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Introduccio
Podriem cornencar amb els mots que la redacci6 del periodic local de Grano
Hers, "La Gralla" dirigf el dia 8 de mary de 1931 al Doctor Alfred Canal i Co
mas per haver estat elegit com a representant espanyol, "Experto medico repre
sentante de Espana", al Congres Internacional de Medicina rural de Ginebra
(Societat de Nacions); els qualificatius que defineixen la seva tasca s6n els de
"metge", "amateur aprofitat de la historia local" i "company de redacci6".
Aquests tres epitets ens serviran per a dividir el treball en els tres capitols de
periodista, historiador i metge, i com a colof6 de tots ells a el de granolleri
actiu.
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La

seva

tasca

periodistica

Per les paraules d'elogi que hem llegit pod em veure que La Gralla, aquest pe
riodic local, tots els granollerins del seu temps i amics i companys, coneixien i
admiraven les innombrables tasques que portava a terme el Doctor Alfred Canal
J a que hem pres com a punt de mira de les seves activitats La Gralla, es per
aci per on comencarern a co neixer la seva personalitat.
Alfred Canal en va esser el primer director fins que la feina professional va
impedir-li que continues en el seu carrec, si be no va deixar d 'escriure-hi les se
yes

col-Iaboracions periodiques.

Va esser director de La Gralla des del dia 1 de Maig del 1921, primer nume
ro, fins una data rnes enlla del4 de mary del 1923 pero abans del mes de setem
bre del 1925, quan e1 carrec passa a mans d 'Amador Garrell.
Com a periodista, director 0 no, trobem les col-laboracions fetes a La Gralla
netament dividides en tres grups. L'un el de les seves col-Iaboracions de caracter
historic; l'altre el de les co l-Iaboracions de tema professional (per exemple, so
bre la questio sanitaria a Granollers, articles de divulgaci6 de temes medics, re
sum dels treballs del centre sanitari, etc.) i el darrer estaria format per aquells
articles de caracter divers sobre personalitats, cntica d '0 bres, d 'estrenes, croni
ques d 'actes, etc.

Dels dos primers tipus de colIaboracions amb un caire mes especific en par
larem mes endavant, limitem-nos a repassar per ordre crone logic les altres col.
laboracions.
El 24 de setembre dell 922 La Gralla va editar un suplement a la memoria de
"l'avi Garrell", N'Esteve Garrell. Hi feu un article "Els darrers temps d'en Ga
rrell" elogiant les tasques fetes pel me stre d 'escriptors i periodistes locals.
L'any seguent, el mes d'octubre Canal feu un estudi i crftica de l'obra La
Reina de la Festa" de N'Esteve Garrell..
El 4 de mary del 1923 En Pere Vegue En Josep i N'Amador Garrell, N'Este
ve Sarroca i N' Alfred Canal que constituien la redacci6 de La Gralla van fer un
acte de comiat a En Fontdevila per haver estat nomenat Regidor en Cap del
diari madrileny "El Liberal".
Les activitats de Manuel Fontdevila no eren tambe solament de caracter pe
riod istic i aix i ens ho demostra el resso que tingue a Granollers, i per tant a La
Gralla, l'estrena el mes d 'octubre del 1926 de l'obra "La Dona Verge" al teatre
Apolo de Barcelona. La Gralla del dia 3 publica una "Visi6 al marge de La Do
na Verge", article d'Alfred Canal i fa constar l'assistencia d'una representaci6
de La Gralla, junt amb altres granollerins en una nota encapcalada "Grano lle
rins a l'Apolo". Canal era en aquesta representaci6.
El dia 7 de novembre del mateix any es publica una llista de subscripci6 0berta per a reg alar una placa de recordanca a En Fontdevila per l'exit de l'estre
na.
L'encapcala La Gralla amb 25 ptes. i tarnbe hi trobem Alfred Canal amb 5
"

,

ptes.

Aquesta placa
Alfred Canal i la

li

va

seva

esser lliurada la seguent setmana
esposa.
per la mort de

en un

acte

on era

present

El juliol del 1924,
Guimera, va escriure per als lectors de La
Gralla un article titulat "En memoria d'Angel Guimera. L'estela del mestre".
El dia 28 de novembre del 1926 Alfred Canal amb motiu de la inauguraci6
de la Biblioteca escriu una nota historica de l'Edifici on aquesta es va installar
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cronica de la inauguraci6 a la qual va assistir el rei Alfons XIII.
EI mateix any 1926 escriu una serie de dotze articles titulats "Per l'engran
diment i embelliment de la ciutat" despres d 'una conferencia del diputat i con
seller Sr. Francese Torres ala sala de la societat L'Alhambra.
i

una

Els articles publicats els mesos de maig i juny foren: Generalitats I, Aspecte
problema II, La situaci6 econornica de l'Ajuntament III, Les obres a
realitzar IV, La salut publica V, La cultura VI, Les Obresd'embelliment VII,Ur
gencia, necessitat i conveniencia de la llur realitzaci6 VIII, L'actual moment his
toric IX, L'aportaci6 de tots els ciutadans X, EI nostre parer XI.
Els articles i totes les idees exposades represent en l'opini6 dels qui fan La
total del

Gralla: "No pod iem restar emmudits en aquests moments de regeneraci6" diu.
Els projectes s6n de tres ordres: sanitari, cultural i d 'embelliment i millora ma
terial de la ciutat i l'Ajuntament els ha de portar a terme amb recursos propis i
aliens.

Les obres de caracter sanitari s6n: construcci6 de clavagueres; dispensari me
dic-municipal; instituci6 de puericultura com eixamplament de l'actual Casa

Bressol; higienitzaci6 de l'actual escorxador; aigues potables; safareig public; i
millorament de qualques serveis ja implantats com s6n: serveis de neteja publi
ca, extracci6 de materies fecals, fonts publiques, mercats de queviures.
Obres de caracter cultural; fundaci6 d 'un altre grup escolar; engrandiment de

Superiors i Creaci6 d 'una Biblioteca i Arxiu.
Obres d'embelliment i millora publiques, empedrament de carrers i construe
ci6 de voreres adequades, urbanitzaci6 de places, construcci6 de nous edificis
per a Jutjats Municipals i d'Instrucci6, roturaci6 i numeraci6 de carrers i places,
construcci6 de passeigs ijardins d'esbargiment i d'altres de menys importancia.
Totes aquestes obres no tenen la mateixa urgencia necessitat i conveniencia
de realitzaci6. Per a Alfred Canal i tarnbe doncs parer de La Gralla, les obres sa
nitaries i culturals s6n de necessitat immediata, les d 'embelliment convenients,
L'any 1927 Josep M.a Junoy va fer a Granollers una ccnferencia sobre "La
Nova Revista" i Canal en feu la presentaci6, aixf com tambe la de Josep Coma
I'actual Institut d 'Estudis

,

sota el nom de "Divagacions sobre l'art" disserta l'any 1933.
EI doctor Viladecans, cirurgia, mori l'any 1927 i ell va escriure "Unes parau
les al company traspassat Sr. Viladecans".
L'orquestra de l'Associaci6 de Musica de Granollers fa un concert a La Uni6
Liberal el mes de juny de I'any 1929 i escriu una cronica d'aquest.
EI 1930 fa la resenya i cntica de l'obra "La Venus i els barbars" de Llu is
Capdevila, aix i tambe quan La Casa del Valles a Barcelona publica "'EI Valles,

qui

Assaig geografic" de Pau Vila.

L'Any 1931 Agust i

Palau

parla als granollerins de "Art Iberic. Pre-historia
posteriorment als lectors de La Gra

d 'Espanya i Historia" i Alfred Canal dona
lla un resum de les paraules del Sr. Palau.

"

Macia traspassat" fou l'ar
EI politic Macia morf el desembre de l'any 1933
ticle del Dr. Canal que en deixa constancia a La Gralla d 'aquest important sue
ces.

L'any 1936, el numero corresponent al tres de maig La Gralla d6na noticia
d 'un homenatge que prepara Granollers als artistes Ruera, Serra i Cumella, i Al
fred Canal junt amb els senyors LIobet i Vernet ri'es un dels organitzadors. EI
10 de maig ja hi tenim el reportatge. Es celebraren conjuntament tres festes en
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homenatge d'artistes, e1 Dia de 1a mare i els XV anys de La Gralla.
Es feu un vermut d 'honor a1s artistes i el doctor Canal hi digue unes parau1es
en nom de 1a cornissio organitzadora.
La seva tasca period istica a La Gralla acaba el lOde gener del 1937 amb la
desaparicio d'aquesta publicacio setmanall'any dissete.
Tambe e1 doctor Canal com a home estudios, ostentava altres carrecs de caire
period Istic.
L'onze de mary del 1923 fou nomenat corresponsal col-laborador del Diccio
nari de la Llengua Cata1ana de l'Institut d'Estudis Catalans.
una:

Historiador Local
La d'historiador local fou una faceta periodistica mes important, potser, en
el Dr. Alfred Canal que queda concretada d 'una banda en els articles que ana
publicant periodicarnent a La Gralla amb el nom de "Curiositats Granollerines"
i d'altre en el programa radiofonic "El quart d 'hora de Granollers" de Radio
Associacio de Catalunya. Aquesta tasca periodistica es completada des del punt
de vista historic per les seves activitats a la Junta d 'Estudis Histories i al Pa tro
nat del Museu-Arxiu.

El segon numero de La

Gralla,

Granollerines, Alfred Canal ell
proposit:

el 8 de maig

mateix

,

inaugura la serie de Curiositats

ens ex plica en

aquest primer article el

seu

"Desenterrant vells papers referents als diversos aspectes de la nostra vida
social, anirem publicant en aquestes planes tots aquells documents que mes pu
guin interessar als nostres conve ins, ja sigui per son caracter curios, historic 0
social de la nostra vila".
L'any 1921 publica set "Curiositats Granollerines" sobre diferents temes: un
document contracte entre l'Ajuntament i les Germanes Carmelites per l'Ho spi
tal; un altre sobre la retirada dels francesos; una instancia de l'Ajuntament per
treure la Capella de Sant Cristofol; tres articles sobre l'origen dels noms dels ca
rrers del Dr. Riera, de Jaume Tristany i de "I'Ingeniero ". El darrer d'aquest any
sobre les velles muralles de Granollers continua en tres articles mes l'any 1922.
L'any 1922 en va escriure vint-i-sis: els tres primers de les muralles; un index,
del segle XVI, dels assumptes en els quals els Jurats de la Universitat de Grano
Hers havien intervingut, articles sobre l'origen dels noms dels carrers Ricorna.
Tarafa, Bruniquer i Maspons; La Porxada; La Confraria de Santa Magdalena; La
vinguda del Virrei de Catalunya a Granollers; un Memorial del Sindic de Grano
llers qui assisteix ales Corts Catalanes a Monco l'any 1547; un document sobre
una corigregacio establerta a la nostra esglesia a principis del segle XVII; i el da
rrer sobre l'eleccio d'una cinquantena d'homes per a guarnir Barcelona I'any
1559 sota el manament del Capita General de Catalunya.
A l'any 1923 va publicar-se a La Gralla dotze "Curiositats Granollerines", si
be Alfred Canal no les numera com les dels anys 1921 i 1922, ja que Ies que son
continuaci6 0 acabament d'altres tenen el mateix numero semblant aixf que
son menys.
Aixf la XXXIV reprodueix la Sentencia donada per la Reina donya Maria
d 'Arago l'any 1437, que ve a establir el poder judicial de Granollers. Les quatre
seguents "Curiositats Granollerines" amb el numero XXXV parlen de la tradi
cia del ball de les donzelles i les set que resten (XXXV£) reprodueixen uns do,

,
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cuments il-lustratius de les

"Practiques municipals del segle XVI".
es ja tan prodig a La Gralla en "Curiositats Granollerines",
Alfred Canal n'hi escriu sis (XXXVII a XXXXII, aix I ho numera el periodic).
Els temes s6n: Costums d'esglesia (segle XVI); una lletra dirigida pels Jurats de
Granollers als consellers de Barcelona el 1564; un document de 1842 que con
firma que l'esglesia de "Sant Francisco" havia servit per a sal6 de ball (Canal fa
constar que ja ho deia l'avi Garrell i que el document nornes corrobora les seves
L'any 1924

no

el mercat de Granollers en el segle XVI; un episodi historic del segle
XIV (regnat de Pere IV d 'Arag6) i els Privilegis de fires i mercat.
Hem vist com des del mes de maig del 1921 fins a finals d 'any te set articles
agrupats pel nom de "Curiositats granollerines"; aquest nombre va en augment
l'any seguent, vint-i-sis, i l'any 1923 comencen a trobar-se a faltar (nornes dot
ze), per accentuar-se mes aquesta manca el 1924, amb sis.
EI 1925 nornes en publica tres: Dels veils Privilegis de fires i mercats; troballa
de les primeres ordinacions municipals de Granollers i la tercera sobre aquest lli
bre d 'Ordinacions.
L'any 1926 dues: una demanda original, sobre un pare que nega al fill perm is
per a casar-se; i una altra sobre eillibre d'ordinacions, encara.
Veiem dels anys 1927 al 1935 una manca absoluta d'aquests articles de mar
cat caire historic.
La darrera publicaci6 amb aquest t itol no la trobem ja fins el dotze de julio]
de 1936: "Una reclamaci6 de salari en el segle XV".
A que devem aquesta irregularitat en aquest tipus de publicacions? D'una
banda a d'altres activitats en el mateix camp historic (Junta d'Estudis Histories,
Museu-Arxiu
) pero damunt de tot aixo hi ha la seva feina professional, i aix i
veurem com es corresponen aquests anys de manca d 'articles amb les nombro
ses activitats com a metge.
Aixo esta relacionat tambe amb la renuncia al carrec de director d 'aquest pe
riodic. EI dia I de maig del 1926, aniversari de La Gralla, hi trobem un article
"Els qui fern La Gralla", il-lustrat amb caricatures del dibuixant Escobar i del
doctor Alfred Canal se'ns diu que hague de renunciar al carrec de director per la
seva feina professional, la qual cosa tambe l'obliga a limitar les seves col-Iabora
cions d'Historia local.

paraules);

....

Com a historiador la seva tasca a La Gralla es redueix l'any 1927
titulat "Granollers en la historia. Ensomni gelos".

a un

article

EI dia 20 de maig del 1928 La Gralla d6na la noticia de la constituci6 de la
Junta d'Estudis Histories. Parla en nom de tota la comissi6 el doctor Alfred Ca
nal.
Aquesta Junta es proposa estudiar i editar la documentaci6 historica local i
aspira a contribuir a l'organitzaci6 adequada de l'Arxiu Historic Municipal.
Es nomena una comissi6 executiva que recaigue en els senyors Alfred Canal,
J osep Mora i Manuel Bigas.
EI dia 5 d'agost del mateix 1928 veiem com aquesta Junta d'Estudis Histo
rics de Granollers s'amplia a la comarca. D'aquell moment endavant sera la Jun
ta d 'Estudiosos Histories de Granollers i la seva Comarca. Queden nomenats co
rresponsals a Cardedeu, Caldes de Montbui, Sabadell, Palou, La Garriga i d'al
tres.

En acabar aquell mateix any aquesta Junta

es

serveix de La Gralla per
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a

fer

una

crida als granollerins i valle sans demanant la

seva

aportaci6 moral

i mate

rial.

Aquesta aportaci6 material es concreta
l'Ajuntament de 1.500 pessetes a l'any.

per part oficial

en

una

subvenci6 de

Pen) aquella subvenci6 nornes va esser cobrada l'any 1929, perque el dia tres
de maig de 1931 Canal escriu un article a La Gralla titulat "La tasca ignota" on
exposa el resultat de la recerca d 'aquesta subvencio per part de la comissi6 de la
Junta a l'Ajuntament. La subvencio ja no era al pressupost de l'any 30 "per in
necessaria" i d 'aquell any nomes van arribar a cobrar-ne la meitat.

L'any 1929, al

mes

de

maig, "Un any mes d'hist6ria a La Gralla" es I'article
parla de les seves "Curiositats Granollerines" i de la

que escriu Alfred Canal i on
Junta d 'Estudis Histories.

La primera tasca important d'aquesta Junta fou la iniciacio de la co lIeccio
"Biblioteca Granollerina". EI 5 de maig La Gralla dona la noticia de la reunio
de la comissi6 per a parlar de la immediata publicacio d 'aquest volum, el primer
sobre la tasca dels Sindics a Monee (recordem una de les "Curiositats Granolle
rines" del 22 "Memorial del Sindic de Granollers qui assisteix ales Corts catala
nes de Monee l'any 1547); tambe a la mateixa reunio es nomena nous corres
ponsals comarcals i la cornissio deixa constancia que fou ben vista per la J un ta
la fundacio de la Casa del Valles a Barcelona.
Malgrat la manca d'ajut oficial, la Junta d'Estudis Histories continua la seva
tasca que queda plasmada en l'adquisicio el mes de gener de l'any 1931, quan
encara s'esperava la subvencio de l'Ajuntament, del Llibre de censals de I'antiga
casa Puigesteve de Granollers dels segles XVI i XVII, una veritable antoJogia de
.

,

cognoms i

oficis de l'epoca.

Tambe la Biblioteca Granollerina

va

endavant amb el segon

voJum,

el lIibre

d'Ordinacions Municipals, trobat el 1925 i tenia ja dues "Curiositats Granolle
rines" el mateix 1925 i 1926.
L'any 1934 publica la Junta d'Estudis Histories el tercer volum, que sera eJ
darrer, de la Biblioteca Granollerina, que reporta un interessantissim docu
ment: "Respuestas a unas preguntas a las cuales deben satisfacer de Cornun y
Particular del terrnino de Granollers, obispado de Barcelona (1715)".
El mes de novembre de 1934 es crea un patronat per a la direccio del Museu
i Arxiu de Granollers. Alfred Canal n 'es el primer president. A la propera reu
nio de patronat s'aproven ja uns estatuts i decideixen fer una exposicio amb
motiu de les festes de Nadal d'aquell any. Canal fa a La Gralla una al-locucio i
una explicacio de tot el que es pot trobar en les sales de dita exposicio.
En aquells anys, doncs, dues institucions aglutinen la vida historico-cultural
de Granollers: La Junta d 'Estudis Histories i el Museu i Arxiu. No anaven ma
ssa separats, ja que en comencar l'any 1936 el Museu i Arxiu es va incorporar
la Junta d 'Estudis Histories, En la mateixa reunio s'informa a tothom de l'ad
quisicio d'un nou lot de llibres i de l'estat de les obres del Museu. La Junta
d'Estudis Histories de Granollers i de la seva comarca continua treballant com a
seccio autonorna del Museu i Arxiu.
Es en aquest mateix any quan li es ofert l'Arxiu Judicial pel Jutjat de Prime
ra Instancia d'acord amb el Col-legi d'Advocats amb motiu d'efectuar-se el tras
Hat de les oficines del Jutjat.
En guanyar ales eleccions

municipals

del 23 de febrer de 1936 el front popu-

Ponències: revista del Centre d'Estudis de Granollers. 1987, p. 10 / Arxiu Municipal de Granollers

lar

d'esquerres, el batlle

senyor Gasset dimiteix i hi ha

taments suspesos el 6 d 'octubre del 34

una

reposici6 dels Ajun

proclamar l'Estat Catala dins la Repu
blica federal espanyola i produir-se un trencament amb el govern Lerroux. Tor
na a esser batlle el senyor Esteve Camillo.
en

Per aixo el d ia 1 de mary la Junta-patroriat del Museu i Arxiu dimiteix a fi
nou batlle en designi una altra 0 la ratifiqui de nou.
En els acords presos a l'Ajuntament la sessio del 8 de mary n'hi ha un que fa
referencia a aquest fet. Llegim: "deixar sobre la taula la dimissi6 del Patronat

que el

del Museu-Arxiu".
Les activitats de la Junta d 'Estudis Histories desapareixen de la pagines de La
Gralla, si be el Museu i Arxiu tingue un paper important despres del 18 de juliol
de 1936.
El Butllet i Oficial de la Generalitat de Catalunya del 25 de juliol decreta re
collir els objectes abandonats 0 en perill, que es facin envans en edificis sense
poder-se tancar 0 oberts i I'Ajuntarnent acorda nomenar els senyors Josep M.a
Ruera com a representant del Museu, comissionat doncs, per a salvar les obres
d'art 0 arqueologia que corren perill de perdres, destinades al Museu i Arxiu.
Les claus eren dipositades a l'Ajuntarnent i es feia un inventari.
Tambe a la mateixa sessi6 l'Ajuntament decreta en relaci6 amb els bens de
I'Hospital i Asil que aquest faci una relaci6 d'immobles i mobles, aixf com tam
be s'interessa per la situaci6 d 'uns valors adquirits amb el producte del retaule
de Granollers dipositat a la caixa del bisbat de Barcelona.
Tambe escriu el doctor Canal altres articles en els extraordinaris de Festa Ma
jor 0 de Nadal. "La carretera i el mercat" I'any 1929; "El nostre mer cat a tra
i d'altres sense ca
yes de la historia" el 1934; "Pedres de Granollers" elI935
racter d 'extraordinari com l'escrit el mes de febrer de 1931 amb el nom de "Es
tampes ciutadanes: El veIl Portalet de Granollers totalment desaparescut". Es
una oraci6 funebre al yell carrer del Portalet en desapareixer un troy del Porta
let que recordava l'origen del nom. Hi publica un document de.1932 de les antigues muralles.
EI 23 d 'abril de 1936, Radio Associaci6 de Catalunya inaugura unes emi
ssions setmanals dedicades a Granollers i es confiada a La Gralla la tasca de par
lar per radio cad a dijous al vespre "El quart d 'hora de Granollers". La inaugura
ci6 la fan els senyor batlle i els senyors Canal i Garrell. Es proposen donar com
pte de tots els aspectes importants de Granollers.
EIs programes encarregats al doctor Canal s6n set, des del dia lOde maig fins
el 19 dejuliol d'aquell any 36.
Els temes foren: "Dels origens de Granollers", "El creixement de Grano
Hers", "Els antics oficis de Granollers", "Les llibertats municipals de Grano
IIers", "Un bandit del segle XIIIe, Huguet de Bigues", "EI "menu" d'una reina
a l'hostal de Vilamajor" (reina Petronella), "Una reclamaci6 de salari en el segle
XVe" i
La festa de Sant Cristofor". Aquest es el darrer program a despres del
18 de juliol.
...

.

"

Metgede projeccio

nacional i internacional

noticia que

La primera
ens d6na La Gralla de la professi6 del seu director, en
els primers numeros, es un anunci, que es va repetint en diferents numeros, del
trasllat de domicili i consultori al carrer Josep Umbert (abans Aurora), 7 i l'ho-
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rari de consulta es de 12 ali de 7 a 9; trasllat que es repetira l'any 1934 al ca
rer Alfons IV, 75.
Despres el mateix any 1921 tenim ja noticia de dues facetes diferents dins la
seva professio: Metge forense del Jutjat dInstruccio i Metge de Medicina Gene
ral (principalment l'actuacio en accidents es la nota mes destacada dins el set
manari, pel seu caire informatiu dels successos ocorreguts aquella setmana).
El desembre del 1923 La Gralla dona la noticia del nomenament de tres met
ges titulars: Bonaventura Viladecans, Alfred Canal i Alfred Selles,
Tambe aquest mateix any per noticies aparegudes sabem que es director del
Laboratori bacteriologic del partit, el Doctor Farreras i que el Doctor Canal
ri'es el subdirector.
J a el mes de gener del 1924 el Doctor Farreras fa unes apreciacions de la
questio sanitaria a Granollers al periodic La Gralla i tot seguit e l Doctor Canal
corrobora aquestes apreciacions amb tres articles publicats el gener i febrer "La
questio sanitaria a Granollers". En el primer es fa resso de l'opinio publica, que
la construccio de clavegueres es una questio vital per a Granollers. EI segon par
la dels perills de contagi i com han d 'aillar-se els malalts. En el tercer acaba el
tema del contagi i critica els remeis tradicionals de casa 0 per consell de veins
que perjudiquen normalment als malalts,al mateix temps que despres no es se
gueixen els consells del metge.
El dia I de juny del 1'924 La Gralla felicita el Doctor Canal per haver obtin
un premi per unanimitat en el concurs cientffic de la "Revista dels Labora
toris Ibero-americans" de Reus. La Gralla destaca el merit del premi del Doctor
Canal en primer lloc per la categoria dels components del Jurat: els Doctors
Rodriguez Fornos, de Valencia, Marian Sanchez, de Valladolid i Julian de la Vi
lla de Madrid, i tarnbe pel fet que el primer premi quedes desert.
L 'any 1925 veiem ja com cornenca a representar els metges de Grano llers. A
primers de maig assisteix com a representant dels titulars de Granollers a l'As
semblea provincial i en aquesta es elegit Secretari de la Junta Comarcal delegada
de I'Asso ciacio de Metges titulars de la provincia i Secretari general de l'Asso
ciacio de Metges titulars de la provincia.
En acabar l'any en una reunio de la Junta comarcal el Doctor Canal proposa
que aquesta es subdivideixi en Alt i Baix Valles i la seva proposta va esser accep
tada.
Tambe la seva feina professional la veiem a l'Hcspital i AsiI. El mes de juliol
de 1925 s'inaugura una sala d 'operacions i hi assisteixen els titulars Doctors Pe
drals, Selles i Canal, que hi serveixen per torna.
L'any 1926 publica a La Gralla un article de divulgacio medica i contra la in
cultura de la gent que creu en el poder magic de pedres, cinturons, etc.: "Ofen
siva nigrornan tica".
Tambe un altre "La passa" contra l'alarma de la gent per certes manifesta
cions patologiques intestinals aquell estiu.
L'octubre d'aquell mateix any es convoca una reunio de titulars de municipis
i el Doctor Canal es elegit President de la Seccio del districte de Granollers de
l'Associaci6 Nacional d'Inspectors Municipals de Sanitat.

gut

L'any 1927,
Reus

mes de febrer, exercint les seves funcions de
President, va a
reuneix la Comisssi6 preparatoria del Congres de Metges titulars de
i el mes de mary viatja a Madrid a preparar el Co ngres pel mes de maig.

on es

Madrid,
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A La Uni6 Liberal pronunciara en aquest interval una co nferencia en relaci6
amb el tema del Congres: Sanitat Publica i Sanitat Escolar.
Del 25 al 29 de maig se celebra el Primer Congres de Sanitat Municipal a Ma
drid i el Doctor Canal ri'es un dels ponents oficials. Previament es publica el Lli
bre de Ponencies del Co ngres i Alfred Canal com a Secretari de la Comissi6 de
Propaganda del Co ngres no dub ta en encarregar-se de que fos fet a Granollers
(obrador de Can Garrell). Destaca La Gralla dues ponencies, una sobre el tema
del Doctor Canal i I'altra la del Sen
"Estad ist icas de mortalidad i morbilidad
de la miseria de Espanya.
il-lustratives
Fernandez
Aldama
amb
fotografies
yor
Com a ccnsequencia d'aquest Congres i de la ponencia del Doctor Canal es
reuneix la Junta Local de Sanitat amb el senyor Batlle de Granollers. La idea
del Doctor Canal es que el Municipi ha de vetllar per les questions sanitaries.
EI mes de novembre se Ii fa un sopar d'homenatge per les seves gestions en el
Primer Co ngres de Sanitat Municipal de la Junta Provincial de l'Associaci6 Na
cional de Metges Titulars Inspectors Municipals de Sanitat. En aquest sopar sa
tiritza la incultura de la gent que fa dif icil la tasca dels metges en els pobles ru
"

rals.
A finals

d'aquest

del 1927 mort el Doctor Ricard

mes

Medicina del Partit i

Pedrals, Subdelegat

Inspector Municipal de Sanitat. Aquests

de

carrecs passaran

a

del Doctor Canal des de finals d'aquest mateix any.
EI 19 de febrer de l'any 1928 exerceix ja doncs les funcions que depenen del
nou carrec, es fa una reuni6 de metges titulars per a parlar de la higiene publica
i cs presidida pel ara ja Subdelegat de Medicina, Doctor Alfred Canal.
mans

EI 4 de marc tornen

a

reunir-se sota la

seva

presidencia

per

a

solicitar

l'ingres

l'escalafo provisional de metges titulars que s'esta formant a tot Espanya
i es promou una recapta per a soc6rrer la vfdua del metge don Epifani Sanchez

en

....

un poble de Ciutat Real, vfctima d'assassinat.
EI mes de maig torna a Madrid per a participar en una Assemblea de metges
titulars Inspectors Municipals de Sanitat.
EI 8 de juliol del rnateix a l'Assemblea de Metges de Barcelona a la qual assis
teix el Doctor Canal en representaci6 del districte es formada una Comissi6 a
honor del metge veil i el Doctor Canal en forma part.
Quasi despres d'un any torna a reunir-se la Junta Local de Sanitat amb el sen
yor Batlle i es prenen per part de l'Ajuntament els seguents acords. Primer: No
mcriar els senyors Farreras, Canal, Raspall i Marimon per a que formulin un

mort en

projecte

tecnic sanitari de municipalitzaci6 del servei daigues publiques.
a l'Inspeccio els metges titulars en la seguent forma: Districte

Adscriure

municipal: don Alfred Canal, metge titular; districte
mento l; districte tercer; don Alfred Selles.
EI 21 d 'octubre en una reuni6 de metges es reelegit
pava i entra
va

creaci6,

a

en

A finals

temps",
EI

a

mes

segon: don Salvador Ra

en els carrecs que ja ocu
la Comissi6 organitzadora de la Diada dels Metges titulars, de no
nostra ciutat junt amb els Doctors Rarnentol i Selles.

d'any

torna

a

Madrid pen) la redacci6 de La Gralla nornes

que per afers professionals.
A l'any 1929, al mes de febrer trobem la

fred Canal

Segon:
primer

com a

metge,

una

primera

ens

diu

notfcia de La Gralla d'AI

dissertaci6 sobre el tern a "La Sanitat

en

el nostre

l'Ateneu Obrer,

de juny

es

trasllada

a

Berga

per

a

participar

en un m
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iting sanitari,

or-

ganitzat pels metges Inspectors municipals d'aquella ciutat, presidit per l'Ins
pector Provincial de Sanitat, doctor Bercial, que repetides vegades havia estat
en contacte amb el Doctor Canal a Granollers com a subdirector del laboratori,
o director, mes tard, de la subbrigada sanitaria.
EI 21 de juliol quan es a prop l'estiu com a Inspector Secretari de la Junta
Municipal de Sanitat, fa public a La GraIIa, un edicte sanitari amb el resum es
vacunacions contra la verola i el tifus fetes a nostra ciu
2.600 vacunats 0 revacunats. En aquest edicte acaba ofe
vacunacio als qui encara no ho han fet.
hi ha una reuni6 de metges Inspectors Municipals de Sa
nitat d'aquest partit amb el president de l'Agrupaci6 comarcal de veterinaris
senyor Freixa de La Garriga. S'acorda un pla a seguir per als treballs de desin
fectacio i desinsectaci6 en els pobles.
Tambe s'acorda enviar tres representants a I'Asscrnblea i Congres de Saragos
sa que havia de celebrar-se el mes de maig de I'any seguent i el Doctor Alfred
Canal ri'es un d'ells.
Una altra faceta del metge Canal la desenvolupa a la Creu Vermella com a
metge; la primera vegada que La Gralla ens ho fa co ne ixer es el mes d'octubre
del 29; quan el Gran Premi d 'Europa Motociclista. EI servei sanitari es organit
zat per la Creu Vermella local i el Doctor Canal junt amb el Doctor Selles assis
teixen amb una tenda sanitaria a Bellulla.
Tarnbe sabem despres que el Doctor Canal formava part del consultori gra
tuft de la Creu VermeIIa: Medicina general i enfermetat de la infancia. La visita
era un dia ala setmana, dilluns de 7 a 8 del vespre. Tarnbe el Doctor Canal hi a
tenia nombrosos accidents.
En aquestes dades assisteix com a representant dels metges granollerins a la
reuni6 general extraordinaria de socis del Sindicat de Metges de Catalunya per a
tractar de la construccio del Casal del Metge. Ed ifici social que fou construit
tal com s'acorda a la dita reunio.
Aquest Casal aprovat I'any 1929 no fou inaugurat fins el juliol del 1932 i en
cara de manera oficial doncs la construcci6 no era acabada. Com a representant
dels metges d'aquest partit judicial assisti a una Assemblea de Metges per a la
inauguraci6 de la sala d 'actes del nou Casal del Metge.
Encara en aquell any 1929 es nomenat Metge de Seccio de la Companyia del
Nord a Granollers.
L'any 1930 comencen les publicacions amb un caracter forca periodic d'unes
notes del Laboratori bacteriologic del partit, notes firmades pel director i ja no
ho es e1 doctor Farreras sino el Doctor Canal. Aquestes notes son una estadisti
ca de1s analisis, quantitativa i qualitativa, d'aigues, llet... i desinfeccions de ro

tadistic del resultat de
tat, sumen un total de
rint el servei gratuit de
El rnes de setembre

bes, objectes, etc
Les primeres d 'aquestes notes eren mensuals i eren breus
Per exemple La Gralla del 13 de juliol de 1930 diu:
...

resums

dels serveis.

Serveis Sanitaris
La Subbrigada Provincial Sanitaria ha rea1itzat 61 serveis: 32 analisis d'aigua,
16 de llets, 3 d'orins, 1 d'esputs, 8 desinfeccions domiciliaries i una de roba i

objectes.
E1s
resum

de gener de 1935 i 1936 publica a La Gralla el Centre Sanitari el
de1s treballs realitzats e1s anys 1934 i 1935.

rnesos
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Els reprodu irn a continuaci6:
Centre Sanitari Comarcal de Granollers
Resum dels treballs realitzats i dels serve is prestats als Municipis del partit
durant

l'any

1934:

Servei d 'analisis
Analisis daigues: Qu irnics totals 2. An alisis daigues: Qufrnics sanitaris 107.
Analisis d 'aigues: Bacteriologies 107. Analisis d 'orines 48. Analisis d 'esputs 9;
Analisis de sang 15. Analisis de lIet de vaca 2. Analisis de lIet de dona 1. Ana
lisis de deposicions humanes I. Analisis de liquid pleural 1 i Analisis de liquid
ascitic I. Total: 294.
Analisis procedents de Granollers 184, de Caldes de 'Montbui 20, de Sant Fe
Jiu de Codines 4, de La Roca 2, de LIinars 10, de Cardedeu, 20, de Caste llter
sol 17, de Vilamajor 18, de Montornes 4, d'Aiguafreda 10 ide Parets 4.
Servei de desinfeccions
Habitacions desinfectades 201. Habitacions desinfectades 2. Lots de robes
desinfectades al vapor 39. Desinfeccions sol-Iicitades per autoritats 209 i Desin
feccions sol-licitades per particulars 3.
Servei de profilaxi anti-infecciosa
Vacuna antivariolica dispensada 1365 tubs. Vacuna antitifica per os 2134.
Vacuna antitifica per injecta 54. Vacuna antirrabica 4. Vacuna antituberculosa
Calmette 12 i Vacunacions practicades

a

l'estatge

del Centre 204.
gener del 1935
EI director: Alfred Canal

Granollers,

Centre Sanitari Comarcal de Granollers
Resum dels treballs i activitats d 'aquest centre en l'any 1935
Serve i d 'analisis
Analisis da igues: Qu fmics totals 3. Qu imico-sanitaris 102. Bacteriologies
102 i Hid rornetrics 2
Analisis varis: d'orines 17, d'esputs 23, de sang 11, de Ilet de vaca, 18, de
llet de dona 8, de gel artificial 4, de begudes gasoses 9, d'altres 7 ide lIet de ca
.

..

bra 5. Total: 411.

Classificaci6: Analisis so llicitats per autoritats 359 i per particulars 52.
Analisis procedents de Granollers 329, de Barcelona 4, de Cardedeu 24, de
Caldes de Montbui 8, de Les Franqueses 1, de Montornes 6, de Montmany 1,
d'Aiguafreda 12, de Canovelles 2, de Llica de Vall 3, de MoIlet 10, de Sant
Quirze Safaja 4, de Montmel6 2, de la Garriga 3 i de Llica d'Amunt 2.
Qualificaci6: d 'Aigues Quimicament potables 3.
Sanitariarnent potables 88, sospitosos 6 i impotables 8. Bacteriologicament
potables 76, sospitoses 5 i impotables 21.
Servei de profilaxi
Tubs de vacuna: antivariolica 827, antitifica per os 1.725, antitifica per in
jecci6 181, antirrabica 12 i antituberculosa 30. Vacunacions practicades en el
Centre 24.
Servei de desinfeccions
Habitacions desinfectades 196. Lots de roba 34. Sol-Iicitades per autoritats
194 i per part icu lars 2.
Servei destad istiques sanitaries i demografiques
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Naixements 865. Defuncions 678. Nascuts morts 26. Morts de menys d'un
any 46. Defuncions infeccioses 107 i defuncions per malalties no infeccioses
571.
Total de malalties infeccioses denunciades 4.073. Casos de grippe 2.452, de
tos ferina 164, de xarampi6 1.099, d'escarlatina 103, de febre tifoidea 75, de

varicel-la 46, de tuberculosi pulmonar 49, de meningitis tuberculosa 14, de sep
ticemia puerperal 15, de febre de malta 14, de galteres 5, de reumatisme agut
febril 23, d'angines 8, de difteria 7 i de tetanus 4.
Defuncions per intoxicaci6 i emmetzinament 5, per cancer i neoplasies malig
nes 52, per malalties de I'aparell digestiu 40, per nutrici6 18, per la sang 4, pel
sistema nervi6s

per l'aparell circulatori 196, per I'aparell respiratori 93, per
31, dels ossos 6, en la prirnera infancia 5, neurosifilitiques 1,

93,

urinari

I'aparell

no classificades 8.
Ciutat de Granollers: Naixements 216. Defuncions 196. Nascuts morts 8.
Morts de menys d 'un any 12. Defuncions per malalties infeccioses 51 i Defun
cions per malalties no infeccioses 145.
Total de malalties infeccioses denunciades 1.634. Casos de grippe 951, de tos
ferina 100, de xarampi6 443, d 'escarlatina 23, de febre tifoidea 37, de vari

morts violentes 19 i malalties

cel-la 22, de tuberculosis pulmonar 23, de meningitis 2, de septicemia puerperal
4, de febre de Malta 1, de galteres 5, de reumatisme agut 19, d 'angines infeccio
ses 1, de difteria 2 i de tetanus I.
Defuncions per intoxicaci6 i emmetzinaments 3, per cancer i neoplasies rna
lignes 20, per I'aparell digestiu 9, per nutrici6 5, per sistema nervi6s 19, per l'a

parell

circulatori

44,

per

l'aparell respiratori 21,

per

I'aparell

urinari

12,

per

ve

ncreo-sffilis 1, per l'aparell ossi 1, de la primera infancia 3 i per mort violenta 1.
Granollers, gener del 1936
EI director: Alfred Canal

Aquesta es una mostra de la tasca que portava a terme el Centre Sanitari Co
marcal.
El mes de maig assisteix al Congres de Sanitat, de Saragossa, on li fou enca
rregada la ponericia sobre el tema "Manual del Inspector de Sanidad" per a la
unificaci6 de la tasca confiada als Inspectors Municipals de Sanitat i per a la
seva

major eficacia.

Porta

a

terrne curosament la

seva tasca com

a

Inspector Municipal de Sani

segons acord de l'Ajuntament i aixf junt amb els Doctors Ramentol i Se
lles, practiquen el mes de juny del 1930 una inspecci6 a fabriques, tallers i
tat

tarnbe

quins,

a

escoles

publiques

0

particulars

per tal de

vigilar la vacunaci6, boti

etc.

Les activitats en aquests anys del Doctor Canal s6n multiples. Es designat
perque junt amb el Senyor Mestres, collega seu de Molins de Rei, redactin una
ponencia per a la reglamentaci6 de les "conductes" a tot Espanya de1s metges
arnb Ilurs clients.

I tot just vingut de Madrid, hi torna a marxar per a participar, aquest
novernbre de l'any 30, al II Congre s de Sanitat a Madrid.

mes

de

Inic ia l'any 1931 arnb la renovaci6 del carrec de director de la Subbrigada
Sanitaria que ocupava des del 28, d'enca de la mort del doctor Pedra1s, per a
cine anys.
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Es aquest any 1931

Sanitat,

un

dels mes

importants

en

la vida professional del doc

que com a consequencia de la reuni6 a Madrid, Segon Congres de
per tractar de la iguala medica a Espanya, rep l'honor de les Direc

tor Canal

ja

cions generals de Sanitat i de l'Esco la Nacional de Sanitat d 'esser-li encomana
da la ponencia "Assistencia medica en el medi rural" que haura de desenrotllar
en la Comissi6 i Conferencia internacional d 'Higiene rural en nom i com delegat
del Govern espanyol, la qual es reunf a Ginebra el 29 de juny.
La Gratia es fa ress6 d'aquest nomenament i escriu un elogi del doctor Canal
que acaba amb aquestes paraules: "� No ens envaniria
que un catala, un gra
nolleri, un amic nostre, fos que dictes a Ginebra una reglamentaci6 que accep
tessin els metges i els governs representats a la Societat de Nacions? ".
...

I aixf el 29 de juny de 1931 el Doctor Alfred Canal i Comas com a represen
Catalunya i de l'Associacio Nacional de Metges Titulars Ins
pectors municipals de Sanitat d'Espanya assisteix a la Conferencia Internacional
tant del Sindicat de

d 'Higiene rural.

L'any 1932 l'inicia amb una altra intervenci6 a l'Assernblea de Metges titu
lars d 'Espanya com a Vocal de la ponencia per a la Unificaci6 de les Asseguran
ces socials, defensant l'obra sanitaria aprovada per la Generalitat, reconeixent
que la Sanitat es funci6 de l'Estat i que lluitaran amb els altres metges espan

yols.
La sessi6 fou polemica. La Gralla resumeix la intervenci6 del doctor Canal
apareguda ala Revista "La voz medica", reproduint una part del debat:
"El senor Canal dice que el senor Martorell se ha expresado diafanamente y
ellos aceptan todas sus sugestiones. Si en nuestra nacion se produce un estado
autonomico, ;,en que situacion quedamos? Desde luego la Constitucion dibuja
una nueva estructuracion. Aspirdbamos a ella y creiamos que la monarquia era
un obstdculo. ;, Les parece que iniciemos un debate politico? (voces negativas).
El ano pasado presente un proyecto de nuestras aspiraciones y la Asamblea
10 oyo con gusto
Aquel proyecto 10 aprobo el Gobierno de la Generalidad y
con el alcanzaremos la independencia de los Ayuntamientos u otras ventajas
...

...

;,

porque

no nos

deja is adelantarnosr.

..

Le contesta el senor Ruiz Heras diciendo que la Asamblea vera con gusto que
los catalanes resuelvan sus problemas antes que nosotros, beneficiados por un
cambio de estructura. No ve por ella motivo para la pregunta siniestra del senor
Canal. Si en Cataluiia se organiza la Sanidad, ello servira de ejemplo para las de

mas regiones.

Propone,
das

y 10 acepta el Senor Canal,

un corto

didlogo

para desvanecer du

...

Nosotros 10 que hemos preguntado
aunque

proclamar que

la

es

si los medicos titulares de

fuerza politica les arrolla,
Sanidad es funcion del Estado.

reconozca

que la

Cataluiia,

tienen inconveniente

en

=Sin inconveniente -, dice el senor Canal.
El senor Ruiz Heras hace una segunda pregunta; ;, Tienen inconveniente los
catalanes en seguir luchando con nosotros?
-No hay inconveniente. (Aplausos)
(Ovacion de despedidal''.
......

Pen) l'assistencia

a

aquesta Assemblea porta altres consequencies.
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Ens diu La Gralla del 7 de febrer: "Ja veuen els nostres lectors que el Senyor
Canal ana a Madrid a defensar l'obra sanitaria que ha acceptat la Generalitat i
alhora ha defensat Catalunya i els metges catalans de rece!s nascuts
Be, doncs, en premi a la seva gesti6 per l'Alcaldia de Granollers es segueixen
dos expedients governatius al nostre company i amic i el mateix Alcalde ha cur
sat una denuncia a la Generalitat per suposada desatenci6 dels serveis".
Acaba La Gralla dient que es "una alcaldada
a Granollers hi ha un alcalde
...

....

republica (?) i catalanista, Senyor Esteve Camillo, que persegueix un metge per
que ha anat a Madrid a defensar els seus cornpanys i l'obra sanitaria de 1a Gene
ralitat".
Aix i veiem com en la sessi6 de l'Ajuntarnent fou acordat vist l'expedient in
coat contra el metge titular Don Alfred Canal i Comas, de suspendre aquest per
quinze dies d'empleu i sou i per l'Alcaldia s'ha decretat altra suspensi6 de tres
dies.
Amb motiu d 'aquests acords "improcedents i arbitraris", segons qualificatius
de La Gralla, apel-la el Doctor Canal davant del tribunal Contenci6s Adminis
,

-

tratiu.

Els dos

foren presentats a primers de mary pero van esser desestimats
contra dels consellers senyors Manuel Pages i J aume Estrada.
L'any 1933 es celebra al Casino de Granollers el I Congres Internacional de la
Neurella. Congres humoristic, gens seri6s.
El 2 d'abril pronuncia a Cardedeu una conferencia sobre les "Asseguranccs
socials". Les idees primordials s6n: cap fi politic; les assegurances s6n una tasca
sociologica; concepte d'assegurances des del punt de vista social, medic i sanita
ri; correspon a l'Estat organitzar la sanitat rural; l'Estat ha delegat la imp1anta
ci6 a l'Institut Nacional de Previsi6, que no es ni ombra del que va fundar Ma1u
quer i Salvador, granolleri il-Iustre ; cal exigir de l'Estat la revisi6 d'aquest Insti
tut ide les Caixes que s6n els seus auxiliars; el metge te el dret i e1 deure din
tervenir en aquest afer ( � Que es fa dels diners que les Caixes recapten per l'a
sseguranca de vellesa i altres assegurances?); els metges protesten de l'absorcio
de poders per part de l'Institut, es la Generalitat qui ha dintervenir-hi. Totes a
questes idees foren documentades en congressos nacionals i internacional als
quais havia assist it.
El mes de juliol d'aquest 33 s'inicia un ambici6s projecte: el de transformar
l'Hospital i Asillocal, en comarcal.
EI cap de serveis sanitaris de la Generalitat de Catalunya, Josep Mestre i Puig,
visit a Granollers per a inspeccionar el servei de recollida i diposit d 'escornbraries
publiques a l'altre cant6 del riu Congost que esta en un estat deficient i estudia
en una visita al lloc on es troba construida la gran
colIectora, I'ernplacament
del futur camp de depuraci6 on s'ha demplacar el diposit d'escombraries.
Visit a despres I'Hospital i Asil interessant-se per a transformar-Io en comar
cal.
recursos

si be amb el vot

en

Es nomenat aquest mateix mes President de la Junta de la Secci6 Comarcal
de l'Alt Valles en el Sindicat de Metges de Catalunya.
I tambe les notes de caracter anecdotic es barregen amb les professionals. A
quest any sabem d 'un sopar de promoci6 que fan cada any i en el qual Alfred
Canal llegf un poema (La Gralla ens diu que era tot un "poerna") descrivint la
seva

joventut

d 'estudiant.
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L'any 1934 el Sindicat de Metges de Catalunya i Balears decideix rescindir
els contractes amb les companyies d 'assegurances per accidents de treball fins
revisio de tarifes. EI doctor Canal presideix la reuni6 de metges de la comarca al
Casino de Granollers i prenen el mateix acord.
La idea de la transformacio de l'Hcspital i Asil en comarcal va endavant. El
13 de maig el Conseller de Sanitat i Assistencia social de la Generalitat visita
Granollers. Per a parlar de la transforrnacio es reuniren la Junta de Patronat, al
caldes del partit, el director del centre i el personal facultatiu, el senyor batlle
de la ciutat, president, I'adrninistrador senyor Sagales, el representant de la Ge
neralitat, senyor Sarroca i els vocals senyors Coma, Torras, Font, Corbera, Cu
nillera, Roca

i el representant de

l'Ajuntament, senyor Castellsague.

EI director llegeix els articles pertinents als Hospitals Comarcals de la llei de
bases per l'organitzacio de Is Serveis de Sanitat i Assistencia Social aprovada pel
Parlament de Catalunya.
EI Senyor Conseller de Sanitat doctor Dencas, glosa els articles acabats de
llegir i fa historia de I'organitzacio hospital aria a Catalunya, exposa tambe les i
dees que han mogut a la Generalitat a modernitzar les institucions d 'aquest ti
pus. Remarca que cal separar els conceptes de "Hospital" i "Asil" i donar a a
questa institucio un caire social, no caritatiu. Marca les directrius econorniques
per a realitzar el projecte.
EI vocal senyor Coma fa un resum de la historia de I'Hcspital i fa public que
,

el Patronat esta

disposat

a

cooperar.

EI senyor Torras suggereix que tambe els municipis del partit poden utilitzar
l'Asil.
EI Conseller de Sanitat promet un ajut minim de la Generalitat d'un 300/0
del pressupost de la institucio.
Troba atinada la suggerencia del senyor Torras, pero insisteix en la separa
cia material i econornica de l'Hospital i Asil, podent aquest organitzar-se i am
pliar-se autonornicament al marge de l'organitzacio de l'Hospital.

Despres

tots

plegats

visiten la Institucio.

La tasca del Doctor Canal en el terreny de la divulgacio medica arriba ales
escoles. Abans d 'acabar el curs ales Esco les Nacionals Graduades Pereanton fa
una ccnferencia de divulgacio de la higiene infantil i profilaxis escolar, el fi pro
a la poblacio infantil unes instruccions i consells que millorin
l'estat sanitari de la poblacio.
EI dia 1 de juliol es elegit vocal representant del Valles Oriental de la Junta
de Govern del Collegi de Metges de Catalunya de la circumscripcio de Barcelo

posat es donar

na.

EI Doctor Alfred Canal esta interessat per la preparacio de la dona

com a

in

fermera. La Gralla fa saber als seus lectors que dona referencies i facilita inscrip
cions a l'Escola d'Infermeres de Barcelona. Reprodueix unes pagines del pros
pecte que diuen: "Perque l'assistencia als malalts tingui l'eficacia deguda,

no

n'hi ha prou amb l'altruisme i l'esperit de sacrifici, sino que cal una seriosa for
macio tecnica, que es la que donen les Escoles d'Infermeres".
Ja a l'any 1935 el Centre Sanitari Comarcal i per tant el Doctor Canal com a
director organitza i presenta una conferencia del Doctor Baltasar Pijoan, Direc
tor Tecnic de l'Escola d'Inferrneres de la Generalitat, al Casino.
Cornenca dient el Doctor Pijoan que la d'infermera es una de les activitats es-
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de la dona en conso nancia amb la seva naturalesa, que aquestes activitats
s'havien desviat a la guerra mundial, treient com a consequencia que la profe
ssi6 d'infermera es la que mes Ii escau.
En els conceptes moderns de Sanitat Publica a la infermera Ii escau un impor
tant paper en els Dispensaris, lluites especialitzades, Hospitals, Sanatoris, Labo
ratoris i demes Institucions. Exposa I'origen de les escoles d'infermeres: Miss
Vistinghal funda la primera escola amb els cabals del premi que Ii otorga el po
ble angles per la seva abnegaci6
Explica quin es el fundament i funcionament
de l'Escola d'Infermeres de la Generalitat i projecta unes vistes d'institucions

pecials

...

cstrangeres i nacionals.

L'any

segue nt, el setembre del

1936, s'inaugura

a

Granollers,

sota els

auspicis

de la Creu Vermella local, un curs d'infermeres. lara tarnbe el Doctor Canal
n'era el promotor. S'establiren tres toms diaris de vuit hores per al servei de

I'Hospital
crit

en

i

Asil,

aquest

el

qual

curs a

era

prestat per les alumnes infermeres

que s'havien ins

Granollers.

L'any 1935 ve marcat per una Institucio molt important dins la vida sanitaria
de Granollers: La "Policlinica del Valles". Hi ha el projecte dassistencia medi
co-quirurgica i d'especialitats. S'arregla per a la seva instal-lacio I'espaiosa casa
Pibernat, del carrer d'en Sans, 28.
Es proposen els fundadors d'aquesta Polichnica, entre els quaIs no podfern
deixar de trobar-hi el Doctor Canal, l'assistencia de tot el que s'havia de reco
rrer a Barcelona. Per aixo hi haura els avenccs mes import ants en el camp de la
Radioscopia i Radiografia, Laboratori i Terapeutica fisica. EI personal sera for
mat per la majoria de metges de Granollers i quasi tots els especialistes que te
nien

despatx

obert

a

Granollers.

es que en el proposit dels Fundadors la Polich
Policlinica
establi una forma de pagament dels di
La
compliren,
nica,
versos serveis professionals assequible a tots els estaments socials. Aquest caire
de la Institucio es el mes important. Deia La Gralla: "d 'aquesta manera s'im
planta, pels propis mitjans de cooperaci6 la vertadera asseguranca social de la
malaltia en el concepte integral en que s'ha de tenir avui l'assistencia medica,
sense esperar-la de l'Estat i corporacions publiques, puix que la cosa es urgent i
Perc el que mes cal

remarcar

i aix f ho

mes aviat millor".
fa public el cos facultatiu:
"Cirurgia general: Dr. Rorna Julia i Bonet, cirurgia de la Clinica Bartrina de
Barcelona.
Parts i ginecologia: Dr. Marti Garriga i Roca, professor auxiliar de la Catedra
de Ginecologia de la Facultat de Medicina de Barcelona.
Aparell Urinari: Dr. Francese Serrallach i Julia, professor auxiliar de la CHe
dra d'Urologia de la Facultat de Medicina de Barcelona.
Oto-rino-laringologia: Dr. Llufs Noves i Ubach, de Barcelona, gola, nas i orelles.
Oftamologia, ulls: Dr. Goncal Soler i Corornina; de Barcelona.
Infancia: Dr. J osep Mas i Collellmir, de Barcelona.
Dermatologia i Cancer: Francese Montana i Guasch, de Barcelona.
Raigs X: Dr. Salvador Ramentol i Rifa, de Granollers.
Ajudant de cirurgia: Dr. Antoni Morgades i Novell, de Cardedeu.
Anestesia: Dr. Agustf Alomar i Fabregas, de Barcelona.
cal

implantar-la

El 7 d'abril

com

es
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Metges assistents: Dr. Alfred Selles i Bare de Granollers. Dr. Alfred Canal i
Comas de Granollers. Dr. Joan Grau i Puig de Granollers.
J a abans de la inauguracio varies associacions s'interessen pels serve is per als
associats ja que es muntava una seccio de previsio social per tal que inclus
els serveis mes onerosos econornicament puguessin esser assequibles a tothom i
amb mes comoditat, sense moure's de Granollers.
El 28 d'abril queda constituida la "Policl inica del Valles, S.A., societat de
seus

prestacio de serveis medico-quirurgics i d'especialitats mitjancant escriptura pu
blica autoritzada pel Notari de GranoIIers Don Josep M.a Montagud i els ator
gants en funcio de Junta General de la Societat elegiren pel conseII d'Adminis
com a President al Doctor don Alfred Canal i Comas.
La inauguracio queda fixada per a la segona quinzena de maig, pero no va po
der realitzar-se fins la segona quinzena de juny. EI metge senyor Canal feu l'his
torial de la fundacio de la Policlmica i exposa altra vegada els avantatges" esta
bliment que ve a complir una necessitat a profit de la classe menestral i treba

tracio

lladora"
La labor incansable del Doctor Canal a La Gral1a ve provocada ara per una
propaganda infonamentada "es ve parlant d 'uns apareIIs de descalcificacio de
les aigues de beguda no oposarfem cap inconvenient -diu el metge Canal- al
lliure desenvolupament d 'un negoci si no es divulguessin els perjudicis i inexac
en descredit de les nostres ai
tituts cientffics en que es recolza la propaganda
.

...

...

giles
..

en

.

calc i de magnesia
i per extensio en la contextura dels nostres orl'arterial i venos, origin ant l'artericesclerosi precurso

.l'argument que s'ernpra
l'interior del tub digestiu

es que dipositen les sals del

gans i teixits, sobretot en
i preparadora de la terrible feridura
argument fals
.fons d'ingres d 'elements indispensables per a la vida normal.

ra

...

.

..

terries, calc

i magnesia

...

..

sals alcalino

.

.infonamentada Ia campanya comercial... peljudicis de caracter moral i ma
terial"
El doctor Canal firma l'article com a director del Centre Sanitari Comarcal.
El mes d 'octu bre assisteix al Congres Pre-Med ic de Saragossa i acabades les
tasq ues aprofita per un viatge pel nord d 'Espanya.
1936: 18 dejuliol. Llegim "La rebel-lio militar contra la Republica" "Els ser
veis d'assistencia publica foren muntats en nostra ciutat. EI nostre company Dr.
Alfred Canal, Delegat Sanitari del nostre districte i President de la Policlinica
del Valles, es posa immediatament en contacte amb el Cornite Popular a l'objec
te de fer efectiva i rapida l'assistencia en la dita Policlinica, Hospital i Asil i en
el Dispensari de la Creu Vermella '.
Ala Delegaci6 Comarcal del Valles del Sindicat de Metges de Catalunya obre
una subscripci6 entre els seus afiliats al fi d'engroixir la subscripcio voluntaria a
profit de les milicies antifeixistes i Burs families. Hi collabora amb 25 pessetes.
I no es aquesta l'unica aportacio, doncs tambe a la subscripcio de la reunio de la
Unio Republicana ho fa amb 10 pessetes.
El Cornite permanent del Consell Municipal nomena Junta nova de la Creu
Vermella i el doctor Canal hi es designat per a integrar-la.
Com nota anecdotica podriem acabar aquest apartat dient que cal esperar
l'any 1936 perque pugui neixer a l'Hospital una criatura, filla de refugiats astu..

.
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el primer naixement que hom pot registrar a I'Hospital on per un fals
de
les religioses la maternitat hi era proscrita. Al mateix any hi registrem
pudor
un altre naixement.
Altres carrecs estrictament professionals anteriors a Juliol de 1936 foren:
Academic corresponent de la Real Academia de Medicina i Cirurgia de Barcerians.

Es

lona.

Inspector local d'Higiene de la Prostitucio.
Metge de la Casa Bressol del Nen Jesus de Granollers.
Vocal del Tribunal d'Oposicions a Inspectors Municipals de Barcelona.
Secretari del Co l-legi de Metges forenses.
Des de l'any 1936 a 1939 fou director de l'Hospital Euzkadi de Granollers.

Granollers actiu
I acabem ja aquestes notes sobre el Doctor Canal, metge, periodista i historia
dor i per damunt de tot aixo granolleri, granollerf que viu per Granollers, que
participa en la vida de Granollers i que fa evolucionar la historia de Granollers.
El primer numero de La Gralla, el dia 1 de maig de 1921 dona la noticia de
la preparacio d'un homenatge al mestre Don Antoni Esp i. La cornissio compos
ta pels senyors, En Josep Coma, En Pere Vegue i En Alfred Canal, ha cornencat
1a tasca.

Aquesta comissio torna a reunir-se el mes de juliol acordant demanar a l'A
juntament el canvi de nom del carrer de Sant Francese, pel d'Antoni Esp i en
memoria de l'esco1a que en aquell carrer havia dirigit tan eximi mestre, censer
vant-se el nom de Sant Francese en la playa de l'esglesia del mateix nom. Tambe
in form en que ja s'ha encomanat a l'escultor Nugues de Barcelona el bust de
bronze del malaguanyat mestre que havia d 'anar destinat al vest Ibul de l'escola
de segona ensenyanca per a record de les generacions escolars granollerines.
E1 dia 7 d'agost tornem a tenir informacio de l'homenatge. Molts deixebles
prometeren l'assistencia portats per l'agraiment ales ensenyances del mestre. La
Cornissio

organitzadora ja presenta la

acordi posar el

nom

del senyor

Espf

instancia

a

l'Ajuntament,

demanant-li que

i Grau.

Informa aquesta nota que 1a Cornissio tornara

a

reunir-se per

a

planejar

el

program a de la festa que en principi ja te resolt que sigui una manifestacio civi
ca, que iniciant-se en el carrer que portara el nom del mestre, es dirigira, un cop
descoberta 1a lloseta, a l'Escola Municipal de Segona Ensenyanca, on es desco
brira e1 bust de bronze que perpetui la seva recordanca i s'inaugurara l'Exposi
,

cio de

resum

de 1a feina feta

pel

dit

ColIegi

en

el

curs

prop-passat. Es convida

a

l' Ajuntament i totes 1es societats de.Ia vila.

E1 28 d 'agost 1a Cornissio organitzadora te ultimats tots els detaIls. La Festa
Major del 1921 porta e1 nom dAntoni Espi. E1s parlaments de Francese To
rras, diputat a Corts pel districte i ex-alumne, de Josep Coma, Pere Vegue i Ro
don complementaren tots els actes.
L'humanitarisme del doctor Canal queda ben pales l'any 1932 quan La Gra
lla i tots els que la fan (Canal n'era el director) fan una crida: "Els qui pateixen
.i si una na
fam a Russia" als lectors de La Gralla. Aquestes son les paraules:
cio com Russia, ha tingut la dissort d'haver de sostenir una lluita superior ales
seves forces,
i si damunt d'aquesta malvestat de tothora, s'hi afegeix la gran
"

..

...
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desgracia

de la

perdua

de

collites,

causes

ambdues de la fam de vint mil-lions

no siguem sords a la crida en escoltar les justes queixes del Dr,
d'habitants
Nansen
Nosaltres els qui fern La Gralla des de nostra humil esfera d'acci6 local, cri
dem l'atenci6 ales nostres autoritats, als presidents de les societats i a tothom
...

...

de nostra vil-la

...

Nosaltres mentrestant, inaugurem la nostra Ilista de subscripci6 popular cridant a tots els conve ins a contribuir-hi.
Primera Ilista de subscripci6:
La Gralla 25 pessetes
Alfred Canal 10 pessetes
En una segona i tercera Ilista I1egim els noms dels fills Alfred i Pius Canal.
La relaci6 amb el Casino de Granollers fou important. A primers de maig tin
gue Hoc una reuni6 general al Casino a causa d'haver dimitit en la totalitat la
Junta Directiva. Alfred Canal resulta elegit per al carrec de secretari. No obs
va renunciar en l'acte mateix de la reuni6.
altra sessi6 tumultuosa s'acorda establir i declarar nulIes les eleccions
convoca nova reuni6 per a la renovaci6 de la Junta directiva. Aquesta vega

president, Josep Mora,

tant el

En
i

es

da

una

nou

fou elegit.

de gener de 1923 es renova la Junta i Alfred Canal va ser elegit nou
president. A finals d'aquest any continua en el carrec doncs com a president
parla en un acte de repartiment de premis al Casino del Collegi Municipal de

El

mes

Segona Ense nyanca.
L'any 1929 sabem

que es elegit vicepresident d'una nova Junta del Casino.
de
EI dia de reis
1923 els socis mes antics de l'Associaci6 protectora de l'En
Catalan a a Granollers, En Alfred Canal i En Valenti Turu presidiren la

senyanca

reuni6 de constituci6 i

co

nseguent elecci6 de la Junta directiva de la Comissi6

delegada daquesta Associaci6 patriotica
mitat vocal d 'aquesta Junta.
La preocupaci6 per una ampla difusi6

i cultural. Canal fou elegit per

un ani-

�

de la cultura catalana els porta a reco
Bernat Metge que aixeca se
la
Fundaci6
lectors
subscriure's
a
als
de
Gralla
"el
nivell
de
i dels Catalans". EI
La
cultural
Catalunya
gons paraules
doctor Canal fou un dels primers subscriptors, junt amb el Casino del qual ell
era president i d'altres societats i particulars.
manar

seus

participaci6 en actes socials amb un caire d'intimitat es notable.
1923
padr i del casament, a Montserrat, de la parella Busquets Farras.
L'any
Llegeix un sonet al-lusiu que reprodueix La Gralla del dia 7 d'octubre:
"En destapar-se el xarnpany, tots brindaren a la salut i prosperitat de la nova
parella, dedicant-los un sonet allusiu el metge N'Alfred Canal...
La

seva

-
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ALS NUVIS

(Poesia lIegida

en

el dinar de bodes de la

parella Busquets
Montserrat)

-

Farras,

celebrat

a

Bell mig de les aspres roques

d'aquest nostre Montserrat,
aplegat vostres animes

heu

i vostres

cors

heu ajuntat.

Que la diada tardorenca
daquest vostre casament,
sia fita perdurable
del vostre amor mes fervent.
I si un jorn, d'aquestes noces,
neix el fruit esplendor6s,
penseu que els qui avui us volten
amb la Moreneta enfront,
beneiran ben joiosos
el

llac

de vostres

amors.

C.

Montserrat, 1

-

X

-

1923

L'any 1934, junt amb altres companys, obsequien al Doctor Marti Garriga i
Roca amb un sopar intirn per haver obtingut la Catedra Auxiliar de Ginecologia
de la Facultat de Barcelona.
EI 1936 torna a lIegir una altra poesia en le s noces de plata de Magi Angles i
Josefa Pifia.
OFRENA D'ARGENT
2 Poesia lIegida pel seu autor en la festa de les noces d'argent dels senyors
Magi Angles i Josefa Piria celebrades el dia 11 al Restaurant Llibre de Barcelo
na, la qual coincid i amb la presentaci6 en societat·de lIur neboda, la gentil sen
yoreta Paulita Echauri i Angles.

d'amistat ha sigut sempre
en la joia d 'un moment,
d'aquest moment, amics, que es un exemple

Penyora

confondre's

d'admiraci6, reclosa
on

s'hi

eixopluga

el

en un
cor

gran

temple

i el sentiment.
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Vint-i-cinc anys

plegats,

no

es

estona

una

de viure i sedollar-se d'un amor;
es un romiatge llarg que l'home i dona
remunten en la vida, mala i bona,
i alternen el plaer i la dissort.

I si

la primavera de la vida
amb ansies de volar,
quan la volada sentiu esmortu ida
neix

en

un amor

,

veureu

eternalment

aquella

gana

boja

rejovenida

d 'estimar.

I com el pelegri que enlla camina
la vida es va escorrent a cada pas
bell mig del eel sere 0 la boirina:
i, malgrat tot, ben prompte s'endevina
que lentament s'atansa l'hora dels traspas,

Volguts amics: aquesta es
en

festa;
d'argent;

vostra

vostres caps s'honoren brins

i si fa poe passareu greu tempesta,
de roses, llecamins i de ginesta
copseu-ne avui la olor alegrament.

I si natura us ha impedit la troba
d'un fruit ben gener6s del vostre amor,
no hi ha mancat, pen), un vida nova
'

_

que us omple d'il-lusio i el cor
de tanta jovenesa i formosor.

us

roba,

Aci con temp leu la vostra vida,
curulla de rojor, com sol ixent,
radiant
a

com

clavellina amorosida

punt d'esclatar el fruit d'una embranzida

que

us

dongui el

bes d 'amor

omnipotent,
Alfred Canal

En acabar l'any 1926 uns quants associats de la "Caja Mutua Popular" es reu
neixen per a posar-se a la defensiva en la dif'Icil situaci6 que aquesta travessa.
Canal presideix 1a sessi6 i tambe es nomenat per a formar part de 1a Comissi6
que ha d 'esc1arir la situacio.
EI mes d'agost de 1927 es forma la Junta de Constituci6 de l'Associaci6
d'Antics Alumnes de l'Institut d'Estudis Superiors i Alfred Canal integra el Co
mite assessor.
Aquesta Associaci6 entrega el febrer de 1928 un artistic pergamf a l'alca1de
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don Pauli Torras i Villa i en representacio del Cornite assessor parla el doctor
Canal.
El mes de desembre de l'any 30 hi ha una reunio al Co llegi Municipal de Se
gona Ensenyanca. El vocal del Co mite assessor de l'associacio manifesta e l gust
amb que exercien lIur funcio el parer d'aquell cornite de reorganitzar l'Escola
i que el Patronat sigui independent respecte ales influencies politiques.
Any 1933, novembre, fou concedit a Granollers pel Govern de la Republica
l'Institut elemental que feu innecessaria l'Escola de Segona Ensenyanca.
El Doctor Alfred Canal tingue un important paper en la presentacio de tota
mena d'actes culturals: La conferencia de Josep M.a Junoy per a parlar de la
Nova Revista, gener de 1927, la vetllada del quadre escenic de La Unio Liberal
a Puigcerda, abril de 1932; conferencia de
Josep Coma "Divulgacions sobre
l'art", novembre de 1933; salutacio de l'escriptor Francese Pujols, al Casino,
,

mary de 1934, etc
Pen) tambe l'esport comptava per a ell ja que va esser el primer president del
Club de futbol Granollers.
La seva participacio en politica es important. No podia Alfred Canal queda al
marge de les transcendentalsjornades que es visqueren aquells anys.
L'any 1926 era a la taula receptora del Districte primer (baixos de la Casa
...

Consistorial)

el

plebiscit d'adhessio a la politica del govern.
1931 queda constituida la Junta local de Primera Ensenyan
ca que per decret del govern de la Republica havia d 'esser formada per un mes
tre i una mestressa nacionals, un pare i una mare d'alumnes, un representant de
l'Ajuntament i un Inspector municipal de Sanitat. Alfred Canal no fou designat
pel carrec de vocal malgrat que com preceptuava la llei era vocal per dret propi
En acabar

en

l'any

per la rao del

seu carrec i tambe per esser el qui feia mes anys
penyava. La Gralla ho qualifica de descuit, perc, quina relacio
quest descuit i els dos expedients de l'alcalde i el municipi, per
serveis en assistir a l'Assemblea de metges titulars d'Espanya?; i

que el desern
hi ha entre a

desatencio de

quina amb I'a

fer Vegue?
EI 29 de maig es publica a La Gralla un article, "Eran trece"
ment. Diu La Gralla: "Eren tretze pen) no feien cap pel-Iicula

era
"

l'encapcala

"Alfred Canal
que fins ara havia viscut amb l'ai al cor pensant en les tortures de la preso
per una denuncia feta al Jutjaf de Primera Instancia pel senyor alcalde republi
ca don Esteve Camillo, per delicte de resistencia ide desobediencia a la autori
tat". Aquests delictes foren comesos pels tretze ve ins el dia vergoriycs en que
fou llancada la familia del mestre Vegue de la casa en la qual vivia.
Pero la seccio Tercera de l'Audiencia, en data del 18 del present, ha dictat
...

..

...

causa i ha.declarat d'ofici el pagament de les costes.
Afirma La Gralla que el delicte fou el de mantenir amistat amb el mestre Pere

auto de sobreseirnent de la

Vegue

i

no

altra

causa.

L'any 1932, foren enviats telegrames d'adhesio al Ministre de Cornerc, Mar
eel-If Domingo, amb motiu de la lletra a Macia anunciant-li la seva preparacio
del directori de l'esquerra republicana. Un d'aquests telegrames deia:
"Radicals Socialistes Granollers feliciten V.E. actitud decidida i valenta en
front caciquisme Esquerra republicana Catalunya.

-Canal, Vegue,

A.

Aquest mateix

any

es

"

J. Garrell, Estape Vilarrodona
constitueix el cornite organitzador del partit Radical

Garrell,

,
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...

Socialista i Alfred Canal en forma part.
Alfred Canal no visque d 'aprop les jornades d 'octu bre de 1934 (govern Le
rroux, vagues, proclamaci6 per Companys de l'Estat Catala dins la Republica
federal espanyola, estat de guerra, trets i detonacions) ja que del 5 al 10 era fo
ra de Granollers en viatge de turisme a Marsella i altres ciutats franceses. La
Junta d'Estudis Histories, La Gralla junt amb altres societats demanen I'indult

pels empresonats.
El dia 17 de febrer de 1935 es nomenat Vocal del Consell directiu de l'Asso
ciaci6 d'Obrers i empleats municipals.
Despres del 18 de juliol de 1936 l'actuacio del doctor Canal fou com abans
netament

republicana,

com

hem

apreciat ja

en

la

seva

actuacio

professional.

L'editorial del darrer nurnero de La Gralla podria resumir, ja per acabar les
seves idees. Alfred Canal com a col-Iaborador actiu de La Gralla devia fer-se se
yes les paraules de Direcci6:
"Cornenca l'any dissete fineix La Gralla minva d'anuncis vol dir minva
d'ingressos i vol dir minva dindependencia
Ens hem esforcat.; fos una arma rnes al servei del poble en la lIuita hornerica
contra el feixisme internacional.
Pero creiem que l'hora de La Gralla ha passat... A temps nous, publicacions
noyes. I homes nous.
La nostra decisio podra satisfer als que formen la cinquena columna
i. No
vo lieu que La Gralla desaparegues?
Dories, ja podeu reposar es l'ultirn nurne
.

...

,

...

...

..

...

...

roo

Recordem els amics que han

l'ajut dels collaboradors

desaparescut

en

aquests setze anys i

...

agrairn

.

No podem oblidar els bons germans que lluiten als fronts de guerra.
Aixi creiem servir l'obra de la Revolucio
Un altre dia potser tornarem a fer
La Gralla
Encara tenim il-lusions i esperances
La Gralla ha caigut en I'atac
a }'enemic...
...

...

...

...

de La Gralla obeeix unica i exclusivarnent a un acte espontani
de la nostra voluntad
Sigui qui sigui podra fer un periodic mes el que no po
dran fer mai... es La Gralla. I no la podran fer, perque la Revolucio pot subver
tir moltes coses, pero no els valors morals, que vulguis 0 no, es el que classifica
els homes
Amb La Gralla desapareix no res mes ni menys que aixo: La Gralla.
I podriem afegir-hi
Amb la guerra civil desapareix no res mes ni mcnys que
un metge, un granolleri, Alfred Canal i Comas.
La

desaparicio

...

...

...
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Bibliografia
(publicacio setmanal). Imprenta Garrell,
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V
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VII 1927
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Any
Any
Any
Any
Any
Any
Any

-

-

-

-

-
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AnyXI-1931
Any XII

1932

-

Any XIII 1933
Any XIV 1934
Any XV 1935
-

-

-

Any XVI 1936
Any XVII 1937 (10 de gener)
-

-

Colleccio "Biblioteea

granollerina".

Junta d'Estudis Histories

Volum I. "Memorial

Volum II. "Llibre d'ordinaeions"
Volum III. "Respuestas"
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La

basats

en

Garriga:

Alguns aspectes de la revolucio
i guerra del periode 1936-39,
documents de I' Arxiu Municipal

Joan Garriga i Andreu
Octubre 1978
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Generals

existents a l'Arxiu Historic Municipal, la poblaci6 garriguen
de 30 d 'abril de 1936 era de 3.408 persones. Temps despres, les dades ens
do nen la xifra de 6.041 a 31 desembre de 1938 i la de 5.439, 1'1 de gener de
1939. EI punt maxim de poblaci6 correspondria a l'any 1938, i les estadistiques
i dades escrites i orals sobre aquest punt ens paden d'una xifra d'entre 8.000 i

Segons les dades

,

Aspectes

10.000 habitants. Tot i sent d ificilment manejables i fiables les dades totals,
scns dubte t's pot afirmar que la poblaci6 augmerita considerablement, dupli
cant. i molt me s, la seva xifra d'inicis del conflicte, a causa, especialment, de l'a
llau de refugiats i evacuats que s'instalIaren a la Garriga. La poblaci6 baixa,
l'a ny 1940, a la xifra de 3.380 perso nes, quantitat forca igual entre la de dret i
la de fet.
Quant a l'a specte agricola, cal anotar que hi havia grans extensions de te
rreny, que pertanyien a unes quantes families d'antic avior ala poblaci6, i que
tarnbe hi havia petites propietats agricoles, conreades pels seus posse idors amb
els tipics conreus mediterranis, com vinya i olivera, a rnes del blat, civada i ordi.
Per un document datat a 9 de febrer de 1937, sabem que la relaci6 de treba
lladors de la terra a jornal, existents abans del 19 de juliol de 1939, era la se
guen t : 4 en terrenys de menys de 20 Ha; 7 de 20 a 30 Ha; II de 30 a 40 Ha.; 5
Per tant, un total de 36 jornalers, En la ma
de 50 a 60 Ha.; 2 de mes de 60 Ha
teixa data, segurame nt, i a traves dels documents esmentats caldria afegir que la
superf icie cultivada de seca devia ser d'un total de 25 Ha Per un altre docu
ment cal afirmar que hi havia en el terme municipal unes 5.000 oliveres.Les pa
tates, pero eren la principal font dingressos de la pagesia de 1a Garriga. L'ex
tensi6 del terme municipal era i es, d 'aproximadament uns 20 km2.
EI sector industrial estava format per fabriques de teixits, filatures i ebeniste
ries principalment. Una relaci6 datada a 8 de febrer de 1936 d6na constancia de
6 fabriques i 205 obrers, pero es molt parcial i inexacta de 1a realitat d'aquest
sector, ja que, per exemple, algunes industries, dedicades al metall, perfumeries,

,

,

,

ca

..

..

:

,
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gasoses i

sifons, arts grafiques, 0 la industria balnearia, no apareixen en l'esmen
tad a relacio, com tampoc es fa referencia als transports ni als
cornercos, cosa
que ens dona una visio raquitica de l'activitat dels sectors secundari i terciari, ja
que en realitat no era aixf la d inamica de produccio de la poblacio.
La Garriga vivia en una epoca de vaguistes i aturats. El descontentament era
ben pales en moltes families.
Cal fer notar, tarnbe, l'arribada, poc abans dels inicis de la revolta, de molta
gent forastera, basicarnent barcelonina, que, com cada any, s'instal-Iava a la po
blacio per passar l'estiu. Gent que formara part d'una poblacio accidental i con
tribuira a l'increment poblacional ja escrit, i que cal afegir en qualsevol analisi
sobre les mentalitats de l'epoca i del moment a la Garriga. Molts d 'ells eren els
que ocupaven les torres en que gran quantitat es trobaven ernplacades des de
de segle ala poblacio, quan el Modernisme modelava el poble.
repartiment del vot ales darreres eleccions esdevingudes el 16 de febrer
havia anat de la manera seguent: Sobre un cens de 1.884
votants, dels qui 576

cornencaments
El

s'havien abstingut, 757 vots havien estat a favor de la candidatura del Front Ca
tala d'Ordre i 549 havien votat a favor del Front Popular dEsquerra. Un
total,
per tant, de 200 vots de diferencia, que demostrava l'equilibri d'opcions, 0 si es

vol,

una

opcio dretana

portant de la gent

de la gent de la

Garriga,

amb

un

pes

especific

molt im

d'esquerra,

Feta l'analisi d'alguns trets importants de la poblaci6, enfoquem decidida
periode concret de la revoluci6 i guerra de 1936-1939.

ment el

Revolucio contra aixecament

L'Esglesia i la Rectoria comencaren a cremar el dimarts dia 21 de juliol, desa
pareixent l'Arxiu i part de la Biblioteca de la Parroquia. Pocs dies despres, l'Es

glesia flamejava de nou. Les campanes foren llancades daltabaix del campanar
i a la Placa de l'Esglesia foren apilades i cremades gran
quantitat d'imatges, qua
dres i llibres de caracter religios, que 1a gent portava a causa d'una
crida, no se
sabia massa be feta per qui. Poc despres es constitu ia la nova
Corporaci6 local
amb gent de les llistes que formaren el Front d'Esquerres, donant interpretacio
i compliment al Decret de la Generalitat sobre aital questio. La convocatoria
municipal anava signada, junt al segell de l'Ajuntament, pel Sindicat (Inic de
Treballadors de la Garriga i per la FAI, Grup Anarquista "Rebeldia". El Cornite
revolucionari s'havia posat

en marxa.

Des del primer moment sobresurt de la documentacio de l'epoca, 1a preocu
paci6 que tenia el Departament de Governacio de 1a Generalitat per les finques
ocupades pel Cornite, entre elles les denominades "La Vitia", e1 "Mas Balcells",
el "Mas Bonavista", i "Can Rectoret". Governaci6 volia saber si havien estat 0fet que els seus propietaris,
el moviment feixista. En cas contrari

cupades pel
en

tar

cubans,
quedava

i

argentins, estessin implicats
clarament escrit que calia evi

reclamacions per via diplornatica.

Certament,

les ocupacions eran importants. En el rnes de setembre, la docu
dona fe que les existencies escassejaven, cosa que prova que la Ga
rriga no estava pendent unicament del que abans s'assenyalava. Alguns fets en
relaci6 als aliments be ho palesen, ja que, per exemple, eren demanats amb in
sistencia, a la Delegacio de Proveirnents de la Generalitat, bacalla per a1s nens
mentaci6

ens

madrilenys refugiats,

sucre

morigetes i cigrons.
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Calia organitzar un nou sistema d'avituallament, i mentre alguns aliments
intercanviats entre pobles veins, les vendes d'alguns articles, en especial el
blat, eren controlades i motiu de sancions per als qui contravenien les ordres del

eren

Cornite
Aquestes eren recorribles, pen') en cas desestimatori, eren rapidament
executades amb possiblitat d 'ocupaci6 de les botigues.
Era evident que el Cornite local de Milicies Antifeixistes volia portar enda
vant la iniciativa revolucionaria.
En mig de la documentaci6 ordenada, sobresurten uns documents
que de
.

mostren

una

forta preocupaci6 per la cultura.

Efectivament,

encetat el

mes

de

desembre, l'Ajuntament s'adrecava al Company-President de la Junta de Museus
de Barcelona, i demanava que aquesta es dignes a nomenar, com a delegat seu a
la Garriga, l'artista Jaume Llongueras, per tal de procedir a l'ordenaci6 de mate
rial, que des de diferents llocs i propietaris, havia passat a ser Patrimoni del po
ble. En aquells moments, cine mestres, d 'acord amb el CENU, prenien
playa a la
Garriga. El panorama educatiu semblava forca resolt, car a finals d'any calia su
mar al grup de mestres
existents, quatre mes, arribats amb els nens evacuats de
Madrid.

Tanmateix, pen), l'any 1936 es tancava amb una de les pagines mes dif'icils,
mes revolucionaries i alhora mes tragiques de la historia de la Garriga, ja
que
d'enca del 2 d'agost havien estat assassinades una xifra important de persones
que el vendaval revolucionari podria explicar, pen) dificilment justificar. Po
drien ser diverses les causes: L'existencia de diferencies
entre

els executors i executats, que provocaren,

ideologiques/personals

en un

moment de

follia col-lee

tiva, la mort d'unes persones que devien representar, als ulls dels executors, el
poder social establert des de feia molts anys. Potser, tarnbe, I'actitud religiosa

que mantenia a la poblaci6 imrnobil i sostreta a la necessitat d 'un canvi general,
i la creenca que les persones afins a la revolta feixista havien de ser eliminades

urgentment, tambe

en podien ser les causes,
dificilment, per altra banda, d 'es
hores d 'ara. .Sigui com sigui, la repressio sera present al llarg de molts
mesos a la poblacio, inicialment
cornencada per un sector de poblaci6, sota
l'empara de la revolta, i continuada despres pel bombardeig de finals de gener

brinar

de

a

1939, causat per l'aviaci6 franquista, i poe despres pels afusellaments d'al
garriguencs al camp de la Bota, morts tambe de dif icil justificacio per part
la legalitat del regim guanyador en aquell conflicte.

guns

de

,

1937: El canvi sofert per I'Ajuntament i el Municipi
L'aixecament dels pagesos el dia 1 de gener de 1937

L'enfrontament

rriguenca arriba
ment

entre

a un

Cornite-Ajuntament i alguns sectors de la poblacio ga
a cornencaments de 1937. L'enfronta

punt de paroxisme

d'alguns membres del Cornite contra els pagesos i de rebot contra la po
blacio arriba a un punt culminant que podia haver acabat amb victimes i
podia
haver portat la Garriga a una situaci6 imprevisible.
A partir de l'agost de 1936, la Generalitat havia establert l'ingres
obligatori
dels pagesos dins de la Fed eracio de Sindicats Agr icoles de Catalunya, la FSAC.
Aquesta era una Federaci6 (mica de Cooperatives Agraries dirigida per la Uni6
de Rabassaires, i certament hague de viure enmig de
conflictes, ja que dif'Icil
ment els sistemes de producci6 i distribuci6 agraris s'acomodaren al
que, en di
ferents llocs, alguns sectors anarquistes tenien i volien portar a la practica a tra-
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ves del col-lectivisme. El conflicte de la Fatarella, poble situat a la Terra Alta,
fou el mes sagnant entre els conflictes que sorgiren sobre aquesta questio ja
que, el mes de gener de 1937, moriren cinquanta pagesos autonorns lluitant
contra una exped icio que volia imposar-los la col-Iectivitzacio. Cal recordar que
la pagesia esmentada compta amb l'ajut de la Unio de Rabasaires i del PSU.
Excepcio feta de les morts, l'explicacio dels esdeveniments que portaren a
forts enfrontaments, la podem aplicar a la Garriga. Els pagesos es resistien ales
col-lectivitzacions que sobre el camp el Cornite aplicava. Per la seva banda, el
Cornite volia que els pagesos lliuressin i no amaguessin el menjar que tenien sota
el seu control, quan a la Garriga es necessitava una bona organitzacio de prove i
ments. Eis enfrontaments van anar creixent, i I'espiral de malestar augmenta
tam be a causa de la situacio revolucionaria i de repressio que al llarg d 'alguns
mesos la poblacio havia patit. L'1 de gener, la pagesia s'enfronta contra el Co
mite, i I'aldarull fou prou important, ja que no havien passat gaires hores de l'i
nici dels fets quan diversos camions de la CNT-F AI de Granollers, amb gent ar
mada, feien acte de presencia a la Garriga. A I'ensems, Guardies d'Assalt proce
dents de Barcelona, cridats pel PSUC de la Garriga, feien tambe la seva aparicio
armats. Eroles, anarquista, Cap de policia de Barcelona, tambe arriba acorn
panyat de mes gent armada. S'entra en negociacions, i s'evita que la sang corres
per la Garriga. El poble convocat espontaniament a sota el balco de l'Ajunta
ment fou pregat de tenir calma, i aixi va succeir. S'havia cornencat amb un con
flicte localitzat entre pagesos i Cornite, i havia acabat barrejant-s'hi el poble. El
PSUC de la Garriga s'havia posat decididament en contra del Cornite i assumia
un paper directriu en les negociacions en detriment del poder anarquista
local,
fet que cada vegada s'aniria palesant meso Poe temps despres, el dia 4 de gener
i donat que el mateix dia de Is fets esmentats el Consell Municipal havia dimitit
per considerar-ho necessari davant de la situacio real de la Garriga, es procedia
a constituir un nou Ajuntament. En efecte, les organitzacions
polftiques i sin
dicals garriguenques, amb una representacio de la Junta de Seguretat Interior de
Catalunya, procedien a fer-he. Signaven el document de constitucio membres
de la CNT, de I'ERC, de I'UGT i de la Unio de Rabassaires. Quedant vacants els
llocs corresponents al POUM i a Accio Catalana.
,

,

,

Les dificultats de la

practica revolucionaria
El nou Ajuntament es llanca a cercar credits i autoritzacions ala Conselleria
de Finances de la Generalitat, i grava la venda d 'articles considerats com de luxe
o que eren de primera necessitat. Les dificultats de control sobre els
preus de
venda continuaven sent dif icils de portar a cap, i per aixo el rnes de
febrer, es
publicava un prego per a tots els comerciants en general i per a la Co l-Iectivitat
de Flequers en especial, a causa de les denuncies fetes per
particulars, per falta
,

de pes, augment de preus i qualitat dolenta dels generes. Per altra banda, la Ge
neralitat forcava les col-Iectivitzacions per una normalitzacio al maxim de l'eco
nomia de

Catalunya. L'Ajuntament garriguenc rebia,

d'acord amb aixo un ofici
tenien encara el Cornite
de Controllegalitzat 0 en tramit de legalitzacio avisant-los
que, si no soluciona
yen aquest tramit, al cap de cine dies els serien
les
suspeses
operacions bancaries
i comercials. El mes de mary, la finca "EI Padro" era cedida a
l'Agrupacio Natu
ro-acrata, que va cuidar del conreu i va destinar-la a fins pedagogics. Durant el
que cornunica

urgentment

a

totes les empreses que

,

no

,
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d 'abril, les multes als botiguers continuaven, per vendes a preus superiors
les taxes fixades. Era evident que costava portar a terme el canvi revolucio

mes
a

nari.

Els fets de maig havien tingut el seu resso a la poblaci6. Hi hague un tiroteig
prop del local del Cornite, entre gent de la F AI i gent de I'UGT, pero les coses
no arribaren a tenyir-se de sang. De fet, es reflectien els greus problemes que a
nivell de direccions politiques constrenyien el moviment revolucionari. No hi
ha pero cap document a l'Arxiu Municipal que parli de manera clara del que va
succeir. La no ticia dels Fets, l'hem de descobrir a finals de maig, a traves d'una
relaci6 documental de les armes lliurades al Consell Municipal, per la CNT i les
Joventuts Llibertaries de la Garriga. Per tant, el silenci documental es practica
ment total. Fins i tot, la publicaci6 unro, subtitulada Organ del Front Popular
Antifeixista de la Garriga, no fa referencia als fets ocorreguts ala poblaci6 (3).
A cornencarnent s de jun y, segons les dades lliurades a la Conselleria de Pro
,

veirnents de la Generalitat, la poblaci6 arribava a 4.362 persones. Escassetat
d'articles alimentaris i augment del nombre de refugiats d'Euzkadi, amb la con
sequen t necessitat de reserva de noyes vivendes, donaven com a resultat unes
fortes tensions. Era per aixo que l'Ajuntament demanava, al Delegat General
d'Ordre Public, que destines tres parelles de Guard ies d'Assalt a la poblaci6 a fi
d'evitar alteracions de l'ordre.
Es interessant destacar de la documentaci6 la que fa referencia als enfronta
ments entre els pagesos i l'Ajuntament, cosa que fou constant al llarg de l'any.
Amb el canvi d'Ajuntament, la pagesia tampoc es sentia satisfeta. EI mes d'a
gost, i com a exemple d 'aquestes tensions, es publicava un Ban exigint dels ra
bassaires i agricultors que presentessin, en e l termini de tres dies, una declaraci6

jurada dels Ilegums,

tuberculs i cereals de

que disposaven

en

aquells

moments.

Les denuncies per infraccions de Is Sindicat agricola i cooperatiu eren abun
dants. Se'ls recordava que hi havia blat amagat i que els garriguencs no tenien
pa; que es portava be.stiar a vendre fora de la poblacio; que hi havia gran quanti
tat de patates amagades i que el poble no podia menjar. Els Ajuntaments de la
Garriga, l'Ametlla, i de Canoves i Sarnalus, coordinaven esforcos per al control
dels agricultors, pero malgrat aixo els pagesos de la poblaci6 no volien posar
se a ratlla encara que les necessitats per augment de poblacio eren ben paleses i
el perill d'aldarulls era imminent. Per altra banda, la Conselleria de Prove irnents
de la Generalitat havia negat el perm is per obtenir patates de la comarca d'Oso
na. Un comunicat datat a 14 de desembre, cursat a la Conselleria de Governaci6
i Assistencia Social, es descoratjador. Al final de l'escrit, s'indicava el que calia
,

,

fer per afrontar la greu situaci6.

Resistencia i sofriment: De 1938 als inicis de 1939
les dades documentals del mes de mary de 1938 la poblaci6 arribava a
habitants.
La Junta de Defensa Passiva que era la que ratificava aquestes
10.000
amb
rapidesa la construcci6 de tres refugis, dos situats a l'ex
dades, endegava

Segons

trem i

un

altre al centre de la

tament, malgrat els
de les

poblacio en previsio d'algun bombardeig. L' Ajun
vivien, continuava la seva accio d'ocupaci6

moments que es

finques desallotjades com aixi succe ia amb la de Carles de Rosse1l6, per
a la producci6 agraria en benefici comunal. EI darrer dia del rnes de

destinar-la
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maig de 1938,

l'aviaci6

franquista bombardejava salvatgement

la poblaci6 inde

fensa de la verna Ciutat de Granollers. Gran quantitat de ferits foren portats a
la Garriga, a l'Hospital Militar nurnero 6. Les escenes esgarrifoses de mutilacions
i morts, foren I'exordi que visqueren els garriguencs mesos abans d'un nou bom
bardeig -aquesta vegada sobre la Garriga- que dona un balanc no tan crescut
de morts i

ferits, suficients, pen),

per

a

posar

en

alerta l'anim -revolucionari

0

de la poblaci6, davant dels resultats contundents de la metralla. A mesura
que passaven els mesos, la su bsistencia era una necessitat a cobrir, cad a vegada
amb rnes urgencia, Els litres de llet disminuien al mes d'agost, en 40 0 50 per
dia, consequencia de la calor i de la falta de pinso per al bestiar. Igualment es
confirmava la disminuci6 d 'un 700/0 de l'aviram. La Junta de Defensa Passiva
duplicava esforcos: demanava als cafes que en cas de bombardeig retiressin tau
les i cadires, per acollir la gent, es preocupava per explicar la situaci6 i condi
cions dels refugis, s'esforcava en puntualitzar els toes d'alarma en cas d 'atac de
l'aviaci6 franquista. Els missatges entre la Junta Local de Defensa Passiva i la
Naciorial de Catalunya omplen practicament tots els documents de l'Arxiu Mu
nicipal, a partir del mes d 'agost. Sembla que la preocupaci6 vital era continuar
vivint com fos, deixant de banda la revoluci6, la frustrada revoluci6 llibertaria,
que la Garriga havia viscut durant alguns mesos. Encara, el mes de gener de
1939, el Comissari Municipal de la Garriga, signava a seta de les notificacions de
la Comissaria Municipal de la Garriga -no Ajuntament- decrets que imposaven
una taxa a algunes vendes. Ara be, no hi ha cap constancia que aquests tributs
fossin pagats i ingressats a la Comissaria Municipal. Era ja hora tardana. Ales a
caballes del mes de gener, la Garriga patia els efectes de dos bombardeigs. L'ata
balament fou descomunal. Els morts foren 13, fet que demostra la vilesa de I'a
tac, ja que fou contra una poblaci6 indefensa i totalment desconcertada pels
no-

efectes de la retirada.
L'1 de febrer de 1939, i despres d 'estar tres dies i mig ales seves portes i d 'un
parell de bombardeigs, les tropes de Franco entraven i ocupaven la Garriga. Feia
pocs dies que s'havien extingit els sorolls de Ies columnes de gent que fugien
cap a Franca. Uns altres estadants, militars en quantitat, s'establien en Iloc dels
refugiats i fugitius. Cornencaven, pen) les repressions i la preso i la mort per a
alguns. S'iniciava un nou perfode.
Cal fer algunes reflexions davant d 'alguns dels fets esdevinguts a la poblaci6:
1.- Durant els primers mesos es cometeren tropells i assassinats de persones
que simbolitzaven la imatge del conservadorisme i del clericalisme. La repressi6,
pen), durant el conflicte i com a sequela d 'aquest, fou portada a terme per una i
altra banda, ja que les morts per bombardeig i pels afusellaments entren c1ara
ment dintre d'aquesta tipologia. La mort, ames, es cobra moltes vides, en el
Front especialment, i en aquests casos en el bando l republica rnes que no pas
en l'altre (4).
2.- Foren moltes les ocupacions de propietats. Aquestes mesures foren porta
des a terme drasticarnent i positivament, en general, ja que les vivendes ocupa
des foren destinades especialment a l'allotjament de milers de refugiats. Aixo
pero, no evita, ans al contrari, moltes dificultats d'ordre i organitzaci6. El cas
d 'ocupacions de terres de conreu 0 ermes i les seves transformacions, formen
,

part d'un dels capitols rnes interessants danalisis economic de la poblaci6. Mol
tes

petites parcel-Ies foren millorades.
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3.- E1 gran augment de pob1aci6 cornporta diversos prob1emes, difici1ment so1ucionats per 1a manca de recursos de l'Ajuntament. EI control de reserves ali
mentaries i de les disposicions sobre el racionament es va fer cada vegada mes
dificil. La contrarevo1uci6, logicament, existia des del primer moment.
4.- D'antuvi va ser important l'atencio que es dona a l'ensenyarnent. Calia do
nar nous continguts a I'educacio i pot dir-se que, en general i ateses les circums
tancies, els mestres deixaren un bon record huma i professional del seu pas.
5.- Des del comencament de la guerra, tingueren gran importancia alguns mem
bres faistes. D'enca del mes d 'agost de 1937, hi ha un canvi dins de les estruc
tures de poder municipal. Perd relativa importancia la F AI es Jiquida el POUM.
A partir d'aquesta epoca es passa a una situaci6 de clara organitzacio-resisten
cia, davant del caire que prengue 1a guerra.
6.- Revoluci6-Guerra: La Garriga visque amb intensitat les dues situacions per
altra banda ben dificils de destriar. Que s'assimiles 0 no el proces revolucionari,
de manera intensa, honesta, 0 com a circurnstancia, forma part de l'estudi de les
mentalitats de l'epoca. Exemples, pero ri'hi ha per constatar que la revoluci6
fou l'eix mes important que domina 1a vida dels garriguencs, fins practicament
sis mesos abans d'acabar 1a guerra i d'acabar aquesta amb la revoluci6.
,

,

Notes
1. Amb posterioritat a aquesta Ponencia fruit d'un treball de recerca en 600
documents aproximadament, va ser editat el llibre "Revolta i Guerra Civil a la

Garriga (Valles Oriental) 1936-1939". Aquest llibre tracta amb mes profundi
tat el tema del conflicte, uti1itzant major nombre de documents i altres fonts
d'investigaci6, a part de les de l'Arxiu Historic. Vegi's: GARRIGA ANDREU,
Joan, "Revolta i Guerra Civil (Valles Oriental) 1936-1939". Ed. L'Aixernador,
edicions Argentonines, Julio1 1986.
-

2. Un article sobre aquest tema em va ser publicat a la Revista "L'Avenc",
n.o 40, juliol-agost 1981, amb e1 titol: "La Garriga, 1 de gener de 1937. L'ai
xecament de1s pagesos". Pags. 61-64. Hi ha un" treball sobre aquest esdeveni
ment fet per Marti Sunol Genis, no publicat, pero molt interessant. Va ser pre
sentat en una Ponencia del Centre d'Estudis de l'Associacio Cultural de Grano
llers, e1 dia 6 de mary de 1978, amb el t itol: "Reflexio a l'entorn dels fets de
gener de 1937 a 1a Garriga".
3. Aquest periodic bilingue, de quatre pagines i venut al preu de 15 centirns,
aparegue cada dissabte, a partir del 20 de mary fins a1 29 de maig de 1937. No
ho va fer e1 dissabte dia 8 de maig de 1937. La col-leccio completa d'aquest pe
riodic es troba a l'Arxiu de la Fundaci6 Josep Mauri.
4. Els morts a consequencia del conflicte van ser, en el cas de la Garriga,
d'una xifra forca alta. Em remeto, per a un millor coneixement d'aquesta ques
ti6, a1 llibre ja esmentat sobre 1a revolta i 1a guerra. Com a breu informaci6,
s'adjunten pero 1es valoracions estadistiques fetes en un total de 120 persones,
,

no

totes

elles, garriguenques,

com

ja s'especifica:
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I.

Garriguencs victimes de la repressi6
esdevinguda amb la revolta:
a) Assassinats
a pres6

Promig

13

b) Morts

d'edat

48'08

1

Total
2.

V ictimes

22

14

victimes de l'aixecament
militar i de la repressi6 feixista/franquista:
a) al front
b) morts per les ferid es

Garriguencs

28

c) bombardeig de la Garriga
d) altres bombardeigs
e) afusellats

25'7

1

18

8

21 '3

:2

40'5

7

40'2

Total
46
3. Total de garriguencs morts:
60
4. Persones no garriguenques i domiciliades a
la Garriga per raons de la seva comunitat,
que foren assassinades:

2

30'8

sense

dades

5. Persones assassinades, no garriguenques,
relacionades especialment amb la poblaci6:
3

6. Persones

No

suficientment

representatiu
no

garriguenques,

victimes del

bombardeig feixista/franquista

de

29/1/39:
5

22'4

5

43

7. Altres victimes forasters

0 de ve inatge
desconegut:
a) registrades a la Garriga per mort violenta
b) morts a partir d'1/2/39 per anna
de foe 0 sequeles de
guerra

c) soldats morts

la clinica militar
d) Persones mortes ala clinica, per
causa del bombardeig de Granollers
a

8. Cadencia temporal dels morts garriguencs,
de 2 d 'agost de 1936 a 12 de
marc de 1939
5 mesos (aprox) de 1936
12 mesosde 1937
12 mesos de 1938
2 mesos i mig (aprox)
de 1939

4
38
3

23

28'8
52'5

"-

49'3
24'5

26

25'6

20

30'6

12
!
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Inici, plenitud

i decadencia

de les Fires de I' Ascensio
de Granollers

Felicitas

Miyares Morante
Desembre 1984
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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
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de la banda de Llevant

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
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Agricola, l'any

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
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estimular el bon fer
en

anys successius.

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
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ma-

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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Serra, pintor granolleri

Salvador Llobet i Reverter

Juliol1985
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Malgrat que el nostre biografiat nasque a Barcelona el dia 18 de juny de l'any
1912, diem que es un pintor granollerf perque hi vingue ben aviat, als dos anys
aproximadament, fill d'uns venedors de roba que venien al mercat de Granollers
i a altres de la rodalia, el dijous 0 quan s'esqueia, com a Vic els dissabtes.
Fou naturalment un miny6 com tants d'altres, que cresque al carrer de l'Al
ba, avui Guayaquil, i vulgarment carrer de can Xarul-Io del motiu que tenia la
cansaladeria de la cantonada del mateix carrer amb el del Pr Incep, avui Princep
de Viana. Un noi que jugava al carrer i sobretot ala contigua Placa del Peix, en
la qual el petit 'transit de l'epoca hi era inexistent.,
Alla cresque junt amb el seu gerrna Adelli, un parell d'anys mes jove que no
,

pas ell i assist!

a

l'Escola dels Germans de les Escoles Cristianes que estava ins

tal-Iada al cap d'amunt 'del carrer de Ricoma 0 Ricerna, termener pel nord amb
cl Centre Catolic i pel Sud i Ponent pel carrer de can Molina i pel carrer de Sant
Jaume. Aquesta escola (i deixeu-rne-la explicar que tambe havia estat la meva)
aprofitava el fossat de les muralles de Granollers i aix i tenia unes classes en el
anomenarfen el scrnisoterrani i el pati, tam be mes baix que el carrer, en
entrava per uns esglaons pel carrer de can Molina i formant un rec
s'hi
qual
fins el carrer de Sant Jaume; aquest fossat tombava vers el nord,
arribava
tangle
seguint el tracat de la muralla, per dessota el pati del Centre Catolic i en aquest
tros que arribava fins a la placa de l'Esglesia, hi havia l'hort del convent.
En aquest col-legi passa el nostre home tota I'escola primaria. Fou un alumne
com els altres, excepte en el dibuix, en qual disciplina dernostra esser un alum
ne privilegiat. Ja en aquell Collegi el seu professor gerrna Ildefons Ii feia copiar
dibuixos i pintures de Rafael, segons explica en Serra en un seu llibre publicat

que

ara

el

el1951.

Al sortir de I'escola als 14 anys passa a escriure en un bane, pero el seu cap
estava per aquestes coses. Ell somiava el dibuix i, despres, els seus pares l'en
viaren a Barcelona a treballar en un taller de dibuix litografic, es a dir, sobre pe
dra, aprofitant unes coneixences familiars.
EI xicot passa a treballar doncs, a la Barcelona vella, a casa del senyor Juli
no
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er

pis, que es un carrer que va del carrer Sant
Pere mes Baix al carrer Alt de Sant Pere. De moment quan va entrar dapre ncnt
a la casa convisque amb el seu patro que vivia a l'Eixarnple de Barcelona. En els
moments que tenia lliures en el taller litografic 0 industrial, els ocupava en di
buixar coses mes 0 menys artistiques i, adhuc si estava sol, segons m'han contat
testimonis presencials, en lloc de dibuixar el que el patro Ii tenia encarregat, ha
vent dinat sobretot, es dedicava als dibuixos mes adients al seu taranna.
Al mateix temps aprofitava els lleures del vespre per anar primer a Dibuix a
Llotja i despres al Cercle Artistic de Sant Lluc, on dibuixaven models del natu
ral. Aviat pen) s'allibera daquest ofici que trobava poc interessant i es posa a
treballar per ell, principalment en dibuix publicitari, en la part minima que ne
cessitava per guanyar-se la vida.
Entretant I'horne agosarat com era, escrivia articles apassionats a La Gralla,
defensant el Romanticisme, parlava aix i mateix de temes mes 0 menys abstru
sos, s'esplaiava fent poesia junt amb el malaguanyat Joaquim Estape, molt do
tat per a la poesia classica com corresponia a un ex-estudiant de capella, que co
neixia prou be eillati. Per cert que d espres de la guerra no n'hern sabut res mes

Costa, al

carrer

de Monac n.O

14,

1

,

d 'aquest

Estape.

Serra a mes, era l'anima d'una penya que anomenaven la Penya Literaria, que
havien format al "Bar can Quirico" i que tingue uns quants anys de vigencia
abans de la guerra. La febre literaria tingue 1I0c principalment entre el 1929 i
1931, en els quals sostinguerem amb mi alguna polemica, jo des de Paris, on vaig
residir mes 0 menys un any i mig. La febre period istica se'ns estronca a ell i a
mi, vers l'any 1932 i 1933, ell mes preocupat amb la seva deria d'artista dibui
xant i pintor i, personalment perque vaig cornencar estudis oficials que no em
deixaven lleure.
Entretant ell i jo, al mateix temps engrescats amb la filosofia assistfrern a un
curset que el Dr. Xirau Palau donava a l'Ateneu Polytecnicum, del carrer Alt de
Sant Pere. Amb tot aixo s'ana afermant la nostra amistat que va durar fins a la
seva mort ocorreguda el 9 de febrer de l'any 1976.
El fenomen pictoric no exclo ia el literari. Serra fou sempre un gran lector i
un polemista. En plena epoca literaria, a mes de la pictorica, el 18 de setembre
del 1932, i com a cloenda de l'exposicio, que deuria esser la primera del, des
pres, fames ceramista Antoni Cumella, a la Biblioteca de Granollers, en Fran
cesc Serra dona una conferencia organitzada per l'Agrupacio Excursionista de
Granollers, amb el tema "Retorn a1 C1assicisme" en 1a que ens demostra l'entu
siasme que sentia per Goethe i la seva frase "feu obres bones i fareu obres cla
ssiques". Es queixa ja de la depreciacio que fan del dibuix alguns artistes mo
derns. Diu que "per orientar la nova pintura cal retornar als classics p ero per
vies modernes. Classicisme no vol pas dir agombolament sisternatic de discipli
nes acaderniques ni tampoc desenfrenada passio intu itiva, sino el perfecte equi
libri entre la facultat creadora i e1 domini tecnic", (Butlleti Agrupacio Excur
sionista de Granollers, novembre-desembre 1932, p.113).
Com a dibuixant ja havia presentat l'any 1931 una Exposicio a la Sala Pares
de Barcelona i ja hi crida l'atencio com a futura prornesa art istica d 'aquell mo
ment. L'any 1935 en e1 Salo de Primavera celebrat a Barcelona, e1 Museu d'Art
de Cata1unya adquireix un de1s seus dibuixos i guanya el Premi Mares, que era
una Borsa de Viatge a Paris, alla s'interessa i aprofundeix l'estudi dels impre-
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ssionistes francesos i els renaixentistes italians, aprofitan tuna exposicio d'art
italia al Petit Palais de Paris. El mateix any 1935 presenta a Granollers en una
exposicio col-Iectiva una de les primeres pintures, que ja feu sensacio, "EI Nu
del LIibre", pintura que per cert no se sap on ha anat a parar, despres de la seva
adquisicio pel dramaturg Llu is Elies, gerrna del pintor i critic d'art "loan Sacs"
o Feliu Elies.
En aquesta epoca, l'any 1933, s'unf en matrimoni amb Joaquima Sitja i Na
varro, lIetraferida com ell i que l'ajuda sempre, amb la seva cornprensio i el seu
sacrifici, que no fou petit en els primers temps, dedicats tots dos ales po ssibili
tats de disposar tot el temps possible a la tasca artistica que ho dominava tot.
Cal explicar tambe l'estfrnul i l'ajuda de la mare, que per cert s'acaba aviat, per
morf tragicament en accident de circulacio poc abans d'acabar la guerra.
Pen) vingue la guerra i el truncament de la funcio artistica: mobilitzat a
l'exercit republica, ana a parar al Front d'Arag6 i despres al Front de Lleida.
Son temps de suplici i sofriment que no fou ni podia esser adequat a la creacio
artistica. Pen) la guerra tingue fi iamb ella una nova calamitat. Serra i la seva
muller foren detinguts i empresonats a Granollers pel que aleshores s'en deia
"Ajuda a la Rebel-Iio ". Afortunadament es pogue demostrar no hi havia causa i
el processament fou sobressegut i vingue el retorn a la febre pictorica, Tot i aix i
li queda a Serra un gran disgut de Granollers a causa d 'aquesta captivitat que Ii
costa superar. Pero si una denuncia infundada el feu ficar a la preso tarnbe gent

que

,

de Granollers l'ajuda

a

sortir-ne,

sobretot els senyors Gasset que

es

portaren

magnificarnen t.
Son aquests anys de gran reflexio i malgrat les grans admiracions per a Ingres
seu propi camf fugint de les influen
tot aquest temps una colla de distin
cions. 1 a en el 1936 i 1937 durant la nostra guerra fou invitat a exposar a Pitts
burg (EE.UU) i en el 1942 comencen les seves grans realitzacions: a l'Exposi
cio Nacional de Belles Arts de Barcelona son molt celebrats dos retrats ala rni

primer, Degas, Togores, Nonell, ell cerca el
cies que malgrat tot traspuen. Assoleix en

que tenen per model a la seva esposa ique despres han estat profu
reproduits i divulgats.
Cornenca una epoca en la qual es molt sol-Iicitat com a retratista a la mina de
plorn sobretot, pero que aviat acaba, per no arribar a l'amanerament. L'any
1943 guanya la Segona Medalla de Pintura a l'Exposicio Nacional de Belles Arts
de Madrid, que li representa un est imul, sobretot perque es de pintura. Malgrat
l'exit artistic les estretors econorniques continuen, si be amb menys forca, perc
na

de

plom

sament

Ii preocupen.

Es

en

aquest temps que per salvar dificultats mes

"poulain"

a

la Sala

Gaspar

ment de les vendes de les

a

0

menys

canvi d 'una retribuci6 mensual

temporals entra de
liquidar en el mo

a

exposicions.

Entre tant guanya el Segon Premi del Concurs Sant Jordi de la Diputacio de
Barcelona i el 1953 el premi corresponent a la Segona Medalla de Dibuix a l'Ex
posicio Nacional de Belles Arts a Madrid. I per continuar amb les condecora
cions guanya la Primera Medalla de Pintura, l'any 1957, a la tambe Exposicio
Nacional de Belles Arts de Madrid. Assolits ja aquests premis importants no es
torna a presentar a exposicions de la capital d 'Espanya. Perc rep encara altres
distincions a Barcelona, a Exposicions de l'Ajuntament i del Circol 0 Cercle Ar
tistic, encara el 1960.
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Els tractes que tenia amb la Sala Gaspar no son prou seriosos car malgrat.que
el 1966 organitzen una exposicio antologica amb un centenar de pintures,
les liquidacions no son tan elares com caldria i l'exploten i enganyen miserable
ment. Si be encara que els bons amics Ii aconsellavern que mar xes daquella or
ganitz acio, ell no vol haver-se de preocupar de vendre les seves obres i hi conti
nuava encara que fos per mercia.
en

Perc) la Sala Gaspar s'aboca a una altra mena de pintura; es reservaren les 0bres d 'en Serra sense fer-ne gaires exposicions. Desencisat per les directrius dels
germans Gaspar i els tractes comercials poe correctes que en rebia, el nostre ar
tista es traspassa a la Sala Pares on hi continuava encara en el moment del seu
traspas que tingue Hoc el dia 9 de febrer del 1976, victima d'una hernorragia ce
rebral que el feu morir al cap d 'una hora. Segons la seva voluntat, malgrat ha
ver mort a Barcelona, fou enterrat al cementiri de Tossa de Mar, on hi passava
temporades i s'hi havia bastit una casa que la familia encara conserva.
Fins ad la seva vida podriem dir anecdotica, pero en manca l'analisi de la se
va obra. No insistire sobre el particular per manca de coneixements suficients i
J mes perque penso que sera millor contemplar i comentar algunes diapositives
de les seves obres mes representatives que presentarem seguidament.
Tota la seva vida fou orientada a la importancia del seu treball i a l'obra art is
tica com ja hem indicat anteriorment. EI plantejament teoric de l'obra d'art i
no solament plastic, sino adhuc literari, fou una obsessio continua. EI seu do
mini del dibuix, penso que condicio na la seva visio artistica, que no necessitava
camuflar les dificultats dels models, car les dominava abastament. Tingue sem
pre una independencia absoluta i no es deixa portar per les modes 0 atrevides
accepcions de l'art, sino que fou sempre ell mateix i el seu propi concepte artis
tic, fruit de les seves reflexions, comparades amb les dels grans mestres sobretot
i d'un convenciment del cami que, amb to, ana variant a traves de la seva vida,
pero sempre seguint una trajectoria de la gran tecnica de dibuix que no li feu
engavanyar la formula pictorica. L'any 1932 en la conferencia de Granollersja
propugnava un classicisme obert ales innovacions necessaries.
Per altra banda fugi sempre de protagonisme i no s'aparta de la seva via per
afany de fer-se notar seguint modes 0 invencions mes 0 menys transcendents.
Personalment vo lgue passar desapercebut i confiava nomes en la seva obra.
Hem dit la influencia admirativa que de petit tingue de Rafael, aconsellat pel
gerrna Ildefons de les Escoles Cristianes, tal com ell confessa en un dels seus es
crits. Despres, ja mes enlla es senti seduit pels rneravellosos dibuixos dIngres
que efectivament no eren ni amanerats ni freds. Aquesta influencia ingressiana
es veu clarament en molts dels seus dibuixos de la primera tongada i en algunes
de les seves pintures primeres: recordarem ara i veurem despres, el magnific
"Nu del llibre" exposat a Granollers l'any 1935. Aquells dibuixos tambe efec
tuats despres del 1939, 0 sigui despres de la guerra per dir-ho en termes crono
logics habituals entre nosaltres, recordaven influencies, pero tot i aixi eren per
sonalment profunds i propis.
EI dibuix que feu a l'escultor Mares, al pintor Vila i Puig per exemple, publi
cat en el llibre "Fi Serra. Pinturas y Dibujos" de l'any 1951, tenen una
forca de
caracter indiscutible. No tenen res de vacuu realisme 0 naturalisme, sino que
penetren l'interior del personatge. EI domini del dibuix a la mina de plom, que
es el seu fort en aquell periode, ell no el considera definitiu. En un interviu de
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l'any 1944 dec1arava: "em sentiria defraudat si mimagines la meva obra futura
una prolo ngacio mes 0 menys felic de la meva obra present. Abans de tot,

com

vull esser sincer amb mi mateix i he procurat mantenir la meva impaciencia en
molts moments
segueixo creient que la meva actitud no es equivocada.
L'exemple illustre de quasi be tots els pin tors ens demostra que l'evolucio s'es
tableix en un sentit de major llibertat progressiva i no al reves, com succeeix so
...

vint al nostre

pais".

Ell es senti sempre atret pel dibuix de la figura humana i per la femenina so
bretot. I l'evolucio ana venint de mica en mica. Si els tons clars havien estat una
de les seves maneres preferides en els retrats de noies adolescents, escrivia jo el
1951 en un pro leg en el llibre abans esmentat, aviat passa al joc de clarobscurs.
En el dibuix sobretot en els retrats masculins, destaca la profunditat psicologi
ca dels seus personatges. No es mes que l'evolucio de l'artista preocupat per la
veritat que sent en els moments successius. Sempre pero sobresurt el domini
del dibuix, encara que no e s un fi, sino el suport el mitja de pintar be.
Aquesta preocupacio pel dibuix pogue arribar, en cert moment, a afectar la
seva realitzacio pictorica, a un ensucrement de les seves teles, pero que fou co
,

,

rregit

immediatament. En la

seva

reaccio

cerca un

,

dibuix menys retallat

en

les

llarga temporada abandona el dibuix propiarnent dit, es
dedica unicament a la pintura, per a evitar aquella propia influencia, al mateix
que a arribar a esser mes conegut com a pintor que com a dibuixant, car en a
pintures i durant

una

questa darrera activitat

era prou reconegut.
Tristan la Rosa, critic d'art de La Vanguardia, fa anys deia, que com a pintor
posava una nota de sensualitat ales seves teles. Utilitza, son les seves paraules,
una coloracio discreta i suau, amb uns grisos clarobscuristes, en els quaIs la llum
hi juga un paper preponderant. Arriba despres a un aspecte mes impressionista,
no tan lligat a la Ifnia d ibuix fstica, cercant la seva manera d 'esser, mostrant la
seva personalitat amb una tecnica mes segura i lucida. Diem nosaltres, que vol
esser un pintor conscien t, cercant un caracter mes calid i viu en el seu art.

de la pintura eri aquest moment dels anys �1945-50, coincideix a usar
la sanguina i el carbo com en els seus bocets i estudis de taller;
dibuixos
en els
aixo s'ajunta a un canvi ternatic, de sentit menys decoratiu, d 'arabesc menys
italianitzant, i una digitacio pictorica mes fragmentada i aillada. Els seus qua

Apart

son illuminats a plena llum i cerca en el clarobscur un concepte mes
forma, si be amb d ibuix rigoros i d'intencio profunda.
pictoric
mai
No volgue
seguir les tendencies de la moda deshumanitzant, sin6 in ten tar
una "temperatura" humana. Les seves figures no son simples dibuixos ni pintu
res fotografiques, ni caigue mai en un academicisme indolent.
Si hem dit que primer t ingue la influcncia d'Ingres en els seus dibuixos i en
el temes dels nus fernenins, aviat senti l'atracci6 del pintor Togores com es pot
veure, com a exemple, els retrats dels nens Ramoneda a Granollers i una pintura
d'infant que es troba a l'Ajuntament i que esta 0 estava al Salo de l'Alcaldia.
Com hem indicat abans, passa per un periode degassia amb les ballarines i el
moviment ingravid dels seus models. Nonell i Velazquez tarnbe Ii eren admirats.
Pero aviat estigue corpres per les pintures i els temes de Vermeer, aquell pin
tor ho landes del segle XVII, no molt prolific, pero d'un valor que fins fa poe no
Ii fou reconegut. Les escenes casolanes, amb figura humana i el pretext dels in
teriors, perc sempre amb lIuminositat mes accentuades que en les pintures de
dres ja

no

de la
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l'obsessiona durant la major part de la seva vida de pintor. Pen) aixo
vol dir una imitacio servil del mestre d'Holanda, sino que son les idees gene
rals que el porten a una concepcio propia de la vida casolana de Ies seves mo
dels. Com es natural no sempre pinta sota aquest prisma sino que varia cons
tantment els temes i s'hi veu la visio del seu propi concepte pictoric.
Passa molts perfodes pintant, pero en altres Ii retorna la deria del dibuix. Te
nim una mostra antologica d'aquests dibuixos seus en el Ilibre que l'Editorial
Parramon li publica el 1973. Molts, son acolorits; abandona la punta seca a la
mina de pIom. Son temes variats, d 'epoques tambe diferents, perc hi predomi
nen els de la darrera etapa. En el proleg deillibre, Santos Torroella indica que
son dibuixos que tendeixen a pintures 0 pintures que tendeixen a dibuixos. En

l'holandes,
no

aquestes obres, diu, hi ha una gran riquesa de matisos: la taca, la Bum, les mit
ges tintes, les textures, l'atmosfera i tota classe de qualitats des de les tactils
fins ales crornatiques. Per aixo utilitza diferents recursos: la tinta xina 0 xinesa,
la ploma, ellavat, la sanguina, el bistre, el carbonet, la mina de plom, la creta de
distintes tonalitats amb l'afegit del pastel i la guatxa. Santos Torroella troba en
aquests dibuixos (en veurem uns quants en diapositives) les Bums i les ombres
lentes que tant plaien a Nonell. I un talent meditatiu, amb sensibilitat que apro
fundeix en l'interior del personatge. Son, dic jo, uns personatges serens, repo
sats, que no tenen anecdota ni es fan destacar per sf mateixos. En uns les for
mes del cos i les cares ben dibuixades, en altres volgudament mes borroses, en
cara que pintades coetaniarnent, en l'intent omnipresent de no caure en l'ama
nerament. Personatges
amb posicions de totes menes, am b escorcos violen ts
que el domini del dibuix Ii feien facil.
Volem remarcar que si be hem parlat d'influencies que mes 0 menys reflectf
no Ii fan perdre la seva personalitat que es sempre inconfusible. Pen) sempre fi
del a les formes mes 0 menys estilitzades, mes 0 menys espiritualitzades, fugint
del que ell anomenava art a la moda. En eillibre seu de l'any 1953 "L'art con
temporani" diu "Quan un art nacional no s'ha deixat avassallar per l'exit inter
nacional d 'un art rnes fames, la posterioritat ha aplaudit la resistencia d 'aquells
artistes rea cis a acceptar qualsevol escola per sublim que fos als contempora
nis
L'epoca actual es epoca de consignes, d'slogans. Segons aquests cal tenir
l'o ida atent a la nova veritat universal i no perdre de vista la Novissima que ens
pot arribar d 'un dia a l'altre i trobar-nos desprevinguts. Es tendeix a uniformar
a tothom en la mediocritat. Es respira una atmosfera d'estimul i benevolenca a
la nul-Iitat 0 a la insignificanca que es contagia a una inconcebible moderacio a
destacar I'excel-lent i el singular, el resultat del qual es l'inefable aiguabarreig, la
macarronica pluralitat de noms de la pintura catalana actual".
Per a veure be el pensament d'en Francese Serra, reprodu irern un fragment
d'un apendix al cataleg de la seva exposicio antologica de l'any 1966 a la Sala
la realitat en pintura ha anat gradualment perdent vigencia i esta
Gaspar:
ales portes de desapareixer de la ternatica actual. Pel que afecta a la meva mo
desta condicio de pintor catala, jo nornes puc recorrer a un argument personal
de fidelitat que, si fos novel-lista, poeta 0 periodista, no tindria necessitat d'in
vocar. En efecte com a literat, jo podria descriure realisticament un tros de pai
...

"

...

satge,

0

una

posta de sol, i el pul-Iular d 'una gran ciutat i no m 'hauria pas de
a poeta podria ocupar-me dels sentiments intims 0 col-lectius

justificar. Com
que floten

a

l'aire del pais,

en

termes molt entenedors iamb
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una

temperatura

humana integralment comunicativa.

Si fos

periodista podria

escriure

en

una

prosa normal sobre la problematica actual que s'enllaca amb els problemes de la
societat d 'ahir iamb la prosa perfodistica de la mateixa societat. Pel que es pal
es veu, en literartura mes aviat estern lluny de l'esteticisme orgiastic, refinat
escandalos dels manifestos realistes de la nostra adolescencia, de l'anomenada
"poesia pura" airejada per l' Abbe Bremond ide I'abast d 'aquella celebre respos
ta de Mallarme: "Pero estimat, no es pas amb idees que es fan sonets, sino amb
paraules!" 10 em decantaria a suposar que les preocupacions dels poetes d'avui
son impel-lides a exposar alguna cosa mes que la rnusica de les esferes. Pero des
graciadament, no es tract a de literatura, sino de pintura i per tant, ens trobem
en un fet tan paradoxal com es vulgui, pero evident issim, inesquivable. En ge
neral tothom que ha disposat d 'una ploma mes 0 menys professional i ha consi
derat un deure 0 un plaer d'ocupar-se dels productes de la nostra professi6, sal
vant poquissimes excepcions, aquestes plomes s'han dedicat a l'exaltacio i

pa i
o

dels innombrables experiments pictorics-simbolistes 0 anti-representa
tius que s'han succe it d'enca del cubisme enca. Els simptomes que ja observava
el filosof Ortega i Gaset s'han anat perfilant i generalitzant; pero nornes en
part. La deshumanitzacio ha progressat... sols en pintura. La literatura segueix
humanistica com abans, mes humana i realista en conjunt que no era la literatu
ra de la tercera decada del nostre segle, que es quan es publica "La Deshumani
zaciori del Arte"."
gosaria a dir que encara conservo 1 'en tusiasme i l'alegria

lloanca

...

intima d'intentar traduir amb

rodeja".
Aquesta
nia

no

una

mica de

poesia

la casolana realitat que

ens

denuncia, pot explicar que la critica conternpora
seva obra. Ara, la novetat, la recerca de camins
diguin res i en molts casos tampoc siguin res, s6n el que es

actitud que Serra

ha exaltat

nous encara

com

calia la

que no
la recerca de

nous camins cal
sempre esforcar-nos i en tota la histo
s'ha
cal
tambe
valorar-ne els resultats aconseguits.
ria de l'art sempre
produit,
ella
L'obra de Serra te importancia per
mateixa, encara que algu lamenti per
domini
del
dibuix
no
es
amb
el
seu
dirigf per carnins diferents; segueix una
que
via del seu esperit convencut i es de qualitat en si mateixa si ens deixem d'esco
les, de modes i d'snobismes. A tots els artistes ha passat que se'ls han reconegut
rr.es merits al cap d'uns quants anys de la seva mort. Penso en aquest moment
en l'ara fames pintor valencia Sorolla que passa una epcca que se'l valorava poc,
i actualment hem vist, amb motiu de la recent Exposicio que es celebra a Barce
lona dels quadres que te al Museu de l'Havana, que tota la critica l'ha exalcat

valora. Si

en

magnificament.
Pero abans d 'acabar deixeu-me parlar d 'una faceta poe coneguda: la seva pro
literaria. Hem recordat els escrits i les poesies (que tarnbe son escrits) que pu
blicava al periodic local La Gralla dels anys 1929-1932. Eren escrits d'unjove
net autodidacte, sense estudis mitjans, enfarfegat de lectures mes 0 menys dige
rides, que parlava de tots els aspectes literaris, com feiern tots els que teniem
inquietuds en aquell moment. Pero si llegim el seu llibre del 1953 "L'Aventura
de l'Art contemporani" hi veiem un assagista consumat, amb un estil sorpre
nent. Es pot estar 0 no estar d 'acord amb les seves teories, que ara no es hora de
discutir, perc cal acceptar que sap escriure molt be, exposar perfectament el
que vol dir, amb una riquesa de lexic admirable, amb concisio, utilitzant sernpre les paraules exactes, sense mots sobrers, escrit amb precisio. 10 que m'he
sa

,

.
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guanyat la vida parlant i escrivint, ho trobo realment excel- lent i demostra que
ha sabut solventar les dificultats.
Podem ara expIicar un secret: ja de jove escrigue una novel-la mes 0 menys
autobiografica, "Raval", inedita i sobretot un "Diari" que dura molts anys i
que te

unes

quantes centes pagines, que per referencies

-car no

l'ensenyava

es de molta qualitat.
En resum: En Francese Serra ha estat un artista pintor de primerissima qua
litat, un home sincer i sencer, humanista, catala de so carre 1 que ha escrit centc
nars de pagines en aquests anys de dictadura, totes en catala. Un artista que ho
nora Granollers, encara que no en fos fill, pen) per la seva trajectoria juvenil,
pel seu lligam familiar a Granollers, per la frequencia de les seves visites, pel seu
matrimoni amb una granollerina de socarrel, el considerem de casa.
L'Ajuntament li dedica el nom d'un carrer cap als afores de la ciutat que de
moment names te una casa. Pero ja creixera, tal com creixera amb el temps, el
prestigi del seu nom. Jo recordo ad amb emoci6 l'amic fratern amb el qual tan
tes converses sobre els neguits de l'art haviem tingut. Aquesta dissertaci6 d 'avui
no es res mes que l'interes de remembrar i exaltar la seva memoria iamb ella el
rna i-

seu art

immarcescible.

Per acabar passarem les diapositives de part de la seva obra, de les quals he
parlat que ajudaran a coneixer i valorar el nostre biografiat. Moltes gracies.

Granollers,
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1 de juliol del 1985
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loan Garriga i Andreu
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Felicitas Miyares i Morante
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Francese Serra, pintor granolleri
Salvador Llobet i Reverter
luliol 1985
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