o i contitant repetir, començaren alguns a carago- nuï ia seva peroració i el conviden a bailar-hi u n a cigarreta i altres baixaren del xar de la cadira i a sortir de l'envelat,
tablado cercant la fresca de fora l'envelat. cosa que ell fa malhumorat i rondinant.
L'avalot durà uns quants minuts i l'actiTranscorren uns minuts, i quan ja nintud dels músics continuava essent la ma- gú no es recordava de l'incident, el de
teixa; allò portava traces de no acabar Tona fa irrupció altra vedada a l'envelat,
mai. T o t d'una s'alça una veu que amb i igual que la primera vegada, agafa una
a n crit estentori exclama: Ganduls! E l cadira, la col'Ioca al mig, s'hi enfila, i en to
director d'orquestra, en oir aital paraulota solemníal diu:
s'adreça volguent trobar amb la mirada
Tots aquests minyons
l'autor d'aital exabrupte; aquest, adresón
una colla de...
ssant-se de puntetes i mirant fit a fit el
mestre com desafiant-lo, indignat repeteix
N a t u r a l m e n t , el con.sonant no fou grat
per segona vegada: Gandalsif!
Llavors a les orelles de ningú, i el. N o i sortí de
el director demana parlar amb el presi- l'envelat a tron\pades i cops de puny.
dent de la societat, i el commina que si
E n Russinyol des de la seva llotja reia
aquell subjecte no és expulsat de l'envesorollosament, de la manera que ell sabia
lat, l'orquestra no continuarà tocant. E l
riure...
president li diu que allò n o té arreglo,
L'indumentària del Noi de Tona queda
perquè aquell jove és el fill de l'alcalde, de
bon xic malmesa, i ell, que sempre que
l'amo del poble.
s'enfadava s'estripava els vestits, acabà
Discuteixen i criden; passa el temps, l'obra fent que el seu aspecte fós el d'un
i el conflicte porta traces de no acabar vertader ecce=·liomo. i d'aquesta forma es
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Ja fa anys que no vaig pels envelats,
ni a les festes majors, i. per tant, desconec
si continuen les rivalitats en els pobles
i si subsisteixen encara els partits, que a
voltes, més que polítics, eren creats perquè
en Pep de Ca la Xica tenia ressentiments
particulars amb en Joan Pepona, o hé
perquè a la p a " de dalt del poble hi havia
un cafè i els de la part de baix, per no
és.ser menys, en muntaren u n altre. Les
rivalitats arribaven a voltes a vorejar la
tragèdia. Des de calar foc a l'envelat, tallar les cordes, destorbar un concert a
trets de pistola, o tirar «picaapica*, s'havia
arribat, per part dels contraris, a fets de
vertadera cafreria; però de tots els que
he presenciat, el que mé,s impressió va
causar-me fou el que vaig a relatar.
Aquí sí que hi escau bé allò de Cervantes: tífLn un pueblo de cuyo nombre no
quiero acorda rme» i en ocasió de ballarse en l'envelat el vals de casats de la nit,
els músics que tocaven la viola i el contrabaix estaven, com de costum, instal·lats
al segon rengle de t'orquestra, ran de la
vela de l'envelat. De cop quedaren esglaiats. E n i'espai intermig d'ambdós músics i d'una manera ràpida i fulminant,
travessà la vela la fulla d'un ganivet de
desmesurades proporcions, a l'impiíls
d'una fúria salvatge í brutal. E l fet n o
tingué altres conseqüències desagradables
que l'ensurt dels músics i el set a la tela.
El n\ala-ànima autor de l'atzagaiada
portava mala intenció: ell veia l'ombra
del viola «traspassada» pel ganivet. Però el
músic se salvà per efecte de la col·locació
del llum. ja que l'ombra es projectava en
un pla inclinat, i el criminal cregué ferir
directament el músic, quan sols travessà
la seva ombra.

Ca

Volum

^railtÉ

Prou varen fer-se indagacions; més
l'autor de la covardia restà en í'anònim.
T o t h o m condemnà el barbre fet en la seguretat de íïue fou l'obra d'un fanàtic,
però ningú no pogué precisar c(ui del poble podia ésser capaç d'aital felonia. Conjectures, suposicions, i res més. N ' h i havia
tants de fanàtics en aquell poble, tant en
u n partit com en l'altre!...

d'orella amb una passió digne d'altre lloc
menys concorregut. U n a empenta d altre
parella, u n cop de colze o de cap involuntari, feren que, aquella agulla de la noia ,
es clavés al front d'ell; però còm estarien
elis dos d'embadalits, que ell ni va sentirse de la ferida, ni va adonarose del regalim
de sang que, baixant-li cara avall, li tacava
la camisa emmídonadal...

, Gent daros que volen
Sang a l*Envelat
D'aúcò £a molts anys. Les dones, per a
subjectarcse el monyo, portaven al cap una
mena d'agulles llargues i primes, ^ue eren
una vertadera arma defensiva. U n dia,
ballant la dansa a X..., hi huvia una p a rella que, moit apretadets. seguien el ritme
d'una americana d'aquell temps, melangiosa i trista, semblant a un petit poema
descriptiu. Ella, ]a noia, escoltava, r u b o rosa í acotant el cap, les paraules encísadoles que el seu galan desgranava a cau

Si mal no recordo, el fet va succeir^Iï
a la cobla La Principal de La Bisbal. A la
mitja-hora de la nit, el representant de
dita orquestra cobrà el lloguer (cinci'cen!'
tes pessetes) tot en plata, que embolicà
en un mocador, deixant el paquet sota el
seu seient de l'envelat. £ n acabar el ball,
hom s'adonà que els cent duros havien
desaparescut. N o cal dir la poca gràcia
que això va fer als músics.
Diuen que músic pagat no fa bon so.
Figureonvos quin so deu fer el músic
ro6af/...

Altres tragèdies h a n succeït als envelats: l'aigua, la pedregada i el vent h a n
estat sempre elements contraris. Jo he vist
u n envelat trasplantat per l'acció del vent;
altre de plegat com u n acordeó per u n a
xafegada; u n a vela foradada com u n garbell per la pedra, i altres calamitats per
í'ístil.

N o sé sí he demostrat el què volia: ço
és, que l'envelat no és solament lloc d'esbarjo i d'alegria. L'envelat porta, als pobles u n a ventada de tragèdia i és quan
xics i grans el dematí següent de la festa
major contemplen com els carros s'emporten aquell bé-defDéu de fusta, de velluts, de Uustrina, de flors de paper i de
lluminàries, perdent-se enllà de l'horitzó,
seguint la blanca veta de la carretera camí d'un altre poble més feliç...
RAC
(Dibuútoa de l'aator)

L ' E N V E L A T B U I T . — L'envelador ja n'hi pot posar de robes fines i de cortínatges de seda i ja
pot treure tot el seu enginy l'electricista
cosa tanmateix.

U n envelat sense noies i joves, és ben poca
.,...:.
(Clixé Guàrdia)
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Ca §fratl€i

Velutn VI

E

M la ciuietud de\ matí, o en la calda de la tarda xafogosa, arriba al poble el camió de l'envelat.
1 uns kome-s polsosos ï espítrerats es posen a la íeina. Vegeu-Ioa com descarreguen les llargues

antenes tjue plantaran en el sorral perquè serveixin de supori al màgic palau de l'il'lusió que per
uns dies només serà l'admiració del poble i recés amable de cent cors adaleruts d'amor...

E

N el sorral de
la platja.aquets

tres Komes

planten

les primeres antenes
de l'envelat, que al
capvespre

els mari^

ners, d'endins de la
mar

estant,

ja

el

L

ES antenes

i van multiplicant-se.
El fantàstic vaixell té

veuran com u n navili

ja tres pals

d'ensomni,

amb

amb

les

van

formant renglera

la

enlaire,

bandera

al

veles desplegades, que

cim, i els braus obrers

els íarà glatir d'espex

cuiten

rançH o d'il'lusió...

un altre, i un altre...

r
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V

EGEU l'ossada de l'envelat. La bandera de la pàtria oneja
al cim de tota els pals amb lluïssors de festa i flameiés de
joia, que s'encomana a tots. Es la bandera de la festa major,
que ara crida la mainada i més tard farà córrer el jovent i tot
el poble. I tin teixit de corde-s i Uívanlí!, que pengen de les politxes, és ja a punt d'aixecar-se. formant la xarxa que ha
d'aguantar la immensa vela de ratlles blaves i blanques. Blau
de cel i de mar, blau de llunyania. í blancor de l'escuma de
les ones. que a la seva vora van cantant la seva cançó eterna...

L

^ENVELAT ja és fet. Vegeu-lo ara, talment un vaixell fantàstic que es retalla en la claror incerta del cel en
aquesta hora capvespral. com si tingués per marc el mar immens
i el cel. confonent~se allà, en la llunyania... Vegeu l'esforç
d'aquells tres homes ardits, que silenciosament anaven descarregant les antenes i les caixes i els fardells... Ara, al redós de
la vela acollidora, van estenent les gales multicolors ï van sorgint del fons de les caixes polsoses les robes de fantasia i els
estris policromats que faran l'encís de tot el poble en els dies
de la festa major.
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(Hecocilança

de

Majav
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I
L'anyada sigué (Jolenta: la natura havia fet estralls en les
vinyes, i el sulfat res no havia pogut contra un enemic de tan
mala ànima. El jovent del poble prou hauria volgut lluir-se
com anys passats en la diada de la Festa.... No hi havia més
remei que rebaixar el pressupost; un envelat gran però senzill;
l'orquestra, sense augment Així ho acordaren els socis quinze
dies abans de la Festa Major en una reunió que tingué lloc a
l'eixida de cal Sastre de la Plaça.

—iDéu n'hiTloretde l'envelat! No em creia pas que fes
tan goig. Si no fos tan ensafranat i les silfides {de cartró) de
la llotja de la presidència no fossin escrostonades, farien
l'efecte; perquè els miralls de lluna de València i la catifa
poden ben ançir. I aquell floret d'aranyes que pengen, fan el
cop
Vaja, pocs diners i ben gastats.

L'ÀMERICANO
—-«Vals son^... Fox-trot... Blues... Camel^trot... CatatD!
Vol dir que sóc a Catalunya altra vegada?...
lltHlIlHIlllllllllllllllMIMIIItt

rilllllllllllllllll

Illllllll

Kllllllllllllllllllllllllll

OIDIIIt

IV
lil
—iQuin ball niés arrencat! Fins em sembla que avui és
més lluït que ahir. Trobo que hi ha més auiram forastera. De
Granollers solament, hi ha un bé-de-Déu de noies i un planter
de joves!.... 1 no toquen malament aquests músics per no ésser
de Barcelona
jAh, vetaqui!
Són els Trullassos de Terrassa
Vaja, que no es pot queixar el jovent, perquè en sobren de balladores
Falten joves, malvinatge!, fora d'aquests
salta-tautells d'allà baix, que sembla que trepitgen raïms quan
ballen saltant
liiimmiliiiiiiiiiiiiitiiiMiiiitiiiiiiiiiriiinii

iiiiMiMiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiHiiiiiiHliiiiilliiiiiiiittiiini

—Aquesta nit m'agrada més que a la tarda aquest envelat:
no s'hi veu tanta coloraina
" C o m que el vent ha apagat tantes espelmes i resulta
fosc
—Oh, mireu còm regalinten les que queden enceses!

—Fa una tristor, la darrera nit, l'envelat!.... Apa, nois, és
(lüestió d'aprofitar-ho!
—De ballar bé?
Millor que ahir; perquè molts dels pobles veïns ja són fora; que demà s'ha acabat la broma.
—Jo ja ho veig: tres dies és massa; amb dos com abans
n'hi hauria ben bé prou
—Jo, ni faria la mitja hora

—No em pensava que a la segona part estigués tan animat el ball
Acabada aquesta americana vindrà l'últim vals
i aleshores vindran les empentes
iQuina bogeria!
Mentrestant els socis de la Comissió ja han afluixat la
mosca, i fan una cara de prunes agres!
Els mossos de l'envelat ja comencen a desclavar i a empaquetar; sembla que no hi siguin a temps.... Fan una malícia!
l'els balladors, acabat el vals encara demanen CamaH^
Cama!!
iMare de Déu (|uina tabola! Només queden quatre
o cinc espelmes enceses
Ja comença a clarejar
tEncara
no n'hi ha prou?
ijAraü
LXTERN

DUBTE

— M'eztima?... N o m'eziíms?... Zi
no ioz per E n Zurríbez...
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P E P E T DEL CARRIL

Pepet del Carril és un vell amic i un enamorat fervent de GranoJlers.
Kns satisfà de reproduir aquest article festiu que publicà l'any 1890.

Ca
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V o l u m VI
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...El hrogit creix progn?ssivainent. Damunt les rogenques
estovalles de hri, rublertes de plats, ampolles, gots i altre
einain, fuiíiejíen les escudelles de cafè que els convidats xarrupen, mentre masteguen encara la última ametlla torradaSota la taula dolí gossos conillers, magres com una llibreta
d'arrendaments, aprofiten els ossos, els rosegons de pa i els
macarrons agafats a les rajoles.
L'amo té allotjats el trompu 1 un cUirincA de l'orquestra
forastera que toca a l'envelat i fan el gasto a la taula, especialment el clarinet, que no calla mai.
Des de la seva entrada al regiment de Sahoya, en aquel'
temps que es cremaven les gorres dels burots i es treien les
quintes... per a posar les terces, el seu clarinet havia fet coses
increíbles: una vegada va tocar, d'una sola clarinetada, tot e'
••Carnava! de Venècia*.
L'Antonieta, filla segona de l'amo de la casa, escolta embadalida i amb la boca oberta, sense que la distreguin ni els
cops de genoll q w li dóna el seu xicot, En Jaumet de cal
Riqiier. bon mosso, molta grapa, dret igual, afaitat de polseres,
barret de palla de sègol, camisa aiid) cavalls pintats i ferradures, corbata blava amh pics grocs com xinxons, calces d'embut, descansant la roba del ca|) ample sobre unes sabates de
tela blanca enfaixada amb tires de cuiro mostrejat, i treient el
cap per la butxaca alta de l'americana, un mocador vermell
com una rosella,i de l'ermilla una grossa cadena de plata sostenint un més gros medalló amb serrell de filigrana, que trompeja iiiiH interminable faixa de seda.
Arriba l'hora de la serenata, i tothom suri de casa. junt
amb el//oz/í/^f/i el clarinet, que encomanen els seus instruments al vailet perquè els tragini junt amb les solfes, dos sacs
d'abric, dues canusesde dormir I mia gàvia amb tres verdums
que l'amo els ha regalat.
Acabada la serenata a l'Alcalde i quan l'orquestra ha tocat els Ratas, el Munfón úc Manila i els Pntos. després
d'unes variacions de cometí que espetega com un llampec^
tothtim fa cap a l'envelat, que ja té enceses les espehnes de
les seves nou aranyes de vidre, que reflexen la llum en tots
sentits, mi-ntre degotallen damunt la califa verdosenca, atrotinada i cansada de les patinades ile tantes festes majors.
L'envelat,des d" íora,sembla un problema de forces físiques
ami) lauls pals, cordes, polilxes i banderilles de colors perduts
i esblaimats com mitges de barato a la segona rentada.
A l'entrada i |)arl de fora, l'avellanaire. la taula del torrat i

PREPARATIUS
A la peTTuquerïa

un iutti-li-mundi on es veu la carretera de Terrassa a Nova
York... i la tia del que ho mira.
El vestíbol, amb les parets de roba de cotó casí blanca, té a
la dreta un restaurant amb carretells de vi, aiguardent, resolis
coques i botifarres, i taules a l'esquerra, amb jugadors de truc
i bescamhrilla.
A l'entrada del saló de ball, un home amb un garrot i la
cara vermella, que pren les paperetes [)el sarau.
La sala del ball com primer terme i darrera de dues rengleres de cadires de boga, numerades amb bocinets de pa[)er,
aparenta un saló amb moltes obertures guarnides amb cortines pintades de mates d'escarola, mussols, campanars i xinesos, garíandes de tarlatana de molts colors, miralls, ventalls,
pinyes daurades, lliures de xocolata i estàtues de cartró encarnades amb mangre i or de |>olsina i vestides amb calçotets
vermells, sandàlies i mantell imperial. A últim terme la paret
mestre de l'env<·!al, revestida de cobrellits de totes talles i colors—alguns lliures de bugades—i tots amb [)arracs de tota
mena.
En el fons del saló hi ha la/)e/·.s/jeí7/f'a. formada per uii
com|)artimenl il'luminat amb quinqués de llauna. En el fons,
una tela en la que hi ha pintat un paisatge amb palaus, cascates, terrasses, garíandes, vaixells, oques, estels, pedrissos
i uns senyors que prenen la fresca. Al davant penja un sol de
vidre blau il'luminat per darrera amb dos gressolets de terrissa, i unes llanternades, simbolitzades per Ilengols de llauna
pintada de groc, espurnegen a l'entorn del discsolar. AUi reposen i badoquen l'Alcalde, el Jutge, l'Ajuntament i algim foraster, si iiorta barret.
Comença el sarau amb una simfonia barrejada amb gall
del r/í/n'/ïe/dels tres verdums, fins que el vals remou tot e^
jovent que s'aparella rodolant per la catifa. La senyoreta de la
Torre, que balla amb el fill de l'Alcalde, re[) una enq)enta qne
li fa caure tres cireres i im brot d'àpit del barret, i la noia de
la ferreria cau a terra, mostrant unes mitges de color de rosa
lligades amb beta blava manresaua i unes sabates de l?ebè
Uaçades a la dernière.
A l'altre ball. el cometi avisa qne serà de casats; després
de socis, (iue giravolten per tots cantons regalant aigua com
esponges, fins que a l'última nota de l'orquestra criden: cama!
i es repeteix la ballada. Mentrestant, es van apagant les
espelmes, les velles 1 els nins dormen recolsals a les cadires,
les noies es treuen les sabates, les autoritats es retiren de la
perspecliíHi. els músics ja no sonen més i el narrador se'n va,
convençut de que allò blau il'luminat no és el sol, sinó la
lluna, i l'envelat un cove. DioN-is PUIG

PREPARATIUS
A ca !u modista
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€1 'Ball de "Sodes"

Vt

E n Lets es tornà groc com la cera. Més,
foll d'ira fugi i invocant l'amor propi dels
Tre-ts-té!... Tre-te-téeee!...
— I, doncf, perquè n o ho dÜeu. A p a , del poble, féu que de tot arreu en u n dir
— Y4S fa saber «]ae ara tocaran ball de nois, siguem-hil — I E n Lets, com a cap de Jesús eixiren garrots, forques, magalles i
socios!
colla, es posa a giravoltar i en balla més eines de tota mena.
Uncara em sembla que el veí^ i encara
que no en toquen.
E n Lets, que eta el fill del campaner—
«m sembla que l'escolto.
Q u i n a xafogor que feia! E l sol, encara
i això ens havíem descuidat de fer-ho
Petit, gras, rabassut, roig com u n perdi* amb tota la seva força, entrava per les constar — esporuguit fugi de les empentes
^ot. suat com u n carreter—que els rega- obertures que els badocs de part de fora
amb l'excusa d'anar a tocar a sometent.
lims de suor li rentaven la cara—i afaitat havien fet a l'envelat, enlluernant els bai*
Tot el poble s'esverà.
de fresc, semblava que havia fet obres a la lladors, quan giravoltaven. Tothom suava:
Les dones xisclaven; la mainada plorar
façana de la seva persona. E.1 seu corres- balladors í n o balladors.
va; l'ex-diputat repetia a tort i a dret q u e
ponent pan-y-toros
enquadrava aquella
— Alça, volta-la, que és vals! — semblava hay <lae comprimirse!... I quan els de la
carassa, que semblava que n ' h i havia du- que deien els fïscorns amb aquelles notes vila es donaren compte que la cosa a n a gués, i per més que el barber li havia arra- fortes. I tothom, en començar en Lets, gi- va malament... per ells, recordant-se de
nat les polseres—qual tros de pell blavosa ravoltava.
que en lloc foraster les vaques coten els
De sobte E n Lets planta la balladora i bous, de.sfïlaren rostos svall com llampecs.
semblava com dues Jïtes de terme d'un
camp mal cuidat, — i per més que el cos- surt disparat al capdamunt de l'envelat.
La cridòria era immensa. Els del poble
mètic havia de fer u n a obra de gegant per
U n intrús els havia esguerrat el marro.
empaitaren els vilatans bon tros avall. I
a aplanar els cabells mal criats, aquests, Havia arribat en aquell moment, i com
els que fugien, poc es giraven a guaita'ls
tossuts, feien com cada dia, el què els do- que era de la vila, poc ho sabia ell que bala üla que feien. Els músics, com que ja h i
nava la reial gana, i es burlaven del cos- llaven ball de socis.
estan fets, se'n reien.
E n Lets s'hi encara.
mètic, del barber, i llauraven pel seu
I la gran sort que tot fou bona aigua.
—Ep. mestre! Q u e sou SOCÍD, VÓS?
compte, deixant sols u n a petita reminis— I a vós què us importa?—diu aquest, La tempesta calmà; la nuvolada desaparecència del pan-y-toros.
gué i tan sols es va perdre qualque cop de
mig amoscat.
Allí, enfilat dalt del tabíado dels m ú ^ Q u è m'importa?...— I sense acabar, me puny i alguna garrotada.
sics, t o t just eixia de la barandilla de les
li salta a sobre, tot enfurismat, que la
E n Lets no va baixar del campanar fins
solfes; més, si amb prou feines se'l veia, ja
gran sort que els varen desccmpartír.
que va veure els de la vila mitja h o i a
o s dic de veritat que es feia sentir.
— Hay (Jue. saber comprimirse! — cridava lluny del poble.
Saltà damunt les cadires i perdé l'equi- u n eX'diputat que havia vist «La Verbena
Després l'ex-diputat ho deia:
libri; rodolà ell i rodolaren les cadires, i de la Paloma».
—Jo no en sóc pas partidari dels balls
ell anà a caure de pla damunt d'una xico— Q u è comprimir-se o n o comprimir- de socis. N o sé, em fa l'efecte que et convitasss roja, fresca, grassa, riallera, que, se!... Q u e paga per ventura, ell? Q u e és
den a festa, et mimen, et festegerv, et comsort que es va escaure que era la seva pro- socío?—deia E n Lets.
plauen... Si, tot, prou... Però quan ja som
mesa i ningú no va moure-li raons, sinó,
La múïiica havia parat de tocar; les do- tots a taula i estem al costat de l'amo — el
ai, la mare, quin íandan^o h í hauria hac nes xisclaven; els homes s'empenyien per
lloc de preferència, —porten l'escudella, la
íutl
veure-ho millor. Aquella xicota grassa
carn-d'o lla, els escaldums, la carn a m b
E l sol tre-te·'té del cometí posà en com- s'obría pas i s'aferrava als braços d ' E n
peres... Sí, sí, de tot... Si no en vols, te'n
moció els socis balladors; que en aquest Lets, tota plorosa. La mare d'aquest, pec
posen fins a reventar.... Però ve el ball de
cas bé sobra la part oral del nunci, per l'allre costat, també el deturava. Llavors,
soc/os —com si diguéssim u n plat exquisit —
ésser cosa ja de sobres sabuda: aquell toc E n Lets, que n'era de valent!
Alto! Aquest és sols per l'amo i per niíigú
del cometí vol dir «Ball de sociosl»
L'ex-diputat, tot rialler i amb l'hay ^ a c més. —I mentre ell el saboreja, els altres que
Afína l'orquestra, aixeca l'arquet el que saòer- comprimirsef, els amoixava.
facin denteta; que se'l mirin l'amo com
dirigeix, fa la senyal, i, apa, siguem-hil, u n
L'intrús, que semblava que no estava per
se'l cruspeix. Nada! Q u e no sóc partidari
vals de ílaulí d'aquells t a n repicats.
raons, de moment s'havia fet fonedís.
del ball de socis.
Però E n Lets surt com disparat ( E n
E n Lets era el gall de l'envelat.
I tenia raó l'ex-diputat.
Lets és el nuncí, el nostre heroi) i crida
Sort! Sort que els amorosos braços de
Per això des de llavors, quan amb els
als músics:
sa mare i de la xicota l'aturaven!
— Ep! Alio la musica! Això no és el
—Veus? — li deia l'exídiputat. — Aquí amics hem tornat a festa major, bo i veient
què havíem quedat! Això n o és el duro tens el què et dic sempre d'aquest dilxós ballar el Ball de Socios em recordo de
l'ex-diputat i d ' E n Lets i d'aquell sarau
de rafricansl...
ball de socios.
E n Lets volia que toquessin la jota del
L'intrús, que era u n xicotàs forner que d'aquella tarda i també dic als companys
que glateixen:
tenia els quatre quartos de la seva persof
«Duo de la Africana».
'TVac/a.' Hay (Jue saber
comprimirse,
De primer antuvi tothom es va esverar, na molt ben posats, no volguentíise empafins els músics. Aquests paren da tocar, ssar l'insult, s'aplegà amb altres de la vila, amiéosl
arronsen les espatlles, i, nada!, com que i per allò de la companyonia i de la digE. G A R R E L L
qui paga mana i E n Lets era el que mana» nitat, entraren altra vegada a l'envelat i
va, com si diguéssim el cacic del sarau, s'hi volien fer a cops de punys.
«El Congost» : Setembre de l894
vínga canviar de papers. I cantin papers...
i vínga el duo de moda!
Alça, salero! J a el tenim de bracet al
mig de l'envelat amb aquella xicotassa que
fa poc amb sa corpulència li h a evitat el
disgust de rodolar per terra.
Fan patxoca!
Totes les parelles estan aturades, com
enses, esperant que f'acabi la simfonia.
E n Lets ja es neguiteja.
Els músics, de mal humor, h a n tocat
el vals a seques.
Els balladors, com estaquirots, no es
mouen.
E l director, des del tablado e\s crida perquè n o ballen.
— Esperem que s'acabi la història — reo
muga E n Lets.
t.-Veu8 allò? DuncB és un envelat. Tant en pols soriit- nmb un
— Q u è història? — diu el director. —
Aquest vals n o en té de simfonia.
promès com amb els peus fets malbé.
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V o l u m VI

f>e "re" Snvelaf
§. "Carroussel"? — Res.
"Carroussel" i barraques de fira? —
Res, 0 quasi res.
"Carroussel", barraques de fira i envelat? — Festa Major.
§. En l'edat de pedra, còin eren els
enuelats?
%. Gènasi.
Agafeu un "sant de barri", sembreu
desauinenoes entre els veïns i en sortirà
un enuslat. V. gr.: Sants Metges.
§. En clavar les antenes, si obriu les
finestretes de vostres narius, sentireu
pudor de socarriïn. En aixecar la uala,
haureu tastat rostit i l'oca està en capella. En treure els cortinatges. estareu
embafats.
m

§. Envelat de dalt i enviúnt de baix.
Hi manca un marcador per indicar l'"score". "Referés", és ei convidat i el coaccionen aínb cuixes d'oca.

§. Que són "monos", tan petits! Oh,
i ballen bé! Què els diu aquell "gana"
pia"?
§. Els urbans de l'envelat porten un
rètol que diu: "Conserge".
§. "Els forasters, entrada lliure".
45 minuts després: — Només em costa
T50. M'iie pogut escapar d'un.
§. El cometi del ball de rams està en
contacte directe amb l'òrgan de Corll de
Coit intern.
§. — Té, Miquelet, compra'm el ram,
— Pel treball jo vull un "polo".
§. Les ones sonores de [l'orquestra
estan llimades. Només el corneti punxc,
§. Si uoleu estudiar un instrument,
no escolliu el cometi. Si les malediccions es complien,..
§. Amfibòlia.
(Massa trist.)

Un euuelat

mullant-se,

£ 1 saFawMista

§. L'únic que va de cada dia I esguarda el temps com un rajoler: l'envelador. Molies vagades ès tam!)è un Incomprès.

Parlem, naturalment, del saraaista r e ritahle, del sarauista autèntic, del... foras*
ter; percíuè el sarauista castiç, ha d'ésser
{oraster; és indispensable que ho sigui.

§• — "El bon cacauet i la bona avellana!" — Resulta anacrònic. D.m anar
pels forasters.

%, Òpera a l'envelat. Música filtrada
i pura pels de fora. Cock-taU de fum i
música a dins.

§. Comentaris femenins
Primer: Es bonic aquell vestit! Si ella
fos més bufona...
Segon: Llàstima que el vestit... Tan
maqueta que és ella!

§. Una equació: Sant de barri : carrer = envelat : ciutal.

Vesteix amb extremosa elegància, porta
les sabates com un espill, els cabells pulcrament allisats i una flor al trau de 7a
solapa. Un bon observador, però, no deixa»
rà ae veure en la ostentosa presentació del
sarauista, una distinció postissa i manllevada, una elegància perfectament
vulgar.
'Parleu-li,
si volea completar
l'estudi
d'aquest exemplar: el trobareu d'una vuh
garitat aplanadora.

§. ...Sí; però no.saltres estrenem l"'nlfombra".
§. Ball de 10: El de les I2'3J.

§. Ultima nit de Festa Major. Mireu
ets rostres i l'endevinareu. A cada ball
els vnisics acceleren el compàs. Per això
§. .S7 tes notes d'un manubri us es- et darrer vals és desenfrenat i vertiglquitxen el "parabrises" del cot.vi; anant .uós. En sortir, queda, com record, un
a 40 Km. per hora (1), l'orquestra de regust de suc de roses de paper i d'aral'envelat us ratlla el "duro".
nyes de llautó. Si llavors resteu allí,
§. Aquests són els de la "colònia". veureu com l'envelai tanca els ulls I
Marquen m?.s punts dels que toquer. queda ivimòbil i a mercè dels envelaUn altre d'tall: són'els única amb /?n/> dors que el desentrnnyen en lleugera I
liàbil dissecció.
taló blanc i camisa d'esport.
B.
(i) Carles Sindreu : «La cljixon ï el uaraí».

Deambula olímpicament
per l'envelat
amb aires de «coc», es mira una a una les
donzelles amb una «pose» plena d'afectacir^
talment com un general que passa revista
de les «seves» tropes o com un soldà que fa
recompte del wseu» serrall. Aquesta vall,
aquesta no vull, fa una acurada selecció
cota experimentat i destre coneixedor del
mgèneie».
L'orquestra romp el foc i el sarauista
entra en funcions. Resollament
es posa a
tret de la donzella i amb entonació melosa
li prega de ballar el primer vals.
A la donzella li plau el sarauista; el
troba simpàtic i elegant i distingit.
N'ha
format un bell concepte.
Ah! També les donzelles, les nostres
encantadores i ingènues donzelles,
solen
formar bon concepte del llibre més pulcre,
el de presentació més rica, el de les cobertes més belles i polides. Què hi vol dir que
de per dins sigui vulgar o que sigui el que

vulga?
Per la donzella de l'envelat, el sarauista
és un llibre color de rosa amb lletres daurades.

NYAP AS
Atjuests són els de la «colònia»...
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Voluzn VI

H

AS de pensar íïue la vida és com una festa n\ajor'
N o hi Ka res més kermós sota la capa del cel que
això (Jue en podríem dir l'envelat de la naturale-

sa. E-ls ocells són els clarinets i flautins meravellosos de la
gran orquestra que ens fa ballar a tots. La terra, ara a la primavera, és l'esplèndida catifa de l'envelat. Els rics es miren
el ball, ben farts de pollastre, «repantigats» en els «palcos»;
la classe mitja, té justes les cadires per no estar a peu dret. El
jovent, fa rotllo al bell mig de la sala, sota l'aranya. Hi ba
el «palco» de les autoritats, que casi mai bi són. I fins es pot
observar que aquest lloc l'ocupen moltes vedades els «frescos»
que no bi tenen cap dret o que ni tan sols ban pagat l'entrada
que totbom paga. Hi ba Tbome que fa rotllo amb el garrot; els
desgraciats que voldrien ser-bi i ban de rebre les empentes
Aquests són la «classe proletària», que s'atipa d'aguantar trepitjades dels que ballen. L'bome del garrot és
sar-bo qui és. No sé si em vols entendre

jo pots supo-

I, per fi, bi ba els

que ballen, que són els que disfruten o almenys s'bo pensen.
Si tu no vols ésser dels que ballen, em sembla que un «pal-

Pius Daví : «L'Alfredo» de «La Dona V e i ^ »

quet» des d'on contemplar la festa, ningú no te'l negarà....
MANUEL

FONTDEVILA

(Frajjment del diama «La Dona VerScj»)
titiiiiiiiiiiiiMiliiiii
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Els sons de l'orquestra són apagats per
1 ajiençanient virolat tÜe les parets de draps.
El lovent té una lluïssor en la mirada
com si cerqués u n a vaguetat dolça: en
1 atmosfera flota u n somni espès i torbador; el ball s'inicia amb indolència i les
parelles es lliuren a la correnlia d'una voluptuositat moderada i urbana.
Unes noies tenen u n a ingenuïtat aparent en el seu comport; altres entren a la
sala com reines, fulgurant el seu esguard
on Ki palpita l'ànsia jovenil, que té un
abast que no s'acaba; el somrís d'aquestes
noies és una concessió altiva: s'han assajat
davant del mirall les postures més coquetes, les mirades més hipnòtiques i la mitja
rialla més enlluernadora.
Les matrones serven una actitud repoe
sada i di^na; mentre el jovent balla, es
produeix en elles u n a complaença que
agita i sommüu els records passats i la
fantasia del moment, ple de dalers continguts; en això troben l'encís i amb aquesta
reserva s'acontenten, o bé les agita un n e guit interessat i subreptici.
El xafardeig entre elles comença. C o menten l'abillament de les noies, entre les
quals sempre apareixen algunes que es

iiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiMriiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiitMiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiitiiiiiiiiii
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destaquen. Llur comentari i apreciació de
mèrits no sol coincidir amb el del jovent
masculí: certes matrones austeres solen
mirar amb prevenció i a m b una punta
d'enveja les dones niés formoses i elegants.
En 1H multitud quf es reuneix en llocs
determinats sempre existeix com un conveni tàcit, com \]na complicitat. E l públic
d'un envelat, en certa manera, compleix
u n deure, i diríeu que omple una necessij
tat social.
Una fe sta major d un poble en la que
no hi hagi envelat, no sembla festa major;
és una festa menor fallida, menysiinguda.
Per això tot poble que s'estimi procura i
fa esforços per a tenir el seu envelat en la
festa major. L'envelal és l'alegria que passa, la novetat d'un dia; és una mena de
temple o de palau pueril, lleuger i ambulant que ha honorat multitud de llocs i
que per tot arreu e! senten com quelcom
seu. La seva arquitectura arbitrària i cubista adorna temporalment els carrers
quiets i silenciosos; el camp solitari on
s'ha emplaçat adquireix de sobte inusitada
importància. Allí s'hi aplejja tota la gent
del poble.
Prop de l'envelat es reuneixen els fo-
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rasters que no ballen i es tanquen tractes
comercials per tot l'any.
Els joves engallats i sarauisles hi inicien flirteigs fugissers que de vegades acaben en casaments, com a les comèdies
antigues.
A Catalunya té u n a gran importància
un envelat; és u n a cosa nostra, és u n a
mena de símbol racial.
De dies, la llum natural es filtra a través de la telü del trespol; la seva lluminoi*
sitat igual, acoloreix la cara tendie de les
noies. De nits, el» llums, multiplicats pels
miralls de les parets fràgils, donen u n a
fantasmagoria i una fastuositat de festa
oriental.
El nostre instint català, espectacular i
fantasista, es nodreix en aquesta festa de
l'envelat; la nostra imaginació s'emplena
de llums bigarrats, de colors estridents, de
músiques llangoroses o frenètiques i el
nostre tarannà dionisíac es desperta i vibra per un temps, I sempre recordem a m b
fruïció les hores passades sota la vela flotadissa d'un envelar.
JAUME T É R M E N S

£«
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Un poI>le s e n s e
D'aquesta terra agrest i esquerpa, però atractiva i deliciosa
que és el Llussanès; d'aquest tros tan bell i inconegut de la
nostra terra, jo en servo un grat record que ni el temps, ni els
canvis i evolucions, ni res de la vida en podrà esborrar. No
és estrany, doncs, que avui, en aquesta tarda xafogosa d'agost
a mesura que m'hi vaig acostant experimenti aquella sensació
agradable i emotiva que us trasbalsa tot i que sentiu amb
més Intensitat quan us apropeu a viure moments i a descabdellar records que us han deixat una empremta inextingible.
El vehicle en el qual anem còmodament repapats no es
cansa d'engolir quilpmetres i mes quilòmetres de carretera.
Travessant la plana ací, envestint la nuíntanya allà, tan aviat
tenint a la vora boscos ombrivols com erms assolellats, contemplem aquella irregular gradació i varietat del paisatge.
En tramuntar una costa llarga i fadigosa, el crií d'un amic
ens sobta: «Guaiteu! Ja som al Llussanèsl'
Efectivament, ja hi som. Ara el carruatge s*ha internat per
una obaga espessa, verda, írescal, des[)rés d'haver deixat
enrera uns conreus no molt propers al costat d'uns erniots
sorruts i tristos. Ja sento apuntar dintre meu aquell alè enfortidor, aquell benestar, aquella alegria que us arriba al cor.
Però tanmateix jo iio sé qui', hi trobo que no em deixa gaudir
a pler d'aquestes sensacions, que em reté les meves expansions de joia. Si; és beu veritat que hi ha ací quelcom que no
ho havia vist cap altra vegada. Jo estic eii que això és degut
a que aquest prats i boscos no són tan gemats com abans, i
aquests cam[)s d'ara són ressecs i abrusats, i als rius i torrenteres l'aigua no hi taral'leja la seva melodiosa cançó. L'estiu
és ingrat a la terra,i li regateja l'aigua. També em sembla que
el pas dels anys, que ens han modificat a ella i a mi, hi pot
haver Influït. Però, amb tot i això, estic convençut que aquest
tros de naturalesa posseeix una bellesa ignota, un encís esotèric, que no tothom pot compendre i interpretar.
Al cim d'un tossal hem admirat un poblet. La pujada és
sobtada, forta i el motor esbufega i Tonca estrepitosament.
Quan hi som aprop, una gent endiumenjada, quatre barraques
de fira i el carret de .l'home que ven gelats ens fan adonar que
acabem d'entrar a un poble en festa major. Els carrers són
nets i regats, i dintre les cases habitades de cent que n'hi
ha, no més ho són la meitat— hom hi endevina una endreçada general, ima frescor que reconforta i una sentor de pollastre rostit, llangonissa i \'i bo, pròpia d'ailal diada.
En una |)laceta IUMH ()aTat el cotxe, i anem a donar una passejadeta. Entretant reposen eisvint cavalls del motor,nosaltres
veurem de [)assada com treballen aqiu'lls vint que, penjats
d'un vulgar i atrotinat «carroussel ,van seguint el ritme d'una
música monòtona, tot fent els plaers d'un públic itiiportant
i heterogeni, en el qual no hi [iredomina pas l'element infantil.
Fa estona ja que dardem pel vilatge i encara no heni vist
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enllaç la gràcia culminant de la festa major, l'envelat, que
amb les seves ratlles blaves i blanques i les banderetes que
voleien al vent, és el signe que descobreix al lluny la festa
més gaia d'un poble.
Hem preguntat a uns marrecs on és l'envelat i no ens en
han sabut donar raó. Un home amb una insígnia muncipal i
un bastó d" un pom tot descolorit —deuria ésser l'agutzil —
ens ha indicat la conveniència de retirar el cotxe del lloc on
l'haviem deixat, car hi feia nosa. Nosaltres hi hem anat, i
aquella placeta, que poca estona abans estava deserta i solitària, l'hem trobada ara curulla de gent. Unes cadires hi havien
estat posades a! volt, formant un gran polígon, i en un angle
hi havia instal·lat un cadafal pels músics. Tanmateix aquell
poble no tenia envelat aquest any, i hom anava a començar
el ball en aquella plaça acollidora. Hem indagat i uns vilatans ens ho expliquen: durant l'estiu les collites han estat
magres, la malura s'en enduia el bestiar i els negocis havien
anat en orris, i no hi havien hagut diners per l'envelat.
Veliaquí!
Tot d'una unes notes estridents i grotesques han sonat per
l'espai, produïdes per aquells músics (?) que s'havien abillat
d'una faisó estranya i sostenien els instruments extravagants
del yass. Prompte apareixen al mig del clos unes parelles a
les quals s'ajunten d'altres tot seguit, i es posen a dansar daniut uns còdols i rocs cantelluts, mal amuntegats en aquell
empedrat primitiu.
Tot allò té un aire de tristesa que no satisfà probablement
a ningú. Amb tot i ésser de pedra, estic segur que les mènsues de figura humana que aguanten la balconada d'una casa
pairal propera, s'han adonat d'aquest contrast, car en les
seves cares unes han adoptat un posat trist i commogut i
altres una riota de menyspreu. Elles, i les gàrgoles que guaiten per sobre d'aquells dos o tres edificis senyorials, han
vist en el transcurs dels anys com es ballaven en aquella
plaçíí, tan seva i tan recollida, les dances i els ballets típics
de l'avior. 1 ara això era fer-ne tanmateix un gra massa; no
podien adaptar-se a aquells sons exòtics i mancats de gràcia.
I semblava com si, deseixint-se de la seva posició incòmoda,
s'anessin a llançar violentament dani«nt dels vilatans que consentien aquella tnena de profanació. Fins els dragons de pedra picada que aguanten l'escut de la Casa Comunal semblaven siíguir amb postures ridícules i grotesques, els insulsos
ritmes de l'orquestrina.
Tot aquell espectacle era, francament, trist i extravagant.
Quan som novament en l'auto, la visió d'aquella plaça en
festa no s'ha apartat de mi durant llarga estona. Deixàvem
enrera un cos sense ànima; una cosa vivent, però freda i erta:
una festa major d'un [)oble sense envelat!...
JOSEP M."
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El mé,s llpic, el més català I et què fa més festa d'una
Festa Major, és l'erwetat. Què seria una Festa Major sense
l'enuelat? A mi em faria l'efecte d'un arròs amb pollastre
sense pollastre. Hi faltaria la festa de les festes.
Aneu a tots els pobles i poblefs, als més vistosos i als
més humils, fins a aquells que romanen amagats en els recons més oblidats de les muntanyes, i veureu que en celebrar la seva Festa Major tenen el seu envelat; si no poden
llogar-ne un de llampant i ple de coloraines, ells mateixos
en fan un de ramatge. Però, sigui com sigui, ells tenen envelat.
i és que f envelat a les festes majors, ve a ésser una mena de temple «n es congrien les il·lusions de tot un any.
Mireu-lo de part de fora: sembla una tenda de campanya... Quatre pals, quatre cordes i quatre teles... Heus-aqul
el seu ornament e.vterior. Però en canvi penetreu a dins, i
una brillant impressió us sobtarà de seguida. A tots costats
hi veureu imprès un segell de riquesa que el converteix en
un palau de fantasia. Llums potents que amb la riuada de
la seva resplendor entelen la vista i fan ressaltar els colors
més llampants amb els tons més oposats; cortinatges ramejats, que amb tot i ésser de poc preu, donen la sensació de
riquissims; tribunes florejades i flonges catifes que, en petJar-les, els peus s'hi enfonz3n com si caminessin damunt de
muntanyes de cotó-fluix.
Bullici... alegria... rialles...
Una munió de gent s'hi mou inquieta. Noies frissoses,
amb els ulls immensament oberts, miren si per entre l'estol
de joves albiren el seu promès o el que elles voldrien que
fos el seu promès; joves apassionats que, amb les galtes
enceses i un deix de romanticisme als ulls, miren la noia
que els ha robat el cor i no gosen dir-li el seu amor; pares
que veuen els seus fills en plena joventut i que en aquells
instants es senten orgullosos dChaoer-los donat la vida...
Dintre d'aquella gran massa hi ha de tot, fins algun vellet
tremolós que encara té l'humor d'explicar—als que tenen la
paciència d'escoltar-lo, — les 'calaverades que havia fet
'aquell temps".
I a la tribuna principal hi veureu Vorquestrina amb els
instruments moderns, que després de pujar i baixar escales

i

de notes amb relativa facilitat i fer jocs afiligranats de gargamella, esclata amb el primer vals de la festa... Lent, suau,
igual que un balanceig d'onada ealmosa...
Llavors arriba l'hora del gaudi. Els joves, arreglant-se el
nu de la corbata i estirant-ne els punys de l'americana, oan
a oferir el seu braç a tes noies que ja frissen per dansar en
aquell espetec infernal de brams, pinyols de trompeta i estridències de jazz.
I els galants festejadors—cercadors empedernits d'aventures d'amor, que van a gallejar d'una festa a l'altra vestits com ninots,—els veureu ballar simiescament i doblegant-se amb ridiculesa als acords d'un exòtic
"xarlestón",
fent apuntar una rialleta irònica als llavis dels miradors. I
veureu que agafen una noia—la que els plau nhés—i tot ballant, ballant, deixen caure una pluja de paraules dolces sobre el seu pit innocent. El galant incansable va teixint una
cadena de galanies que va empresonant el cor de la pobre
noia. Li diu que l'estima; li fa mil promeses, i xerra amb
tanta eloqüència i fingeix tan bé, que la noia acaba il·lusionant-se, creient certeres les paraules del ballador.
Però el desengany no triga a arribar... Després de somniar nits senceres l'amant de la Festa Major, la noia ha esperat endebades el jorn en que ell va prometre que tornaria.
Tots els idil·lis encesos dintre d'un envelat són alxi: teixits amb paraules dolces que deixen un regust de fel, perquè surten de la boca sense pujar del cor. Ja ho sabem que
al mig de les festes Vamor s'encén com foc d'encenalls, que
fa grossa flamarada per a quedar als pocs moments cendra
ben morta, sense ni un bri de caliu.
Encara que sigui passatgera, dintre d'un envelat sempre
s'hi troba la felicitat. Per això fan cara d'alegria i donen
un relleu tan frapant de festa, que la seva sola presència fa
sommoure els cors, convidant-los a una joia encomanadissa.
Una festa major sense envelat seria com un envelat fora
de temps; tampoc no tindria cap actractiu.
Festes majors i envelats son dugués coses tan germanes,
que una és imprescindible a l'altra. El dia que mori una, ja
les podrem enterrar totes dugués,
RAMON FER REfi

v-i»

Publicacions La Gralla, 1/1/1932, p. 48 / Col·lecció de premsa i butlletins / Arxiu Municipal de Granollers

SïïÈvdafs

M0NTPLE7

Ca

Qualla

Vt^lum'Vi

(Dibuix d'Aniireu DamcuAn)

palau de roba, rusc de dansaire?,
fira de noies, confusió,
va-i-tot de Testa T^ajò!
Alfons TAaseras
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J o n'he vist de totes maneres d'envelats: de luxosos, de no

les coses que existeixen al món, en apropar-se la festa major

tan luxosos i de gens luxosos. N ' h i ha tants, que se'n veuen

cuita a fer u n envelat. Potser els diners seran justos í l'orques-

per tots els gustos. Per la íesta major sembla que tota societat

tra no afinarà i l'envelat serà deslluït, però aquest no bi pot

de ball que s'estimi ha de tenir un envelat, sí no vol perdre el

faltar.

seu prestigi.

Q u a n s'acosta la temporada, els «cuidanl.*;» han de córrer en-

Sovint és com una mena de torneig. Sí el partit contrari

tre el jovent per a veure com sona la bossa i mirar com s ha

l'any passat en va fer u n de molt bonic, aquest any és necessari

d'arreglar. I h a u r a n d'anar a demanar preus i combinar el pre-

superar-lo. Si el partit de dalt hi tenia dotze palcos i quatre

ssupost perquè quan el dia arribi no facin el ridícul davant del

làmpares de les grans, és precís que el partit de baix s'apressi

poble de més avall. I quasi sempre l'envelat surt. Els somia-

a posar-hi setze palcos i sis làmpares, si no vol caure en el des-

truites prou donaríem tots els envelats del roón per deu metres
d'herbei tendre. Però és que un ball sota uns arbres amb llu-

crèdit.
Aquesta obsessió de l'envelat és potser una comoditat per la

minàries a la veneciana i amb una catifa de molsa, ja no s'es-

calor de l'estiu, però és sobre tot u n enlluernament dels colors

tila. Ara, al nostre temps, cal que sigui u n envelat precisament

virolats de les robes que hi posa l'envelador. Enc que el partit,

i deixar-se de romanticismes. Força roba i forces colors. Colors

de baix o de dalt, tinguin una sala de ball esplèndidament

sobretot: els colors tenen una força de suggestió grandíssima.

arranjada i ventilada, no és probable que per això renunciïn a

Me*n van convèncer erv u n minúscul poble pròxim a Figaró;

l'envelat; si per cas, fóra per raons d'economia i perquè la caixa

tot bo omplien de banderetes i posaven papers virolats per tot

de l'entitat no podria suportar el pes sencer de l'envelat. Es

arreu. E m van fer malbé el paisatge. D'ençà d'aleshores, jo,

perquè a tot bon b a l l a d o r ^ e l ballador bona fe de festa major—

com somia-truites que sóc, avorreixo la festa major.

li és necessària la satisfacció de tenir u n envelat on les robes de

NYICRIS

fantasia es confonguin amb els colors llampants dels vestits de
les noies; al bon ballador li és necessària la faramalla

brillant

de l'envelat, aquella brillantor viva que sort de terra com per

tIMMI

I

Mim II

II)
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encant i llueix magníficament durant els dies de festa major,
per desaparèixer altra volta en la grisor dels dies.
Els envelats quasi són una part integrant de no.saItres man
teixos. Però igualment com semblen u n a part nostra, a l'enve^
lat hi ha u n moviment que és com la seva ànima. Dintre un
envelat cent per cent com ara es diu, cal que hi Kagi uns papàs
i unes mamàs que estiguin tota l'estona badallant i mirant la
noia que porta el vestit més lleig, mentre escolten els esgarips
dels músics. H a n d'haver-hi els palcos dels senyors i les

ninas

bien que flirtegen amb ulls de rimmel autèntic amb els pollos
pera. I h a n d'haver-Ki moltes empentes, més empentes encara
i unes parelles vehements i moltes parelles discretes. Cal ensenyar el vestit nou í tenir paciència per contemplar el del.s altres. Les noies han de riure força i els joves esforçar-se a fer
gràcia i és necessari contestar amb u n somriure a les banalitats
més insulses. I sobre tot cal ballar molt. molt, fins a l'extenua^i
ció. L'envelat és l'imperi del ball. Els homes més feliços de la
festa major no hi ha dubte que són els balladors; són els únics
que frueixen de la festa en tota la seva integritat. Les robes fugisseres de les noies, la llum, la música engrescadora, l'ensomo
niament del matí, .són delícies difícilment gustades pels que no
h a n ballat mai. I tot això i molt més és l'envelat. Sí un any no
se n fes, fóra u n any sense festa major.
Ja se sap, cap a l'estiu per cí i per llà veureu uns pai.'í, unes
banderes i unes veles barrades que s'albiren des de lluny: és u n
'•·<tt^

envelat. N o hi ha cap poble potser que s'oblidi de fer el seu:
de tants que n'hi ha, us quedaríeu parats si els podíem veure
junts. Tal poble de muntanya, que no té altra cosa d'interès
que el paisatge del voltant i creuríeu que és insensible a totes
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Això abans; quan els balls de rams eren de
ram.·í i els rams eren de flors.
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l-í NVELAT— Platja marinera... Alegria de l'estiu... Esclat de vida... Triomf de la joventut
ardida i optimista...
Aquesta noia bruna és la mateixa que veiem a
la platja i a l'envelat. E.s capbussa a l'aigua, corra
per la ^orra i dansa amb la mateixa éràcia i i,éual
delícia els balls exòtics de l'orquestrina cridanera.
Ella és l*aleéria de la platja i la joia de l'envelat.
La .sal i el pebre de la vida...

(Dlbaút de. J. Msrjíenat)
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envelat : Festa majcv
que faran festa tres dies i jugaran dintre

poden esdevenir realitat; els pares, perquè

Rumieu

de t'envelat; els joves, perquè creuen que

veuran sos fills; els avis, els jiéts, i al re-

tant com vol^ueu: podreu solucionar els

les íriusions amagatzemades durant ties

dós de la taula primer, i dintre l'envelat

més ^reus problemes, per difícils que si-

cents seixanta cinc dies, en aquells doso tres

més tard. faian balanç, els joves, del suc-

"i^o pot ésser envelat sense festa major,
ni la festa major sense envelat.

guin; però aquest no hi ha qui el solucioni, ni qui pugui contradir amb fonament
<ïae l'envelat és la festa major i la festa
major és l'envelat.
Es clar que hi ha categories, L'enveiat
pot ésser més gran o més petit, segons la
importància de la població. Méí, tingueu
per ben entès que quan es dóna el primer
cop de parpat

per a

plantar l'envelat,

llavors de fet comença la festa major. £1s
pollastres es despedeixen de la família, el
mestre engega la mainada perquè ja sap
que encara que fés estudi no hi anirien i
el barber estrena u n a americana blanca
que sembla u n cambrer d'hotel de fora.
I quan aixequen les antenes amb la
bandera al cim, és quelcom trascendental
per al poble. H i h a mobilització general
í per tot arreu sentiu el mateix; Ja el tenim ací!

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiriiiliitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiilliillllli

cceït durant l'any i els vells de tota la vida
en un ambient d'alegria i tranquílitat.

cjulíel

Això és i'envelat: i de tot això n'arre-

i)e7 meu poblat allunyat
com t'espero. Juliol!
(íue em records' un tfnips passat
i perç/uè ha passat, em dol.
Amb (Juin goig hi tornaria
a aquell temps —per mi el millor,—
per esperà amb alegria
la nostra Festa Major.

plega un xic a cada poble. Són aquells co»
brellits descolorits de la part de fora i
llampants de dintre i la catifa vermella,
que fins que ha seguit una dotzena de pobles no agafa la flaire de festa major,
I. sabeu per què l'envelat fa la fe.fta major? Perquè l'envelat és l'allargament de la

1 córrer per l'envelat.
o hallar-hi adaïerat.
I a la nit,
' el ball unit.
anà amb els companys a fer la cantatla
a Festimada!

nostra llar. D u r a n t aquells dies en que el

1 acut a ma ment l'era, rublerta de blat ros
amb cavalleries, mainada i jovent,
que amb cants i rialles i vi generós.
sota un sol ardent,
em feies la vida
molt més endolcida...

ble que es posa de gala i balla. Si voleu

poble està de festa, no hi cap entre les
quatre parets casolanes; necessita una gran
vela, amb uns pals que la sostinguin per a
aplegar-se sota la seva ombra tot u n povosaltres, sua, es rebrega, es dóna empen*
tes i es trepitja. Més, totes aquestes inco*
moditats són recompensades pel viure de
unes estones en u n ambient d'alegria i no

À aquest crit vosaltres no hi donareu

recordar-se de la prosa del viure, que tor-

importància, i en té. Mireu si en té, que

na a venir a l'acabar l'últim vals de la

aquest espectacle només el gaudeixen un
cop cada any. £ l s infants, perquè saben

Juliol!...
Juliol!...
Ton record m'és un consol!
FRANCESC
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LA F I R À

C s i b ^ , per J. Biosca

Sc>mni
M a s s a de ^ o m a lliscant per u n l u b allarg a s s a t , s o t a les dòcils c a r b a c e t e s de

llum.

C u c de s e d a . D o b l e desig de c l a r o r i d ' h a r monia, xarrupat
moviment,

e n la copa del r i t m e íet

i

geomètric,

d'harmonies

brollarà

exòtitíues. I

el

sortidor

petjaré,

en

t r e s p o l , la p o l s l l u m i n o s a q u e c a u r à
fírmament

de S a n t M a r t í e m l l i u r a v a a l p l a e r d e la

que arrenca harmonies d'una cara inflada

dansa...

i rodona. M'ho tapen uns ulls de vellut

P e r ò n o p u c v e u r e el f l a u t í a m h b i g o t ;
fet de d o s g r i l l s de t a r o n j a q u e m i r e n a l
cel, n i t a m p o c la

*

S o t a la tela g o n í l a d a d ' u n m a t a l à s a s s e degat

dLc: t^sfa

el

d'un

d'artifici.

trompeta amb

iiiiiiiiiiriuiiiiiiiinoMiiiiiiitiiiiiiiiii·ii

Fira

Ulli III

ulleres,
Ulli

poIícFonMZ

Cartossel que gira;
parades, quíncalla;

H i h a u n a boca q u a d r a d a q u e e m x u c l a .
C o s i e s p e r i t l l e s c a r a n de l a festa u n e s q u i n ç ; o h , j o i a ! A l c i d e s , lacai, a m b

ia cla-

v a , f a r à u n a e s c o m b r a d a en les m e v e s estades internes. Q u i n

trespol

tan

I

amb lluïssors d'atzabeja...
E n tant, he parat les antenes dels meus
nervis. Elles em porten al cor deu mil sons
obedients al ritme. Foxtrot: martelleig que
em fa córrer darrera la joia que estrenyen
mos braços... E r a bruna o era rossa?
Q u a n hagi emmudit la veu humana que
posa en el «tango» argenti u n gust tètric
d'absolta, veuré més empapada de festa

la noia que balla:

la densa boirina que m'embolcalla. Aquests

joia de la fira:

rostres tan bells, fluctuants sobre el mar

humil alegria.

lluent!

Sòrdides barraques:

de la meva emoció, què són? Fantasia?
Realitat?... A quina amada oferiré el meu

estridència i taques

cor?
Xarlestón! Paradoxal. Riu i plora. Q u i -

occint l'harmonia;

na joia m'omplena de malenconia? Q u i n a

colors vius, llampants;

xofon! Saxofon, deixa'm la teva veu prou

t a l i n a ja h a m o r t la r o m à n t i c a p o l s q u e

brogit, cridadissa:

funda per a dir a l'amada el meu amor

d e i x à en els m e u s h à b i t s u n a

il'Iusió estantissa;

pastat de cent tortures, el cop de martell

plers senzills, h u m a n s .

del piano, el fregar nerviós de la corda, el

P o d r i a llepar-se!
La

trompeta

anunciadora

v e r d d e c a d a dia em f a r à

del

carro

b u i d a r el c a b s ç

dolor em fa pessigolles? O h , la veu del sa»>

d e la b r o s s a de les m e v e s m e l a n g i e s .
S e r v e n t a : R a s p a l l a ' m la r o b a ! L a

trista

naf-

cançó

ploranera.
Q u i n v i u r e e! d ' a v u i ! N e i x o en u n

jazz-band estrident com u n foc artificial...

món .

fet de r i t m e s . C o r t i n a t g e s . U n a r a t l l a t r e n -

Músiques llunyanes

Saxofon, quan hauràs parlat a mitja veu

cada

i sons eixordants;

a l'amada, seré alliberat d'aquest ròssec

miralls rutilants

d'indecisions i de tortura. I marcaràs, com

m'ofrena

el g r o c i el m o r a t . X a m e

pany dins d'una

copa b l a u - g r a n a .

Cada

c o l u m n a m ' e v o c a u n a p l u j a de r o s t r e s
m e n i n s , encesos de p e n s a m e n t s

fe-

d'aloses humanes.

inconfe-

ssables... R o s e s . D i n s els c o l o r s de

l'Arc

JOAN

PÀRDELLANS
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u n rellotge, la fi de festa d'urv. instant, í el
començ meravellós d'una festa perpètua.
PERE

MIALET

Ca

Vel

GwaUa

VI

V^il€Mmicó
Sora a la vigília de festa major

La xaranga .lona: cornetí i fiscorn

del pintoresc poble de Vilamictí.

en concurs artístic criden t}uí més pot.

Si els u n no treballen, els altres tampoc;

De casa la vila surt un gran estol

si els uns badoc^uegen, els altres fan l'ós

de vailets cridaíre.s i destorbadors.

passejant a l'ombra o al batent del sol.

La cobla refila tot d'una més fort...

I arriben els carros amb tot l'enrenou

Es l'hora solemne dels vilamicons!

de caixes i cordes, pals drets i pals torts,
i draps bruts de totes mides i colors,

Q u i n fioig fa l'Alcalde, gras com un toixó,

amb altres «adornes» carregats de pols.

amb les calces noves i amb jupa i tarot!

L'armatosta puja: l'envelat fa ^oig

porta la mangala serrellada d'or!

Amb c(uín garbo el Jutge, que el segueix de prop,
de mirà i de veure com s'enfila aúrós

Q u i n posat més digne tots els regidors

davanfrdel «casino» dels quatre senyors

amb llurs xarpes verdes i abillats de nou!

més rics i més savis de la població.

També el Secretari mangonejador

La mainada Ki ju^a; nns els grandassots

que té lleis i articles per vendre a l'engròs,

bi entren, lluc|uen, baden, com <jui veu visions,

Uueix sa importància d o brau fiIo.sop.

i amb respecte miren els del «ronyó clos»:

i el nunci, darrera del docte escamot.

els pares dels pobres de Vilamicó.

clou la comitiva, magre, mut i moix.

Si a Déu plau, bon dia. que farà bon .sol,

T o r n a n t de l'església, Jesús, quin borboll!

demà s'ha de veure sarau dels millors :

Q u a n el poble crida, raó o no raó,

a *duro» l'entrada, i l'obligació

cal donar«>li sempre tot allò que vol.

de portar sabates tots els balladors.

Vinga contradansa. ballet, tirabou,

Programa a la moda. com no es veu enlloc :

sardana per últim i... a la garba, nois,

vals, americana, polka, rigodons,

que qui no la volta, amb cama i pit bons

Uanceros, mazurka, xotís, cake-walk,

i sang catalana, pot dir-se fill bort

garrotin, machicha, boston i galop...

de la mare terra que ens aguanta a tots!

'

Llàstima que el mestre de Vilamicó
se'n dongui de menes i balli tot sol!

Finides les balles, quin canvi, senyors!
E>I sol, que lluïa tan esplendorós,

Ja són aquí els músics, trempats i xirois,

s'amaga darrera les boires de plom.

amb totes les armes de moure soroll.

Ronca el vent indòmit, brama el tro furiós,

Van a competència cornetí i fiscorn

£!.ls llamps reparteixen olímpics fulgors

refipecte a qui bufa i espinga més fort.

i a barrals la pluja tomba del cel fosc,

£^n caure la tarda, no bé el sol es pon,

fins que la nit negra n'ha engolida prou.

vinga la passada per la població.
motets i completes, Uetrilíes i goigs,

L'envelat, per portes, tot malmès i xop;

i grans serenates a casa el Rector,

renegant els músics com uns oriols

a casa del Batlle, -del Jutge i de tots

perquè els indivíduus de la comissió

els que més figuren a Vilamicó.

tracten de pagar-los amb bones raons.
L'amo de les fu.stes i altres enrenous

Tot just l'alba apunta, que un seguit de trons

reclama que el paguin a crits i avalots,

ressona per l'àmbit de la població.

i en nom dels déus jura que ho matarà tot

Tritllen les campanes en alegres sons

si el jutge no hi posa remei dintre poc.

fins que el sol esbomba llambregades d'or.
] al p u n t l'hora arriba de missa major.

Els dignes, amables i esplèndits senyors

a corrua feta surten els minyons

que donen al poble de Vilamicó

amb les noies maques com un pom de flors,

virtuf;, llum i ciència... per ara tot.s bons.

dret a la Parròquia de Vilamicó.
També allà acudeixen tots els grans senyors.
els mentors del poble, els més fins i bons,
quals virtuts i mèrits pondera tothom.
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J.

BAUCELLS Í P R A T

£ a ^rallcf

V e J u m VI

Q u e SMMffgcvdx
Ouè suggereix l'envelat?
Abans de la festa, del ball que li dóna
tota la seva ànima i la seva trascendentalitat, evoca, per la seva construcció, quelcom de tenda nòmada. Cobrellits, vels,
miralls, catifes, flors de drap, cadires d'església, tot conjuminat com per un tramoïsta de teatre. 1 tot coronat de nombroses banderoles que voleion alegrement i embolcallat en la llum clara del
nostre sol meridional, que fa destacaria
seva nota [)intoresca en el fons del cel
blau. amb llunyanies de muntanyes i rodejat per les alegres masies i el so de les
campanes que repiquen a festa, ens fa
pressentir quelcom de la seva trascendentaülat que s'acosta.
L'envelat! Que n'és de múltiple i etern
e! seu simbolisme! Reflexe de la llar primera, ton parentiu de tenda nòmada ens
evoca patriarcals visions bíbliques, embolcallades en la holva d'or de la pols del

l'envelcrf

desert, de ballades litúrgiques, d'asiàtiques i triomfalment esplèndides festes de
tàrtars, de wigiwams de pells-roges sanguinaris, veïns del pacifir castor; de la
concentrada llar lapona en la desolació
dels límits polars.
Oh, envelat de Granollers! Com evoques també, amb la teva proximitat a la
carretera, l'ànsia indefinida del rodamón,
del més enllà, de les facècies de la joventut, quin esperit inspirà al nostre Rusínyol -^L'alegria que passa-.
Quina força tenen les coses mirades
amb <letenció! En aquest món tot és un
equilibri; el blanc i el negre, la claror i la
fosca, la quietud i el soroll, la tradició i la
evolució, l'esperit i la matèria, la serietat
i el faceciós humorisme... Una cosa contraposa l'altra i es donen vida mútuament.
El poble, iirrelat eternament a les vores
de la carretera, engrandint-se poc a poc.

mira amb indiferència perdre's el seu
company en la llunyania, i en el seu endormisca numt, vulgues que no, aquell
encomana somnis d'aventures a la joventut, que es llença cap aquells confins indefinits que tenen l'encis del desconegut.
Carretera i envelat són bons companys.
D'aquells confins Indefinits, vé l'ànima de
l'envelat. Es -L'alegria que passa>; és el
rodamón eixerit que ve i dóna més flexibilitat a l'esperit sorrut, aferrat al terrós;
és la fada que fa ressorgir les aies de la
seva fantasia i posa lluïssors passionals
fascinadores als ulls de les daniisel·les
camperoles, inspiradores de les més gentils galanies dels nostres hereus, i la que
fa rebrotar la llavor, i és l'aire primaveral
(|ue s'escampa a llunyanes terres, com
tribut al patrimoni mundial de la fraternitat humana.
JOAQUIM BAS GICH

£l'£^nvelcif /-..
L'envelatl... Quantes coses ens recorda aquest nom!
Quins moments de la nostra vida i de la nostra joventut
ens ))orta a la memòria!
Jo recordo la primera vegada que vaig entrar H un envelat per a ballar-hi, i no dic per veure'l perquè de petit ja cada
any per la Festa iVlajor els meus tills contemplaven embadalits aquella gran sala feta de fustes i robes i ornaments que
enlluernaven xics i grans.
L'envelat! En parlar de festa iiiajoí, surt tot seguit aquest
nom com un dels primers números del programa de festes i
ja no cal dir que és el més esperat i desitjat pel jovent frissós
de ballaruga.
Joves i damisel·les procuren treure, per la festa major, i
lluir-les en l'envelat, llurs millors gales per a fer parella amb
l'ornamentació de la sala i a l'ensems per a sentir orgullosament com es parla dels seus vestits.
La vanitat en aquests casos és ben manifesta I és una cosa
que sempre ha existit i seguirà subsistint al través de totes les
generacions.
A l'envelat s'hi critica tot: si aquell vestit és massa curt o
és massa llarg; si les sabates no fan joc amb el vestit; si el
vestit que porta aquella no li correspon perquè és massa luxós i ella és una treballadora...
I és a l'envelat també que algunes vegades es manifesta
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el gust estrambòtic d'aquells que amb llur deliri d'ésser elegants cauen en e! més espantós dels ridículs i són el blanc de
les burles de llurs propis admiradors i aduladors.
Són pocs avui els pobles que per la festa major no fan
el seu envelat més o menys gran i ja s'acostuma a aprofitarlo, a més de fer-hi els balls, per a donar-hi espectacles teatrals, cosa que no podria fer-se en les reduïdes sales de molts
pobles.
L'envelat va manifestant-se cada dia més com una necessitat de festa major i no és de creure que desaparegui.
El què creiem, és que vindrà un temps que farà possible
l'aixecament d'aitals sales ambulants, sense necessitat de tant
trasbals ni tants |)reparatiusAixò si; totes les modificacions i tot el què es pugni fer en
un o altre sentit en els envelats, no ens farà pas oblidar els
bons temps de la nostra joventut, passats entre mig de les seves teles i cortinatges.
Però... per nosaltres at]uells temps ja no tornaran i tot el
més que podem fer. si tenim salut, és fruir en veure els nostres fills com s'hi diverteixen, i això veritablement també és
una satisfacció que tanmateix desitgem poguer sentir una infinitat d'anys, no tant sols nosaltres, sinó que també ho desitgem pels llegidors de LA GRALLA.
JOSEP FRANCH

(Jofra)

€a

QraHa

V o l c n n VI

JE'encís

dte

VcwMvelal

Adorada Faustíne:
Ja vaig dirüte, en la meva anterior, que
el propòsit dels meus pares era que passés
aquests darrers dies del mes d'agost en u n
poble del Vallès, on els meus ondes posseeixen una fínca en la qual sojornen tot
l'estiu. Poc podia pensar-me, en escriure't
això, que aquesta curta estada en les valls
alegres í lluminoses

del Vallès—de

les

quals moltes vegades te n'havia parlat en
l'Internat de R ouen—navia de tenir una
importància tan remarcable en l'ordre dels
meus sentiments, que ara sento embuUats
i trasbalsats com si una pedra bagues cai-gut en l'estany ftanquil de la meva ànima
removent les seves aigües fins avui tan
amansídes.
Però, no ens precipitem i fem una serena narració dels fets, perquè al cap d'avall
d'ella puguis judicar de la meva situació i
m aconsellis en aquest tràngol per que estic passant, tal com m'aconsellaves quan la
serietat enravenada

de

«Madame Cou-

rroux» és contrapuntava amb la meva lleugeresa d'ocell i la meva alegria infantívola
que no podia enquibirsse dintre els murs

Adorada Faustine: Ja vaig dir^te en la meva anterior...

grisos del col·legi, sentinelles d'un mètode

Començaré per dir-te que «ell» és un ga-

i u n ordre que mal s'avenien amb el meu

lant KÍCOt de testa rinxalada, alt, brú,

temperament «r.somniador» (aquesta era [a

d'ulls melangioses i de tímid somriure; de

Va ésser-me presentat una tarda de fes*

teva paraula).

paraula greu i persuasiva; a mable. ben

ta a l'envelat de Granollers. AK, però tú

educat i amb un posat displicent que sedueix totbom qui el tracta.

no saps què és un envelat! E^n la vostra
admirable

Normandia

no es

coneixen

aquesta mena de palaus encantats que s'aixequen a les places dels nostres pobles el
dia de llur Festa Major. Figura't una vela
enorme, clapejada de florn. sostinguda per
unes antenes altíssimes; figura't una catifa
sumptuosa, de vellut vermell, estesa pel
sol, ben anivellat i dur; figura't unes cortines ramejades i onejants que tapen les
quatre cares d'aquest saló improvisat; figura't une:» làmpares metàl·liques que aguanten raïms de bombetes elèctriques;

figura't

una estruda lateral arrapada a les quatre
parets fràgils de la sala... I tot això omplebo de llum i de mtísica, d'animació i de
joventut. Figura't-bo i diguesi>me si sota
aquest tàlem virolat i enlluernador no é^
una cosa fatal que l'amor faci glatjr els
cors i envermellir els rostres i posar, en
els ulls del jovent, una lluïssor de joia.
En aquest

ambient

vaig

conèixeriilo.

Gentilment m'oferí el braç i donàrem unes
voltes per la sala. L'orquestra tocava un
tango enervant i els cossos ritmaven dol*
...ana tarda de festa major a l'envelat de Granollers...
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çament la melodia suau i melangiosa. Va

£a

Sralla

Vtilum

VI

li suposava, s'l·iavia assegut al costat de)

trastocat els nostres sentits £ns el p u n t de

xofer amo l'excusa de cercar millor la fres-

fer-nos creure en un enamorament ràpid,

ca del matí. Ell i jo anàvem dins del cotxe.

com en les novel·les sentimentals.

Va parlar-me d'amor, dels seus afanys per

L'encís de l'envelat!... Còm no sentir-lo,

cercar una muller que compartís amb ell

estimada amiga, si és tan diferent del què

la duresa de la vida. Les seves paraules

fins

ara

havia

víst!... Aquella música,

eren plenes d'emoció i li sortien trencades

aquell devessall de colors, aquell estova-

de la boca. Va agafar-me la mà i va dir-me

ment dels nervis, aquella sensació de jo-

si podria donar esperances a la seves il'Ius

ventut i d'alegrial...

.sions. Jo no .sabia què respondre-li. Per

Tinc per que un cop trasplanlats a Bar-

altra banda, el cotxe corria molt i interior-

celona no siguem ja els mateixos. Tinc p o i

ment renyava el xofer per la seva pressa a

que la grisor de cada dia s'entafori en la
nostra ànima i s'empari d'aquesta il·lusió,
nascuda dintre un ambient de joia, i la
malmeti per sempre més.

Gentilment m'oferí el braç...

Amb tot. sóc feliç. Sento néixer en mi
u n a espiritualitat estranya que em fa estiparlar-me poc. Semblava com si tot ell es

mable tot el món. Àmo la vida, que és tan

lliurés a la dansa amb una unció estra-

bella, i m'enterneixo, sense motiu aparent,

nya. N o vull negar-te que el seu posat

per moltes coses que abans em semblaven

m'enutjava. £ m feia l'efecte tjue em prenia

menyspreables.

com un iosfrumenf del seu plaer, sense fer

N o sé dir-te tot el què passa per mi. R.e-

gaire cas dels meus atractius personals.

corrdo unes paraules llegides en una n o -

Després... després seguírem dansant. Ja

vel·la que ja tenia oblidada: «Le bonheur

n o $'apartà de mi en tots els dies de la fes-

est la cKose du monde. la plus dificíle à

ta. Ballà solament amb mi. Això representava un honor que m afalagava extraordinàriament i les liores varen passar alades,
fugisseres. Vàrem intimar. Jo li contava els
fets més notables que m'havien passat en

Després... després seguírem dansant...

la meva vida de col'Iegiala a França. N o et
negaré que únicament li explicava aque-

anar a jóc. Hauria volgut que aquest viat-

lles coses que més podien afavorir l'opinió

ge s'hagués perllongat indefinidament.

que podia formar-se de la meva persona.
Ell em parlava de la seva carrera

Poc abans d'arribar a casa, li vaig dir

d'arqui*

•que ja ens veuríem a Barcelona i que les

tecte, que tot just ara ha acabat. A m b pa-

seves proposicions eren massa serioses per

raules apassionades em deia els ^^eus pro-

a contestar-les a vuitanta per hora. EU va

jectes artístics, els seus somni.'í de joventut,

riure amb suavitat.

covats en Testudi i en la reflexió; jo Ii feia

U n cop arribada e la meva cambra, vaig

preguntes malicioses respecte les dones que

esbatanar els balcons que donen a una gat^

segurament havia estimat, i potser, en al-

leria coveita, de cara a llevant. E m .sentia

gun momenl, va escapar-se'm la p u n t a ^ ' u -

trasbalsada. L'aire de la matinada

na gelosia que insistentment se'm clavava

fresc. El sol maldava per sortir entre uns

exprimer avec les mots». La felicitat no té

al cor.

nuvolets de color de rosa. Els estels em-

paraules seves i li costa qui-sap-lo de man-

La darrera nit de festa va acompanyar^

pal·lidien per moments. Dels galliners pros

llevar-ne d'altres per a ferrfse entendre.

nos a casa. £1 llustre del dia naixent s'ha-

xíms en pujava la fressa d'un joiós desper-

Contesta'm ben avim. Digues-me since-

via estès pel cel. Oe la quietud del camp en

tar i els camps i els horts veïns verdejaven

rament el què et sembla del què acabo de

pujava una sentor forta i agre que embau-

sota la celístia.

contar-te i sobretot, benvolguda Faustine,

era

mava l'aire i sentia una llangor als mem-

M'estimava de debò? Jo l'estimava a ell?

bres i una dolça son s enganxava a les me-

N o era pas tot plegat una cabòria passat-

ves parpelles. Les darreres notes de l'últim

gera, filla de l'ambient amable de l'enve-

vals encara sonaven esmortuïde.s en la me-

lat?... Aquest dubte em martiritzava i en-

va memòria.

cara em martiritza. Tinc por que tot no si-

L'oncle Joan, amb una discreció que no

gui res més que l'encís de l'envelat que ha
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Va agafarcnie la mà i va dirume...

aconsella m.
Afectuusameot teva,
EUGtNIA
Per !B tianscripció

E. SARROCA
(DibuixOK de J. Maréenat)

(XIXV)

€a

V o l u m VI

guaita

El darrer <iuart del sejile XIX a Granollers fou pròdig en conatruccions. Can Sala, el Casino, el Centre Catòlic, el Cafè Nou, La UAÍÚ Liberal... E.U
4ui még s'havien de distingir en aquests •rpoliíica constructiva», que encara no Ka tingut rebrotada, ja en l876 i 77 conattuiren aquesta escalinata que
menaYa de dalt de U societat •Terpaícore' a \a Porxada, tota guarnida de íesta,
(Dibuix <ie MftríaD Latiúa)

Snv^loífs d e
«£nvelat», tema catalanissim i particularment érsnolï^rí», e.scrivíem en a n u n ciar atíuest Volum vi^ de L A GRALLA.
«Particularment granollerissim». repetim,
ja c|ue a Granollers de molts any.s ençà
l'enveiat va lligat íntimament amb la festa
majot, com a tots els pobles de Catalunya, i la íjue podríem dir-ne «indústria
de l'envelat» té aquí fondes arrels.
H o m sap que a Barcelona Ki kagué un
Vilanova í u n Cava i un Vinyals i hi ha
u n Obiols, excel·lents envelador.s: i sap
els noms d'E-n Falé.'; i E n Baliarda, de
Molins de Rei. i els d'En Víadà i E n
Daniel, de M a t a r ó : i d'En Comas, de
Girona, i d'En Torre.'i, de La Bisbal, i
d'En Cases, de Vilafranca... Però Kom
recorda també que molts any.s enrera a
Granollers hi hagué E n Piqué, enveíador,
i l'Esteve Margarit i E n Miquel Fernan«
dez... I que aquí bí ba els dos germans
Gelabert — el Xato gran i el Xato petit,
coneguts a tot Catalunya. - hereus d'En
Estruch i E n Gelabert, i E n MaKclans
í Garriga, successors del popular Josepet,
de Llerona.
E n Francesc Castellsagué, també de nostra ciutat, fou dels primers fusters de "Catalunya que construí les llotges i entarimats dels envelats moderns. I E n Sebastià
Garriga, i de.·sprés E n Pere Mundet s'a^
creditaren amb les instaliacíon.s d'acetílèn primerament i d'electricitat després.
I igualment la indústria cadiraire ha tingut aqui relativa importància, primerament amb Esteve Fernàndez i després

Qvandlevs

amb els germans Francàs, que bi ban
donat extraordinària volada. Afegim encara que cosa tan,, característica dels envelats com és la roba de vies bla ves i
blanque.f també és teixida de molts anys
ençà a la fàbrica granollerina de la vídua
de Joan Torras.
I ja no diem que a Granollers els '<cuidants» de tota festa major hi troben de
tot i molt principalment orquestres, puix
que amb tantes com n'hi ha, tenen la
seguretat, quan vénen a contractar l'envelat, les cadires i tota altra cosa, que aquí
trobaran músics; si no ups, uns altres.
Sols sigui, doncs, en aque.st aspecte
estrictament industrial, vegeu si l'Envelat
és o no és tema essencialment granoUerí.
Això. apart la idiosincràsia del nostre
poble, tan ben avingut amb Talegria que
arreu escampen aquestes fràgils edificacions de festa major i apart també la il'lusió que tostemps hem sentit per elles els
granollerins.
Esteve Garrell — el nostre guia i mestre
inoblidable — va fer u n curiós historial
de la Festa Major de Granollers des de
l'any l858. en que va començar a celebrar-se^ el dia 2 de .setembre. Aquest historial, que fou publicat l'any l 9 l 4 en u n
programa anunciador — que en certa manera era com u n a avançada d'aquesl.s volums de L A GRALLA — hi ha notes molt
interessants i pintoresques relacionades
amb f-'ls envelats fets a Granollers.
Abans de l858 -escriu Esteve Garrell —
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els balls es feien a Can Maríano o a Can
Pastetes. i algun que altre any, sí el fred
no feia por al jovent, es feien a la Plaça,
sota la Porxada, tancada primitivament
amb sacs o estores afegides, o amb virolais cobrellits més tard,
L'any 1858, primer de la festa major
d'estiu — i no diem de la festa major nova
perquè ara, d'ençà de- l'any l930, ho tor*
na a ésser de n o v a , - ^ es va fer u n envelat
a la plaça del Carril, on és avui el Parc
de l'estació.
Els anys del I 8 6 l al 64 es feren envelats
molí lluïts sota la Porxada, i l'any 65
se'n feren dos en competència.
E l 7l se'n féu un de molt celebrat, en
el lloc que avui és placeta del Peix, i va
engalanar-se tot el carrer del Portalet,
camí de la Plaça a l'Envelat.
L'any 74, primer de la societat «Terpsícorex>, l'envelat també era a la Porxada,
així com el 76 i el 77. Es en aquests dos
anys que es construí la cèlebre escalinata
que anava des de dalt del balcó de la
societat, que tenia el seu estatge a la casa
on avui bi ba el Sindicat Únic, fins a la
Porxada, que no l'hauríeu coneguda. A questa cèlebre escalinata, els nostres pares
ens l'ban descrita graó per graó i amb
tots els replans, de tal forma, que E n
Marian Lassús l'ha pogut reproduir amb
una tal exactitud que els supervivents
d'aquella època se n'admiraran,
L'any 79 es fundà el Casino, que celebrà encara els seus balls en un envelat
aixecat en la que fou era d'En Biluia. on
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avui ki ha les cases des del carrer de
Sans al mateix Casino.
Des de l'any 80 al 86 els balls es dona*
ien a les sales del Casino i de C a n Sa!a.
acabades d'edificar. El 86 es féu també u n
envelat popular a !a Plaça.
La U n i ó Liberal, l'any l890 donà funcions de teatre en u n envelat que s'aixecà
a ia carretera, en els terrenys on ara hi
Ka el seu grandiós edifici social.
L'any 92 la societat "E,I Trueno» va
fer també un envelat, tjue suposem devia
fer molt tro. I el 94 i el 99 altres de
populars a la Plaça, ja ç(ue els balls de
societat seguien donant-se a les sales.
El 901 féu el seu primer envelat la sos
cietat L'Alhambra, que fins llavors també
liavía fet els balls a la seva sala del Cafè
N o u . edificat l'any l890. Aquest envelat
era a la plaça del Bestiar i l'adornista
fou E n Gelabert, tal com el del «Trueno»
i altres. El l902 el va fer E n Falés. de
Molins de Rei: i el dei 904 fou el primer
envelat que es va fer obert dels costats, tal
com es fan ara a Granollers, sense por
de que els que miren des de fora es mengin cap cortinatge ni desllueixin les cornucòpies.
L'any l9o7 cal senyalar#Io, puix que
es féu el primer envelat de L'Alhambra
tal com es fa encara avui a la plaça de
Perpinyà, amb lloc pels músics al mig.
Va ploure tots tres dies de la festa i el
president, el sastre Josep A r n a u , va passar
el disgust màxim. T a n t que li havia costat
fer aquell envelat i la pluja Ko deslluïa
tot!.,. Només s'hi celebrà el «Ball de deu»,
que ja aquell any es va fer despré-s de migdia, en lloc de la típica dansa. Àdornista.
Ko fou E n Vinyals, la instal·lació d'acetilèn d'En Garriga i et jardiner En Palaus.

L'any l 9 l 7 el Casino tetornà a l'envelat
tradicional: la sala. que l'any l88o i fins
llavors abastava, resultava petita, i, tal
com abans ho havia fet L'Alhambra^ el
Casino es decidí celebrar els balls a fora,
convertint en sala de festes el bellíssim
jardí de la societat, tal com encara es ve
fent cada any.
La Unió Liberal féu el seu primer envelat «monumental» al Parc de l'estació
l'any l924. El feren E n Gelabert. E n
Palaus i En Garriga, i actuà de director
el pintor Antoni VíHà.
Nosaltres lecordera encara els envelats
il·luminats amb espelmes, col·locades en
unes gians aranyes de vidrets tallats que
els antiquaris les adquiriren a molt bon
preu en 1 època de les vaques grasses o
de la postí-guerra. Ei què no recordem, és
de quan s'il·luminaven amb teies i petroli.
Els envelats més luxosos durant alguns
anys foren il·luminats amb llum de gas;
a Granollers des de l'any 80, en que fou
inaugurat aquest servei públic d'il·luminació, I des de l'any l9O0 fou emprat l'acetilèn. que des del l 9 l 3 el substitueix,
amb incomparable superioritat, la llum
elèctrica, que des d'aquell any instal·là
a Granollers la Companyia Estabanell i
Pahísa.
Es de remarcar que en els anys 1894
i 95 a l'envelat del barrí de Sant» Metges
fou ja emprada l'electricitat, que submi.
nistrà el fabricant senyor Jaume Serra i
Dachs, Constituí un gran esdeveniment
popular, que provocà u n de vessa II de
literatura progressista en «El Congost».
Recordem també, com nota curiosa,
l'envelat que es construí l'any l898 a la
plaça de Guimerà — que llavors era de ia
Corona, — per la festa del barri de Santa

Esperança. Fou u n gran èxit; però per poc
més es promou u n seriós conflicte. E l poble el vespre envaí l'envelat, meravellat
de tanta magnificència; però els que l'havien fet, que es creien que seria per ells,
en trobar ocupats els llocs que s'havien
cregut poderíise reservar, volten fer retirar
l'orquestra contractada pel sarau. Sortosament s'imposà el bon sentit, i el sarau
tingué el lluïment i l'expressió justa i
apropiada del mot. Al pis d e i j u t j a t es féu
un ball al qual h i assistiren els que desconeixien els costums vilatans i el tarannà
del nostre poblcRecordem així mateix, que
magnífic de L'Alhambra—la nota
llant i acolorida de la nostra festa
l 9 l 4 , fou pretejct perquè vingués
nollers l'Orfeó Català. I que a
de La Unió Liberal l'any l924
un concert la Banda Municipal
celona.
* » *
I ara deixeu que una vegada més diem,
amb una punta de vanitat i d'orgull, el
goig que sentim com a granolletins, d'aquest costum tan nostre que enlloc més
no té seguidors. Als envelats de G r a n o llers, llevat de les llotges de moderna construcció, els seients són a mercè dels primers que els ocupen, que molt sovint no
9Ón pas els familiars dels socis. I són eabatanats a la llum del sol i a la frescot
de la nit. perquè puguin gaudir de la festa
aquells que no hi poden entrar. Abans,
els forasters havien de proveir-se d'invitacions: ara, ni això els és exigit per a
entrar.
Repetim-ho: Granollers, terra de músics i terra de llibertat!
A. G A R R E L L

L'envelat de La U n í d Liberal al P a i c de l'estació » l'hora del ball matinal de l 9 z 8
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l'envelat
més bri— l'any
a Gral'envelat
hi donà
de Bar-
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No us heu fixat mai amb les escales dels enveladors? Són completament diferents de les altres. Són
do la mateixa famiüa, però pertanyen a una branca molt separada.
Són com els rovellons dintre de la
família dels bolets.
L'escala tle qualsevol magatzem
de robes o bé la de la senyora del
seKon pis, són escales estantisses,
sense un bri de picardia. Per canviar-les de lloc, heu de baixar de la
seva esquena, tanca'ls-hi les cames, i a pes de braços dur-les
allà on us convingui. Les dels enveladors són eixerides i bellugadisses. Tan aviat corren endavant com endarrera. No estan mai quietes. I sinó que ho digui En'Garriga, que encara
deu recordar-seTi bé prou. Cada envelador en té una i la
peixa com si fos un cavall de curses; no li dóna alfals perquè
les escales no estan acostumades a aquest menjar, però sí es
beuen, de tant en tant, els seus bons traguets d'oli.
Moltes vegades he pensat que seria molt interessant una
cursa d'enveladorsy//ifí/(í.v en sus eacateras. Seria un núniero
de festa major molt emocionant. Amb la hola que s'acostumen a tenir els de l'envelat de dalt i els de baix!

Així que entreu a l'envelat us el
trobeu cara a cara. Es l'home dels
'plecs». Darrera la seva tauleta els
posa curosament un damunt de l'altre,
acariciant-los i delectant-se en la seva
contemplació, com si fossin títols de
la Deuda. I efectivament, ho són. Cada paperet d'aquells representa el
vostre deute de 16 ó 18 pessetes amb
la societat. Per això quan poseu els
peus—ja enfortits per les calories del
pollastre o de l'oca—a l'cntrada de l'envelat. T'Honie dels
plecs» deixa les carícies sentimentals per un altre moment, i
us clava la vista sobre. 1 els seus ulls, oberts com les portes
d'una casa hospitalària, es van engrandint i no deixen de [)etja les butxaques de la vostra ermilla. Aquest és el moment
tràgic de la festa major. La prosa vil al dintell do la poesia.
(Quin fio, noi, fent frasesl)
..

hi veureu quatre o cinc joves que se la guaiten. ^Ballarà?
iNo ballarà? Un moment d'Indecisió; esguards de desconfiança, fins que en surt un, decidit a «cremar les naus>. Ella
li fa un posat tot ingenu, que és el què cal a tota noia de Torredembarra, i li concedeix el pericón it^l [XOUÍÍ. Llavors ve
el terrabastall. Tota la colla que els havia espiat, esperant el
resultat, en veure que la forastera ja balla s'hi abraonen com
uns llops i li fan un embolic de xaiies, de xotis i de foxtrots
que la pobra noia queda tarumba. Tots semblen viatjants de
comerç que prenguin nota de pedido. I. quin pc.dido, fills
meus! Hi ha forastera que val la pena i l'alegria de ballar-hi; però també n'hi ha d'altres que us fan decidir per la
producció nacional. Ara, que una forastera sempre és una
forastera.

El *carmeiero> ha entrat a l'envelat. Porta l'establiment arran dels
caps i va oferint la seva mercaderia amb una insistència empalagosa. No hi fa res que li diriguiu una
mirada carregada amh bala; ell es
ïa el desentès. Si esteu sol, ni us
mira; però si teniu parella, ja heu
l)rgiit oli. Per més interessant que
sigui la conversa, es fica talment
entre els dos i vinga mostrar paquets de caramels i de pastilles de xocolata. Amb tot i que
sou el que pagueu, ell no es dirigeix sinó a la balladora, fer.tli la propaganda dels seus productes. La noia. naturalment,
li diu ípie no vol res, que fa poc que ha sopat, etc, etc. Però
ell, tossut, vol rendir la [ilaça. Per fi, tant insisteix, que teniu
un rapte de galanteria.—Si vol alguna cosa, vostè mateixa.^
No, no, gràcies; no es molesti...—Però ho diu en un to de veu
tot ennaigat... Dintre seu queda el desig insatisfet de desfer
la cinteta blava d'atinclls |)aquets, i sobre tot, (lue les amigues
ho vegin. Sé d'un amic meu que quan li oferien aquests paquetets de xocolata, es treia el venedor del davant demanantli que amb la xocolata li portés un llongiiet. No fallava; no el
veia més.

Si no teniu les pessetes necessàries, li dirigiu un somriure
idiota i us fiqueu cap a dins. Però fins que no [lagueii, que
cal ésser l'endemà n l'altre, teniu fixos en el vostre pensament
aquells ulls de mussol empipat, amb pantalons. A mi, aquesta horrible visió em va torturar l'any passat durant tres mesos.
iEI que vaig patir!

iJa és aquí! jJa ha arribat! La
forastera ha entrat a í'enveiat. Ve
acompanyada de la tieta i del seu
'tiet*, que estan tots cofois, mentre
la presenten a hís amistats.—Si, és
de Torredembarra. Es més eixerida!
Si veiés, m'ha ensenyat de fer uns
|)ops amb suc que se'n lleparia els
dits... Així tota l'estona. Ella, la
forastera—polireta - no s'atreveix a
piular. Fent veure que s'interessa
molt per la conversa, guaita de
reuIl cap al mig de l'envelat i no íalla, en im rostat o altre ja
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Sembla mentida que dintre d'un envelat hi càpiga tanta
geni. Mentre hi ha ball, pel carrer hi veureu relativament poca gent, però així que aqiH'll .s'ha acabat, la carretera s'omple
d'un formiguer humà, que quasi no us deixa caminar. ^Misteris (Ic la física o de la (piíinica? No; tot el misteri radica en
els conserges. Aquests homes no sé d'on han tret la força-
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Empenyent, fjmponyent, són capaços, en un metre quadrat,
de fer-hi cabre vint persones. Es inútil que us volgueu escapolir. Les seves mans, que generalment tenen un tamany corrent, en aquells moments adquireixen unes dimensions insospitades. Arriben allà on volen. De mic/i en mica, però amb
constància; logren que en el vostre estómac s'hi enquibeixi el
colze d'un amic i que en els ronyons hi sentiu el tic-tac del
rellotge del vostre veí. Pol càrrec de conserge generalment
s'escull els que han tingut bacallaneria, sinó, no sé pas de
què els vindria...
Cabell ondat, mirada gilbertenca, corbata de cinc pessetes (cosa poc corrent
avui dia), flor al trau i una cigarreta anglesa en una mà i un bastonet flexible a
l'alfra. Veus-ací el perfecte *casíigador>
d'envelat. Si a la vegada hi afegiu unes
esfíatlles quadrades, un caminar segur i
un gest de perdona-cors, obtindreu la
quinta-essència de l'art de castigar. Per a
" ell no hi ha res en el món com trepitjar
cors femenins. Es la catifa que més li
plau. Somriu a una, per a donar gelosia
a l'altra. Es l'home feliç, amb camisa de
seda. Fuma pot de 0'85, però per la festa
major s'ha com[»rat ^Muratis*. Fa més elegant; encara que
tinguin gust de palla cremada. A més, si cau alguna forastera, és més fàcil engalusar-la. Un salta-taulells no pot fumar
tabac anglès. Aixi, pot passar pel fill de l'amo. Fora d'aquesta
debilitat, és un bon xicot. No té cap malícia. Li prenen el pèl
i encara li fa gràcia. Quan ha fet [)rou desgràcies, es casa amb
la noia més desmanegada del poble.

—Tanmateix Eu Peret cada dia és
Miés baliga-balaga. Tant com m'he mirat
al mirall! No crec pas que sigui tan lletja
com això! Fins crec que sóc bonica i tot...
I ves per què? Per res. Es clar, ara en té
més per escollir. Diumenge, a la sala bé
[)rou que correrà per mi. Si tots són
iguals... Rt fan la gara-gara, |)erò aixi
(|U<! arriba la (esta major volen anar per
les seves. No n'hi ha un pam de net...
Té. ara fa veure que no em veu. El pocavergonya! Prou que m'ha vist; però fa el
desentès. Ai, ja comencen a tocarl Aquests músics sí que
ho fan bé. Déu meu, ja ballen i aquell encara no veí... Mira-te'l, el grandíssim, va a buscar aquella de La Garrigal Oh!
Ella li ha dit que no. Quina cara rnés trista que posa! Pobre!
Té, ara em saluda. Després de la carbassa vens amb mi?
Doncs et faràs fúmer, que no vull ésser [)iat de segona mà.
iQuin somriure de trapella que té! No sé què fer, si dir-li que
sí o que no. Bé. vaja, per aquesta vegada l'I perdono.
— Que anem, Carmeta?
•Anem-hi, Peret.

^ ^

<^

Tenen una botiga o bé negociegen
amb porcs. Tenen diners i se'ls saben
gastar. La primera llotja que es va
cnm|>ríir fou la seva. Van a l'envelat
tarda i nit i disfrutén qui-sap-lo veient
ballar la jovenalla. Ell és trem|)at, alegre, satisfet de la vida i sempre en té
ima per dir. Ella també sap prendre's
la \'ida, però amb més compte. No té
la bonhomia del seu marit. Quan toquen «ball de casats-, ell fa un bot en
la ca<lira.
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—Apa, Lluïsa, aneni-hl, que és el nostre.—Sempre seràs
boig! Que no estàs bé aquí assentat?—No, no. Anem, baldufa
del meu cor, ja veuràs quin xotis més castís.
Ella, mig satisfeta, mig amb recança, segueix el marit.
Com que han sopat bé, després dels primers compassos, el
xampany puja al cap del senyor Joan i ja no té aturador. Balla
amb un delit frenètic. Volta i corre sense seguir el compàs.
Abans d'acabar el ball ja no poden més. Esbufegant s'en
van a seure. L'endemà, la seva dona va a la farmàcia a c e r
car uns pegats pels ulls de poll. Es Vinri!

A cada poble n'hi ha un,
veritat? Doncs bé, a cada envelat n'hi ha una parella.
Aquesta parella no és de
boigs; però, vaja, tenen una
entermetat potser pitjor; el
'delirium tremens> de la dansa. No es deixen ni un ball.
Per ells dos, quan són a l'envelat, no hi ha res més al
món que xarles, fox, simi/s...
Viuen l'èxtasi del ritme. Quan
ballen, posen la cara greu i
la mirada perduda en l'infinit. No parlen mai. La seva única preocupació és aquest nou
punt de *tango* que tenen assajat i que encara no saben si
els sortirà prou bé. Això els amoïna. Saben que són el centre
de les mirades de tothom. Tot voltant, creuen sentir damunt
seu el pes de l'admiració que causen i seria per ells un fracàs
imperdonable l'equivocar-se en algunes d'aquelles giragonces tan complicades. Moltes vegades es prometen, i fins i tot
fan el sacrifici de casar-se. Llavors és quan comencen a ballar-la.

Aquesta parella és diferent. Són la
parella que trobo més simpàtica de l'envelat. Ella sap ballar, però no hi dóna
importància. Ell també, però no s'hi capfica. El més interessimt, per ell, és -ella»,
la que té en els braços. L'hi parla més
que un lloro. Li conta que estudia per
apotecari, però que té un amic que estudia per enginyer. Ves quina casualitat,
eh? Ella riu; ell s'entusiasma, i vinga
riure. I així cada ball. Per ells dos el ball
és un medi, no un fi. Van Fent la seva
via, sense molestar a ningú, sense ficar-se amb ningú, i són
feliços. A vegades també acaben en casori; però potser millor
que aquest casori és el record que guarden dintre seu d'a'
quelles hores a l'envelat. Passats els anys, recorden aquella
noia i sempre la veuen voltada de llum I reient, mostrant
unes dents blanques, molt blantpies. I no envelleix mai. Per
ells és eternament jove.

Salve, oh, cometi! Jo et saludo,
i amb mi tota la joventut et fa acatament i et desitjo llargs anys de
vida. Ets l'intrument més simpàtic
de tota la fauna i flora musical.
Tens el so dels clarins de la Marxa
Triomfal de Ruben i ets l'alegria
de l'envelat. Sense tu l'envelat moriria. Les teves estridències són la
manxiula que fan moure fins el
niés aturat. Les glàndules Voronof
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al teu costal, sòn pastilles de cafè amb llet. Mai les alabances
són tan merescudes com les que a tu es dirigeixin. Ets el
súmmum, el no va niàs, el Non Plus Ultra! Però escolta, per
favor, no toquis tants balls de rams! En aquest aspecte ets insuportable. Cada tarari ens costa dugués pessetes! I creume, cometí del meu cor, els temps estan molt malament. Hi
ha molts sense feina, els monàrquics conspiren, la pesseta
baixa... Jo t'ho demano: No toquis tants balls de rams ni ens
facis tants obsequis!
Evidentment el món evoluciona. Podeu pujar-hi de peus i fins si
voleu baixar-hi de cap. Avui no és
igual que fa cinc anys. Aquesta
evolució havia de fer-se sentir forçosament en l'envelat. No hi ha
cap raó perquè es mantingués al
marge de les reformes que contínuament tot ho trasbalsen. On hem
vist millor aquesta evolució és en
els balls de rams. Abans, el ram
era el què el seu nom indica: un
ram, res més que un ram; un xic esquifit, això si, però un
ram a la fi. Avui, del ram d'ahir Ja no en queda res. Veureu
que els joves a la balladora li porten un estoig de manicura,
una ampoUeta d'essència, un urbà de celul'loide, un mocadoret de butxaca... Coses petites, insubstancials; coses que, fora
d'aquell moment, no tenen cap utilitat. Aquest any sembla
que veurem grans reformes en aquest aspecte. Diuen que hi
ha la intenció de donar, pels balls de rams, una butifarreta negra. Jo, francament, no puc menys que aplaudir la idea. Ja
era hora de que (ÏS pensés en coses més pràctiques i de més
nutrició. Bé està el romanticisme, però una butifarra del greixet. no diguin...

Sembla un dependent d'una ferreteria,
veritat? Doncs, no, senyors. Aquest bon
minyó, amb aquest reguitzell de cassolesés el feliç mortal cpie ha aconseguit ballar la toia. I quina toia! Es el resultat lògic de la renovació de que abans parlàvem. Ja s'han acabat aquelles toies anacròniques com una figura de guix amb
un rellotge eternament parat! Des d'ara
amb els balls de rams ens alimentarem i
amb les toies pararem el niu d'amor per
si el dia de demà ens volem casar. Per(luè generalment el que comiira una
*toia" és que està fins el cap d'amunt i
prova aquesta gentilesa per a fer caure la balança de |a seva
banda. A més, corn que en els envelats hi ha el propòsit cada
any de variar, si aquest any ella no li dóna e! si, potser li donarà l'any següent, quan el nostre home li íassi ofrena de la
toia, que tan podrà ésser un parell de balancins com una reproducció litogràfica de *l-.a entrega de las llaves de Granada».

Pobres niares! Són la eterna
víctima. Si n'han de tenir de paciència! Però, (juè hi farerii?
Com que tot es fa a fi de be;..
Alabat sigui Déu! Mentre la
noia balla, elles s'avorreixen, i
de tant en tant hi fan petar una
becaineta. Si algun jove, després de ballar, acompanya la
noia i s'està enraonant un xic
amb ella, la mare dissimula i fa
com si no hi fos. La ([fieslió és
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no destorbar. Després de la mitja part, ja no pot més. Ha anat
tot el dia tan atrafegada, que el cansament la rendeix. Prou
obre els ulls, però aquests s'obstinen en tancar-se. Es un sofriment, creieu-ho. Tan sols té un moment d'alegria, i encara
és completament intima. Acabat el ball, en sortir de l'envelat, la filla va al davant i ella al darrera, carregada amb tots
els presents que li han fet a la noia. Llavors si que disïruta!
Com que totes les mares fan igual, va comparant els objectes
que ella porta amb els que porten les veïnes i conegudes. Si
en té més que no elles, és llavors que el goig d'ésser mare
d'aquell bé-de-Déu se li reflexa en la cara.
—I, doncs, què es creien?

iQu'i és que no coneix el miracle
dels pans i dels peixos? Ningú. Tothom sap que .Tesús va multiplicar-los
de tal manera, que tot un poble en
pogué menjar i treure's la gana que
de temps ha l'emmagrla. Doncs bé;
aquest miracle, comparat amb el que
cada any es repeteix en els envelats,
no és res. L'home que ven els números
per a rifar la toia, és un Mesies de segona 0 tercera categoria. Esgargamellant-se, us fa saber que són els últims
números que queden; que ja s'han acabat, i que si no us doneu pressa us quedareu sense. I així que ha desaparegut un
plec de tires, talment com per art del dimoni en surten de
noves i, oh, miracle, també són els últims. I quan s'han acabat aquests últims en surten d'altres i així sempre. Fins que.
ja tip de fer miracles i de vendre els últims, ven els primers»
Pobrets!, aquests que subhasten els últims números fan
una mala fi: tots acaben tísics del coll o patint de la
melsal

Aixafat, rebentat,
mort de son, es deixa caure a la primera cadira que troba.
Ja no pot més! Tres
dies de ballar, tarda
i nit, l'han desmanegat del tot. No té ni
(ísma [)er despullarse i ficar-se al llit.
Allà assegut, els braços li cauen mandrosament al costat i el cap se li ha ajegut damunt del pit.
La clenxa, abans recta com una vida honrada, se li ha desfet
i ja no queda rastre d'allò que va ésser. Si e! punxessin no
se'n sentiria. S'ha tornat mesell. Aquesta insensibilitat és tan
gran, que ja no es recorda que els peus li fan un dolor ïnquisitorial. Pobres peus! S'han marcat tota classe de punts, des
dels suaus del vals lent, fins els esbojarrats del vals jota. No
els ha deixat en repòs ni un moment, i ara ells es vengen i
comencen a inflar-se, a inflar-se... tant, que sembla que ell els
infli amb, els esbufecs que ta. Però ell no té esmena. Diumenge que ve tornarà a ballar,coni si res hagués passat. I així sempre: ballar fins a rebentar-se, descansar i tornem-hil Perdonem-lo: està en l'encís dels divuit anys.
ESCOBAR

(Dibuixos de l'aulor)
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Cl ***oIo** de cornefí
liíiial ijiH'lii ziga-zaga d'uií llampec, vetaci que travessa
l'espai, rabeiit, per a clavar-se al cel com una ganivetada,
l'espinguet del cometí.
Les estreÍles..s'e,sporugueÍxen; si poguessin, s'amagarien.
íQui (ien ésser l'intrús aue s'ha.atrevit a pujar de la terra a
interrompre ei seu encantament milenari?
Després de l'espingucl (i^ridor, se sent, suau, la remor dels
violins; i les estriílles es tranquiljt^en. No pot ésser que aquella música dolça dugui males intencions. Es tranquilitzen, escolten i miren vers la terra. ^Què hi veuen? Doncs una taca
rogenca, com un incendi. Encuriosides, s'hi atancen; primerament, anih pas recelós; desprès, fent uoa corredissa. Percebeixen Luis pals amb unes banderoles virolades als estrems—republicaru's aquest any; les estrelles senten una grossa alegria
en comprovar-ho;—veuen una ampla vela di' ratlles blaves i
blanques: un formiguer de gent i unes barraques íle fira. Són
els cavallets, el lir al blanc, les bunyoleries; és l'í folf/o dels
cindriaires
Aleshores hi cauen:
—Té raót Si és bt Festa Major de Granollers!...
Imincdiatainenl los més joves es reuneixen darrera d'un
núvol, d'amagat de Sant Pere, que és un rondinaire i un mal
gènit, i acorden [ler inianimitat denianar a les seves respectives mares itue els hi deixin anar.
Doncs, t)é. Si algú de vosaltres va a la Festa Major de Granollers, veurà els envelats i les sales ate[)eïdes de noies maques, les galtes enceses, els llavis roigs i els ulls brillants.
Moll més brillants que f Is de tothom. Són les estrelles que
han baixat expressament (iel cel a cavall d'un núvoí. disfressades de noia, per a anar a l'envelat.
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Es per això que la Festa Major de Granollers, í en general
totes les del Vallès, són les més alegres del món.

En el prospecte anunciador d'aquesl volum enipolainat de
i en referir-se al tema senyalat, hom diu el següent: Serà dedicat ui tema fesfiu... Permeteu-me, Garrells
amics, que recusi el qualificatiu.
No. L'envelat, tot i les apariències, lot i el seu to alegre, és
una de les coses més serioses, per no dir més importants d'aquest món. Tant com unes eleccions decissives; molt més que
no un Aplec de la Sardana i altres coses d'envergadura que
no cal esmentar. I això per la senzilla raó de que dins d'aquelles quatre parets i d'aquella veía de roba viada; sota d'aquelles aranyes de cristall (pie a la n-ií es converteixen un pa
d'or rutilant, i damunt d'aquella catifa molsuda, hi salten i hi
ballen alegrement l'ànima i el cor de tot un poble. El sentiment i la reflexió, alhora, s'hi agermanen. Recordeu, si més no,
els versos de la Sardíina d'En Maragall i desvieu-los cap a
l'envelat. A l'enveiat. doncs, també s'hi teixeix i s'hi fa l'esdevenidor. I, no res menys pol dir-se sinó que Catalunya ha
crescut i s'Iut fet gran bressadií per la remor dels violins i
atiada per l'espinguet del solo de cometi.
LA GRALLA

Els violins, suaus, tremolen dolçament el <:or de les noies.
L'espinguet valent i reptador del cometi, fa vibrar el del jo\'eni. 1 digueu-me: ^Qui és, en sentÍr-lo, que no se sent un xic
més valent i més català que maí?
•lo, que no sóc ni he estat mai ballador, no puc resistir la
temptació d'anar a sentir les orquestres a l'envelat. Ha d'ésser,
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però, una orquestra dàssica. No un jazz-band improvisat i
antipàtic, amb negrUos de per riure, tenyits amb fuixina i
música negra escrita al carrer Nou, No; una orquestra amb
corda i cometi, i que toqui valsos de socis, de casats, de qainios, (ie rams; que anunciï la toia, i que amaneixi el seu programa amb la sal I el pebre d'un parell de solos de cometí
ben refilats.
Es talment com si en el clos de l'envelat s'hi hagués produït una descàrrega elèctrica. Un moment de vacil·lació i, immediatament, les parelles revenen engrescades, per a giravoltar amb un alè més decidit. L'aranya del sostre sembla que
despedeix més llum; el sereno que hi ha a la presidència en
representació de l'alcalde, té les galtes més enceses; la catifa
sembla més virolada; els miralls i els cortinatges brillen
més; i aquell paisatge tropical de palmeres grises que hi ha al
ens de la presidència sembla que s'animi.
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Els catalans, potser per una llei de costum, no fem gaire
cas de les nostres coses. Però porteu-hi un foraster i s'hi encantarà. I si es tracta d'un estranger, aquest és segur que ultrapassarà els límits de l'entusiasme.
Tot el nostre és de primera qualitat. El nostre paisatge, especialment el del Vallès, és un encís, amb qualitats de vellut
de seda i d'or. Però aquest reco de món que presideix Granollers amb la seva famosa Porxada, reco de món amable i acollidor, té, a més del seu paisatge, l'encís d'aquestes grans cases
pairals fetes de draps virolats i de pals, que hom emplaça al
mig d'una era o al costat d'un canyer, i on s'hi agermanen
fraternalment, tal dia com per la Festa Major, les grans famílies que constitueixen els pobles, així que senten vibrar per
l'espai la primera nota del solo de cometí.
JAUME P A S S A R E L L
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Slsi pecoFds d e
L'envelat és com el palau popular de la festa major. Les

II

III·IIKMKIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII·I»

Venvclat

de cada poble mena totes les manifestacions

autèntica-

festes majors són, però, una cosa eminentment catalana. Ben

ment populars a encerclar-les en atris d'aquesta

natura-

propi és, per tant, que l'envelat sigui també un recinte que, tot

lesa. L'envelat és un temple profà I pintoresc per a rendir-hi

i ésser un sopluig estival de pocs dies i de poques nits,—para-

els cultes més divergents. Es el tron de la poesia, i alhora el

ment esbadellat a ran de terra, ofert a la pietat espectant de

*fórum» de la política. Recordem que el nostre primer premi

les ventades i les pluges—, tingui tanmateix arrels profundes

de Jocs Florals (deu fer uns dotze anys), vàrem recollir-lo dins

en el nostre terrer.

l'envelat mariner d'una vila empordanesa; simple episodi de

Per això és que l'envelat depassa a voltes el seu serviment

la Festa Major, la diada literària fou com un oasi en mig del

habitual. Virolament de fira, miralleig de quincalla, frèvol

sarau interminable, allargat fins a la matinada, i del qual en-

ambient d'aromes, xerradisses i crits, ell és un símbol de com

cara les orelles em reporten, botzinejant. un vals nostàlgic i

passa de pressa el goig extern, aquell que només fa «pessigo-

insistent. I no fa pas gaires dies, en una vila del Llobregat,

lles al cor». Prt;gunteu-ho sinó a aque-

per a la celebració d'un míting polític,

lla «Margarida», amiga de la Ben Plan-

ens cenyiren amb els arreus festosos

tada, que hi veié esclatar i morir-s'hi, gai-

d'un envelat l'informe i immens espai

rebé tot d'una, la seva triple il·lusió de tres

llis on

festejadors. Prcjjunteu-ho a les donzelles

ment la veu dels oradors.

havia de ressonar paradoxal-

de les cançons populars que demanen

No és estrany, doncs, que els en-

per anar al ball, i als poetes que han glo-

velats tinguin records, i que se'ls con-

ssat aquest encís tan pròpiament malen-

tin, en

coniós d'aquesta mena de diades en glo-

1 que, com que senq)re els records do-

sses popularistes, en romanços irònics,

nen

en poemes sentimentals—Joan Arús, en

altres, com

la 'Balada de la festa major» i Joan Ba-

que la calor fa encara [ermentar més

dia, en «Les romanalles de la festa del

cor endins, cada cop que l'atzar ens

carrer' o en les seves assonàncies giro-

duu

nines sobre les «fires de tardor», per

lants.fd'uns

exemple.

res.

Però diem que depassa aquest ser*

llur ptis d'un poble a l'altre.

melangia, ens en xopin
d'una

a ésser-ne

humitat

a nosinvisible,

els hostes passavo-

moments

o d'unes ho-

O. SALTOR

virnent, perquè, de tan usuals, l'esma
ÒPERA À L'ENVELAT
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(Per EfiCobar)
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JC ^cwMvdoLf viw£M?cí s e n i p p e
Llargues antenes que lian seguil món i recorden moltes
generacions; peces senceres de flamants cussolís; miralls que
els elements i els galops els han tret llur brillantor mercurial;
tarlatanes, banderes, gallarets, flors de drap, catifes immenses,
aranyes cristallines, domassos, velluts, cortinatges arqueològics, llum, color, perfum, joia, vida... joventut!... Sense aquests
materials, que enclouen l'encís espiritual, no hi hauria possibilitat de festa grossa en els pobles, viles i ciutats més o menys
allunyats de la metròpoli. íQui no ha fruït i viscut el goig de
l'envelat?
La mainada, en veure descarregar ü la plaça, a l'era o al
camp, el fardatge de les il'lussions, ja pressent els jorns de delectança extraordinària que fugen tan depressa. Els fadrins i
donzelles capdellen, entre el record de l'any passat i l'esperança del pròxim, un gavell de fantasies, neguits concentrats,
anhels de ratiíiciíciò, clarors lluminoses d'amor en riolça albada. Llurs cors bateguen delitosos del moment en que l'harmonia dt!l primer vals els desvetllarà d'un somni interrogant, els
hipnotitzarà en altre més dolç o els farà sentir la realitat amb
aquells brins de poesia o de prosa que és la vida.
Des de l'infantesa fins a la vellúria, hom gaudeix tj'aqiuíst
tradicional espectacle, tan nostre, que és alegria (pic passa fugissera |K'rò retorna més o menys maquilliula |)er a deixar
sempre l'empremta tatuada, la guspira que Iia pres en e! cor i
en el cervell. Crepuscle infal·lible amb regust úv bresques o
llimoner, segons el (endri' <> el ressec dels llavis saborejants.
Mati blau sense boires o tardor que s'esmuny and) melangia,
orgullosa, però, del poucellam que ha ajudat a florir en els
jardins de Catalunya.
ïNo hi trobeu poesia hen natural en els nostres típics envelats? Per petit que sigui, per limitat que resulti, el seu camp
n'està sadollat, malgrat el sensualisme baix, el materialisme
luxuriós que vol atraure, com l'imàn al ferro, la i:arn a la carn.
Per unes hores, l'envelat és temple de poesia pels que hi
veuen quelcom més que LMI esplai de joventul. un exercici <le
cames, una exhibició d'indumentària o un coneurs d'habilitat
rítmica. Lluny de pretensions sarauístiques, hem tingut, però,
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plaer en estudiar els diferents matissos dels nostres envelats,
els quals, en esbrinar una mica aquest suggestiu tema que
LA GKALLA ens brinda, acuden al pensament en innombrables anècdotes viscudes, escenes dignes de la ploma d'un poeta i paisatges que, a crits, demanen l'inspiració i la paleta
d'un artista.
El sarau humil, sense teles ni altre ornament que uns pins
i uns boixos í un cadafalc en fornia de gàvia o colomar guarnit damunt d'una estratègica cort com no n'hem vist d'altra,
ens causà la impresió d'un agre-dolç inesborrable. L'atzar ens
portava a la festa major cavalcats en feixuga mula i havent
fet dues hores de camí ben perillós, calia aprofitar quelcom de
ço que hi ha de bell i plaent a lots els recons oblidats de nostres muntanyes.
Si r-envelat- era poc interessant, ho era altrament el panorama que s'albirava des de la improvisada atalaiadels músics, darrera dels quals la majestat de cingles i íondalades feréstegues ens corprenia i extasiava com ims místics de la brava natura. El sol, ïonent-se darrera els cims, anava pintant
amb els més bells colors aípielles roques i valls, mentre, com
nova sorpresa, una metamorfosi de llum minsa d'acetilèn s'ens
enduia la il·lusió d'aípiell capvespre i el [>erfum de bargalló,
farigola i romanins era extingit per la sentor àcida del carbur.
Era en el precís moment do subhastar-se la toia. Un tresor.
Per la quantitat de dotze pessetes pogué fer-ne ofrena un eixirit hereu a una pubilla senzilla, vestida de blau, bruna i bella
com una Mare de Déu trobada d'aquelles que no sabeu si
riuen o ploren però que hi sentiu art, tradició, poesia. L'emoció, el tremolor i la torbació d'aquella pageseta, ignorant encara de majors satisfaccions i afalacs, es contagiava als observadors. El ram 'uieraveliós» de roses roges i fulles d'or que la
bruna innocent es mirava embadalida, prenia, en aquell reco
de món tan humil, un aspecte ple de naturalitat i poesia difí"
cil d'explicar. iQuina haurà estat la impresió que més tard li
haurà fet a la senzilla pageseta en veure un formós envelat
dels (pie captiven la fadrinada de viles i ciutats més senyorivoles?... La felicitat és relativa. Les comparacions són enutjo-
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ses. Potser és més íeliç qui no conegui el millor. Els temps i
els anhels canvien a impuls del progrés. En època de radiodifusió i aviació no s'embadalirien tan fàcilment les nostres pagesetes, encara que ni la carretera ni el camí veïnal no les
deixés sovintejar el gaudi ciutadà.
La poesia brinca en el «sarau sense veles»,car el presideix
el sol, la lluna i la natura formosa, i, és lan àgil i pròdig son
vol, que arreu arriba amb oportunitat i a tothom que l'espera
l'aconhorta; per a tots té una besada generosa.
iQuin relleu, quin encís tindria l'envelat sense la poesia?
Volgueu veure-la ustendre ses ales en el lloc destinat a improvisat saló així que comença la tasca dels enveladors i la cridòria de la mainada, que com ocellada els envolta.
S'alcen les antenes; es combinen les cordes i el velam.
Com un pregó de ïesta gran, les banderoles irissades a pler
del vent saluden rialleres la ciutat aimada. Sembla un vaixell
immens que prepara un viatge per a transportar-vos a la regió encisadora. La nau que porta en son si un tresor d'il'lusions i esperances, i com les serenors de la mar, fa oblidar angúnies, allunya nostàlgies i treu enyorartces.
Diuen que Tenvelat, com cosa de l'antigor, és cridat H ju-

**^€iuéll"
De les cofieti patisades, hom en conserva un record restringit, minse i sots un caire completament personal i particular. No podem retornar a la nostra memòria un fet en
tota l'amplitud de la seva realitat ni amb tota la veracitat
relativa que tingué, sinó que havem de contentar-nos amb
un punt de vista especial sots el que el copsàrem i baix la
influència de Testat d'ànim amb que el presidirem. Un fet,
no una cosa, és l'Envelat. Un fet, per la sèrie de relacions que
el lliguen amb les gents que el viuen o que Chan viscut. De
faisó que l'Envelat és la concreció d'un estat d'ànim. Qui
recorda tEnvelat a migdia, llavors que el sol el fa lluir per
tots quatre costats i amagatzema en el seu interior una xafogor que torna l'aire irrespirable. L'hora de la dansa: suor,
cosmètic,frou-froud'enagües
emmidonades; l'hora solemnial
dels prometatges i dels comareigs
Altres rememoren l'Envelat en ocasió del ball de tarda, a mig sol: polseguera, tuf
de multitud, sentor de cacauets i avellanes torrades, bruit
de tir al blanc... Altres el tenen fixat a la ment en el ball de
nií: fortor d'acetilèn, més polsaguera que a la tarda, trepitjades sota l'aranya, alls vermells de son...., i el darrer
vals bressolat amb les primeres brises de la matinada.
Nosaltres enyorem una visió dolcissima de l'Envelat.
Una festa major a les ^darreries de setembre
Un xàfec
damunt de l'Envelat tota la farda
La catifa enrntllada i
les cadires molles i [impossible de seure-hi. Però a la nit,
sota un cel ple d'estrelles pogué fer-se el ball del darrer dia de la festa major. ! ballàrem fins que fou hora
de tornar al nostre poble.
"• •
Cansats i amarats de suor, eixirem de l'envelat amb recança, puix que encara mancaven quatre batis per a acabar.
Una ratxada d'aire fref i liumid ens tornà a la realitat en
un tancar i obrir d'ulls, i decidits, fent via per la foscor,
emprenguérem el camí de casa.
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dici final i que les próxitnes generacions en tindran esma com
objecte de museu o pe(,a arqueològica per ésser admirada en
estampes i fotografies. Nosaltres no podem sentir aquest pessimisme, encara que enfoquem nostre objectiu en el cim allunyat de la tradició, la materialitat i l'èxtasi de la carn fresca.
L'envelat té a la nostra terra arrels molt fondes i una història que, tot renovant-se, s'empelta per a fer eterna ta bella
llegenda que anem teixint.
L'exotisme que emprem i ens anem assimilant podrà extreure i anul'lar algunes finors estilístiques. Potser veurem
canviar-se un obligat de cometi per uns excèntrics bramuls
que la nostra música no té assenyalats en el pentagrama.
Potser degeneri quelcom la nostra clàssica harmonia al contagi
d'un modernisme xiroi-americà i les influències musicals,
jaz-cock-tail, enterboleixin la flameta de la nostra espiritualitat; però l'envelat no el podran arborar tots els llumins exòtics que s'hi apleguen ni li treuran son encís els modernismes
rítmics i plàstics importats o manllevats. Hi ha quelcom que
és etern en l'envelat. Es l'esperit de la nostra terra.
CARLES COSTAS ALVAREZ

cnv&lal
La carretera, el mateix que els camps Uindants, eren una
immensa fanguera, i la matinada tenia ja la frescor de les
diades tardorals. Caminàrem. I ara una, després una altra,
dels arbres queien gotes de la pluja passada,
entretingudes
en el fullatge
Un grill, un taup, i en mig de la fosca absoluta, la lluïssor blanquinosa de les voreres del camí. Ja
oblidàvem l'Envelat i la festa; la son podia més que fexaltament de les ballades
En un revolt ens paràrem, com per a donar-nos compte
de la nostra solitud. Quin silenci més corprenedor! La ferra
.xopa, exhalava la sentor agre de la vegetació, barrejada
amb la dels ceps a punt de la verema. Ens constatàrem sols,
paorosament sols en mig dels cuiíips i tant uprop de l'estel lada que ens produïa lo il'lusió d'oir el lleu bruit del
parpellejar dels estels. Por?.... No; esfereïment de contemplar la Immensa i negre .solitud acompanyant-nos. Una rat' .xada d'aire, com en un deliri, ens feu oir melodies truncades; obrirem els ulls, afinàrem la vista
Atià, lluny, CEnvelaf encara lluïa i de tant en tant les notes del cometi es
. deixaven sentir. A l'Envelat encara bullia la festa: els giravolts de les ballades feien fremir els cors, mentre en aquell
indret del camí on romaníem, la tardor començava a dei.vondir les primeres manyagues.
El contrast ens suggerí una imatge. La vida és així
— pensàrem; — avui, febre de sol i de rialles; demà,
solitud, grisor, recordances, lleus deixalles del què fou
ahir
'
L'Envelat, per a nosaltres sempre serà aquell que u travers d'una nit de setembre vegéreni brillar allà baix, mentre
l'alè tardoral empenyia el nosire vaixell cap el port de seguretat de la llar nostrada.
L'ALTRE
Juliol, t932.
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íkaécdcles
L'anecrlotari d'envelat és una cosa més seria del què molts
no es creuen. Cada envelador i cada roúbic i cada corrido en té
cent i u n a pei comptar.
Si els enveladors no estessín tan atrafeiats sempre acabant
de penjar els cortínatges en el moment de començar el ball de la
darrera nit — ni tan preocupats pel temps, — i si els músics, en
lloc de fer música, els dongués per íez literatura, i l'ofici de
corrido no estes renyit amb les regles de la prosòdia, creiem
(jue se'n podria fer tot u n Uibte de les anècdotes d'anvelat.
A propòsit, recordem ({ue una nit d'agost per les vores del
Molent, a Cardedeu, tinguérem u n ensurt. Fugíem de la xafogor del ball i anàrem als afores de la vila veïna, i allí, a la
riera mateixa descobrirem u n a «colònia» de negres de l'Àsbiria
i d'egipcis del N i l .
£ r e n els negres*i els egipcis (fue s'bavien escapat de l'envelat
on es representava Aida.
• » »

E n altre poble d'aquest mateix Vallès es feia l'envelat a
la plaça, davant mateix de la Rectoria. I el bon rector cada
any assistia, del balcó de casa seva estant, als balls i a les
funcions que s'hi donaven, amb l'ull sempre vigilant perquè
el ramat no s'esgarriés del bon camí. Molts anys hi anava
£ n Santpere, entusiasta d'aquell poble. Cada any s'hi feia
sarçuela o opereta. N o passaven, per menys...
Aquell any es va representar «La Corle de Faraón»; però
u n a avaria en la ínstaliació elèctrica deixà l'envelat a les
fosques i obligà a posar llum supletori.
I els espectadors assistírem al suplici de Putífar i als neguits
eròtics de la seva esposa infidel i oïceni els assenyats consells
d'aquelles famoses vídues al ritme de vals i il·luminada l'escena
amb els blandons de la parròquia.

d'CwÈvelai
Àquf, en nostra ciutat mateixa, hem vist u n mercat de
porcs — el què hom en diu u n mercat de porcs — dins d'un
envelut a la plaça de Perpinyà. E n s sembla que era l'any
l9o7 6 l9oS. £ n Massanes en guardava u n a fotografia; però
nosaltres guardem encara el re<-ord d'aquell espectacle pintoresc
i anacrònic.
Figureu-vos: Porcs eu u n envelat!... Uix!

A Puigcerdà anys enrera feien u n envelat a la Plaça, rodó,
com una gran tenda de campanya. I al mig de l'envelat hi
havia l'estàtua del general Cabrinetly; això sí, tota guarnida
de flors.
EI ball es feia part d'amunt de la Plaça i E n Cabrineity
està de cara avall. Semblava fet a posta perquè el brau militar, que tot l'any aguanta damunt de ses espatlles l'admiració
i l'agraïment d'aquell poble — i el capot d'abric, — no veiés
que en les diades del Roser el jovent li feia aguantar la capa.

Aquesta és de Llinàs. U n any per la festa major varen fei
una corrida de toros amb toros de debò. La corrida es celebrà
a l'envelat, fou presidida pel gran Santiago Russinyol i ell
mateix en va fer una ressenya entera y pronunciada a «L'Esquella de la Torratxa»,
L'espectacle fou díverfidíssim. Es va ensorrar el lablado dels
músics i va haver-hi molta gresca. Però la ressenya — que
hauríem volgut publicar i no ens ha estat possible, — sobrepassava l'espectacle.
PLÀCID

Tots els treballs publicats en

Igualment h a n estat fets exprc*

aquest Volum de L A G R A L L A han

ssament per aquest nostre volum

estat escrits expressament per la

els dibuixos que avaloren el text

nostra publicació, llevat, com és

i donen una nota

natural, d'aquells que hem trans-

simpàtica a aquestes planes de

agradable i

crit, com així es fa costar al peu

festa dedicades a l'Envelat.

de cada u n d'ells.

També ens cal agrair la coopeestimats

ració dels industrials i comer-

col·laboradors llur iniel·ligent a-

ciants que fan possible aquesta

portació que avalota aquest vo-

publicació.

Agraïm

als nostres

lum.

TOROS A L'ENVELAT
-«iiiOIéü!»
— Si; «olé»!... I l'entarimat dels músics per terra
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IMciiciavi
Cada any la festa major ens obliga a
fer un parèntesi en ta nostra vida periodística habituat i interromp tes nostres tasques d'informadors de la vida
local i granollerina.
Per això, per tal d'escursar tot el possible aquesta incomunicació,
donem
cabuda en les planes d'aquest volum a
aquesta secció resumida de Noticiari.

Passaports * Llicències
Agència Administrativa, F. Sala i Torres
Sant Roc, 10, primer pis

Servei telegràfic
Es posa en coneixement del públic que
ha quedat establert en totes les capitals i
poblacions importants el servei, completament gratuït, de transmissió dels telegrames pel telèfon urbà.
Especialment en els telegramra adreçats a les grans capitals, els expedídors
han de fer constar simplement, en lloc
d'ur.a altra adreça, el número del telèfon
del destinatari. D'aquesta manera, ultra
comunicar tot seguit el text dels telegrames als Interessats, es lliuraran després
a domicili els originals.
Tothom que vulgui expedir telegrames
del seu domicili estant ha de subscriure's gratuïtament a aquest servei, sol'licitant-ho a l'oíicina de Telègrafs, i haurà
d'abonar únicament la taxa del telegrama, que li serà cobrada, per desenes o
mensualitats, en el seu mateix domicili.

Malalt
Està greument malalt el nostre amic i
col'laborador, el dibuixant caricaturista
En Antoni Vidal.
Celebrarem de debò el seu total gua*
riment.

Nons establiments

La f e s t a d e C a r d e d e u

El nostre bon amic En Miquel Diumaró
ha obert un nou establiment d'ebenisteria al carrer del Doctor Robert, 17, al costat del Bar La Bohèmia.
Al mateix carrer, en la casa on hi havia la vella ferreria d'Isidre Pou, també
s'ha obert altra nova botiga per a la venda de mobles que regenta altre bon amic.
En Josep Pous.
A un i altre els desitgem forces prosperitats en llur empresa.

Foren en gran número els granollerins
que els dies de la festa major de Cardedeu es traslladaren a la vila veïna, i són
molts i molt justificats els comentaris
d'elogi que hem oït per les importants
reformes d'embelliment i urbanització
que s'estan fent en aquella vila, particularment al llarg de la carretera.

El ^'pronunclamiento**

Contribucions * Cèdules

A Granollers, com a tot Espanya, produí gran emoció l'intent fallit de restablir
una dictadura militar. El dimecres, dia 10,
les noves de la sublevació a Madrid i a
Sevilla eren rebudes amb creixent espectació.
Però quan ja el dijous se sabia certament que la sublevació havia fracassat,
sols al Centre Radical Socialista fou hissada la bandera en senyal de joia i
foren tramesos telegrames d'ahdessió al
govern de la República.
Cap al tard d'aquell dia també onejà
la bandera al Centre Republicà d'Esquerra, del carrer de Corró.

Agència Administrativa, F. Sala i Torres
Sant Roc, 10, primer pis

Naixements

Calçats Canal
D'entro els molts tístablíments granollerins que darrerament han estat objecte
de reformes a la façana, ens cal remarcar
la sabateria d'En Joan Canal com una
nota de bon gust que embelleix qui-saplo el vell carrer de Sant Roc.
Han contribuït principalment a la notable reforma el fuster Josep Jonch, el
marbrista Antoni Marquès, el lampista
Vicents Vacca i el pintor Antoni Villa.

Els veïns de les places del Bestiar i de
Parpinyà celebraren la festa del barri de
Sant Roc, el dilluns dia 8. A la nit hi
hagué molta animació, a la plaça de
Perpinyà, on tocaren balls una orquestrina i sardanes una cobla.
També han celebrat llur festa de barri
els veïns dels carrers dels Caputxins i de
Blasc Ibàfiez (abans del Lliri), amb passades i balls que mantingueren l'animació ia nit del dia 13, fins a la matinada
del 14.

Les famílies de l'hisendat En Pere Pibernat i de! nostre company En Lluís
Pey^ celebren el feliç naixement de formosos nens, que han vingut a alegrar
les dues llars amigues.
També el matrimoni Josep Boter-Beneta Iglesias senten la joia d'ésser pares
com[)lets amb la naixença d'un nen en
la seva casa de Mataró.
A la clínica Ginecos de Barcelona, ha
deslliurat una nena l'esposa d'altre bon
amic, el professor de cornetí, Antoni
Godo.
;
A tots, la nostra enhorabona.

Vacances Obreres

Assumptes

Els obrers locals de la indústria tèxtil
celebraran la setmana de vacances aquesta setmana de la festa major.
El dissabte, dia 23, a mig dia, plegaren
els treballs, tal com cada setmana, i no
els rependran fins el dimarts, dia 30.

Agència Administrativa, F. Sala i Torres
Sant Roc, 10, primer pis

F e s t e s d e barri

-f

Atropellaments
Dijous d'aquesta setmana, dia 17, un
automòbil atropellà, a la plaça del Bestiar, un nen, fill de l'ex-conserge de La
Unió Liberal, En Pere Samòn.
Sortosament l'atropellament no fou el
què hom temia.
El petit fou auxiliat a l a farmàcia Huguet.
Altre automòbil va haver de fer un
sobtat viratge, a la plaça Guimerà, per
tal de no atropellar una dona.
El vehicle pujà a l'espai de la plaça
enrajolat, amb el natural esverament dels
que ho presenciaren.

B o s e h i Viola
A Sant Feliu de Guíxols ha mort el
nostre volgut company Enric Bosch i Viola, director de <L'avi Muné>.
E. P. D.

Fulles
Darrerament han estat repartides unes
fulles, signades pel Comitè de vaga dels
obrers rajolers, en les quals demanen !'apoi dels seus companys d'oficis similiars
en el sentit de que boicotegin tots els
amos rajolers locals, llevat de la vídua
Bonet i Isidre Genevat.
També han circulat unes fulles relacionadL's amb la competència establerta en
el servei di! transport de viatgers a i'estació del Nord.
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Gossos rabiosos
Un gos — aquell pobre «gos comunal»
del qual ens ocupàrem — mocegà una
nena, filla del comerciant i estimat amic
nostre En Joan Just.
Per tal causa, la dita nena ha hagut
d'ésser sotmesa al tractament antirràbic.
El gos, que morí el mateix dia que
mocegà la criatura mentre l'havien posat
en estat d'observança, hom diu que mocegà també altres gossos i possiblement
alguna altra criatureta.
Es de tanta gravetat això que hom diu,
que suposem que per part de l'Alcaldia
s'hauran pres totes les disposicions que
la més elemental prudència aconsella.

€a

V o l m n VI

gralla

AceSdent

Partits d e Tennis

Preparatius

A la carretera de Barcelona a Puigcerdà
prop del pont de la riera de Caldes, al
terme de Parets, topà contra d'un arbre
el camió de la casa Vídua de Marti Muntané de nostra ciutat.
Per efecte de la forta topada, el vehicle,
que anava molt carregat, quedà tot destroçat i es produïren greus ferides el conductor i el seu ajudant, Eduard Serra
i Massana i Ramon Arredondo, tots dos
veïns de Granollers.
Assistits de primera intenció pel metge
senyor Canal, en el dispensari de la
Creu Vermella, després, pel seu estat
greu, fou precís traslladar els dos ferits a
una ciitiica de Barcelona, on segueixen
guarint-se.
El xòíer es produí fonda ferida detall
en el pit i el seu ajudant dislocació de
la cadera esquerra?

Organitzats pel Club Lawn Tennis
Joventut, cada dia de la festa major es
jugaran partits d'aquest esport aristocràtic en el camp de la carretera de Masnou.
El Club local jugarà dijous contra el
Club de Caldes, divendres contra el de
La G irriga, diss:ibte contra el de Mollet i
diumenge contra el Laietà Esport Club,
de B;ircelona.
Tots els partits començaran a dos
quarts de quatre.

Han començat els treballs de construcció dels envelats i guarnit de les sales,
així com es van fent les instal·lacions de
les barraques i parades de fira a les places de Guimerà i del Bestiar.
La galeria que es construeix al pati de
La Unió Liberal donarà bell aspecte a
l'envelat i l'engrandirà qui-sap-lo.

En J o s e p Gendra
El nostre volgut amic, el jove metge
En Josep Gendra i Sobrevia, ha estat
nomenat metge titular interí de Santes
Creus (Tarragoa), havent fixat la seva
residència en aital poble.
Corresponent al seu afecte, desitgem al
noviíll metge que la seva estada a Santes
Creus sigui per ell feliç inici en la carrera
suara mateix acabada.

Programes
S'han publicat dos programes anunciadors de la festa major. El de l'impremta Joseph—en el qual hi ha una llista de
les societats i entitats granollerines i una
guia de les oficines I serveis públics
locals i és presentat amb una bonica
portada de Francesc Serra, — i altre, del
qual és d'admirar la portada d'Escobar,
els dibuixos comercials d'Antoni Vidal i
el treball de mlnervista d'Enric Gobern.
Vagi a tots la nostra felicitació.

Els t a x i s
Per tal de descongestionar el trànsit da
vehicles per la carretera—cosa que cada
dia es feia més necessària,—la renglera
de taxis que hi havia a la parada de la
plaça del Bestiar, es col'loquen ara dins
de la plaça.

Assumptes C o m e r c i a l s
Agència Administrativa, F. Sala i Torres
Sant Roc, 10, primer pis

Traspàs
Ha traspassat a millor vida el senyor
Poch, fabricant de pianos no fa molt
tem;>s establert en nostra ciutat.
E. P. D.
A Tacte de l'enterrament, assistiren els
més significats tradicionalistes locals i
onejà la bandera a mig pal en senyal de
dol en ei Centre Tradicionalista del carrer
de les Travesseres.

La c a l o r
La calor, que alguns havien cregut que
enguany ens la quedarien a deure, apreta de fort i de ferm cada dia més.
Hi ha hores al migdia que la força de'
sol fa l'aire poc menys que irrespirable.
A les nits, però, fresqueja bon xic.

Joves artistes
Sulventades, com era d'esperar, les dificultats que en principi havien sorgit per
causa del regateig d'una minsa subvenció de l'Ajuntament, tanmateix aquests
dies de festa major serà inaugurada una
exposició d'art en la qual pendran part
diferents aficionats locals.
En l'ex[)osició hi haurà pintures de Teresa Bassa, Hilarió Brugaroles, Joan Taulats, Joan Elies, Jaume Icart, Joan Torrebadell, J. Vidal, Joan Pagès, Joan- Cuch i
el nen Miquel Villa.
Com dibuixants es presentaran Josep
Escobar, Ramon Mestre, Ermengol Vinaixa, Toni Vidal, Jaume Vivé, Joan Estrada i Amador Garrell Soto.
Frederic Lloveras fa aportació d'uns interessants apunts granollerins.
I l'artesà Amadeu Crusella presentarà
diferents treballs d'escultura i ceràmica.

J o c d*escacs
Dijous, dia 25, a les dotze, tindrà lloc,
a l'estatge del Grup Escaquista Granollerf
(Bar-Cafè-Franch), unes simultànies que
jugarà el conegut escaquista barceloní,
J. Roca, del Ruiz López, amb nombrosos
jugadors locals.
I diumenge, dia 28, a les dues de la
tarda, es jugarà el premi de l'Ajuntament, que disputaran els primers equipg.
de l'Orfeó de Sans i local.
liiip (larrfll : CAavé. a5 : Tclèloii a^ : uriiiM>lie||«

A q u e s t a x a r x a , a p a r e n t m e n t p e r i l l o s a í c o m p l i c a d a , n o és .sinó el senzill c o r d a m q u e ferma u n e n v e l a t
(Clixí J. GtiàrdU)

\
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CONSTRUCCIÓ

D'OBRES

ALFRED BARÓ
JOSEP UMBERT. 9 2
T E L È F O N 138
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Banc de Granollers
Corresponsal del Banc d'Espanya

Realitza tota classe à' operacions

Banca
I

Í1 BJDorsa

Caixa d' Estalvis
Interès 4 /

anyal

Casa central: Granollers
Sucursal
Sant
Celoni
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DESPATX A

GRANOLLERS
CARRER
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CORRÓ.
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ARCELONA
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Quadre/
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C A N O N G E S DE G R A N O L L E R S
El postre m é s exquisit

El millor record de la ciutat

No descuidí d'endur-se'n un paquet o u n a capsa de C A N O N G E S
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TINTORERIA
Especialiíal en els Tenyits al Vapor
Colors esplèndíís, segons mostres

Carrer de Wilson (Alba), 96

Fèliíií Hasjoan
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Planxat a Màquina pel modern
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Paviments

: Dipòsits

:

Saíaretxos

sistema

HOF-MAN

nCreballs

Rentat en sec de trajos, abrics i roba
de Senyora, per delicats que siguin

de^

Granit

de totes classes

DESINFEeeiÓ eOMPIíETH DE TOTES LES ROBES

C a r r e r C l a v é . 28

f

GRANOLLERS

GRANOLLERS

B A N C O VITALICIO
DE ESPANA
SEGURS
SEGURS

DE

VIDA

SORTEIABLES

RENDES VITALÍCIES
SEGURS DOTALS

Dl·lJ-XiA'l' I^N AMLïKSr l'AKTí'l'

M. ANGLÈS VILELLA
PLACA G U I M H R A . 6

GRANOLLERS

perruqueria per Senyores '
Saló de luxe
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permanent M\
TAassatges ^w

Ondulació
TAanicura

preus mòdics

Germanes Canal i
Trancesc Eayret (abans COFPÓ), 26-I."-I.**

Granollers
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TELÈFON

.\'ÚM. i7i

f^atad
Dr. Robert. 27-29

-^

^vad.cs

G R AN O L L E R S

-^

Telèfon 94

Motor de 8 cilindres en «VJ

65 H.P. al frè

Kconomia única en un 8

Motor

de 4

cilindres

50 H.P. al frè

Encara m é s econòmic

Aviat t

Aviat!

E.1 què vostè esperava...
SI tÈcii model
"Ford"
de 4 i 8 cilindres
Motor intercanviable

"Ford"
es presentarà a l'À^ència de
RAFAEL PRADES

<ija sap vostè que està per arribar el nou model **JF©Ï?CÏ" de
4 i 8 cilindres?

"Ford"
Recordi que s'exposarà a la

Agència Rafael

Prades

Dr. Robert, 27 i 29
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Generals
de una a cinc lones

en flUTOefílVlIOÍIS

KspecialitBt
cransport de
boví

Jíeri^ei permanent de
transports
de totes
classes, tant de dia
com de nit

Uesinfccciò dlàrl» dels Canüon»
QARATGE DE

PROPIETAT

QuàvàLia (») Çfovd-i

^nfení

Qvanollevs
l'etvfen

L'estiu és bell

en el
bestiar

««•

Es temps molt bonic?
Però recordeu-vos
de rhivern!

C&apvi

Gmtacié

5VordJ

4^

Fàbrica de
Sabons i
Lleixius

Prepareu-vos per
combatre el fred
de la llar incomoda!..

Calefacció
El benestar a la llar...
El caliu de la família...
L'ideal del confort
modern.*.

Sabó Pinéüino"
Lleixiu i Escames
i riunto
Salfumant ' YA Ciclista"

Fàbrícai
Demaneu pressupostos per a ínstal'lacions a

TOMÀS LLOBET
L l a u n e r i a -i- * L a m p i s t e r i a * * Electricitat
Plaça de la República, 12 : Granollers
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C a r r e r del N o r d , 39, 4 l i 43
Despatx:

Establiment EL T R I U N F O
C a r r e r d ' E n Sastre, 5 *

GRANOLLERS

Tints
-o>

£ ?kc€JíL·cíts

ííe^ Peces i Madeixes

Cotó. Seda i les seves

FV€MÏÏÈCCSC

en

mescle/

(Selep

CcEFFeF dcM 'Rec, 19
llItllIltlMItllIlllllllllllllllIflIllllllKIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIINIMIlItllII

Telctcw»

número

QF€moll^i?s

S5

BAR = CAFÈ

Olis

ESTEVE

Estatge del "Grup Escaquista Granollerí

Sabons Baranéé

Begudes de totes classes
Licors de les millors marques
SERVEI ACURADÍSSIM

GRANOLLERS

Gambús

de

FRANC

Telèíon 37

i>iiiiiiiiiiiiiii)iiiiil·i

P<;« B a r a n g é . 2 8

GRANOLLERS

Carrer de Prim, 32 • Carrer de Tarafa, 8

(Parc de l'Estactó)

f

Pere Capeta
CONTRACTISTA

D'OBRES

S'ofereix

a^ Propietari/

per-' a^ tota^ classe^ o?e>

Grano llers
lllItlltKINIIIIIIIIIIIKIIIIIinilllJIIIIIIIIIIKIIIIIIIIIIlItllIlllJIlllllJllllItllJI

Carrer Joan Montana, 6o
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Jr

Emprese/

construccion/

Pressuposto/' fora de competència
Formalitat en elstractem

Comerç

Fàbrica

de

Jo ^^P

de

Farines

Cereals

La m a r c a
Granollers
Telèfon 7 2

Prim, 3 2 4 -

FOSA DE FERRO

[9

I ALTRES METALLS

Ebenisteria de Miquel Diumaró
Despatx

G R A N O L L E R S , , 7^"^^%

Dr. Robert, 17

,

M. S e r v e t , 8

í^?°^.
Y OTRO^

Mobles d'encàrrec
IIMIIIIIIIIIII

II1II1IMIIMI

JIIIIIUIIlinilKIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIM

IIKIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIII

Construcció especial en els tallers propis
Uerniços especials
RESTfiURHCIÓ DE mOBLES I TflPI55flT5
mOBLES MODERNS. FORTS I BARATS

METALE51

%^.

^LL~{;m^

ESPECI/VL·IT/\T
ei\, la fosa àe^ matjuinària
complicada

í^rGtM ú n i c

^Promesos?

^Hotelers!

{Tothom d e Granollers i d e la c o m a r e a !
Visiteula gran exposició que L a C a s a d e l M o b l e presenta
en el seu nou mugatzem. Hi trobareu mobles elejjants
i fortament con.strui'ts a preus sumament econòmics.
G r a n varietai i exquisida elegància. Els estils
de mes gust i d'última novetat. Materials
de qualitat immillorable. N o dubteu
que aquesta serà fa vostra casa
preferida. I que llà on trobas
reu el mobles mes resisa
tents i a preus més
econòmics, és a

LA CASA DEL MOBLE
Dr. Robert, 17 • Al costat del Bar La Bohèmia

Visiteu aquesta casa i us en conuencereu
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Secció especiíil de Ferreteria
Coladors - Tubs de canal
Politxes de pou - Ploms per
als paletes - Fogons corrents
i amb portelles - Rodes de
carret.s per a indústries

EUSTAQUI

MARCALL

iillltlllliliiltlitliiiiimiiiiiiiiiiiiiiliiliiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii<iiiitii[iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii)ii>iiiiiiiiiiiiiiiii

Enric Granados, l4 al 22

Estació Nord, 62

GRANOLLERS
Telèfon 89

MACATZEM

D E CIMENTS,

CALÇ

1 GUIX

FRANCESC PI
Despatx

Magatzem

GRANOLLERS

Josep U m b e r t , l l

Miquel Servei, 7

Telèfon 120

Dipòsit cíe F^ajoleta
(Azuilejos)

Apanells Sanitaris
R e p r e s e n t a n t a Granollers i a la c o m a r c a d e

C o n s t r u c c i o n e s y P a v i m e n t o s S. A-

Llosetes ^^Quarztnetair^
Referències, Mostres i Pressupostos
^iiiitiiNtiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii;iiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii)iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii<iiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiilj:

Representant

I L'Auxíliai^ de la I Representant

exclusiu pera la ven-

exclusiu per a la ven-

da a l'en^rós i a la
menuda a Granollers

I Construcció I

i a la comarca dels

da a l'en^ròs i a la
menuda a Granollers
i a la comarca del

Ciments
Pòrtland
Asland

TrebalLs de Granit

Ciment lent

Pòrtland

Pedra Artificial

Girona

Macetes per a j a r d i n s : F i gures per a façanes : I m i t a cions a l m a r b r e per a construccions ; Balustres : Boles

taliricant

G r a o n s : Dipòsits per a ai^ua

Pere Omedes

i per a vi en vàries cavitats

Safaretxos: Respíralls
=

Tallei"

Despatx

I PalauHàries, 33 al 37
i

=

Josep Umbert, 11 |

Telèfon 120
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I
111111

j

1111111:

(ï

PROPIETARIS I AGRICULTORS!
Jnsfaleti

V acvedifaAti

Construïdes amb mate-

Es fabriquen per a cau-

rials ije bronze i amb

dals de 600 a 600,00O

Vàlvula de bronze espe-

litres d'aigua per liora

mctwtra

cial f N o tenen desgast
Estalvien força

moíríu

Funcionen amb ima sola
vàlvula r N o kan d u n raríSe f N o perden aí^ua
en elevar la dels pous

i a

l'alçària

q[ue es

Tviunfo

Es garantitzen per cinc

i setmjji?0
tindveu
d^aigua
a la v o « I r c í

anys d'estudis i de proves

vulgui

*

Bones p e r

usos domèstics i regatges

€tbun€Í€>t'
disf»c>sició

anys « Més de seixanta

Veéeu la Bomba T r í u n f o en els meus tallers

J-O-A-N

C-O-D-I-N-A

Inventor i Constructor

Casa fundada e n 1S68

TALLER

DE S E R R A L L E R I A

MECÀNICA

C? cí F d e cf e u
Telèfon 42

Je^ classes

seleccionades

per a

Uïorticultiira
i

Floricultura

'^av^ts deZ Vallès
T e l è f o n iC

Existències de Ua=
VOTS de les cases més
acreditades del país
i de 1'
estrangev

Skyviculicir'Stl
breu

'TVo us dolgui coJé3i~

els camps de^

bona^ llavor'
dreu

Sem-

iL· IOJ terra^

i obtin-

bones

el <?tiè

hi-, terra^ us tornarà
amb escreix

collites

* * * *

La-> Casa.' oru sempre^ hi trobareu les
llavors més bones
pei~ a^' la^ sembra^
Kls

diumenges

Els dijous i dies de mercat
(Davant

la Caixa

d'Estalvis)

Els

dimarts

St, 2*«i?efs, íeí« els dics éie^ l'any
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LIU I S

i
G
dí
serra i uaraia

COMERÇ DE CEREALS
FARINES I SAGONS
Fabricació especial del

1

Pinso Montserrat
pen ei Vaques

lleteres

Guano ^ Va I lesa
M n r c í i cJe R à b r l c a

Aigües Potables per^ a arrendar^

Casa S u c u r s a l a Les F r a n q u e s e s :-: Estació d e l í e r r o c a r r i l

Carrer de Barcelona

GRANOLLERS m c o m a ,
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79 i 81

"LOQUEDICENLAJ
HEINAJ DE BELLEZA.
REJPECTO AL

TUf R i n n MFCif» NfWYORIí-rAH/lONCriM
FABRICANT.CONCES.SIÜNARI:
DE

V E N D A

JOAN
A

LES

AIGUA COLÒNIA

VÀRON
DÀNDY
A Q U E S T ÉS U N PERFUM
L'ÚNIC PERFUM
Q U E POT USAR,
Q U E DEU USAR
TOT H O M E PULCRE.
Res d'afeminaments.
L'home ha de fer flaire d'Kome.

Perf
errumeria

PARERA
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PARtUA

•

BA DfA 1. O N A

P P f N C l P A I .

S

P E k F U M E V l E S

D'ES

PANY

f^ei?e FcfïïMÏ i çJuawÈCfla
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

M O D E R N T A L L E R DE R E P A R A C I O N S

A u t o s ^ Motos ^ Cicles

Motos r:r" Terrot
Estació de^ Provisionament
Avinguda F. Macià, 10 i 12 • Telèfon 73

-: GRANOLLERS

= = z

irii

.r'"^'
•ííïí'ííÇr

de Festa Major
Robes de fantasia
Luxoses

catifes

ORNAMENTS
MODERNS
per a envelats i per
al guarnit de sales
de festa

P r e u s li m i t a t s
11111111111111)

iiiiiiiiiiiiiiiiiii

II

-'!F

DEMHHEU PRESSUPOSTOS

Jaume Gelabert
(XATO GRAN)
Carrer J. Umbert. 6 9 i 5 2

- T e l è f o n 15

•

!RS?*?f^^^!ï!

'•-Irl

Pere Gelabert

^ V

(XATO PETIT)

T

C a r r e r J , U m b e r t , 115 l 1 0 7 - T e l è f o n 161

GR/\iNOL.LERS
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elles é

aco

Metge Cirurgià
I n s p e c t o r M u n i c i p a l de Sanitat

Í= PLACeTA BOAQl

GRANOLLERS

II

iiiiimiiuiuiiiiiiunuinuiiiiiis

f7o(2/? Qrau i íBuig
Metge

Cirurgià

^^í. ^lana

i ^lana

Metge d e l'HospiÉal i Asil

Ex-Iníern úe la Facultat de Medicina de Barcelona

Raigs Ultra-Violeta
Raigs
Uhra-Violeta
Sol d'altura

Gnariollers
Prim, 27

Sol d'altura
Diatèrmia
Eleciroteràpia

Gramoller»
Clavé, 35 i Telèfon 19 ,

Hores de visita: Dies feiners, de 12 a 1 i de 7 a 8 tarda

De 3 a 5 de la tarda i hores convingudes

Dies festius, de 9 a 10 del mati

Dijous i dies festius, de 10 a dos quarts de 12
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Gl acier"

Productes
^íarca

registraja

Fàb rica d'Embutits

i Conserves

Especialitat
eru ^Hslortadel'les Y
«Foi-gras»
«Galantine»
i «Salchichón
Imperial»
(Llangonissa )

J. m^oll Vila
'farcís rfeï Vallès
Telèfon 3
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Ramon
Garrell
Agent
oficial
de Comerç

Doj viatge/

CoVlegiat

diari/

a Barcelona

Es reben encàrrecs:
BARCELONA
Plaça Comercial, 10
(Centre de Recaders)
Telèfon 16682

GRANOLLERS
Plaça del Bestiar, 23

Distribuïdor general per a Espanya

D i p u t a c i ó , I7&-IHI

acadèmia Vié
dtc Scsfcna

Ensenyança

-;- T e l è f o n

33434

Fàbrica de Ceràmica
de

«Josep

FÇegàs

Curs econòmic, de les set a les nou del vespre
per a p r e p a r a c i ó d e

MAGISTERI. BATXILLERAT, COMERÇ. ETC.
CLASSES DE DIA
a preua limitats

liesultats

immi]lorables

T

Especialitat en Materials per a la Construcció
iiiimir I altres articles del ram de Gerreria »>»»»»

A-vinguda

l="rancesc

cl'/\. R.ibas, 2 2

(/\t>íms d a r r e t e r t i d e CardecleiJt

9 P . ftobeipl, 2%, 1.'

Qvanctllcvs

Pere Puiggené
6ran assortit

GRAINOLL^ERS

Ei millor servei

per a llustrar el

calçat és a càrrec

CIRABOTES

del

de
Els diumenges I d'es de festa

GALETES

TORTELLS SITJES

SOLSOUH

de

La Garriga

•
Dipòsit de l ' e x q u i s i t

Flam Daïnilla CAL·LÍS

i altres marques
des de 1 pia. els
400 grams

T

Plaça les Olles, S
Carrer S. flnna, 1
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a l C a f è de

**€a

Unió

Cibeval**

Üs de Cremes i tints que embelleixen
i i conserven els calçats
•Servei a

d*>micili

U'

£

^i oflilíiiSertít

'ar-CCdíe

©octor Robert, 11 i 15
TícisCes

íí-fies

• Sxclusiva per a la venda dels acreditats

Sombons i Xocolates Ssteve í?ier<a

per til te

pí fe

•ses-

^ 1

^

és

millor

oSoncíwBcíis

^

a

^ S Gv s
Provar-lo

eloéi

és tant

com adoptar-lo

comparar-lo

Caves

erítííis

a c c e s s o r a e i ^ u i r s e líii
llLosKanci

OÈOÍIÏÏÈP

El

"Celèfon núm, 1

n r o n o llU
lers

OL

::

lyiasnou

IFRANCESC^"SALG(5TÍ
MAGATZEM

DESPULLES

US

H I

DE C E R E A L S

Despatx

Carrer de Prim, 91

DE B L A T

GRANOLLERS
Telèftjn
jo'-^oo·-^^ji:
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132

Magatzem

Carrer Tarafa, 89 i 91
i!:^.._^c^v_«c

^ iS

AUTOS
de turisme i

Cuvrer

^utòmnibus

SERVEI
W\J \ t» w,

de llo/^uer per a tota clas.se J e

de la '^alma,

Excursions
^odes i bateigs
A Granollers

2S

^·

V i l a n e v a d e £cz fïccci

"T^e^ La^ ílocRj a Santa^ Coloma^ de^ Gramanet
'^^^ La R-Ocaj a Montmeló, per Vilanova^ de La
Roca i 'H^dontornès.
'ï)e ''Vilanova de La 'T^oca a Granollers

es rebem enc

f»ei?e 'DiumaFÓ {Can ï > e r e i j .- ï>ícfçcf

Hntiga Espardençeria

LA

d'última

BOHÈMIA

BAR

6ran Assortit en Espardenyes

Quimera

Q GRANJA

moda per a Noies
Les millors

marques

Casa especialitzada en la
confecció de les acreditades-

CAFÈ E X P R É S

Espardenyes de Blanes

REFRESCOS

APERITIUS
SANDWTCHS
PASTES:DOLÇOS
LLET GELADA

CORDES
C A IN E M

GELATS

Materials de qualitat excel·lent

Josep

SEK\Ta A DOMICILI \)\L LLET EN AMPOLLES
PURESA GARANTIDA
SALONS PER LONXS DE HATlUCiS I CASAMENTS

Cannps

ESTEVE JULIÀ

C a r r e r d e P r i m , 1 2 4 :: G R A N O L L E R S

DOCTOR ROBERT, 17

GRANOLLERS

FARRÀS
SASTRE

GRANOLLERS
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Fuudada l'any 1846

Caitilal:

IC.CCCCCC

de pies.

Fons

Casa mateiu:

'^assalge

Casa cenipal:

^laç€í

del
de

de i^cscpva:
'Relloiyc,

Catalunya,

— Sucursals BalaguerBeréa
Cervera
Figueres
Girona
Granollers

7.2CC,CCC

3
23

Agèi

Igualada
Lleida
Manresa
Mataró
Olot
Puigcerdà

Seu d'UrííelI
Solsona
Tàrrega
Tremp
Vic

|
1

Agramunt
Artesa de Segre
Banyoles
Gironella
La Bisbal

Mollerusa
Pobla de Segur
Pons
Portbou

Sub-agèncía a Calaf

Sucursal de^ Granollers
Plaça Perpinyà, l 8 i l 9 : Telèf. 48
CfeiPÍiti

lat€í

p e p cí fcfa

m^tM€£ d e
classe

Caixa d'Estalvis
Dipòsits

fftcs.

d'opepczcícns d o

al 3'/2"/o anual

de Titols en
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taicililals

custòdia

i
TALLER

DEIUSTERIA

PER A O B R E S

I I M A Q U I N A R I A

Josn^pjoiicii
GRANOLLERS
Travesseres,

58

Telèfon

Calçats

41

Calçats

morcB

Abel

Sirio

T

TT

Especialitat

Calçats Fnlbol • Prens especials per equips

p 1a e s a

Ràpid

Calçat a'mída

Xanclos Boston

CALÇATS
a mida

Composturcs
Aquesta Casa éarantisa els gèneres qtie' ven,
fent-se càrrec de totes les reclamacions justes

C a l ç a t s txecs « B a t a
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Calçats The brave indie

B ^ iF^eic·

^entÈOïïÈdla
Ccmpva

i

venda

d e 1lMÍtsiÍ€i]e d e
'4&
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llana

DE/TIL-LERIE/
V^PW^M'^nW^PTirV

MONTANA

|PV««RPiWUV«||IJ||||||.

GRANOLLERS'
Anissats ^ Vins ^ Licors
Anís La Perla del Vallès
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