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L’enterrament 
de la sardina
L’enterrament de la sardina és un curtmetratge filmat per Jo-
sep Bosch Plans el 12 de febrer de 1929, sobre la festa de 
carnestoltes a la ciutat.

Sinopsi

El film mostra la celebració del ball de Donzelles de carna-
val a la plaça de la Porxada, amb la formació d’una banda 
de música i l’assistència d’una munió de nens i nenes de 
diferents edats, abillats amb varietat de disfresses. També 
veiem l’arribada de la comitiva al Casino de Granollers, on 
són rebuts per membres de la Junta de l’entitat, que acomia-
den la festa amb llàgrimes i planys.

La premsa del moment parlava de la festa del carnaval amb 
aquestes paraules:

Ai febrer, color cendrós,
que tot just nat ja ens espantes,
ens portes gent de mal gust
que van fent balls i disbauxes!
També la nostra ciutat
que es presta per moixigangues
ens donarà un Carnaval
amb pierrots i gitanes.
El típic Ball de Donzelles
sent una cosa de casa
enguany tampoc mancarà,
que és un ball que mai es passa.
Sortirà l’olla dels pobres
que fa anys està fumada
i com que ara som rics
hi haurà bon caldo a la plaça.

Diari de Granollers, 1 de gener de 1929

«El dimarts de matí es celebrà el típic Ball de Donzelles. El 
temps, fred i nuvolós, no contribuí a l’èxit de la bonica festa, 
a la qual hi varen concórrer alguns centenars de nens i ne-
nes, els quals foren obsequiats amb caramels en passar per 
la Sabateria Maranges i en ésser davant de l’Ajuntament, 
on ballaren després de feta la passada pels carrers de cos-
tum. A la tarda, el Ball de Donzelles tingué la continuació, ja 
tradicional, a la sala del Casino, on s’hi aplegà tota la mai-
nada de la ciutat, enllaminida per a obtenir un pa de pessic 
i una joguina. Aquella tarda i nit, a totes les sales seguí la 
festa del Carnaval amb l’animació dels altres dies i el jovent 
i molts que són ja a la reserva ballaren, al Casino al so de 
l’Orquestrina Calvet; a la Unió, al compàs de La Moderna, i 
a L’Alhambra al de La Catalònia.»

La Gralla, 17 de febrer de 1929
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