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En Massagran celebra 100 anys 
 

Tot un festival amb un munt d’activitats per celebrar 
l’efemèride a l’incomparable marc de l’Hostal del Fum 
 
La Fundació Folch i Torres i l’Ajuntament de Palau-solità i Plegamans 
han organitzat diverses activitats per celebrar el centenari d’un dels 
personatges literaris més populars de l’obra de Josep M. Folch i 
Torres, en Massagran. Diumenge dia 17 d’octubre, al Parc de l’Hostal 
del Fum de Palau-solità i Plegamans, i també pels carrers de la vila 
vallesana, se celebrarà l’acte central de la Gran Massagranada on 
s’han programat activitats dirigides a grans i petits. L’acte compta 
amb la col�laboració dels Amics del Tren de Palau-solità i Plegamans, 
que oferiran viatges en el popular tren de carbó que discorre pel Parc 
de l’Hostal del Fum, així com dels Geganters i Grallers de Palau-solità 
i Plegamans 
 

PROGRAMACIÓ ACTIVITATS GRAN MASSAGRANADA 
Hora Espai Activitat 

09:00 – 14:00 Parc Hostal Fum Viatges en tren 
09:00 – 11:00 Parc Hostal Fum Viatges en globus aerostàtic 
09:00 – 10:30 Carrers del municipi Cercavila amb els Grallers i 

Geganters (i amb el capgròs 
Massagran), i amb l’animació 
del grup Ambaukatunabia 

10:30 – 11:00 Parc Hostal Fum Esmorzar gratuït (per infants) 
11:30 – 14:00 Parc Hostal Fum Estand informatiu de la 

Fundació Folch i Torres i 
venda de contes d’en 
Massagran 

11:00 – 13:00 Parc Hostal Fum Jocs populars i tallers 
13:00 - 14:00 Parc Hostal Fum Animació infantil amb el grup 

Ambaukatunabia 
 
 

El personatge i el seu creador 
La Gran Massagranada és l’acte central del centenari de l'obra 
Les aventures extraordinàries d'en Massagran (1910), escrita 
per Josep M. Folch i Torres, autor que va residir a Palau-solità i 
Plegamans. L'obra va ser publicada per entregues com a suplement 
del setmanari En Patufet i va ser il�lustrada per Joan Junceda. 
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En Massagran és un dels personatges més populars de l'obra de 
Josep M. Folch i Torres, una de les figures cabdals de la literatura 
catalana de principis del s.XX, especialment pel que fa a la literatura 
infantil i juvenil, ja que va aconseguir guanyar un públic 
nombrosíssim per a la lectura en català. Després de la Guerra Civil 
Espanyola, en Massagran va torna a estar present al teatre (Las 
aventuras de Mazapán) com posteriorment en la sèrie de còmics obra 
del fill de l'autor, el també escriptor Ramon Folch i Camarasa, i del 
dibuixant Madorell. Tant els còmics com la sèrie audiovisual d'en 
Massagran que va emetre TV3 van tornar a popularitzar el 
personatge entre els infants de finals del s.XX. 
 
Per tot plegat, Palau-solità i Plegamans viu diverses iniciatives al 
voltant del centenari de la creació del personatge. Ja a l’estiu, es va 
presentar el Capgròs d’en Massagran, que s’ha incorporat a la família 
dels Geganters i Grallers de Palau-solità i Plegamans. 
 
www.massagran.cat 
www.fundaciofolchitorres.org 
www.palauplegamans.cat 
 
 


