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Festa a Castellbisbal

Amb motiu de fer-se la inauguració dels tres Pomells que integren coratjoses 

senyoretes d'aquesta vila, hi hagué animades festes diumenge passat, a les quals 

s'associaren el Pomell de joves, les autoritats i poble germanívol conjunt.

El mal temps que feia no deslluí pas els actes, fent-se tot amb la més joiosa alegria i 

entusiasme: completava aquest bell conjunt la satisfacció que la població sentia per 

rebre la visita d'en J.M. Folch i Torres,qui per primera vegada acompanyava en llurs 

festes els pomellistes locals.

Castellbisbal aprofita aquesta avinentesa per afirmar la seva profunda catalanitat, un 

xic encongida aquest darrer temps, degut a les pressions caciquistes, i això feu que 

tots els actes de la diada respiressin bell matís patriòtic.

La festa religiosa

A les vuit del matí, els pomellistes i gran nombre de fidels emplenaren la parròquia, 

assistint a la solemne missa de Comunió, que celebra el P.Sacarias de caputxí, 

conseller entusiasta dels Pomells d'Igualada, qui feu també la formosa plàtica 

preparatòria.

Duran l'acte es repartiren uns bellíssims recordatoris, i en Pere Vidal, acompanyat de 

Lluís Puig, mestre de capella de Sant Pere, canta molt bé selectes motets pietosos.

Més tard, els pomellistes repartiren presents de vianda a les famílies menester-oses 

de la vila, escoltant sinceríssims mots d'agraïment i defecte per part dels obsequiats.

Arribada d'En Folch.

Per a rebre el fundador de la popular institució, acudiren amb autos a l'estació de Robí 

l'alcalde de Castellbisbal, el secretari de l'ajuntament, el senyor ecònom, Emili badiella 

regidor de Terrassa, el P.Sacaries de Llorenç i el senyor Gal·li, conseller dels pomells 

de Terrassa.

En Josep Folch i Torres anava acompanyat del secretari del Directori senyor Serra 

Ustrell i de En Josep M. Roig, redactor del portaveu de la institució.

Tots plegats pujaren als autos, els quals, els quals en arribar a Castellbisbal, foren 

voltats per una xardorosa munió de jovellana que, malgrat trobar-se a pluja batent, no 

cessava d'ovacionar a En Folch i aclamar-lo afectuosament.

Seguidament entra a la parroquia, altar major de la qual era bellament exornat amb 

una gran llaçada blau-barrada i flors i llum a desdir. Allí es practica la visita espiritual a 

la Verge de Montserrat, a l'acabament de la qual tothom, a peu dret, cantar 

fervorosament la Salve i "El Virolai".

Després foren presentades a il·lustres visitants les autoritats i personalitats de la vila, 

sostenir-se animada conversa, en la que joiosament intervenien els 

simpàtics pomellistes organitzadors de la bonica festa.

La família Rabella obsequia delicadament el distingit hoste i demes acompanyants, 

amb un esplèndid àpat, el qual fou celebrat en son casal i servit graciosament per les 

filles del senyor Rabella, secundades per al servei.

La festa patriòtica.

L'espaiosa saal d'actes de l'Associació nacionalista "Sempre Avant", lloc destinat 

a celebrari la vetllada en honor del fundador del Pomell, bona estona abans de 



començar l'acte ja era atapeïda d'una generació en el qual se s'obirava tota la 

representació de la vila en llurs diferents classes i estaments, abundant-hi l'element 

jova masculí.

En entrar a la sala En Josep M. Folch i Torres, acompanyat d'autoritats, personalitats i 

bons amics, esclata una sincera i afectuosa ovació adreçada al mestre de la jovenalla 

catalana, cantant tothom, a peu dret," Els Segadors".

Seguidament el senyor alcalde obri l'acte i diferents elements del Pomells que 

s'inauguraven, junt amb altres valuosos elements, desgranaren un selectíssim 

programa que l'auditori acolli amb gran complaença. Cal fer esment del parlament que 

llegí amb gran fortalesa la senyoreta Maria Pastalle, consellera dels Pomells de 

damisel·les qui diverses vegades fou interrompuda pels entusiastes aplaudiments del 

públic. Entre altres coses atinades que digué es queixa delicadament que es posin 

traves al lliure desenrotllament de aquests grups que prometen una era de pau i 

germanor a la terra catalana -aquests pomells de Joventut que tornaran a Catalunya 

L'espiritualitat que tant enyora -.

Fou cordialment felicitada per la presidència.

A seguit feu ús de la paraula el senyor Gali, i en nom dels pomellistes terrassenc 

felicita els de Castellbisbal per l'èxit de llur festa i per l'acurada organització que 

s'observava en tot; recorda que ell ajuda ardidament a la constitució dels Pomells 

locals.

Acaba amb un brillant paràgraf patriòtic en el qual retreu una popular estrofa dels 

segadors.

Fou molt aplaudit.

Parla després el P.Sacaries, i amb aquell to amable que el distingeix i fa plaent sentir-

lo, glossa breument la idealitat pomellista, estenent-se en consideracions d'ordre 

profundament patriòtic que l'auditori ofega en mig de grans aplaudiments, després 

d'haver escoltat amb viu interès.

S'aixeca a parlar En Folc, i el públic li adreça una entusiasta salutació, en la qual 

abunden els visques. Es fa el silenci i em mig d'un bategar intens comença a parlar, 

tenint mots de lloança per la brillant festa i els organitzadors, sentin-se content de tot 

això que s'ha fet i s'ha dit.

Parla de la gènesi dels pomells i senten amplament en qüestions d'ordre social que 

són acollides amb generals murmuris d'aprovació. Afirmà que els que ara critiquen 

l'abnegada actuació pomellista, quan les convulsions socials eren més vives i 

doloroses reculaven esfereïts i s'amagaven covardament i no feien res per les 

generacions futures; però darrere aquest homes pujava una generació freturosa de 

vida honrada, avidosa d'abraçar els germans i viure plàcidament, dignament, sota la 

gràcia de Déu. Una generació que obria noblement els braços i les armes homicides 

que omplen de sang i dolor la terra nostra, i així torna a retornar l'amor als germans i 

fer gran la Pàtria.

Explica com l'acció assenyada dels catalans conscients acabarà aquests tristos que 

ens deshonoren i com l'entusiasme d'aquesta jovenalla pomellista ajudarà a la 

reconquesta moral i material de Catalunya.

L'obra dels Pomells de joventut no és cosa de criatures precisament, no es la tasca 



que quotidianament realitza la sana jovellana catalana somiant en l'esplendor de la 

Pàtria, dolça visió que volen esborrar fins als que diuen "bons" patricis. 

Aquesta jovellana no es mou per fins polítics repugnants, ni de cap mena; res d'això: 

sols treballa amb fer per aconseguir la puresa d'ideals, i és per això que les 

fileres pomellistes són integrades per la més escollida joventut catalana, la qual, 

després de bastant més de dos anys de treball constant i feliç, encara te de sentir sé 

que la seva benemèrita tasca es "foc d'encenalls"; no és foc d'encenalls ço que es 

porta dins l'anima descriu l'espontaneïtat de la formació dels Pomells i afirma que no 

cal que ningú els empenyi perquè marxin, sinó que són ells el qui empenyen els qui 

van endarrere.(Ovació).

Sesten en consideracions d'ordre polític i diu que si bé ara els Pomells no protegeixen 

cap polític, renegaria d'ells si en l'avenir sols sortien de llurs fileres homes neutres, 

sense idealitat patriòtica, sense braó per a combatre durament els atacs a la nostra 

Pàtria, com succeeix actualment amb la substitució de digníssims patricis que ocupen 

càrrecs a ple del poble. (Gran ovació.);-Acabo perquè us estic cansat (veus: no!, no!) 

Més sapigueu que malgrat les campanyes més o menys legals que s alcin, enfront 

nostre, ens obrirem i vencerem perquè defensem una cosa que no ens la donaran els 

polítics sinó Déu, puix Ell és qui beneeix, nostra gloriosa creuada. He dit.-

No cal dir que l'ovació que corona els darrers mots de En Folc fou aquelles 

que arriven als límits del deliri. Més aquesta mateixa ovació es revifa, en avençar ce el 

senyor Badiella per parlar.

N'Emili Badiella, el catalanista de soca arrel, compta amb generals i sinceres simpaties

a Castellbisbal per la desinteressada i eficaç tasca patriòtica, 

que te esmerçada generosament en aquesta vila; tractant-se doncs, de una festa del 

caient d'aquesta, ell no podia faltaria i és per això que la seva presencia provoca un 

esclat de simpatia afectuosa.

En nom dels pomellistes de la localitat, als quals ell tant han protegit moralment i 

material, dóna a tothom les gràcies per llur presència i cooperació.

Volem sembrada més formós –diu- que la idealitat exquisida que ostenten els Pomells 

de Joventut en llur" emblema "de Fe Pàtria i Amor? Si aspirem a fer de Catalunya una 

terra feliç cal protegir i fomentar els Pomells, puix indubtablement són el més ferm 

puntal de la Pàtria renaixent-hi que somriu despectivament enfront 

aquestes exterioritzacions de delicada pietat amb què exornen llur bell procedir els 

bons Pomellistes. No en feu cas d'aquest; molt home(?) no creuen en Déu però creuen

en bruixes i dimonis (Rialles i aplaudiments)

Cal, amics, preparar el camí, als que pugen amb nobles afanys. Demostrem amb fets i 

no amb paraules que tot cor creiem i confiem en el triomf beneit d'aquesta 

sana jovellana que puja, aclamant a Déu I Catalunya. (Grandiosa ovació)

Acte seguit fou cantat l'himne dels Pomells i "Els Segadors", i la cobla La Principal de 

Terrassa, comença l'execució d'un magnífic programa de sardanes que el jovent 

punteja entusiastament, acabant-se així la xardorosa festa que tan ansiosament havia 

esperat la joventut de Castellbisbal i que dóna lloc a una afirmació mes de la vitalitat 

esplèndida dels Pomells de Joventut.


