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Antecedents del

Tal

com

Mercat

i de les Fires

diuen els nostres historiadors locals -L1obet, Canal, Estrada i d'al
molt clar que Granollers va neixer degut a una estrategica situaci6

queda
geografica.
tres-

una cruilla de camins va esser I'inici de la nostra ciutat,
van i venen gents d'unes i altres contrades el normal
alia
on
pales que
es que uns tinguin el que els altres voldrien. Aixo pel carnf de la logica mes
elemental, ens porta a la certesa que el mercat de Granollers te una antiguitat
bon tros mes gran de la que diuen els documents que gairebe tots coneixeu.
La documentaci6 mes antiga que faci referencia al mercat de Granollers es
de l'any 1019, que, en fer la delimitaci6 d'una peca de terra, ens diu que a Lle

Donant per bo que

es ben

,

vant confronta amb l'estrada

d'Arquers

que

va

al "mercatum". Cal afegir

que

terme de Vilanova del Valles i

situ at a uns
200 metres del de Granollers. En una publicaci6 del Cercle Cultural de la Caixa,
a Granollers, situ en aquest "mercatum" a Montornes, perc jo, igual que Estra
da, crec que es refereix al mercat de Granollers, ja que l'indret d'Arquers es tro
ba en el cam f que va de Granollers a la Marina i, tambe, perque del mercat de
Moritornes no en trobem cap referericia documental fins els temps moderns.
L'any 1041, un document entre la vescomtessa Guila i els seus fills esmenta
una mesura del mercat de Granollers. Tarnbe en parla un document de l'any

Arquers es

un

paratge pertanyent al

a l'Arxiu de la Catedral de Barcelona. Pot dir-se que abunden els
de
documents
l'Alta i de la Baixa Edat Mitjana amb referencies al mercat de

1043, guardat

Granollers.
EI 1448, Maria d'Arag6 estableix oficialment el mercat setmanal. Suposem
el mercat del dijous, que aniria prenent volada, ja
per tal de facilitar el desenvoluparnentdel mercat,
amplia l'autoritzaci6 d'encunyar moneda que ens havia estat concedida l'any
1451.
Segons l'historiador Alfred Canal, el nostre mercat, en el segle XVI, tenia una
que d'aleshores deu

que,

arrencar

l'any 1559, Felip II,

importancia extraordinaria, concorreguent-hi gent

tant

de la banda de Llevant
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del nostre Valles Oriental com del costat de
la propia ciutat de Barcelona.

Sabem que, a principis del segle
vien afectat a la nostra poblacio el

Sabadell, ames dels negociants de

XVIII, malgrat
seu

,

una

tira de

desgracies que ha
important

mercat continua essent el mes

del Valles.
Dels mercats celebrats al llarg de l'any, el de l'Ascensi6 -un dels tres dijous
que Ilueixen mes que el sol deuria sobresortir en brillantor i concurrencia de
minyonetes i fadrins antecedent segur perque se I'anornenes el "mercat dels
promesos" 0 "dels enamorats".
Potser es exagerat el que, segons el nostre amic Salamero, deia un periodista
que a la nuvia se la comprava a canvi d 'un lot d 'animals. Mes 0 menys com els
moros: tants 0 quants camells, segons que la noia valgui poe 0 molt.
En aquell temps -i fins no fa massa- que les dones estaven tancades amb
pany i c1au, no tindria res d'estrany que s'aprofites una festa senyalada -com
ara la nostra Ascensi6
per a ensenyar-les als fadrins amb mes bona situaci6 e
conornica i tractar d 'apariar-les amb el que millor perrnetes augmentar la hisen
da per via del matrimonio
No es ben be all6 de l'intercanvi
pero cal reconeixer que se li assembla bas
...

--

...

tanto

Actes i

festeigs alllarg

dels anys

Hi ha documentaci6 que ens assegura que, de molt
i per Pasqua Florida es celebraven Fires a Granollers.

antic,

el mes de Setembre

Sembla que la irnportancia de les transaccions devia esser gran, ja que es va
un privilegi -que fou atorgat el 1335 per Alfons III el Benigne- pel
que s'autoritzava vuit dies de durada a la Fira de Pasqua Granada "per al major
demanar

foment i prosperitat de la vila"
Malgrat tot, les Fires van anar perdent importancia fins a desapareixer a pri
mers d 'aquest segle. Moltes vegades es van fer intents de reviure-les, per Pasqua
Granada 0 afegint-les al mercat de l'Ascensi6.
Segons el veterinari Llobet Sastre, alla pels anys 20 es va fer un Concurs de
vaques i, fins i tot, es va muntar un envelat. L'any 1924, una cronica del set
manari local "La Gralla" diu
que la Fira del dimarts de Pasqua Granada tor
nara a ser el que centenariament havia estat". S'anomena una Comissi6 que es
compromet a que la Fira esdevingui un exit comercial.
L'any 1925, al Concurs de bestiar ja se Ii afegeixen concerts, balls, atrac
cions, curses ciclistes, etc. etc. L 'any 1926 es parla tarnbe d 'una exhibici6 de
maquinaria agricola. Pero es veu que varen apareixer problemes d 'orientaci6 i
d'organitzaci6 de les Fires i la cosa se'n va anar en orris. La Comissi6 no es va
entendre.
Segons fonts verbals consultades, abans de la guerra civil ja es celebrava un
mercat de l'Ascensi6 molt important i entraviat de fira.
La guerra i la post-guerra no permetien massa allargaments, ni per mercadejar
ni per ludismes de cap mena. Pero a l'anar-se restablint la normalitat, tambe el
mercat fira de l'Ascensi6 cornenca a prendre volada i, ja a l'any 1942, es feren
b.alls amb tres orquestres, partits de futbol i l'al-Iicient d'un bon pare d'atrac
"

...

,

,

.

.

cions.

Amb el suport i el pes de l'organitzaci6

a

carrec de la II Zona

Agricola, l'any
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1943 tingue Hoc el I Concurs Comarcal de bestiar del Valles -cunicultura i api
cultura incloses-, amb premis que anaven de les 1.000 pessetes el primer ales
100 el rnes petit. No cal dir que la benedicci6 de Ia Fira amb Ia presencia de
les autoritats civils i militars va quedar instaurada. Pen), Ia cerirnonia religiosa
no va durar fins mes e nlla de I'any 1970.
Competicions esportives, espectacles, ballades i un incipient parc d'atraccions
acolli
varen configurar la primera Fira de l'Ascensi6 de I'etapa actual. La bona
da que obtingue de la poblaci6 granollerina i el seu entorn va esperonar els orga
nitzadors. I, a I'any 1944, es va introduir I'assaig d'instal·lacions per a l'estabu
lament del bestiar, especials per a cada mena. Ales festes populars s'hi varen a
fegir concerts amb vocalistes i, fins i tot, sarsuela amb Marcos Redondo.
1945 i 1946, la Fira-exposicio Ramadera esdeve semblant ales ante
Els
anys

millorada per la practica que anava adquirint la Comissi6 Organitzadora.
Primava la intenci6 de conscienciar els ramaders rnes que la d'entretenir el ve i
nat. Aix i, en publiques i reiterades manifestacions, I'aleshores veterinari munici
Llobet Sastre, s'esforca per a fer entendre a tothom qui l'escoltes que allo

riors,

pal

important de la Fira

era

que els pagesos

aprenguessin

a

millorar llur cabanya

de caracter tecnic i biologic. Cal reconeixer que va constituir-se en
el pioner d'allo que, anys a venir, faria que la nostra comarca anes aI davant
amb les tecniques mes convenients per ales explotacions ramaderes.
Al 1947, esperonada la Comissi6 amb la bona acollida que la Fira anava aga
fant arreu de Catalunya, s'hi ajunta un nou motiu d'atracci6, poetic i bonic al
amb

mesures

hora: l'Exposicio-concurs de Roses i Clave lis, que s'aniria repetint cada any fins
el 1962. A la desfilada del bestiar s'hi afegi la de carrosses i enganxaments, i les
societats locals s'esmercaren en presentar tota mena de motius d'esports i diver
timents.

L'any 1948, la 6.a Fira-Exposicio Provincial va passar a l.a Regional. S'ins
tauraren els Concursos hipics, que, amb algunes variants, es van anar succeint al
Ilarg dels anys fins el 1974. Foren un dels principals atractius de les Fires, parti
actua
cipant-hi les primeres figures nacionals de la Hipica. S'iniciaren tarnbe les
cions folkloriques, foranes primer i, despres, cada cop rnes arrelades a la catala
nitat. La presidencia d 'honor d 'aquestes Fires fou oferta i aceptada per l'alesho
res Cap de l'Estat Espanyol, General Franco.
L'any 1949 segueix amb la mateixa tonica, pero es mira de posar un ernfasi
donar al desenvo
especial per tal de crear corisciencia de la importancia que cal
a
Catalunya.
lupament agricola-ramader
La Fira del 1950, sense perdre res de la seva irnportancia agrfcola-rarnadera,
d6na pas a una incipient Exposici6 dindustria lligada amb I'agricultura i Ia ra
maderia.

Forca

malaventurada

va

resultar Iii innovaci6 -gens autoctona-

d'afegir

a

la

playa de braus. Aquestes curses, que, a casa nostra, per sort,
es
no gaudeixen ni d'aficio ni de tradici6, varen resultar tot un fracas. La playa
de
mortali
Ies
festes
va ensorrar, amb moltes vrctimes -afortunadament, cap
les Fi
varen quedar, en certa manera, deslluides. MaIgrat aquest entrebanc, per
celebrant-s'hi cada
res de 1965 i 1967 es varen tornar a muntar places de braus,
Fira del 1951

any dues

una

curses

de jonecs.

Els anys 1952 i 1953 varern tenir

agrari:

uns

concursos

d 'arada, que

una

no

novetat, de

cara a

tindrien coritinu itat

estimular el bon fer
en

anys successius.
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Als stands de la Fira -que anaven augmentant en nombre- s'hi afegiren manu
facturats d'us industrial i domestic.
L'any 1954, pot dir-se que les Fires i Festes de l'Ascensio prenen un altre cai
re. EI foment i la millora de la rarnaderia i tot el
que te a veure amb el seu de
de les Germandats agraries, Apareix el Patronat de
treballar de ferm perque els actes culturals i popu
lars hi siguin ben representats. Te Hoc la I Exposicio nacional de
Fotografia,
que s'anira succe int al Ilarg dels anys fins el 1977. S'incrementen, tambe, eis
concerts, concursos de sardanes, actuacions de masses corals, etc. etc.
A I'any 1955, la innovacio es cabdal. Les Fires
-que, des de l'any 1943, es
feien unicarnent per la diada de l'Ascensio- s'arnplien a quatre dies. Aixo per
met introduir un ventall molt extens de festeigs. Eis stands
s'amplien a una
centena i s'hi inquibeixen nous actes, com I'Homenatge a la Ve
llesa, curses de

senvolupament passa a mans
Fires i Festes, que es posa a

velomotors, mercat de I'autornovil usat, mes quantitat de proves h ipiques, I
Exposicio canina i mes espectacles i manifestacions Deportives. En aquells anys,
la vedette del motor es la Vespa, i tot allo que tingui a veure amb la motoritza
cio de dues rodes hi te molt bona acollida. Tambe s'instaura la I Fira
Agro-in
dustrial, que s'anira repetint cad a any fins el 1976.
A la Fira del 1956, per encara donar-hi me s atractiu, a la desfilada s'hi afe
geix la batalla de confetti, facilitat gratuitament per la Cornissio de Fires i Fes
tes i que deixa nevats de tots colors els carrers per

on

passa el bestiar i les

carro

al-Iegoriques, genets i amazones. Per primera vegada, s'organitza amb caire
oficial un concert de Jazz, a carrec de l'Orquestra Simfonica de Jazz de Barcelo
na. Tambe, per primera vegada, hi
participa la Banda de Trompetes de la Guar
sses

dia Urbana de Barcelona.
L'Any 1957 te 1I0c la IV Fira Regional i III Agro-industrial, en la qual s'in
trodueix dues novetats importants: una, de caracter tecnic, que sera el Concurs
d'una sola mena de bestiar, que en aquest primer any estara dedicat al
porci.
Amb aquest motiu, el Consell Economic Sindical va organitzar el
primer PIe de
Ramaderia, dedicat a discutir i a planejar importants temes sobre allo mes con
venient per a la millor explotacio del bestiar po rc i.
La novetat mes important, de caire festiu,
d'aquestes festes fou la I Setmana
de Cinema Espanyol, que s'aniria repetint fins l'any 1962 i del 1971 al 1976.

Artfsticament,
jo-,

pero

,

va

prop Analia

pena ni gloria -amb mes pena que gloria, diria
acceptacio popular. A la gent Ii agradava veure d'a
GaM, Mary Martin (mare de "J.R"), Aurora Bautista, Conrado
va

passar

tenir

una

sense

gran

Sanmartin, Fernan Gomez i el bo i millor dels artistes cinernatografics espan
yols.
Amb aixo dels artistes, va semblar adient
organitzar uns sopars de gala, que
tingueren molt bona acollida =suposo que perque permetien treure vestits de
l'armari i joies guardades lIarg temps. Es varen anar fent cada
any, fins el 1976,
quan nous vents varen acabar amb els vestits llargs i I 'smoking.
La imaginacio dels restauradors dels anys 60 no sobresortia gaire ; durant uns
quants anys, al sopar de gala es va servir el mateix menu: llagosta i llagostf de
Cadaques i pollastre del Valles amb panache de verdures i maduixes silvestres,
amb
els mateixos vins i -suposo-- cafes i licors de la mateixa marca.
L'any 1958 tenim una altra innovacio important. Les festes, que, des de
l'any 1955, tenien una durada de quatre dies, s'arnp lien a vuit. Aixo

permet
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-d'introduir

rnes

encara

Agro-insdustrial,

a

festeigs,

participen a la IV Exposicio
despeses dels stands, poden introduir

i les empreses que

I'amortitzar millor les

hi moltes mes millores.
EI III Dia de la Provincia -que es celebrava aquest any, despres de1 I a Bar
celona i el II a Mamesa- es va fer coincidir amb les Fires de Granollers. Els
molts actes programats amb aquest motiu i l'exit del II PIe de Ramaderia donen
una empenta forta a la difusio de les Festes arreu de la regie. Per primera vega
da

es

fa

una

desfilada de models d'Alta Costura, que continuarien fins e11967

i retornarien el 1983.

L'any 1959, als actes habituals de la Fira s'afegeix el I Pavello Textil, que no
tindra continuitat. Pen), amb l'esclat industrial, la Fira inicia la seva epoca mes
esplendent, i els 10 stands del 1943 esdevenen 100 al 1959. EI rnes important,
pero a remarcar de les fires del 1959 es la instauracio del "Prego de la Fira",
que, tret del 1978 i del 1979, s'ha anat fent, fins ara, cada any.
A la Fira del 1960 s'inaugura el Pavello Deportiu, tercer dEspanya, que per
,

metra

a

la nostra joventut integrar-se al

mens sana

...

Les festes culturals i esportives cornencaven a agafar empenta. Els del IV
Congres de Ramaderia i els estaments de la nostra pagesia anaven tambe a la se
va. La dedicacio a una sola espe cie -en aquest cas, l'avicultura- els va ernpen
de rendi
yer a fer uns interessants treballs dinvestigacio per a cercar un maxim
ment de la cam de pollastre amb un minim de cost. Recordem que, en aquells
anys,

encara

no

s'havia popularitzat

ciava la invasio del 600,
men ts, a la lIarga seria un

e

l

consum

massiu

daquestes

aus.

esser el I Pavello del Motor. Tot just s'ini
la
facilitat que introduiria en els desplaca
que, per
dels motius que mes incidirien en la devallada final de

La novetat de les Fires del 1961

va

les Fires, que, en aquell moment, encara estaven en plena expansio.
Les Fires de 1963 i 1964 continuen amb l'empenta d 'anys enrera pero sense
la Setmana de Cinema espanyol. Sembla que les despeses eren massa fortes i la
qualitat massa minsa. Tanmateix, la participacio esportiva jovenivola augrnen
tava, com tarnbe la divulgacio de les tecniques agrjcola-ramaderes i de mecanit
,

,

zacio de l'agricultura.
De l'any 1965 -i en aquest cas com a cosa negativa, al meu entendre- cal es
men tar les curses de jonecs i combats de boxa i lIuita lIiure. La resta d'actes tin

l'interes i la qualitat danys anteriors, incloent-hi, per primera vegada,
festivals infantils i un Concurs de Pintura rapida.
L'any 1967 es torna a bastir placa de braus i hem de carregar amb dues cur
can co catalana
ses rnes de jonecs, En contrapartida, els ritmes moderns, la
-amb l'actuacio de Raimon i Serrat- i un rnagrufic concert de l'Orfeo Cat ala

gueren

ajuden que la Fira

no

perdi

res

de la

seva

entitat catalana.

La Mostra de models fou dedicada a passar induments d'esport. Ala jovena
Ila deportiva encara se Ii oferia un altre al-licient, molt mes efectiu: la inaugura
cio de la Piscina municipal, amb les corresponents demostracions aquatiques.
De la Fira del 1968, jo voldria remarcar l'actuacio de la pianista Rosa Sabater
i la de l'Orquestra Ciutat de Barcelona, i de la Fira del 1969, per l'audiencia po
va assolir, l'actuacio de "Radio Barcelona", que transmete des de la
pular
que

Fira mateix

una

sessio especial de "La

comarca ens

visita",

un

programa molt

VIU.

L'any 1970 pot

dir-se que les Fires han arribat

a

lIur zenit. EI valor del

ma-
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terial exposat per 200 participants sobrepassa els 125 mil -Iions de pessetes i no
hi manca res per a satisfer els molts i molts de visitants que envaeixen la nostra
ciutat.
S'edita el lIibre "Gent de GranoIIers" �52 granollerins analitzats amb hu
mor�, i la Confraria de l'Arros, de Barcelona, celebra el seu VI Concurs darros
a la cassola, a Granollers. La Fira d'Artesania vivent
�que es repetira els anys
71 i 72� te tarnbe una magnifica acollida. Gegants, capgrossos, majorettes, ball
de bastons, etc. etc. donen suport a la gresca de les Fires del 1970.
Les Fires del 1971 i 1972 continuen amb profusio de festeigs, sense deixar
de banda el posar cura a la rnillora agrfcola-ramadera per part de la Camara
d'Extensio Agraria, que treballa de valent.
Com a plats forts especials �i no d'arros a la cassola� el 1971 hi ha un acte
academic en homenatge a Miro i I'any 72, un concert per la Sirnfonica de Ber
lin, dirigit per Herbert von Karajan. Tambe es fa un partit de futbol femeni,
que em sembla molt que no ha passat a la historia olfrnpica.
De I'any 1973 cal remarcar un primer Campionat de Judo, i del 1974, la re
mernoracio dels Sants de barri, amb cercavila, vi bo i dansa (ball ales 12 del
rnigdia). Les festes encara es mantenen esplendents, pero s'endevina que lIur
decadencia s'apropa.
L'any 197 5 cornenca la franca davallada de les fires. EI pressupost per a des
peses s'ha redu it molt. Ha desaparegut la Setmana delCavall, i la Crisi ha ajudat
que les manifestacions agro-industrials minvessin ostensiblement. Tarnbe ha de
saparegut la Desfilada de Models d'Alta Costura, potser tarnbe perque les do nes
ens anavern conscienciant de la importancia secundaria daquestes exhibicions.
L'any 1976 s'observa un canvi a la prograrnacio de les Fires. Sembla que tot
volti a l'entorn de l'estomac: concurs darros a la cassola, concurs de botifarra
amb mongetes, premi al rnes endrapa, setmana de gastronomia i de cocteleria
Hi ha un esdeveniment positiu, pero dins d 'aquest any 1976: la inauguracio
del Museu Municipal, a la Sala d'Actes del qual fa el "Prego de Fires" el cate
dratic i escriptor Guillem D iaz Plaja.
EI dia 6 de marc de 1977 va disposar-se que la Diada de l'Ascensio fos labora
ble a tot el territori espanyol. Aixo amb la crisi econornica l'efervescencia
po
litica i el previsible convenciment que no vindrien forasters, va esser el cop de
massa que va fer miques tot el muntatge de les Fires i Festes de l'Ascensio.
Per a acabar-ho d'adobar, el pregoner Jordi Baulies i Cortal, es va posar ma
lalt. D'aquesta manera, fins i tot ens varern quedar sense prego. Les festes varen
quedar reduides als concursos de menjar i beure, actes esportius, fira de masca
res i aviada de coloms. Poca cosa meso
EI 1978, les Fires continuen migrades, malgrat que la Cornissio de Festes i les
associacions culturals i esportives fan el que poden per a que la continu itat es
mantingui. Paella monumental, concurs de cockteleria, premi al mes endr epa,
fira de terrisa i aviada de coloms es practicarnent el que va restar de les esplen
doroses fires d'anys enrera. I sense visitants forans, perque la festivitat de l'As
censio restava suspesa.
La Fira del 1979 va anar ja a carrec d'un nou consistori,. Pero amb el canvi,
les fires no en van resultar mes ben parades. Es varen fer festeigs escampats pels
barris i el gran mercat que deia el programa tampoc va resultar gran, tot i que
la diada va ser aquell any festiva. Val a dir que la retallada del pressupost. reduit
,

,

,

...

,

-

,

,

,
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no donava per masses alegries.
L'any 1980, democraticament, es va decidir que la festa anual optativa, que
fins aleshores havia estat el dijous, passes al divendres. Un pont de tres dies pot
ser no resulta el millor perque les festes tinguin con tinu itat a base de mantenir
la gent en el poble. Sembla que la Intersectorial i la Uni6 de Botiguers volien
que la festa es fes el dijous, pen'> C.C.O.O. i U.G.T. la volien el divendres, i com

a

600.000 pessetes,

vots manen. Festa el divendres. Ben cert que rnes d'un devia do
que son mes
la rao a Anatole France, amb el sarcastic comentari que havia fet tants anys
...

nar

sobre aixo dels vots.
Podem dir que, amb I'any 1980, es cornenca una nova etapa, en la qual ei leit
motiv de les Fires hi sera alie i que, per a parlar amb rnes propietat, haur iem de
dir-ne "Festes de Primavera". Cercaviles, festivals infantils, trobada de corals,
concursos de sardanes i, l'unic que ens pot recordar les Fires passades, una ca
valcada de carros i tartranes.
Per l'any 1981, augmentat substancialment el pressupost, s'organitzen molt s
festeigs: Concurs de pintura rapida Fira del Dibuix, Mostra de Plantes i Flors,
concerts de piano i jazz, cercaviles i diverses atraccions, repartides pels barris.
Res, pero que tingui relaci6 directa amb el desenvolupament i I'estudi de les
tecniques agricola ramaderes.
enrera

,

,

-

Els 1982 i 1983 continua la descentralitzaci6, essent repartides per barris la
de les manifestacions festives. Un timid record del que havien estat en
temps passats les Fires de l'Ascensio el constitu f l'Exposicio de carruatges a la
Porxada i la seva desfilada pels carrers de la ciutat.
Segueix el Concurs de pintura rapida, la Fira del Dibuix, demostracions d'ae
romodelisme, exhibici6 dels Castellers de Granollers, Terrassa i Montmel6, fes
tivals infantils i primeresjornades Rer a la gent gran.
Torna a fer-se una desfilada de Models d'Alta Costura. Es veu que aixo d'anar
vestit de "can penja i despenja" cornenca a quedar antiquat.
Concerts, demostracions esportives i pocs visitants marquen la tonica de les
Fires del 1983.
A la Fira de l'any 1984 sembla que hi hagi un petit intent de retrobar l'espe
rit d'anys enrera. La Fira d'Artesans de l'alimentaci6 i productes del camp, la II

majoria

Mostra gastronomica amb productes del Valles en s6n una mostra a tenir en
compte que ens podrien indicar el bon cami.
Les cercaviles, demostracions esportives, festivals infantils, mostres d 'hava ne
res, homenatge a la vellesa, pintura rapid a fira del dibuix i atraccions diverses
als barris, configuren les festes de l'Ascensio d'aquest any 1984. Una innovaci6
-al meu entendre, poe afortunada- es l'espectacle de "Moros i cristians", de
Guardamar del Segura, que, deixant de banda les despeses que deurien cornpor
tar els 300 integrants del grup, hauria quedat be en uns actes d 'agermanamen t
de ciutats, pero no gens en unes festes que haurien d 'esser con mes autoctones
millor.
,

Pregons

i pregoners que han

Jo diria .que
un

una

de les

prestigiat

coses

les festes

que mes han

valgut la

pena de les Fires

=ja

amb

quart de segle de vigen cia- s6n els Pregons.
S'iniciaren amb el del

Marques

de Castellflorite I'any 1959. Preg6 ple d'equi-
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libri, rigorositat historica

i "buen decir", que diuen en castella, tal com corres
amb c1asse i d'una extraordinaria i polifacetica cultura.
L'any 1960 tenim de pregoner a Ignasi Agust i i Peypoch, vallesa de soca-rel,
guardonat amb els premis "Francisco Franco" i "Mariano de Cavia". Novel-Iis
ta, que tant be ha sabut definir l'empresari catala. El seu prego va resultar dels
que deixen record.
pon

a un

politic

El prego del 1961 es va encomanar al notari i politic ernpordanes, Josep M.a
de Porcioles i Colomer, actual Alcalde de Barcelona. Correcte, amb connota
cions jurfd iques, pero potser una mica massa de circumstancies.
Francese Torras Villa, pregoner del 1962, tan enamorat del seu Granollers
una ciutat que esta lluny de Grano
nadiu, que, al parlar de Barcelona, diu
Hers 25 quilornetres". Politic.de tota la vida iamb moItes primaveres a l'esque
na, ens fa un historial de primera rna, d 'esdeveniments que, del 1909 enca, han
afectat el nostre poble. Valla pena d'esmentar que el consistori granolleri que
presidia alia pels anys 20 era un gran aiguabarreig d'idees politiques, que anaven
des de I'esquerra mes furibunda a I'extrema dreta mes retrogada, pero tots for
maven com un sol home quan hi havia un assumpte
que convenia a Granollers.
Sense comentaris.
A l'any 1963, s'encomana el Prego de les Fires a l'escriptor de Sabadell
penso que injustament oblidat-, Bartomeu Soler, qui, amb el seu llibre "Pat a
palo", havia aconseguit el premi "Ciutat de Barcelona". Fou un prego molt lite
rari, pero divertit i propi d'un home que ha corregut molt man i que a Ia vida
ha fet de tot.
Santiago Udina i Martorell fou el pregoner del 1964. J 0 diria que es el prego
mes adient per a una fira agrfcola-ramadera. Llegint-Io ara, costa de creure que
fos fet fa 20 anys. Ens parla dels perills del desequilibri en les fonts econorni
ques, de la conveniencia de substituir l'agricuItura de subsistencia per l'agricul
tura de mercat i ens avisa que hem d'estar amatents perque no se'ns escapi el
tren de Ia revolucio cibernetica, com tant d 'altres del progres
port em perduts.
Un home, com veieu, amb una extraordinaria visio de futur.
L'any 1965, el prego va anar a carrec de Josep M.a Lopez Cepero, Director
de l'Escola de Periodisme i professor de Ciencies Politiques i Econorniques.
"

...

,

Penso

que

no es va

publicar.

EI primer prego en lIengua catalana el va fer, l'any 1966, en Nards de Carre
ras, molt vinculat al ram textil i, per sobretot, home de dialeg, Partidari de
cidit de la lIibertat ide la tolerancia com a cam! pel desenvolupament equilibrat
dels pobles. Paraules textuals seves: "EI be de I'individu sempre ha d 'estar per
sobre del be de l'Estat". Dulcifica, pero la dita, afegint que "alguna vegada la
intervencio de l'Estat pot resultar necessaria, pero, mai es cosa bona". Dit 18
anys endarrera i en catala cal reconeixer que no esta.gens rnalarnent.
,

,

L'any 1967, el prego s'encornana a l'aleshores Alcalde de Mataro, Pere Cres
po Gil. No es va editar. Vaig tenir ocasio de co neixer el pregoner i era un home
convencut que la cultura es una bona eina pel progreso Com a cap del seu con
sistori va donar suport als treballs arqueologics de la seva zona.
El pregoner del 1968, Carles Font Llopart, Alcalde de Granollers de I'any
1953 al 1963, ens va fer el prego en castella, perc igualment ens el podria haver
fet en llat i. Notari, politic de vocacio, home de gran cultura, ens feu un estudi
historico-econornic molt cartesia, pero sense que hi manques el toc xiroi de cri-
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da

a

festes.

Delegat de Sindicats, Josep Navarro Villodre, va anar el Preg6
del 1969. Politic molt vinculat a I'estudi del desenvolupament agrari, a traves
de la "lefatura Nacional" de Colonitzaci6 -precursora de les actuals S.A.T.
ens va fer un estudi molt rigoros i ben documentat del que era, havia estat i ca
lia que fos, I'agricultura i la ramaderia a casa nostra. Molt interessant.
L'any 1970 ens va tocar un pregoner dels que se'n sol dir en castella "un pi
A carrec del

de

co

Ens

loan Segura

oro",

va

Palomares, periodista i home amb moltes hores de vol.
pels descosits, pen) em temo que que

cantar les excel-lencies del Valles

dara poca cosa per a la historia.
loan Antoni Samaranch, President des de fa anys dels locs Olimpics Interna
cionals, fou el pregoner de les Fires del 1971. Ell mateix diu que, precisament
aqu i, va comencar el seu llarg carnf de dedicacio a I'esport. AI 1957, se Ii va
mostra d'agrai'ment per haver estat gra
poder construir el Pavello Deportiu, el tercer
d'Espanya. EI seu prego precis, entusiasta, pie d'optimisme, va constituir una
e xa ltacio de la familia i de la importancia que, a la formaci6 equilibrada de l'in
dividu, hi te la d edicacio esportiva.
L'any 1972, amb el prego a carrec del nostre poeta local, laume LIacuna
Poch, va quedar la IIengua catalana definitivament incorporada als pregons de
les nostres Fires. Va resultar delicios. Mig en prosa mig en vers, amb tendresa i

concedir la Medalla de la Ciutat,
cies

a

la

seva

traspuant
seu

un

intervencio que

amor

Valles estimat.

perfecta,

una mena

com a

es va

fora de mida,

ens

canta el que es i el que voldria que fos el

Segons el poeta Carles
de Partenon literari.

Sindreu,

era una

peca arquitectoriica

Molt original i, a la vegada, d'una prernonicio sorprenent, el pregoner del
VaIIbona i Calvo, pediatra eminent i cientific de gran prestigi, que
ha dut el nom de Granolles a I'altra banda de l'Atlantic, ens parla de com po

1973, Carles

dria esser

comportar

el

Cranollers de l'any 2000. Ens posa en guardia de Is perills que pot
desenvolupament mal planejat. Pero creu que I'home i en 1a seva

un

capacitat per a resoldre les dificultats que es puguin presentar. Optimista i con
vencut del seny dels vallesans, ens encomana la seva esperanca que tot anini
seda.
M.a Puchades Benito, enginyer industrial, geograf, apassionat per la
Historia, ens parla en el prego de 1974 de l'evolucio urban istica de la nostra
ciutat. De com i del perque les ccses son tal com son, pero tarnbe que s'ha de
IIuitar perque siguin com haurien d'esser. Molt tecnic; tanmateix, no oblida que
es un prego de festes i que ccnve de tant en tant donar-li un toe festiu.
EI pregoner de 1975, losep Estrada i Garriga, membre d'aquest Centre d'Es
tudis i assistent habitual ales seves sessions, d'ofici home de numeros, pero in
vestigador de vocacio jo diria que, ben be, no ens fa un prego ; de fet, ens enge
ga un rotllo, que arrenca del primer mortal que va trepitjar terres vallesanes i,
fins el granolleri danys avenir, no deixa res per verd. Val a dir que, de poetic,
dret i
gens, pero de precis, sospesat, analitzat i confrontades totes 1es dades pel
util
molt
a
qui vu1gui
pel reves, tant com vulgueu. Un prego gens divertit, perc
aprofondir en el coneixement de GranoIIers i les seves circurnstancies,
L'any 1976 tingueren de pregoner a Guillem Diaz-P1aja. Catedratic, escrip
tor, gran viatger i home d'una cultura i una sensibi1itat extraordinaries. Com he
dit abans, per coincidir amb l'any de la inauguracio del Museu Municipal, l'acte
com

una

losep

,

,
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celebrar

Sala d'Actes. Ens va parlar -com ell sabia fer-ho- de
arribar a tenir els Museus en el desenvolupament de la
cultura i del que ens comprometia, de cara al futur, disposar d'un Museu de les
caracteristiques del nostre, tan adient per a fer-hi una tasca cultural ben impor
es va

la

a

importancia

la

que

seva

poden

tant.

L'any 1977 corresponia fer

el

preg6

a

Jordi Baulies i

Cortal,

grano ller i, advo

cat, Secretari de l'Ajuntament de Barcelona i apassionat per l'estudi de les
tres arrels.

Una inoportuna hepatitis
ben segur, hauria estat un bon preg6.

ens va

110S

lIevar l'ocasi6 d'escoltar el que,

a

L'any 1979, el programa de festes dixit: "el preg6 anini a carrec d 'un perso
i penso que, per sort, tot va quedar en misteri.
natge misteri6s
L'any 1980 hauriem hagut de fer repicar les campanes com a anunci de festa
"

...

grossa.

Algu

cidir que

en

pensar que totes les dones no som retrassades mentals i es va de
Hoc de pregoner tinguessim pregonera. L'escollida, M.a Aurelia

va

Iiterata i una dona amb molt senderi, ens faria quedar be.
tarnbe es mala sort. Per culpa d'un accident el va donar a llegir a l'amic
Roda Ventura, que el va llegir des del balc6 de l'Ajuntament. No es va publicar
i es una llastima, perque a ben segur que valia la pena.
Es veu que seguien bufant bons vents per a la causa femenina i, tam be, el
1981, varern tenir pregonera. L'Alcadessa de La Garriga, Nuria Alb6, al sal6
d'Actes de l'Ajuntament, ens va fer un Prego breu, pen), amable i poetic.

Capmany, politica,

Pen),

L'any 1982, Francese Marti i 1usmet, arqueo leg
un breu preg6 al Sal6 d 'Actes
poe s'ha publicat.

Diputaci6, pronuncia

i aleshores President de la
de

l'Ajuntament,

que tam

1a costa, amb 21 pregoners per endavant, trobar coses noves i interessants
a dir. Pero
se'n va sortir molt be Francese Parellada i Novellas en el preg6
se
li
va
encomanar
que
l'any 1983. Que jo recordi, ningu no ens havia fet un
historial de les particularitats de la cuina de casa nostra i dels seus encontorns i,
encara que no donaria tota la ra6 a Napole6 en all6 que "la
tripita es la verda
dera senora del mundo", potser si que el que menjem i com ho adobem te que
veure molt amb els nostres tarannas.
El darrer pregoner, Pere Crusellas i Solsona, ex-membre d'aquest Centre d'Es
tudis, es un gran afeccionat -i jo diria que ho sap tot- de la rnusica de Jazz.
L'any 1984, en el seu preg6, ens va fer una historia completa de la incidencia
que havia tingut el Jazz a casa nostra. Ens va dir que haviern estat pioners en la
per

seva

,

critica i

traves d'una Revista de Jazz que es va publicar molts
prestigi, ad hue fora de les nostres fronteres. Vaja, que
despres de Nova Orleans Granollers.

difusi6,

anys i que tenia
en aixo del Jazz,

un

a

gran

...

Algunes dades econorniques
Els primers anys de les fires, les despeses anaven
tre l'Ajuntament, expositors i comerciants; pero a
,

mes

0

menys

mesura

que

repartides en
desapa

anaven

reixen els stands dels expositors, el repartiment s'anava desequilibrant, fins a
passar totalment a carrec de l'Ajuntament.
D'un pressupost d'unes 20.000 pessetes I'any 1943, passem a 400.000 el
1955, saltern a 1.085.000 el 1964 fins arribar el 1974 i el 1975 als 3.220.000
pessetes, 1.400.000 el1976, 100.000 menys el 1978 i, el 1979, pels volts de les
600.000. L'any 1983 te un pressupost de 2.800.000 pessetes, que s'acostaria
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al dels temps mes esplendents.
em voldria allargar massa amb dades, pero unes quantes ajudaran a valo
rar I'evolucio de les Fires. De 114 expositors, amb una superficies de 14.000m2
i una valua d'allo exposat de 50.000.000 l'any 1964, saltern el 1970 a 200 ex
positors, 28.000 m2 de superf'icie i 125.000.000 de valor exhibit.
EI mes important, pero de tot el que he tingut ocasio d'analitzar remenant
documents i documents es la feina verament important que s'ha fet alilarg dels
anys, especiaIment del 54 al 70, a traves de la 11 Zona Agricola primer, i de les
Agrupacions agraries, la Cambra dExtensio agraria i les Societats agraries de
Coloriitzacio despres, per ala conscie nciacio de la pagesia, que ha ajudat a posar
la ramaderia del Valles als IIoes mes preferents i que no desdiu al costat dcls
pa isos mes capdavanters.
Han quedat unes Actes dels Congressos de Ramaderia que es varen fer amb
motiu de les Fires. Tarnbe, diverses publicacions importantissimes, amb estad is
tiques de produetivitat, relacions produccio-costos i estudis de mercats. Totes
elles tenen encara avui dia plena vigencia ; tan sols 20 anys enrera, pero ens
semb1aven ciencia ficcio.

forca

No

,

,

Consideraeions sobre el

perque

les Fires han entrat

en una

franca davallada

Com deia al cornencament, les coses, totes, responen a situaeions i necessitats
concretes. Les anades i vingudes de gents de diferents pobles, en temps que lcs
comunicacions eren d if'icils, comportaren la conceritracio de les fires i mercats
en un temps i un espai concrets. Un mercat a la setmana i una fira a
l'any, en un
lIoc adient, permetia vendre i prove ir-se de tot el necessari, de posar-se al dia en
eines i bestiar i, adhuc, de concertar un bon casament.
La mecanitzacio, els sistemes de cornunicacio cada cop mes senzills i a l'abast
de tothom, i les transaccions per mitjans cada dia rnes i mes sofisticats han aca
bat amb la necessitat de 1es fires per a I'intercanvi i fins i to t.ipels divertiments.
D'altra banda, hem passat practicarnent d'una economia prirnaria a una de scr
veis, i aixo comporta un trastocament de 180 graus.
Penso que no cal que ens trenquem el cap cercant-hi motius estranys a la da
vallada de 1es nostres Fires. EI temps i les circurnstancies han canviat, i aixo es
tot. Fora il-lus pretendre fer reviure les Fires com en temps passats, pero tam
be fora llastima que haguessim de donar-Ies per enterrades. Si el que de debo ha
mort es el mobil que servia per a convocar-les, caldria cercar-hi una altra mot i
vacio mes adient amb el temps actual, pero que tingui a veure amb la tradicio i
les essencies del nostre pob1e. Uns actes ben autoctons i que siguin una mena
d 'historia vivent, diria jo.
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