Les postals de felicitacions
de la primer meitat
del segle XX.
Gabriel Comes Nolla.

1-Introducció.

E

n el meu article titulat La botiga de la “Cooperativa”, explicava que un
producte que tenia força sortida a la botiga, especialment per part de la
gent jove, eren les postals de felicitacions.

Resulta que buscant informació per escriure l’esmentat article, em vaig
trobar amb una bona pila de postals de felicitació dels anys 20, 30, 40 i 50
que la meva sogra, Lola Salvat i la seva mare Rosalia Llopart, guardaven
en una capsa. 1Penso que pot ser interessant fer un petit estudi d’aquestes
postals perquè ens proporcionen informació, entre d’altres coses, dels
costums de l’època, dels gustos, de l’estètica dominant, de la temàtica triada,
del tipus i la qualitat de la fotografia, de la tècnica de les il·lustracions, dels
processos de fabricació i de les finalitats i dels missatges que es transmetien
a través de les postals de felicitació de la primera meitat del segle passat.

La targeta postal, o simplement postal, és una cartolina rectangular
preparada per escriure un missatge i per ser enviada per correu tradicional,
si es desitja. La diferència més gran que té respecte a una carta és que
es pot enviar sense sobre, la qual cosa comporta que l’emissor abarateix
costos, ja que l’enviament es redueix a la meitat de preu. Per altra banda, en
ser oberta, el missatge el pot llegir molta gent, el que implica que l’escrit
que s’envia no conté informació confidencial o molt privada (per aquesta
finalitat ja es té la carta), i degut a les limitacions del seu format, el missatge
és breu. Per últim, es tracta d’una comunicació il·lustrada.
Les postals són propietat de Montserrant Orpinell que les ha cedit per aquest treball.
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En aquest article, no ens referirem a les postals que pels anys 50 i 60,
aprofitant l’arribada del turisme van proliferar i que eren diferents a les
que es compraven per felicitar la gent. Eren les postals que retrataven,
fonamentalment, monuments o paisatges d’un determinat indret, perquè
la persona que les compraven les poguessin enviar a un familiar o amic, per
fer-li saber que es trobava bé en el seu viatge turístic i donar a conèixer el
lloc que havia visitat. Totes les botigues de “souvenirs” disposaven del típic
“postalero”, molt sovint plantat al mig del carrer o sobre la vorera, exhibint
les postals típiques del poble o ciutat.

Postal “turística” any 1962. Cedida per J. Pujol i M. J. Alcina. Foto Chinchilla2.

El correu electrònic i les aplicacions de mòbils han fet desaparèixer
aquells vells costums d’enviar postals. Actualment, les postals impreses per
felicitar aniversaris i sants ja no es fan servir i les de “souvenirs”, fora del
món col·leccionista, pràcticament ja no se n'envien.

2-Petit estudi de les postals de felicitació trobades.

P

er contextualitzar l’estudi, remarcar que analitzarem només postals de
felicitacions rebudes durant els anys: 1920 (4 exemplars), 1930, 1940

Es por trobar un bon treball sobre les postals Chinchilla a Torredembarra en l’article: “Record d’un
turisme incipient” de Joaquim Nolla a Recull de Treballs, nº 18.
2
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i 1950 per Rosalia Llopart (nascuda l’any 1893) i Lola Salvat Llopart
(nascuda l’any 1922), mare i filla i residents a Baix a Mar de Torredembarra.
És curiós constatar que les primeres postals de la col·lecció que guardaven
d’aquestes senyores estan escrites l’any 1920 i que en van continuant rebent,
poques, ens els anys següents, fins abans de la Guerra Civil (l’última està
datada l’any 1934), no n’hi ha cap del període que dura la Guerra i no és
fins l’any 1942, que tornen a rebre felicitacions.
A-Format.
Aquestes postals són de cartolina i estan impreses amb una fotografia o
il·lustració en una de les cares, seguint totes un paregut format: cartolines
rectangulars d’aproximadament 13,5 cm. x 9 cm.

B-Productors.
Els productors d’aquestes postals, són de diversos països: tenim que
les més antigues provenen majoritàriament de França (dates del text
de la felicitació: 1927, 1930, 1932, 1933, 1934), també n’hi ha, encara
que només un parell d’exemplar, d’Itàlia (Fotocelere, 1945) i la majoria,
com calia esperar, són d’Espanya, la immensa majoria d’editorials de
Barcelona3:
Exclusivas Sobe (1946),
Cima (1949),
Editorial Politipia Artística “Gloria Mill”(1946),
Ediciones “Dümmatzen” (1942),
Ediciones Colón. Politipia Artística-Benisi (1946),
C. y Z. (1952),
Arfo (1945),
Ediciones “Pablo Dümmatzen”(1951),
Editorial Artigas. Fénix Tarjetas postales. (1947),
Ediciones Freixas (1954),
Editorial Artigas. Ediciones de Arte (1951),
C. M. B. ,
Editorial Artigas. Laietana (1956),
Estamperia “Ram”,
Editorial Artigas. Sirenita,
Ediciones Victoria. N. Coll Salieti (1942),
Ediciones David (1944),
Ediciones Trio (1943).
Soberanas Sobe (1948),
Fem notar, que les postals de felicitació més antigues són importades
d’editorials franceses, de París, i les il·lustracions són majoritàriament
impreses amb tècniques “avançades”: abandonen el blanc i negre, fotos
acolorides i fotos amb un suport brillant. Les editorials barcelonines encara
no estaven prou desenvolupades per fer servir aquelles tècniques. Els anys
40 i 50, ja trobem força editorials catalanes que es dediquen a fabricar
aquest producte.
Les dates entre parèntesi corresponen a les dates de la felicitació.

3
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Postals impreses a França. La de la dreta, amb una impressió brillant. Escrit de la felicitació 1932 (esquerra) i
1930 (dreta).

Postal impresa a Itàlia. Fotocelere. Escrit de la felicitació 1945.
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C-Parts de la postal.
A l’anvers, la part principal està impresa una fotografia o un dibuix, una
il·lustració i el revers, normalment, es troba dividit en dues meitats per una
ratlla vertical o pel nom de la casa editora amb lletra molt petita escrita
verticalment. Una meitat, l’esquerra, per contenir la felicitació, i l’altra
amb un requadre en la part superior dreta per assenyalar on ha d’anar el
segell i a sota, unes ratlles per poder escriure en línia recta l’adreça de la
persona a la qual va destinada. En poques ocasions, al revers de la postal
no hi figurava res, deixant llibertat total d’escriure per on es volgués.
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D-Lloc de compra.
A la primera meitat del segle XX, les postals es compraven a la
cooperativa per ser únic lloc de tot el barri on es podien comprar i per
no haver de pujar a comprar-les a l’estanc de dalt el poble, situat a uns
tres kilòmetres.
A la botiga de la cooperativa, s’oferien dintre d’unes capses i el comprador
o compradora les remenava fins triar la que més agradava. En una època,
va estar de moda regalar postals d’artistes de cinema que costaven una
mica més que les que estaven il·lustrades per un dibuix, aproximadament
pels anys 50, uns 50 cèntims.
E-Emissors i receptors de les postals.
Les felicitacions anaven dirigides a un amic o amiga (majoritàriament
aquest era el cas), encara que també era costum felicitar a un familiar:
un avi o àvia (majoritàriament), un pare o mare, un germà, un oncle...
També no era infreqüent felicitar un veí amb el que es tenia una molt
bona relació.
Les postals, a menys que el receptor residís fora del poble del que
l’escrivia, s’entregava personalment al que celebrava el sant, no s’enviava
per correu, això hagués suposat un dispendi afegit en haver de posar un segell.
Els emissors de les postals acostumaven a ser nens i nenes, de
forma individual (quasi sempre) o col·lectivament, fins ben entrada
l’adolescència.

F-Motiu de la felicitació.
El motiu de la felicitació era sempre desitjar que la receptora passés un
feliç dia del seu sant, i manifestar l’amistat o l’amor que li professa el qui
l’envia. No es felicita per l’aniversari. L’important en aquelles èpoques
era celebrar el sant.
Al no haver gaires diners, els amics i amigues en lloc de comprar regals,
compraven postals, que per cert, eren molt ben rebudes per qui celebrava
el sant, i a vegades, s’establia entre elles una secreta i petita competició
a veure qui en rebia més, ja que obtenir-ne moltes significava que es
tenien moltes amigues.
G-Missatges que s’escrivien.
Com és natural per aquella època, el text estava escrit a mà, amb lletra
lligada i amb tinta negra, malgrat que una està en tinta vermella. Alguna
també està escrita amb llapis.
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La fórmula de felicitació era molt senzilla i estereotipada: es desitjava
un bon sant a l'homenatjada i sovint s’afegia que s’ho passés bé en
companyia de la seva família/ dels seus pares/ pares i altres familiars.
“Muchas felicidades te desea tu amiga/amigo/ que mucho te quiere en
el dia de tu santo (onomástica)”.
Alguna amiga creativa, però, s’atrevia a escriure una petita poesia:
“En la tierra nacen lirios
en el mar corales
y mi corazón te desea
muchas felicidades”

H-Evolució de les postals de felicitació.
A través dels anys veiem com evoluciona la il·lustració de la postal. A
grans trets, en els any 20 i 30 predominen les fotografies de famílies
“felices” i de nens i nenes amb rams de flors (amb blanc i negre, color
sèpia o acolorides), a finals dels 40, irrompen amb força, com ja hem
dit, les fotografies d’actors i actrius de cinema (amb blanc i negre, les
que més, i acolorides). Als anys 50 proliferen les postals dibuixades i
pintades per un autor, en la seva majoria anònims. Alguns il·lustradors
que hem pogut desxifrar de la seva signatura: Girona (Ediciones del
Arte), Trio (Ediciones Trio), Farinyes (C.M.B.) Constanza? (Ed.
Artigas. Laietana), Bombón (Ed. Arte), Freixas (Ed. Freixas), Celma
(Ed. Pablo Dümmatzen), F. Boix (Ed. Arte), M. Granados (Ed. Artigas.
La Sirenita), Vela (Estamperia Ram), Montserrat (Ed. Colón). Lan
(C.M.B.), Zsolt (C.M.B.).

I-Llengua emprada per escriure la felicitació.
La llengua emprada per escriure la felicitació és, en la seva gran majoria,
el castellà, fins i tot totes les redactades abans de la Guerra Civil, malgrat
que com es mostra en la postal del 1934, es podia escriure en català.
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Postals una de 1934 (en català) i l’altra de 1932 en castellà, escrites per unes amiguetes i destinades a Lola
Salvat que tenia en aquelles dates 12 i 10 anys respectivament.

J-Classificació.
Sense voler fer un estudi exhaustiu i científic de les postals de felicitació,
el primer que se m’acut és, davant la gran diversitat existent d’aquestes
felicitacions, intentar establir-ne una petita classificació. Després
d’estudiar-les, jo m’atreviria a apuntar la següent:

a)Postals de felicitacions de famosos.
Les postals de famosos varen ser molt sol·licitades a finals dels anys
1940 i causaren furor entre els nois i noies de l’època i eren molts els que
les col·leccionaven.
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Tenien les següents característiques:
•Eren postals de famosos, artistes de cinema de l’època.
•Tant surten artistes masculins com artistes femenines.
•Majoritàriament l’artista es mostra en solitari. Quan surt acompanyat
amb un altre artista: es tracta de la parella que formen en la pel·lícula que
els ha portat a la fama.
•Majoritàriament l’artista apareix en posició vertical (alguna està impresa
horitzontalment), i només mig cos.
•Estan impreses pràcticament totes en blanc i negre, alguna està acolorida.
•La foto de l’artista acostuma a ser un fotograma de una de les seves
pel·lícules.

Greta Garbo4 (data felicitació 1945) i Ingrid Bergman5 (1948). Ediciones DAVID. Barcelona.

Greta Garbo. Actriu sueca nascuda l’any 1905. A Hollywood tal era la seva fama que era coneguda
per “La Divina”. Molt recordada pel seu paper a “Mata Hari” i “Anna Karenina”. Va rebre un Óscar
Honorífic l’any 1955.
5
Ingrid Bergman. Actriu sueca nascuda a Estocolm l’any 1915. Va rebre el Premi Oscar a la millor
actriu per “Gaslight"(1944) i “Anastasia” (1956). Sempre serà recordada pel seu paper en “Casablanca”
al costat de Humphrey Bogart.
4
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Jean Rogers6 (data felicitació 1945) Ediciones DAVID-Barcelona i Julie London7 (1948) Soberanas Sobe.Barcelona.

John Payne8 (data felicitació 1948) i Alan Curtis9 (data postal 1948) Soberanas Sobe-Barcelona.

Jean Rogers. Actriu nascuda als Estat Units l’any 1916, va tenir un paper rellevant en les dues series
de “Flash Gotdon” (Primera sèrie rodada l’any 1936) i en la pel·lícula “Conflicte” (1936) junt a John
Wayne.
7
Julie London. Va néixer el setembre de 1922 a Estats Units, va ser coneguda com a actriu de teatre,
de cinema i famosa cantant de jazz pels anys 50.
8
John Payne, actor famós els anys 40 i 50 nascut a Virgínia l’any 1912. La seva pel·lícula més
coneguda va ser “Miracle al carrer 34”.
9
Alan Curtis. Actor de cinema nascut a Chicago l’any 1909. Molt recordat pel seu paper estel·lar
junt a Bogart en la pel·lícula “High Sierra” de l’any 1941 doblada al català.
6
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Tyrone Power10 (data felicitació 1946) i “Sabú” 11(1946) Exclusivas Sobe. Barcelona.

James Stewart12 (Any de l’escrit 1944) i Clark Gable13 (any de l’escrit 1944) Ediciones DAVID-Barcelona.

Tyrone Power. actor estatunidenc, va néixer a Cincinnati. Pel·lícules molt populars seves varen ser
el western “Jesse James (1939) i la pel·lícula d’aventures de capa i espasa “El signo del Zorro” (1940).
11
Sabu Dastagir. Actor nascut a l’Índia l’any 1924, que va destacar els anys 40. Conegut, sobretot, per
les seves actuacions en les pel·lícules: “El Ladrón de Bagdad”(1940) i “El libro de la Selva”(1942).
12
James Stewart. Va néixer a Indiana l’any 1908. L’any 1946 va ser nominat als Oscar (ja en va
obtenir un, l’any 1940), pel seu paper a la pel·lícula “Que bonic és viure”, dirigida per Frank Capra.
13
Clark Gable. Actor de cinema nascut l’any 1901 a Ohio. Va ser sobretot conegut pel seu paper en
la pel·lícula “Allò que el vent s’endugué”, rodada l’any 1939, nominada a 13 Oscars, dels qual en va
obtenir 8.
10
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Rita Hayworth i Tyrone Power14 (data felicitació 1949). Ingrid Bergman i Humphrey Bogart15.

Danielle Darrieux16. (data felicitació 1947) Exclusivas Sobe. Barcelona.

Rita Hayworth i Tyrone Power en la pel·lícula en Tecnicolor “Sangre y Arena” dirigida per Rouben
Mamoulian basada en la novel·la homònima de Vicente Blasco Ibáñez. Estrenada l’any 1941 i a
Espanya el 1949. Va obtenir un Oscar a la millor fotografia.
15
Ingrid Bergman i Humphrey Bogart en la pel·lícula “Casablanca” estrenada l’any 1942 i a Madrid
l’any 1946. Dirigida per Michael Curtiz, va guanyar tres Oscars.
16
Danielle Darrieux. Actriu i cantant francesa va néixer a Bordeus, el 1917. La seva llarga trajectòria
comprèn vuit dècades i més d'un centenar de Films. Un dels seus millors treball per al cinema, va ser
a “Madame de...", rodada l’any 1953.
14
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b)Postals de felicitacions amb fotografies de persones (adults i nens) no
famoses.
Són fotos de nens i nenes i famílies anònimes que volen transmetre una
sensació de pau i felicitat, quasi en totes apareix un ram de flors portat
per un dels protagonistes.

Fotos Color sèpia.
França. Escrites l’any
1927.
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Anys del text de les felicitacions 1930 i 1933, respectivament.

c)Postals amb fotos acolorides de nenes.
Són fotografies acolorides de nenes petites en entorns florals per donar
més brillantor a la postal.

Anys del text de les felicitacions 1933 i 1932, respectivament.
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d)Postals de felicitacions amb relleu amb animals.
D’aquest tipus de postals no s'en troben en anys posteriors. Són
postals amb relleu. La que mostrem a l’esquerra, el dibuix està imprès
i posteriorment, s’ha realitzat una pressió per aconseguir el relleu dels
ocells. L’altra, té enganxat el motiu de la felicitació fabricat en plàstic i
acolorit.

Anys del text de les felicitacions 1927 i 1927?, respectivament.

e)Postals de felicitacions amb il·lustracions florals.
Són imatges de conjunts florals amb força color, realitzades per un
il·lustrador.

Anys del text de les felicitacions: (?) i 1932.
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f )Postals amb il·lustracions i amb la llegenda de “Felicidades” a l’anvers.
Pertanyen a la dècada dels anys 50, i totes porten impresa la paraula
“felicidades”, la immensa majoria a l’anvers de la postal.

Anys en què estan escrites (d’esquerra a dreta i de dalt a baix): 1951, 1954, 1955, 1955.
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g)Felicitacions amb il·lustracions en color amb llegenda (frase, poema...), a
l’anvers de la postal.
Són postals que formaven col·leccions de 10 exemplars. La il·lustració
anava acompanyada d’un petit text relacionat amb la col·lecció a la qual
pertanyia.
-Etapas de la vida.
-Melodías selectas.
-Melodías en boga.
-El amor y los paises.
“En África, los negritos
Se preocupan de las modas,
Y éste es el modelito
Que han lanzado para las bodas”

(La il·lustració està signada per Girona i representa una parella de
jove de negres amb “modelito”).

-Éxitos de la pantalla (escrites l’any 1947 i 1948).
-Refranero popular.
“Casamientos y cuchilladas,
De presto hecho y de presto dadas”
-Animaladas (escrites el 1950).
“- No se ya cuantas “gansadas”
han salido por tu boca;
hoy, nene, estàs muy “patoso”.
-¡Anda, pues tú eres la “oca”! “
-Peliculerías (escrites l’any 1950). Fenix. Signades per l’Il·lustrador
Girona.
“Las Modelos”
Creyó en su milagro de amor
con espíritu de conquista
y en vez de la mujer de fuego
halló un maniquí y poca vista.”
-Coplas y cantares (1950).
“Si lo que yo pienso en ti
colgarà de mis cabellos,
cabellos me falatarían
para tantos pensamientos.”
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També trobem postals de felicitacions amb les llegendes impreses en
català i que seguien la moda de formar col·leccions:
-Adagis i cançons (1951).
“En el pot xic hi ha la bona confitura”.
-Adagis populars (1951).
“Sense trencar ous, no es fan truites”
-Poemes i cançons. (col. 5 postals) Els xiquets de Valls (lletra i música
d’Anselm Clavé).
“Quina gatzara, quina delícia
al poble causen els braus Xiquets
quan fan alarde de llur perícia,
força, equilibri, valor i seny”17

Postals impreses en català no normatiu.

17
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D’esquerra a dreta i de dalt a baix, un exemple de postals de la col·lecció:
Animaladas, Peliculerías, Poemes i cançons, Coplas y cantares.
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A través de les il·lustracions (posició de l’home i de la dona en la
composició, tasca que feia cada nen o nena...) i dels textos escrits que les
acompanyaven, es pretenia inculcar l’ideal de dona que era promocionat en
aquelles èpoques d’educació franquista de postguerra.

“¿Qué le pide a la Virgen con tanto fervor?
¡Que nunca le falte de su mocito el amor!
“Una de las coses buenas
Que aprender mucho interesa
Es que toda mujercita
Sepa poner bien la mesa”
150

Postals amb un text per alliçonar a les nenes.
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Per últim, acabar aquest petit article amb un tipus de postal de felicitació
força corrent per aquells anys que estem tractant, però molt especial: eren
les postals amb inclusió d’una poesia amb les que per Nadal i Cap d’Any,
certs professionals (en el nostre cas brossaire i carter) felicitaven els seus
clients, passant per les cases per entregar-les personalment, per obtenir un
petit “aguinaldo”.

Postals de felicitacions del brossaire i del carter.
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Poesies del revers de les postals del brossaire i del carter.

Les postals de felicitacions estudiades són objectes que van tenir força
importància (amb una respectable indústria al darrera) en la seva època i
que ara ja són objectes “històrics”, però que encara ens permeten recordar
vells temps i no estan mancades de certa bellesa i interès.
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