PROGRAMA FESTA MAJOR 2017, SANTA COLOMA DE FARNERS
ELS ANUNCIS COLOMENCS DE FA CENT ANYS (o quasi), per Miquel Borrell i
Sabater, historiador
Segons el diccionari de l’Institut d’Estudis Catalans un anunci és un avís mitjançant el
qual és posada alguna cosa en coneixement del públic. Abans de la proliferació del paper
imprès, els anuncis eren orals (algutzirs tocant un corn per convocar el veïnat) o bé físics
(una enclusa a la porta d’un ferrer, una branca de pi en el balcó d’una casa que venia vi).
Recentment, els anuncis s’engloben dins l’activitat anomenada publicitat i poden ser
dinàmics (vídeos, televisió, xarxes socials) o estàtics (diaris, revistes, una tanca
publicitària). Hi ha anuncis que només anuncien, ensenyen, mostren, indiquen (Sabates
Puig, carrer X, obert de deu a vuit) i d’altres que promocionen el producte (Sabates Puig,
les millors per caminar per muntanya i a ciutat, no n’hi d’altres igual de bones, carrer X,
obert de deu a vuit).
Anuncis, publicitat, màrqueting ocupen milers de pàgines i milions de bytes i no és la
meva intenció endinsar-m’hi, només aquest paràgraf inicial per passejar-nos pels primers
anuncis apareguts a Santa Coloma a principis del segle XX. Els anuncis ens donen una
idea de com era el poble, quines eren les seves activitats econòmiques, quins els seus
gustos decoratius, on estaven situats els comerços i negocis. L’any passat una mà anònima
deixà a la bústia de l’Arxiu Històric Comarcal de La Selva (carrer Beat Dalmau, davant
de can Carrié) un programa de la Festa Major de l’any 1922, un dels més antics que es
conserven. En aquest programa de la Festa Major de 2017 no farem res més que passejarnos visualment pels anuncis del llunyà 1922. Cal dir que l’Arxiu conserva una molt bona
col·lecció de programes de la Festa Major de Santa Coloma, i qui vulgui distreure’s fruirà
fullejant programes dels anys trenta fins a l’actualitat: anuncis, articles, poemes, les
programacions del cinema, els balls i orquestres, l’envelat, els “palcos”, els balls de gala.
Llegir un d’aquests programes és retrocedir en el temps i recordar com érem fa cinquanta
o vuitanta anys, què fèiem, què hi havia.... Us recomano no una, sinó vàries visites a
l’Arxiu, sé que sereu molt ben rebuts i us ho passareu molt bé. De més a més, calefacció
a l’hivern i aire condicionat a l’estiu. Us deixo amb els anuncis, fixeu-vos que són
alfabètics, sense dibuixos, només títols i informació escrita, les filigranes es restringeixen
als voltants de l’anunci, en el marc. Només un anunci té dibuix, un xic malmès, ja el
trobareu. He afegit, del mateix programa i any, uns horaris de trens de l’estació de Sils i

el programa dels Jocs Florals que s’organitzaren a Santa Coloma per la Festa Major de
1922.
NOTA: Tot i que ja l’any 1913 Pompeu Fabra publicà les Normes Ortogràfiques i el
1918 el Diccionari Ortogràfic, no fou fins el 1931-1932, amb la publicació del Diccionari
General de la Llengua Catalana, conegut com a Diccionari Fabra, que es fixà la llengua a
nivell de país, o sigui que en els anuncis que es presenten veureu, no faltes d’ortografia,
sinó senzillament el català que es parlava i s’escrivia abans de la reforma Fabra.
Miquel Borrell i Sabater, historiador.
En el Programa hi ha incloses les fotografies dels anuncis

