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La Fira de Sant Isidre de Cardedeu és un
certamen ramader, agrícola i comercial amb
activitats lúdiques complementàries. Està
organitzada per l'Associació Fira de Sant

ENVELAT: FESTA MAJOR
En la nostra joventut, no hauríem pogut imaginar una Festa Major
sense l’envelat. La Festa Major era l’envelat i l’envelat era la Festa
Major. Es clar que hi havia categories. L’envelat podia ésser més
gran o més petit , segons la importància de la població. Més,
tingueu per entès que quan és donava el primer cop de perpal, de
fet, ja començava la Festa Major. Els pollastres deien adéu a la
família i el mestre engegava la mainada perquè sabia que encara
que fes estudi no hi anirien. I quan s’aixecaven les antenes amb la
bandera al cim, era quelcom transcendental per al poble. hi havia
mobilització general i per tot arreu se sentia el mateix: Ja el tenim
ací. Escric tal com porta la revista dedicada a la Festa Major:
“A aquest crit vosaltres no li donareu importància, i en té. Mireu si
en té, que aquest espectacle només el gaudireu un cop a l’any. Els
infants, perquè saben que faran festa tres dies i jugaran dintre de
l’envelat;
els
joves,
perquè
creuen
que
les
il·lusions
emmagatzemades durant tres cents seixanta cinc dies, en aquells
dos o tres poden esdevenir realitat; els pares perquè veuran els fills:
els avis, els nets al redós de la taula, i dintre l’envelat més tard,
faran balanç , els joves del succeït durant l’anyi els vells de tota la
vida en un ambient d’alegria i
tranquil·litat.”
Jo n’he vist de totes maneres
d’envelats: de luxosos, de no
tant luxosos i de gens
luxosos. N’hi tants, que se’n
veuen per tots els gustos. Per
la festa major sembla que tota
societat de ball que s’estimi
ha de tenir un envelat si no
vol perdre el seu prestigi.

SANT JOAN DE LES ABADESSES
La sortida del passat dia 12 de juliol, ens portà fins a Sant Joan de
les Abadesses per a fer una visita al Palau de l’Abadia que tal i com
ara la veiem és el resultat de
una
llarga successió de
construccions i reformes que
comencen el segle XIV quan
l’abat Pere de Soler
dóna
forma a les dependències del
Monestir ja existents, on ell
mateix residia. Serà un altra
abat Arnau de Vilalba, qui al
segle XV ennoblirà el casal
amb elements d’estil gòtic i la
construcció del petit claustre
que comunica les diferents parts del Palau.
Diuen que per les terres de la Vall de Ribes i del Ripollès en general,
un dels senyors feudals que hi van deixar un record més viu i, s’ha
de dir tot, més desagradable, va ser el Compte Arnau, que alguns
diuen que era de la noble família dels Mataplana.
Durant molts segles se l’ha
recordat, si no se li recorda
encara per Ribes i Campelles,
Campdevànol, Gombrèn, Ripoll
i Sant Joan de les Abadesses.
No és gens estrany que hi
deixés
aquest
record,
el
Compte Arnau, perquè es veu
que quan era viu en va fer de
l’alçada d’un campanar, i quan
era mort, encara tenia el mal
costum a la nit, de passar dalt
del cavall, amb tot de gossos
que bordaven, bé que, com que
el Compte Arnau s’havia
convertit en una ànima en
pena.
No cal dir que va ésser una
altra sortida que tan la visita com el menjar al restaurant “La Font
del Grèvol” de Sant Joan les Fonts, varen complaure a tothom,
acabant amb una bona sessió de ball amb acordió i bateria.
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