
Il·l
us

tr
ac

ió
: @

se
ba

s_
in

_
m

ot
io

n

Festa Major 2021
Qualsevol nit

pot sortir el sol

Setmanari gratuït
Número 856 Especial Festa Major. 2 d’agost del 2021

ISSN - 1695-4793



L’Independent de Gràcia
Especial Festa Major
2 d’agost de 2021

2 Les novetats
La Festa Major 2021, nou temps 
d’incertesa, esperança i llibertat
Sanjosex, Mazoni, Da Souza, Cathy Claret, Elena Gadel i Marta Robles, 
El Pony Pisador i Balkan Paradise Orchestra, concerts destacats, a 
més del pregó de Jordi Cuixart i l’homenatge a Jordi Fàbregas

l’entre-
vista

BPO: “Veure onze dones 
tocant en un escenari és 
poderós i impactant”

Silvia Manzanera

Aquesta serà la tercera ve-
gada que la banda Balkan 
Paradise Orchestra mostri 

la seva música festiva i enèrgica a 
la Festa Major. Tot i que hagues-
sin preferit un concert a l’exteri-
or, tenen moltes ganes de presen-
tar el seu darrer treball, Odissea, 
a la que consideren casa seva, el 
CAT, i homenatjar així a Jordi 
Fàbregas. Serà el 19 d’agost a les 
20h. Ho explica Laura Lacueva.
 
En alguna ocasió heu dit que to-
queu el que us surt de dins sense 
pensar en les vendes. La fórmu-
la us ha funcionat prou bé...
La idea original del grup que té 
com a base la música balcànica 
ha anat evolucionant i poc a poc 

hem fet barreges de coses que ens 
agraden, incorporant tons llatins 
o música disco, fi ns arribar a les 
composicions pròpies.

‘Odissea’, el vostre segon disc, 
va sortir durant el confi nament. 
Com us va afectar? 
Portàvem l’any anterior treba-
llant-hi, explorant coses noves, 
mirant de com seria l’especta-
cle... i ens van confi nar. Va ser un 
xoc i un daltabaix econòmic. 

I comenceu a recuperar-vos?
Sí, ara ja estem de nou en mar-
xa i contentes de poder rodar 
Odissea. També hem adaptat 
quatre temes del disc i convidat 
diverses cantants per donar-li la 
volta. Hem llançat Low, Pingu, 
Màntric i al setembre sortirà Da 
mas Over.

Quin diríeu que és el vostre tret 
diferencial?
L’impacte que causem onze do-
nes a dalt de l’escenari, aquesta 
música festiva i el poder i ener-
gia que transmetem, les ganes de 
ballar i de riure’s d’un mateix. 

Com aconseguiu posar-vos 
d’acord sent un grup nombrós? 
La nostra evolució no ha estat 
només musical, sinó personal i 
de gestió. Som molt assembleàri-

es, treballem per comissions i si 
volem estar a gust i còmodes tot 
ha de passar pel debat i la refl e-
xió. Ha estat un aprenentatge.

Haguéssiu preferit tocar a Sol? 
Preferim tocar a l’exterior per-
què l’ambient i l’energia són 
diferents, però ens adaptem al 
context actual. A més el CAT és 
casa nostra i volem dedicar el 
concert al Jordi Fàbregas, que 
sempre ens havia recolzat.•

Balkan Paradise Orchestra, en una imatge promocional. Foto: Gemma Martz

Albert Balanzà

L a Festa Major 2021 no serà 
virtual com l’artefacte expe-
rimentat l’any passat (van 
ser una quarantena d’acti-
vitats a la xarxa i zero gent 

als carrers) ni tindrà tampoc la di-
nàmica massiva i popular a través 
de la qual Gràcia ha tingut el seu 
puntet en el mapa internacional. 
Encara tremolant per les xifres de 
rebrot pandèmic de juliol, l’estruc-
tura de la festa ha buscat el camí 
possible del mig desplegant-se a 
mig gas -un màxim de tres actes per 
dia a cada carrer- i serà així encara 
fi lla d’un nou temps d’incertesa que 
impedeix obrir a dojo les places i 
carrers, un nou temps d’esperança 
que assegura la celebració en opci-
ons de programa restringides, i un 
nou temps de llibertat al cap i a la 
fi , perquè la Festa Major de Gràcia 
(malgrat els tocs de queda) és i serà 
sempre sobretot llibertat.

Aquest nou temps de Festa 
Major no tindrà encara concurs 
de carrers guarnits, a la visita als 
carrers s’hi accedirà per numerus 
clausus, als actes s’hi anirà a as-
seure’s amb reserva prèvia i amb 
comptatge a les tanques d’accés, 
no totes les places habituals tin-
dran programació (al Sol no hi 
haurà enguany la plaça del Folk, 
que es farà dins del CAT) i les res-
triccions sanitàries també obliga-
ran a tancar la festa pels volts de la 
mitjanit (en quinze dies de juliol la 
franja entre les 12 i la 1 va canviar 
tres vegades).

Caldrà, doncs, viure aquesta 
nova Festa Major, on hi conviuen 
des de fa 204 anys tots els models 
possibles, amb un renovat manu-
al d’instruccions del qual emer- Continua a la pàgina següent

geix en tot cas l’estructura bà-
sica i indestructible de la festa: 
enguany seran 21-22 carrers guar-
nits (tots els vigents, inclosos els 
set que l’any passat que van deci-
dir no guarnir, amb l’excepció de 
Perla, i les baixes de Poble Romaní 
i Maspons), hi haurà un pregoner 
de luxe en la fi gura de Jordi Cuixart 

(després de 1.346 dies a la presó) i 
la programació tindrà un punt cul-
minant el dia 18 a les 20 hores a la 
plaça de la Vila, quan la Fundació 
Festa Major, el Districte i les Colles 
de Cultura de Gràcia homenatjaran 
l’homenot i alma mater del Centre 
Artesà Tradicionàrius, Jordi 
Fàbregas, mort inesperadament 

el gener passat, amb un esdeveni-
ment on els seus companys músics 
de La Murga i El Pont d’Arcalís in-
terpretaran l’històric disc Almanac.

Hi ha més coses que canvien 
o que encara no hi són: el festi-
val Blackcelona, present a la Festa 
Major des del 2013, tampoc es 
farà enguany a plaça Rovira, i el 

Festigàbal també es cancel.la per 
segon any consecutiu, malgrat que 
ja tenia dates a la Sedeta. Però el 
cartell s’aguanta prou amb noms 
com Sanjosex, Mazoni, Da Souza, 
Cathy Claret, Elena Gadel i Marta 
Robles, i Sabor de Gràcia, als nous 
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Ve de la pàgina anterior

Les novetats
sostres 
guarnits

1. Berga. Camp de cireres
2. Ciudad Real. Lletres i 

paraules
3. Fraternitat de Baix. 

Després de la tempesta 
ve la calma

4. Fraternitat de Dalt. 
ECOfrater

5. Jesús. Temps de Gràcia
6. Joan Blanques de 

Baix. Joan Blanques de 
glaç

7. Joan Blanques de Baix 
de Tot. El fons del mar

8. Llibertat. 150 anys del 
carrer guarnit

9. Lluís Vives. El jardí de 
Lluís Vives

10. Mozart. Carrer de 
Festa Major

11. Perill. Univers Perill
12. Plaça Vila de Gràcia. 

EmulART
13. Plaça del Nord. La vi-

driera
14. Plaça Rovira. 

Oktoberfest
15. Placeta Sant Miquel.

Banderes d’illes imagi-
nàries

16. Progrés. Un cel de tra-
dició popular

17. Providència. El jardí 
de Providència

18. Puigmartí. Records 
de Festa Major

19. Travessia Sant 
Antoni. Improvisació

20. Tordera. L’univers
21. Verdi. Les fl ors de 

Verdi
---------------------------------------
22. Plaça del Raspall *
*Festes alternatives

escenaris de Pi i Margall i Bailèn, 
o El Pony Pisador, com a caps de 
cartell de les festes alternatives 
de la plaça del Raspall. A l’esce-
nari interior del CAT els qui seran 
fort pol d’atracció són la Balkan 
Paradise Orchestra i a la festa s’hi 
sumarà fi ns i tot una reivindica-
ció dels cinemes Texas, tancats 
el passat octubre, amb la projec-
ció de la pel·lícula Todo pasa en Tel-
Aviv, subtitulada en català, a la pla-
ça Joanic.

Plaça del Sol, alliberada. Les comis-
sions de carrers, autèntiques prota-
gonistes de la base popular de Festa 
Major, afronten en tot cas de ma-
nera diversa la participació d’en-
guany. “No farem un programa de 
cara al públic”, explica Sergi Font, 
president de Verdi. “A la Placeta 
fem sostre però no farem cap acti-
vitat”, afegeix al debat Mar Gil, fes-
tera de la Placeta Sant Miquel. “Un 
sopar de veïns si ens deixen i prou”, 
completa Anna Tolosa, de Plaça del 
Nord. A l’altre extrem, Progrés ha 
hagut de retallar una programació 
que assegura el rock i les havane-
res, i Ciudad Real ha presentat el 
programa habitual, farcit de cançó 
combativa. Entremig, per exemple, 
plaça Rovira, que prioritzarà actes 
veïnals, sessions amb dj’s o fi ns i 
tot un passi del documental Aute 
Retrato, de Gaizka Urresti, en su-
port a la campanya popular per po-
sar una placa en honor al cantautor.

Però la sacsejada que notarà el 
gran públic és el canvi d’ubica-
cions dels espais que gestiona el 
Districte, com la plaça del Sol, que 
enguany no programa res i deixa 
respirar un dels punts de troba-
da més complexos de gestionar 
pel que fa a distàncies: en aquest 
nou àmbit, en lloc de Sol, entren 
com a nous espais l’avinguda Pi i 
Margall i carrer Bailèn. Aquest úl-
tim espai ja va acollir grans acti-
vitats fi ns a l’any 2007 i ara torna 
per raons d’amplitud.

Últim avís: enguany no només 
hi ha un dispositiu d’alerta so-
bre les agressions sexuals amb 
els punts lila d’informació fixos 
a plaça Revolució i dues parelles 
itinerants sinó que el disposi-
tiu de seguretat, coordinat entre 
Districte, Fundació, Mossos d’Es-
quadra i Guàrdia Urbana, té un 
ull obert contra qualsevol episo-
di d’homofòbia. De fet, el protocol 
ja ho incorpora i fonts municipals 
expliquen que s’hi han fet ja inter-
vencions altres anys.•

l’entre-
vista

Lola Capdevila: “En Jordi aniria dient mil 
cops que no es mereix tants homenatges” 

A. B.

Lola Capdevila (Sallent, 1953). 
la companya de tota la vida 
de Jordi Fàbregas, amb qui va 

compartir 50 anys de lluita clan-
destina, defensa de causes políti-
ques i culturals, i activisme per la 
música tradicional. Dimecres 18 
d’agost el CAT, la Fundació Festa 
Major i les Colles de Cultura de 
Gràcia retran un homenatge amb 
parlaments i música al líder in-
discutible del folk català, que va 
morir el passat 20 de gener.

Com estem sense el Jordi?
A mi em costa. Tinc la sensació 
que està de bolo, que entrarà per 
la porta de casa i m’explicarà com 
li ha anat. Però sé que no. He tin-
gut un privilegi d’estar-hi 50 anys 
i de veure la quantitat de gent 
que l’estimava. Hi ha hagut molts 
homenatges i li hauria agradat 
saber-ho, la gent que l’estimava.

Què era Gràcia per al Jordi?
Mira, vam escollir fer parada i 
fonda a Gràcia després de recorre 
per diversos pisos de Barcelona 
perquè ens hi sentíem com a 
casa, a Sallent i hi teníem amics.

I la família, ell sent tant ‘lliure’?
Només arribar el 1986 el Jordi va 
composar Montseny 45 i el 1987 

Insomni Pol quan va néixer en 
Pol, el 1998 Per a tu, Boi quan va 
morir el nostre fi ll gran i més en-
davant A la Lola, lila. Amb això, 
que només sabem la família i els 
músics més propers, vull desta-
car l’amor que el Jordi ens tenia.

En les últimes setmanes t’hem 
vist de nou a plaça de la Vila, a 
l’acte dels presos, on sempre hi 
havia en Jordi. Què t’hi fa tornar?
De fet no hi havia deixat d’anar 
des que un grup de gent ens hi 
vam concentrar un 16 d’octubre de 
2017, quan els Jordis no van tornar 
de Madrid. Tots els dilluns amb el 
Jordi ens vam comprometre a ser-
hi. Ara ell hi és amb una foto i jo 
he estat dos mesos sense ser-hi per 
una malaltia crònica que ha rebro-
tat i perquè a cada homenatge hi 
hem volgut ser però també és com 
un tanatori per nosaltres.

El primer homenatge va ser el 25 
de gener. 
Sí, no em vaig veure amb cor 
d’anar-hi. Hi va anar molta gent, 
fi ns i tot paradistes del mercat. 
Les morts sobtades no et prepa-
ren, i sé de què parlo perquè el 
meu fi ll va morir en un accident. 
El Jordi es va morir bé, entre co-
metes, pensant que estava fent 
el concert dels 40 anys del disc 
Almanac amb La Murga, i teníem 
molts projectes per fer junts. He 

intentat anar reintroduir-me poc 
a poc per dosifi car el mal que fa.

Què et sembla que en Jordi 
Cuixart sigui el pregoner de la 
Festa Major d’enguany? 
Al Jordi li hagués encantat veu-
re els presos fora de la presó, en 
primer lloc, encara que els in-
dults siguin engrunes. I li hauria 
semblat estupendo que en Jordi 
Cuixart fos el pregoner. El pare 
d’en Jordi era d’Òmnium, tots 
dos som d’Òmnium i el meu fi ll 
Pol ha demanat mantenir el nú-
mero del seu pare. Després de la 
Muriel, hi ha un posicionament 
i una fermesa liderada per en 
Cuixart, que no és de partit. Amb 
la Txell i el Jordi hi teníem molt 
d’afecte: han escrit al programa 
del Tradicionàrius, em va trucar 
a punt d’entrar a Lledoners quan 
es va morir en Jordi... 

Com heu rebut aquesta pro-
posta d’homenatge del dia 18, 
aquesta Festa Major? 
Agraïm totes les mostres d’afec-
te i sobretot les locals. Quan va 
rebre la Creu de Sant Jordi, ell va 
estar a punt de no recollir-la per-
què se li trepitjava amb un assaig 
amb els Ministrils. A ell li sor-
prendria aquest nou homenatge, 
però li hauria agradat moltíssim 
perquè surt de la gent. Ell sempre 
va pensar en la plaça, en el públic, 
en els altres músics. Estaria molt 
honorat i aniria dient mil vegades 
que no s’ho mereix.

Pujaran a l’escenari la gent de La 
Murga i el Pont d’Arcalís. També 
s’homenatja als seus músics?
A ell li hauria agradat que fos un 
homenatge als músics, a la cre-
ació i a la música d’arrel. No ens 
en sortirem fi ns que no valorem 
més les nostres coses: la gralla o 
la cobla haurien d’identifi car-nos 
com el banjo, la gaita o el buzuki 
als seus països. No hi ha concerts 
de gralla al Liceu o va fer falta que 
es morís el Jordi perquè es parlés 
amb normalitat de la música tra-
dicional en un Telenotícies.•

Lola Capdevila, amb el disc ‘Almanac’, de La Murga, signat i dedicat. Foto: A.B.
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Jordi Cuixart (Santa Perpètua, 
1975) és el pregoner de la 
Festa Major de Gràcia 2021. 
President d’Òmnium, dirigent 
independentista i veí del nucli 
històric de la Vila, aquesta 
serà la seva primera festa en 
llibertat en quatre anys.

Albert Balanzà

“Tinc moltes ganes d’aprofi tar l’oportunitat del pregó per 
fer escoltar la veu als qui tenen més difi cultats per fer-se vi-
sibles”. Així s’expressa Jordi Cuixart, a preguntes d’aquest 
setmanari i quan falten pocs dies perquè surti a la balcona-
da de la seu de l’antic Ajuntament de Gràcia, a la plaça de la 
Vila, en un pregó que es farà com sempre el 14 d’agost a les 
set de la tarda, però enguany amb un perímetre de tanques 
i amb cadires separades a l’interior. No fa ni dos mesos que 
el president d’Òmnium ha tancat com a efecte dels indults 
un cicle de tres anys, vuit mesos i una setmana de presó per 
la condemna per sedició als líders del Procés.

Persona activa, reconeguda i estimada a Gràcia més enllà 
de les idees que representa, Cuixart assegura que ja fa dies 
que hi pensa en aquest missatge del pregó. “Hi vaig treba-
llant, ni que sigui mentalment; vull que els veïns puguin veu-
re-hi refl ectida la seva vida quotidiana”, explica. Més enllà de 
la lògica emoció pel fet de ser elegit per donar el toc d’inici a 
la Festa Major, el dirigent d’Òmnium hi remarca el valor fa-
miliar que el lliga a Gràcia: “La meva dona i els meus fi lls són 
graciencs de tota la vida, i que em proposessin fer el pregó 
ho vaig trobar un acte de molta generositat, que alhora tam-
bé explica molt bé el caràcter acollidor de la gent de la Vila 
de Gràcia. Gràcia sempre ha tingut molt sentiment de comu-
nitat, i aquestes festes ho demostren amb escreix: construï-
des gràcies a la complicitat veïnal i l’autoorganització, tot un 
mirall de compromís i lluites compartides”.

Cuixart, nascut a Santa Perpètua i crescut a Sabadell, té 
una llarga trajectòria de vincle amb l’independentisme 
com a fundador d’ERC al seu poble i militant d’Òmnium en 
els últims 25 anys, però el seu currículum d’activista tam-
bé detalla l’aposta personal com a insubmís al servei mi-
litar, impulsor de campanyes com la recollida d’aliments 
per Bòsnia o amic de la cultura popular: al seu paisatge 
de joventut, a Santa Perpètua, hi ha el sopar del divendres 
de Festa Major amb la colla, l’esplai, el grup de teatre i la 
rectoria de Santiga, on un tiet seu va apropar-li el contac-

te amb intel·lectuals com Salvador Espriu o Joan Margarit. 
Ara bé, sempre s’ha autodefi nit com un dirigent rar: no és 
fi ll de les classes mitjanes benestants ni té cap vincle amb 
la burgesia catalana compromesa. “El pare era mecànic i la 
mare, que venia de Múrcia, feia de carnissera”, diu sovint.

Ara toca, però, la reconstrucció vital i de militància, des-
prés del pas per la presó, i en aquest sentit Cuixart ha vol-
gut recordar la mobilització dels dilluns a Gràcia, on hi va 
poder participar en persona el passat 8 de febrer aprofi -
tant un permís del règim de tercer grau. “Des del primer 
dia de l’empresonament he notat l’escalf dels veïns i veïnes 
de Gràcia, i els estaré eternament agraït. Durant els anys 
d’empresonament, la Vila és el lloc on m’imaginava els 
meus fi lls creixent, amb la tranquil·litat de saber que esta-
ven ben acompanyats”.

També li hem volgut preguntar com ha estat el retroba-
ment amb Gràcia. I ha dit això: “Encara que quatre anys de 
presó sigui molt de temps, Gràcia conserva el seu encant, i 
anar retrobant els espais que havia compartit amb anterio-
ritat amb família i amics ha estat una experiència formida-
ble”. I dóna idees per a l’urbanisme fi ns i tot: “Del forat del 
mercat de l’Abaceria caldria treure’n les reixes i que fos un 
espai públic mentre no s’hi construeix res”.•

El pregó

Meritxell Díaz

Serà que avui ho veig tot ne-
gre -no sé si aquest és tam-
bé un dels efectes secunda-

ris de la vacuna, que me la van 
posar ahir-, però crec que en-
cara haurà de passar un temps 
fi ns que tornem a viure la vida 
com la vivíem abans. Fa uns 
dies, m’horroritzava en veure 
que al parc de davant de casa 
(a Alemanya) s’organitzava una 
festa multitudinària sense mas-
caretes, ni tests d’antígens… no-
més demanant que es respectés 
la distància. Com podreu ima-
ginar, quan l’alcohol ja havia fet 
efecte entre els assistents, el me-
tre i mig de rigor es va convertir 
en no més de 20 centímetres. El 
resultat d’aquesta macrotroba-
da es pot constatar una setmana 
més tard: el nombre de positius 
de COVID a la ciutat ha pujat de 
forma considerable. Així que, 
si realment volem recuperar la 
nostra vida precorona, millor 
que apliquem la màxima de pi-
ano, piano, si va lontano. Si no, 
ens quedarem estancats en una 
muntanya russa tant pel que fa 
al nombre de casos, com pel que 
fa a les emocions. 

El coronavirus ha vingut per 
quedar-se. I les vacunes no són 
el seu punt i fi nal. Un cop ens 
injecten la de Moderna, la d’As-
trazeneca, la de Pfi zer, l’Sput-
nik… ni som invencibles, ni 
som immortals. I ho hem de 
tenir clar. Per això, un cop te-
nim la vacuna, hem de continu-
ar sent responsables. Pel nos-
tre bé, i pel de la resta. Només 
així podrem anar avançant cap 
a una normalitat que, molt em 
temo, ja mai serà la d’abans. 

Per tant, bona Festa Major 
adaptada a les circumstàncies. 
Gaudim-la des de la responsa-
bilitat i el sentit comú. Que en 
unes setmanes ningú hagi de 
fer-se creus del perquè la nostra 
festa, la festa de les gracienques 
i graciencs, va celebrar-se.•

Responsabilitat

Un nou 
temps

“Al pregó vull fer escoltar 
la veu dels invisibilitzats”

Jordi Cuixart
President d’Òmnium

Jordi Cuixart, sortint de la presó. Foto: Dani Codina/Òmnium

z



L’Independent de Gràcia
Especial Festa Major
2 d’agost de 2021

6

Òscar Mejías 
Blanch

D igueu-li insistència, di-
gueu-li persistència, di-
gueu-li moltes ganes. Això 

és el que continuen demostrant 
els festers, el veïnat i la gent de 
Gràcia en general, dia rere dia, 
entrebanc rere entrebanc, Festa 
rere Festa. 

A manca de pocs dies per a 
que es doni el tret de sortida a 
la Festa Major 2021, encara hi 
ha un munt de qüestions que 
resten a l’aire: encara s’està 
perfi lant com i quan es podran 
muntar les barres de bar al car-
rer, els horaris de tancament 
ja han canviat vàries vegades... 
De fet, fi ns el passat 23 de juliol, 
amb la notícia de que el prego-
ner seria en Jordi Cuixart, no 
va quedar clarament confi rma-
da que es portés a terme l’edi-
ció d‘enguany. Només tres set-
manes abans de l’estrena.

I és que, quan semblava que 
ho teníem tot de cara per una 
celebració més distesa que la 
de l’any passat, ha arribat una 
bufetada en forma de cinque-
na onada que ens ha tornat a la 
realitat pandèmica que vivim, i 
que ha tornat a omplir d’incer-
tesa la forma que adoptarà la 
Festa aquest estiu.

Però aquí resisteixen els 
graciencs. Tossudament alçats 
davant les adversitats, tots els 
que viuen i gaudeixen d’aques-
tes dates no han volgut donar 
res per perdut, i s’han mantin-
gut a punt per si fi nalment hi 
havia llum verda. Els ha estat 
igual si hi havia amenaces de 
suspensió, dubtes o modifi ca-
cions. Ells han estat sempre 
preparats, inamovibles davant 
l’adversitat, perquè, si hi havia 
una mínima esperança de Festa 
Major, ells la farien possible.

Digueu-li insistència, di-
gueu-li persistència, digueu-li 
moltes ganes.•

ías 

Digueu-li 
moltes ganes

Raspall encapçala l’altra festa 
amb un homenatge a les dones 
de la Revolta de les Quintes 
Sant Pere Màrtir s’inclina enguany per fer un any sabàtic a causa de les 
restriccions sanitàries i les difi cultats de control dels visitants

Albert Balanzà

L es festes alternatives, part 
indissociable de la Festa 
Major de Gràcia, es defini-
ran enguany amb un esce-
nari principal i potser únic 

a l’entorn de la plaça del Raspall, 
on la Comissió de Festes Populars, 
que impulsa l’ateneu La Barraqueta 
amb la col·laboració d’altres col-
lectius com el Sindicat d’Habitatge 
o Feministes, han dibuixat un pro-
grama de festes que pivotarà a l’en-
torn d’un gran homenatge a les do-
nes que van liderar ara fa 151 anys 
la Revolta de les Quintes.

Aquest era, de fet, el guarnit que 
hi havia previst l’any passat -quan 
se celebrava l’efemèride amb nú-
meros rodons- i els festers han se-
guit considerant vàlida la proposta 
per al 2021. “Volem remarcar aque-
lla imatge de les dones entrant a 
l’Ajuntament de Gràcia i cremant 
les llistes de quintes”, explica una 
portaveu de la comissió de festes. 

També en aquesta línia les fes-
tes alternatives fi xen en el progra-
ma el pregó alternatiu a la plaça de 
la Vila, com sempre quinze minuts 
abans del pregó ofi cial del dia 14 
d’agost a les set de la tarda. “Serà un 
pregó alternatiu per evocar aque-
lla revolta”, afegeix la mateixa font.

Sobre el programa estricte, a 
la plaça del Raspall no hi faltaran 
clàssics dels col·lectius que es re-
uneixen tot l’any a la Barraqueta 
com la glossa i el ball de bot (diu-
menge 15) o el taller de salsa (di-
vendres 20), si bé els caps de car-
tell musical seran El Pony Pisador, 
que presenten el seu nou disc jaja 
salu2 amb el seu habitual folk de-
senfadat i humorístic (vegeu re-
quadre entrevista). Un altre dels 
valors forts del programa és l’es-
pectacle Ay madre de Nuri Total, en 

el sostre del carrer Sant Pere Màrtir 
a causa de les restriccions sanità-
ries. També el Casal Popular Tres 
Lliris, a l’hora de tancar aquesta 
edició, s’inclinava per fer “alguna 
cosa pero molt reduida”.•

un espectacle que retrata les llums 
i obres de la maternitat (dimarts 
17). Per als més sorollosos, també 
queda subratllat en el programa la 
Sorollada amb conjunts de metal i 
punkrock.

D’altra banda, les festes alter-
natives es quedaran enguany amb 
un únic escenari, tenint en comp-
te que l’ateneu independentista La 
Torna, ara a Goya, s’inclina per fer 
any sabàtic i no guarnir ni tan sols 

Festes alternatives
Un nou 
temps

l’entre-
vista

El Pony Pisador: “Hem anul·lat concerts a 
Austràlia però la gent ens ha tingut a prop”

A. B.

Amb una cosmogonia am-
plíssima que els ha dut des 
de la música celta a les ha-

vaneres i des d’Astèrix al Senyor 
dels Anells, El Pony Pisador ater-
ren a Gràcia com a caps de car-
tell de les festes alternatives de 
la plaça del Raspall. Parla Miquel 
Pérez, fi ddle, percussions, veu i 
rubadub.

Cinc anys ja del primer disc. Què 
ha canviat a la banda?
 Hem evolucionat molt: hem pas-
sat del celta al sea shanties i hem 
creuat moltes fronteres. Vam 
anar als EUA i per la Covid hem 
anul·lat Austràlia. També estem 
contents del treball de la part hu-
morística;  visualitza com som.

Us defi neix la taverna?
La taverna forma part de l’ima-
ginari, i amb la Covid ens pots 
escoltar assegut picant la taula, 
però al fi nal el que ens fascina és 
la música a veus i instrumental...

De Port-bó a Germà Negre. 
Sí, els uns són al primer disc i 
amb els altres compartim mol-
tes coses. Fem el que ens ve de 
gust.

Què voleu dir al disc ‘Jaja Salu2’? 
És un cúmul d’anècdotes reco-
llides del Dia Internacional de 
Dibuixar Animals que Fan Coses 
de Persona. Teníem xorrades 

sonores i les idees boniques les 
hem deixat per més endavant.

Has dit que heu anul·lat Austràlia. 
Com viviu les restriccions? 
Amb resignació i molta missa, 
haha. En lloc de plorar, ens hem 
centrat en el que podíem fer a 
xarxes i a la pàgina de mece-
natge. La gent ens ha tingut a 
prop.•

El Pony Pisador actuarà a plaça Raspall. Foto: Cedida
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reciclar. “El guarnit és l’excusa per 
construir el veïnat, retrobar-nos i 
recuperar la il·lusió”, assegura la 
Maria, membre de la comissió, en-
guany molt més relaxada. “Quan 
arriba el 15 d’agost tens un cúmul 
d’emocions així que no volem més 
estrès, només sentir-nos orgullo-
ses del que hem fet”, afegeix. 

Malgrat la incertesa i els possi-
bles canvis, Fraternitat ha previst 
una programació fi del al seu estil: 
el clàssic concurs de llançament de 
mongeta amb botifarra enguany 
serà edició infantil. “Hem pensat 
que els més petits també tenen ne-
cessitat de descarregar emocions, 
així que tenen una tarda per a ells”, 
explica la Maria. Un monòleg de 
l’Albert Capel, membre del carrer i 
activista teatral incansable, l’actu-
ació de la banda The Pandemians 
(coses del confi nament i la música 
als balcons) o un campionat amb 

Els carrers guarnits

Jesús Sánchez
@ciutatsatelite

Intentar comparar les fes-
tes majors amb les llibreries 
podria semblar estar astro-

licant. Però no. Tenen força 
coses en comú. Son punt de 
trobada local i tenen el seu 
punt litúrgic. Son espais co-
muns on les línies divisòries de 
classe social, edat o col·lectius 
semblen esvair-se. Les llibre-
ries han ajudat a moltes de 
nosaltres a aprendre a llegir. 
Com moltes de les papereries-
llibreries de barri a on tafane-
jàvem els llibres de butxaca del 
Cangur d’Edicions 62 o del Club 
Bruguera i petàvem la xerra-
da amb la llibrera entre alba-
rans, estoigs i converses me-
tafísiques sobre el bé i el mal. 
També ens han ajudat a ser lec-
tors i, perquè no dir-ho, a ser 
millors persones. Per a molts, 
el carrer era la seva veritable 
Universitat. Per d’altres, ho era 
la llibreria de barri.

Una llibreria és com un fi l-
ferro. La pots retorçar. La pots 
cremar. La pots colpejar. Però 
no la pots ni trossejar ni des-
truir. Son exemple de resili-
ència. Tenen efectes ansiolí-
tics. Tenen més capacitat de 
consens que cent taules de 
diàleg juntes perquè venen fi c-
ció però de la bona. Han sortit 
reforçades de la pandèmia. A 
Gràcia tenim una gran Festa 
Major i tenim grans llibreries. 
Frontereres de barri com @
ObagaLlibreria ; les que no te-
nen cap pressa per extingir-se 
com la Taifa o d’exemplar sec-
ció infantil com @_atzavara . 
Elles i la resta de l libreries de 
Gràcia han estat un dels indi-
cadors més positius i optimis-
tes novellament. Han reeixit, 
però no signifi ca que siguin 
fruit de la nova normalitat. Ha 
estat l’absurda normalitat qui 
les ha descobert, no al contra-
ri. Llibres, llibreters i llibre-
ries son els vells i bons amics 
d’un nou temps.•

Llibreries

Un nou 
temps

ez
ite

Les flors, l’art, la paraula 
o l’univers envaeixen 
els sostres dels carrers 
Sense pressió i amb la màxima d’optimitzar els recursos, 
les comissions enllesteixen guarnits acolorits i vistosos

Verónica Garcia / Silvia 
Manzanera

Berga
Les fruites seran les protagonistes 
d’enguany a Berga: gairebé un cen-
tenar de cireres decoraran el sostre 
del carrer. Tot i que la intenció pri-
mera era la de representar les es-
tacions de l’any amb les seves frui-
tes més característiques, fi nalment 
les parelletes més mítiques del món 
vegetal seran la base dels guarnits, 
fetes de tela vermella i verda.

Com la majoria de carrers 
aquesta edició, Berga han hagut de 
treballar sota mínims. La falta de 
mans per col·laborar-hi i els pocs 
recursos d’enguany han evocat els 
veïns de l’Associació a prescindir 
d’algunes propostes i simplifi car 
els guarnits amb els recursos que 
tenien més a l’abast. Pel que fa a 
la programació (que podria modi-
fi car-se al darrer moment), a les 
tardes els jocs de taula i els tasts 
de vins animaran el veïnat i els vi-
sitants, i des de Casa Vicens s’hi or-
ganitzaran tallers infantils. 

Ciudad Real
Les lletres i les paraules son el fi l 
conductor del guarnit que la co-
missió de Ciudad Real prepara 
per al sostre del carrer a partir de 
roba, llana i cartró com a materi-
al base. Un dels elements destacats 
són els mots encreuats -que ja es-
tan resolts- amb paraules de tem-
porada que tenen a veure amb l’ac-
tualitat. A mode de portalada hi 
haurà un rètol on es llegirà Festa 
Major i l’equivalent del mot fes-
ta en diferents idiomes: alemany, 
urdú, bangla, xinès, àrab, estonià, 

Fraternitat de Dalt ha optat enguany per la sostenibilitat tant en la temàtica com en els materials. Foto: S.Manzanera

Sopa de lletres feta per Ciudad Real, enguany centrat en les paraules. Foto: SM

rus, letó, romanès, portuguès... “És 
molt divertit fer recerca”, apunta 
Rosa Bofi ll mentre fa l’última pun-
tada a una lletra. Aquesta investi-
gació lingüística ha anat més enllà 
del cercle familiar i d’amistats de 
l’Ateneu Roig -base d’operacions de 
la comissió del carrer- i s’ha estès 
pels comerços de l’entorn. 

Seguint la tradició, la progra-
mació prevista té a veure amb la 
temàtica del guarnit, així que la 
paraula i la narració s’han fet ex-
tensives al cartell, que inclou un 
taller d’intercanvi de roba, la peça 
de titelles Històries de lletres, de 
l’Estenedor Teatre, el monòleg La 
Lola o xarrups literaris. “Ara tenim 
l’oportunitat de fer una festa més 
familiar i menys soroll”, clou Bofi ll.

Fraternitat de Dalt
Com expressar les emocions de 
viure en un món contaminat, 
d’una societat que busca dinàmi-
ques més sostenibles? Aquest és 
el punt de partida del guarnit de 
Fraternitat de Dalt, que arrenca 
amb les Tres Xemeneies de Sant 
Adrià de Besòs (símbol d’un pas-
sat industrial tòxic) i va canviant 
el fosc del fum pel blau de mars i 
rius més nets, i els colors de l’arc 
de Sant Martí. Per construir aques-
ta evolució ambiental, la comissió 
també ha fet una evolució més 
conscient i radical, reutilitzant 
com mai els elements d’altres anys 
i tractant de ser més sostenibles. 
S’han fet servir fulles naturals de 
les restes d’una poda per repre-
sentar la natura en una zona del 
guarnit, o s’ha prioritzat el cartró 
al plàstic, perquè es més fàcil de 

el joc de cartes La taja, fet per uns 
amics de la comissió’, conformen 
el gruix del cartell de Fraternitat 
de Dalt d’aquest any. “Amb quatre 
cèntims, perquè tampoc en tenim 
gaires més, hem volgut fer una fes-
ta més familiar”.

Fraternitat de Baix
Després de la tempesta ve la calma 
és el títol que reben els guarnits 
de Fraternitat de Baix d’aquesta 
edició. Després d’un any convuls 
en el que no sabien si participar 
de la festa o no, fi nalment alçaran 
un sostre en forma de túnel on la 
meteorologia serà protagonista. 
A l’inici s’hi veuran núvols i plu-
ja, feta amb ampolles de plàstic, i 
a mesura que s’avanci un conjunt 
de garlandes dibuixaran un Arc de 
Sant Martí. Aquesta idea de guar-
nit va sorgir la passada edició, 

Susanna Font envoltada de fl ors, l’element principal del guarnit de Verdi. Foto: SM
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Èric Lluent

Per què ho fem tot això? Les 
persones que dediquen ho-
res i hores del seu temps 

a organitzar activitats com la 
Festa Major de Gràcia sovint es 
fan aquesta pregunta. La cele-
bració del 15 al 21 d’agost és el 
que veiem els veïns i visitants, 
però al darrera hi ha moltes 
reunions que acaben després 
de l’hora de sopar, maldecaps 
burocràtics de tota mena i rep-
tes econòmics que sovint es 
presenten com una muntanya 
inexpugnable. Quina necessi-
tat tenen els festers graciencs 
d’emmerdar-se d’aquesta ma-
nera? Els que ens ho mirem 
des de fora, som conscients 
de l’esforç que suposa fer pos-
sible aquesta festa? Valorem 
prou que, en un món en què 
tot ens arriba a través d’una 
pantalla, hi hagi gent que es 
dediqui al bé comú treballant 
amb les mans i mirant-se als 
ulls? Si a aquestes qüestions 
sumem el fet que, en els dar-
rers cinc anys, la festa només 
s’ha pogut fer amb normali-
tat en dues ocasions, després 
d’un atac terrorista al centre 
de Barcelona i de dos estius de 
pandèmia, haurem de reco-
nèixer que els que fan la Festa 
Major de Gràcia més que fes-
ters són rebels graciencs, la 
punta de llança d’un front de 
resistència que es nega a ac-
ceptar la fi  d’una manera d’en-
tendre la vida i la comunitat 
local. Enmig de tanta incerte-
sa, als festers i festeres només 
els puc dir una cosa: quan la 
bola se us faci massa gran i 
penseu en rendir-vos, recordeu 
per què ho feu, tot això. Aquest 
any, més que mai, cada som-
riure serà una victòria.•

t

Victòria

Un nou 
temps

molt infl uenciada pel confi nament 
i la resta de condicions adverses 
que ens deixava la pandèmia, però 
fi nalment ha sigut aquest any que 
les veïnes i els veïns han acabat de 
perfi lar la història. 

No s’hi faran activitats musicals 
amb la intenció de no massifi car el 
barri i les festes, però sí es regula-
rà l’entrada per tallers i activitats 
de tarda.

Jesús
Temps de Gràcia és l’homenatge 
al gironí Temps de Flors que han 
organitzat els veïns i les veïnes de 
Carrer Jesús per l’edició d’aquest 
estiu. Un arc iris de fl ors i insec-
tes pol·linitzadors decoraran el 
sostre de Jesús, en un any on la 
majoria de guarnits s’han confec-
cionat de forma individual des del 
menjador de cadascun dels parti-
cipants. “Tenim diverses persones 
del carrer que són originàries de 
Girona, tot i que ja fa uns anys que 
viuen a Gràcia, i els volíem rendir 
homenatge”, ens explica l’Anna, 
una de les integrants de l’Associ-
ació Veïnal de Jesús. La papirofl è-
xia serà la protagonista del guarnit 
de més de 50 metres que intenta-
rà també comptar amb petits ele-
ments laterals, entre papallones, 
aranyes, abelles i ocells i els més de 
sis mil pètals de colors que ompli-
ran de primavera el carrer Jesús.

Joan Blanques
de Baix
La junta de Joan Blanques de Baix, 
que va entrar amb força el març de 
2020 amb una calçotada popular i 
moltes ganes de reactivar el carrer, 
es va trobar primer amb el confi -
nament i després amb una Festa 
Major excepcional. Aquest any 
serà el segon que no poden viure 
una “edició normal”, com expli-
ca el Sergi, però no es resignen i 
esperen que l’any vinent sigui mi-
llor. “Podríem dir que encara no 
ens hem estrenat, així que tenim 
ganes de que passi aquesta situ-
ació”. Mentrestant, aquests dies 
enllesteixen al local del carrer de-
senes de peixos, foques i pingüins 
que conformaran un fons marí àr-
tic fet d’icebergs. “Jugarem molt 
amb la distribució dels elements i 
amb les mides, peixos petits perse-
guits per grans, una foca que per-
segueix tres pingüins... La idea és 
fer alguna cosa senzilla però vis-
tosa”. Tot és reciclat, reaprofi tat, 
reutilitzat. Exemple: una peça de 
porexpan d’una obra d’un edifi ci 
del carrer Espronceda. 

Pel que fa a les activitats, al suro 
de la paret del local tenen anotat el 
programa amb diferents propos-
tees però hi ha més incertesa que 
confi rmació. Això sí, l’actuació de 
Rocket Band divendres 20 d’agost i 
les havaneres del Trio Solimar dis-
sabte 21 són segures. De moment.

Joan Blanques 
de Baix de Tot
Sota els efectes de la segona Festa 
Major descafeïnada, des de Joan 
Blanques de Baix de Tot s’han re-
unit uns quants parells de mans 
per preparar un guarnit ambien-
tat en un fons marí amb diversos 
convidats d’honor. El sostre és llis i 
hi seran protagonistes els iglús, els 
peixos i d’altres habitants del mar. 
La paleta cromàtica estarà presi-
dida pel color blau en diferents 
textures i materials, entre ells el 
porexpan, altres tipus de plàstics 
i el paper de diari. Les activitats, 

com expliquen els veïns del carrer, 
són el gran interrogant de l’edició 
d’aquest any. Malgrat la incògnita, 
no hi faltaran els jocs de taula com 
ara el parxís o el dòmino, ja típics 
en la majoria dels carrers, per fer 
cohesió de barri en un any on les 
relacions humanes s’han vist més 
afectades que mai. 

Llibertat
Els 150 anys de Festa Major del car-
rer Llibertat pren protagonisme en-
guany per partida doble: en forma 
de guarnit i de llibre. Escrit a qua-
tre mans per Ferran Pons i Toni 
Mañané, l’obra fa un recorregut 
pels 150 anys de guarnit de l’enti-
tat. En 21 capítols estructurats en 
dues parts, els autors repassen tant 
la història i fets de la Vila com del 
carrer Llibertat, fi xant la mirada en 
els diferents guarnits que han tin-
gut lloc durant tot aquest temps. 
La presentació ofi cial a la Violeta 

El guarnit d’enguany de Joan Blanques de Baix necessita molts peixos. Foto: SM

Membres de la comissió de Llibertat amb el guarnit que homenatja els 150 anys de Festa Major del carrer. Foto: SM

que es va fer el 29 de juliol es repe-
tirà en el marc dels actes del car-
rer per Festa Major, un cartell que 
tot i estar subjecte a canvis d’última 
hora, per ara inclou vermuts musi-
cals, activitats infantils o menjars 
populars. “Pensant en el programa 
de cultura popular de les festes, 
hem volgut afegir-nos amb un acte 
a Sant Roc on posarem una man-
tellina a la capelleta, seguint una 
foto recuperada del 1939”, explica 
Mañané, president de la comissió. 

Malgrat ser conscients que no 
es podrà fer una festa “normal”, la 
comissió de Llibertat treballa de 
valent aquests dies per enllestir el 
guarnit, una enramada de fl ors se-
ques naturals i altres fl ors fetes a 
base de plàstic i paper, una meta-
morfosi que també mostrarà l’evo-
lució del guarnit del carrer. Cada ve-
gada hi ha més mans que se sumen 
per treballar el decorat i és que, 
com assegura Mañané, “la gent té 
ganes de recuperar la Festa Major”. 
 

Lluís Vives
Un jardí construït a partir de de-
senes d’ampolles i garrafes d’ai-
gua de plàstic i paper de diari és 
el guarnit que la comissió de Lluís 
Vives ha decidit fer per aquesta 
edició de la festa: senzill i fàcil de 
fer a casa. La presidenta del carrer 
és sincera: “Aquest any és estrany 
perquè la gent està molt desanima-
da. Hem intentat buscar volunta-
ris a través de les xarxes socials, 
però al fi nal només som cinc per-
sones, mentre altres anys érem en-

Continua a la pàgina següent
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Sara Rañé

L ’actual situació pandèmi-
ca que s’afegeix a les crisis 
anteriors, climàtica, econò-

mica i política, ha anat produ-
int una sensació de col·lapse i fi  
d’etapa que fa preveure un futur 
cada vegada més difícil. Aquesta 
realitat queda refl ectida en 
una quantitat cada vegada més 
nombrosa d’obres de ciència-fi c-
ció: novel·les, pel·lícules, sèries, 
còmics que plantegen distopies 
i futurs altament apocalíptics i 
catastròfi cs.

Sense dubte, aquests relats 
incideixen en la presa deconsci-
ència crítica de les problemàti-
ques que assetgen les societats 
contemporànies però, alhora, la 
sobreabundància d’aquest tipus 
d’obra ens pot envoltar d’ima-
ginaris tancats: no hi ha sorti-
da possible, ni hi ha res a fer. 
Potser necessitem també una 
fi cció i ciència fi cció més fabu-
ladora i especulativa, més som-
niadora i utopista, retrobar la 
capacitat d’imaginar i explorar 
altres mons i futurs possibles. 

És interessant, per tant, tor-
nar a la relectura d’autores 
com Úrsula K. Le Guin, que, 
des del seu present, va imagi-
nar altres planetes, altres cul-
tures, altres gèneres i sexua-
litats, nous tipus d’humans i 
humanoides, de llenguatges 
i tecnologies,... Especialment 
obres com Els desposseïts, La 
mà esquerra de la foscor o la pe-
tita i deliciosa novel·la El nom 
del món és bosc que formen part 
de la sèrie Ekumen. Aquesta úl-
tima, movent-se entre la utopia 
i la distopia, critica durament 
la colonització i explotació dels 
recursos i les especies però, al-
hora, planteja la possibilitat de 
nous mons més ecològics, femi-
nistes i igualitaris tot i que no 
exempts de tensions, confl ictes 
i complexitat. Le Guin, pensa, 
dibuixa, escriu alternatives de 
present i de futur.•

Utopia o distopia?

Un nou 
temps

Potser necessitem 
una fi cció i 
ciència fi cció 
més fabuladora

Ve de la pàgina anterior

tre quinze i vint”. La suspensió de 
tots els actes que la comissió fa du-
rant tot l’any per fi nançar la fes-
ta també ha estat un entrebanc a 
l’hora de plantejar el guarnit i la 
programació. Així que enguany la 
festa que ha plantejat aquest car-
rer serà reduïda, de petit format, 
gairebé familiar, amb l’ànim de re-
cuperar la col·laboració veïnal.

Mozart
Sota el lema zero despeses el car-
rer Mozart prepara un decorat 
de laterals que vol evocar l’essèn-
cia d’un carrer gracienc en Festa 
Major. Encara tenint molt present 
el confi nament, es decoren les pa-
rets com si fossin petits edifi cis, 
on els balcons i tota la vida que 
s’hi concentra seran el pilar fona-
mental del decorat. I per aportar-
hi el toc festiu, s’omplirà sobretot 
de banderoles i bombetes, do-
nant molta importància a la mú-
sica i les persones. Les estructu-
res estan fetes de grans bastides 
de fusta reciclades de decorats 
passats, caixes de cartró i ampo-
lles de plàstic, amb l’objectiu que 
la despesa econòmica sigui el me-
nor possible: “Gran part de la in-
versió en materials es recupera 
durant els dies de la Festa Major, 
però si no està permès el servei de 
barra difícilment podrem pagar-
ho”, apunten des de Mozart.

Perill
La comissió de Perill ha optat 
aquest any per un guarnit de te-
màtica espacial i galàctica, amb 
planetes, telescopis i estrelles. 
El platejat serà el color que pre-
dominarà un decorat que també 
tindrà cura de la il·luminació. La 
comissió de Perill, malgrat la in-
certesa d’aquesta edició, es mos-
tra il·lusionada i animada, i ha 
preparat una programació varia-
da d’activitats amb teatre, música 

o circ. “Fem una festa amb les nos-
tres possibilitats i estem animats, 
però també respectem la gent que 
no vol fer-la o que té por”, explica 
el Sebas. Per consultar i inscriure’s 
a les activitats, han creat la pàgina 
www.44perills.com.

Plaça del Nord
Aprofi tant part del guarnit de l’any 
passat i reciclant desenes d’ampo-
lles de plàstic i papers de colors, el 
veïnat de Plaça del Nord fa aquests 
dies un vitrall “més modern que 
modernista”, com explica l’An-
na Tolosa, per cobrir 80 metros 
d’aquest espai que es va unir a la 
Festa Major el 2019. “Teníem pen-
sat fer un altre decorat però al fi -
nal hem optat per un guarnit més 
fàcil que es pugui fer des de casa”, 
afegeix. El fet de no poder comp-
tar amb l’espai de l’escola La Salle 
com el primer any també difi culta 
la feina de la comissió, que ha vist 
com baixava el nombre de mans. 
Finalment han decidit no fer cap 
activitat, tot esperant que vinguin 
temps millors a les properes edi-
cions i puguin celebrar els sopars 
de veïns; l’acte que més els agrada.

Plaça Rovira
La comissió de Plaça Rovira ha co-
mençat tard a fer el guarnit però 
sense la pressió del concurs i el 
marge d’improvisació que impo-
sa la crisi sanitària van fent al seu 
ritme. “És un guarnit exprés”, com 
diu la Mireia. Després de decidir 
no participar en la Festa Major 
de l’any passat, enguany s’hi re-
enganxen amb un guarnit inspi-
rat en l’OktoberFest, on no hi fal-
ten els típics bretzels ni la cervesa. 
L’espai per al guarnit s’ha reduït a 
vint metres al mig de la plaça i es-
peren que en el propers dies vin-
guin més mans col·laboradores, 
com les de la Isabel Garcia, graci-
enca de tota la vida que s’estrena 
ara fent guarnit. “Ara que m’he ju-
bilat i tinc més temps, em fa grà-
cia donar un cop de mà”, assegura.

Plaça Vila de Gràcia
Obres d’art de Dalí, Picasso o Miró 
passades pel sedàs de Festa Major. 
Aquesta és el principi que sosté el 
guarnit de Plaça de la Vila. I com 
va sorgir la idea? Doncs a partir 
del material que hi havia al local 
que, un cop endreçat, ha propor-
cionat tota la matèria prima per 
construir un museu al sostre. La 
reproducció d’aquestes pintures 
(algunes d’elles fàcilment reconei-
xibles) s’ha fet aprofi tant absoluta-
ment tot tipus de material: roba, 
llana, anelles, taps de suro, pòrex, 
cintes de casset, fi ns i tot closques 
de festucs. “Ens ho estem passant 
molt bé, i anem fent sobre la mar-
xa sense cap pressió”, explica Laia 
Déu. I l’Eduard Marró, tot fent bro-
ma, afegeix: “Es podria dir que la 
deixalla és art”. I per suposat, l’ac-
tivitat recomanada és la Diada 
Castellera del 16 d’agost.

Placeta Sant 
Miquel
Banderes d’illes imaginàries és el 
guarnit amb què Placeta Sant 
Miquel torna a la Festa Major des-
prés de l’absència de l’any passat, 
recuperant així l’activitat festera 
d’un carrer històric que va reno-
var junta el 2019. Guarnit sí però 
sense programació. “No volem 
provocar cap aglomeració, volem 

compaginar la festa amb la reali-
tat actual i actuar amb responsabi-
litat”, apunten des de la comissió, 
alguns membres de la qual perta-
nyen a l’àmbit sanitari. 

El sostre està compost per un 
total de 52 banderes de països in-
ventats que podran seran rebate-
jats pels visitants. “Tot és fet amb 
fusta, teles i roba de galliner; hem 
prescindit del plàstic”, apunta 
Victòria Ibars. Les teles són apor-
tacions de la mateixa presidenta 
de la comissió que ha aconseguit 
a Canet de Mar i de botigues ve-
ïnes: Gratacós, Montse Ibáñez o 
Colmillo de Morsa.

Progrés
Quan a principis de març els veïns 
de Carrer Progrés van començar 
a plantejar la temàtica d’enguany, 
ho van tenir força clar: feia un any 
que havia començat la pandèmia, 
feia un any que no podien fer el 
que fan habitualment. Això els va 
dur a pensar en calendaris, en fes-
tes, en tradicions. I així ha acabat 
sent. El sostre dels darrers gua-
nyadors del concurs -el de l’edició 
de 2019- representarà un calen-
dari rememorant les tradicions i 
festes del barri, de gener a desem-
bre, des de la Festa de Foguerons, 
a principis d’any, fi ns al Nadal. Hi 
seran presents, també, les estaci-
ons de l’any, disposades en ordre 
cronològic, i hi penjaran guarnits 
que representin els elements més 
típics de cada tradició. Els mate-
rials, com a la majoria de carrers, 
seran aquells que siguin més as-
sequibles, reutilitzables o fàcils 
d’obtenir: cartrons, plàstics i pa-
per de diari.

Providència
El jardí verd de Providència és el 
nom que rep el sostre guarnit 
amb fulles, fl ors i lianes que pre-
senta a la Festa Major el veïnat 
de Providència. Partint de mate-
rials reciclats i reciclables, la ma-
joria dels elements estan fets amb 
paper de diari, ampolles de plàs-
tic que donaran forma al decorat, 
aquest any sense portalada. 

Malgrat les ganes de fer activi-
tats, de fer sardinades i propostes 
infantils, encara no hi ha res segur. 
Són conscients de les dificultats 
actuals i de les mesures sanitàries 

Enllestint els detalls per a les ‘obres d’art’ que construeixen aquests dies els veïns de Plaça de la Vila. Foto: Silvia Manzanera

Els veïns de Mozart fent les estructures del decorat. Foto: Verónica Garcia 
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tiu i essencial de la Festa Major de 
Gràcia. Per això, després d’un any 
fatídic, tornar a fer un decorat en-
cara que sigui de mínims,“ja és 
molt”. D’idees no en falten però es 
farà el que es pugui, sense atabalar-
se, sense pressió. “Hem de ser molt 
conscients de la situació actual, ara 
toca recuperar-se”, explica Font. 
Per a la comissió de Verdi, aques-
ta serà una festa de retrobament. 
“Aquest és el missatge que volem 
transmetre, podere tornar a veu-
re’ns”. I l’any vinent, ja veurem.•

Un detall del guarnit de Fraternitat de Dalt. Foto: SM

Els planetes de Tordera, encara per acabar. Foto: S. Manzanera

que els “impossibiliten confi rmar 
cap activitat”. “Potser hauria estat 
millor no fer festa aquest any, o fer 
alguna cosa més semblant a l’any 
passat”, explica Manolita, mem-
bre de la comissió. Però malgrat 
els dubtes, el carrer lluirà ple de 
verd durant la Festa Major.

Puigmartí
El carrer Puigmartí ha readaptat 
els decorats de l’any passat per po-
der guarnir un sostre el més vistós 
possible. Els colors seran essenci-
als en el decorat, diversos tipus 
de plàstics onejaran en forma de 
garlanda entre Torrijos i Milà i 
Fontanals. No hi ha cap temàtica 
estaberta, però des de Puigmartí 
no volien deixar de decorar el car-
rer en aquest any tan complicat. El 
repte real, però, com explica Maite 

Torres -històrica festera que en-
guany fa 50 anys de Festa Major-, 
ha estat el de ser capaços de tirar 
endavant un projecte de festa en 
un any on les condicions sanitàries 
no permeten avançar sobre segur 
ni tenir un pressupost massa am-
pli, així com ser capaces d’adap-
tar-se a decorar amb moltes menys 
mans que ens edicions passades.

Tordera
Meteorits, nebuloses, planetes, es-
trelles i constel·lacions dominen el 
guarnit d’enguany de Tordera, que 
ha optat per una temàtica ‘senzi-
lla”, jugant amb la proporcionali-
tat i passant per la “batedora de la 
Festa Major”. El reaprofitament 
de recursos propis i de material 
d’altres edicions s’ha imposat de 
forma natural en un any on la co-
missió gairebé no ha pogut trobar-
se, així que “s’arribarà on es pu-

gui”, com explica Laia Miller. “Hem 
après a viure el guarnit d’una ma-
nera més relaxada”, afegeix. Pel 
que fa la programació, se senten 
“més còmodes” sense fer activitats 
i evitant les aglomeracions. 

Travessia de 
Sant Antoni
“La temàtica d’aquesta edició és 
improvisar”, expliquen els veïns 
de Travessia Sant Antoni. Ho re-
peteixen varies vegades , i també 
que “és un any per gaudir de no-
saltres, per fer cohesió i per no en-
ganxar-nos els dits amb grans or-
ganitzacions”. És per això que han 
organitzat el Travesseros fest, una 
proposta musical on els protago-
nistes seran ells mateixos, pun-
xant discos i música en mans dels 
més melòmans del carrer: “És la 
millor manera que tenim de po-
der oferir activitats musicals sense 
comprometre’ns amb algú si des-
prés les mesures no ho permeten”, 

apunten. El guarnit no tindrà cap 
temàtica concreta, però sí molt 
motius: no deixar el carrer buit, 
participar de la Festa i enriquir el 
barri. Això els ha obligat a pospo-
sar la proposta pensada per l’any 
passat durant uns mesos més, per 
així poder aquest mes d’agost fer 
servir elements reciclats i mate-
rials que no requereixin un gran 
tractament, com és el cartró, la 
cola, o la cinta adhesiva. 

Verdi
El carrer Verdi s’ha apuntat en-
guany a la màxima d’altres comissi-
ons de seguir la norma de cost zero 
i optimització de recursos propis. 
Premisa inicial: què hi ha al local 
que permeti fer un guarnit amb po-
ques mans? La imaginació i experi-
ència de Susanna Font van trobar 
la resposta: fl ors blanques fetes de 
plàstic i de paper cobriran un car-
rer que sempre ha defensat el guar-
nit com l’element més representa-

Tres carrers 
es decanten 
fi nalment per 
no fer festa
Si l’any passat van ser 
Berga, Fraternitat de 
baix, Poble Romaní, 
Rovira, placeta Sant 
Miquel, Progrés i Tordera 
els carrers que no van fer 
festa, per aquesta edició 
són baixa Maspons, Perla 
i Poble Romaní. Tots tres 
esperen una situació 
millor el 2o22.
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Dilluns 16
• 17.30 h Teles acrobàtiques i pil

de Festa Major. Castellers de la
Vila de Gràcia. Plaça de la Vila 

• 18.00 h Ruta per les capelles de
informació del punt de sortida

• 22.00 h Projecció del fi lm ‘Tot p
• 22.30 h Pastorets Rock. Versio

Les recomanacions

La Festa 
Major 2021, 
dia a dia
Dissabte 14
• 19.00 h Pregó de la Festa Major a 

càrrec de Jordi Cuixart, president 
d’Òmnium. Plaça de la Vila de Gràcia

• 19.30 h Trofeu Vila de Gràcia: Europa 
masculí - Espanyol B. Nou Sardenya

Diumenge 15
• 08.00 h Matinades de gralles i 

de foc, amb grallers, tabalers, 
trabucaires i diables. Sortida: 
plaça de la Vila de Gràcia

• 12.30 h Matí de Festa Major amb 
les colles de cultura popular. 
Sortida: Pla d’en Salmeron

• 18.00 h Trofeu Vila de Gràcia: 
Europa femení - AEM Lleida. 
Nou Sardenya

• 18.00 h Cercavila de Cultura 
Popular amb colles de trabucaires, 
diables, bastoners, geganters i Sant Medir. 
Sortida: Gran/Santa Àgata

• 18.00 h Coral Iaiofl autes. Cançó de combat. Carrer 
Ciudad Real

• 19.00 h The Big Lady Show. Espectacle de circ. Carrer 
Perill

• 20.00 h Elena Gadel i Marta Robles. Pop. Pi i Margall
• 22.00 h El Pony Pisador. Folk. Plaça del Raspall
• 22.00 h Hidrogel sessions. PD. Carrer Jesús
• 23.00 h Rumba Compays. Rumba. Plaça de la Vila

esquerra.cat/gracia

Diumenge 15 d’agost a les 13h

Amb Laura Vilagrà, Alba Vergés, 
Ernest Maragall, Max Zañartu, 
Olga Hiraldo i Emma Sarri

Trobem-nos al 
Casal Francesc Macià

BONA
FESTA
MAJOR

Gràcia

C/ Tres Senyores, 7
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passa a Tel-Aviv’. Plaça Joanic 
ns. Plaça de la Vila de Gràcia 

Dimarts 17
• 10.00 h Torneig d’Escacs de Partides Ràpides Tres Peons. 

Centre (Ros de Olano 9). Inscripció prèvia gratuïta oberta a 
federats i afi cionats [www.trespeons.com]

• 12.00 h Nuri Total. Monòlegs. Plaça del Raspall
• 12.30 h Tast vermut amb David Bages. Plaça de la Vila de 

Gràcia
• 18.00. Teatre en miniatura Mamistik. Flores Lazarte. 

Carrer Perill
•  21.00 h Alérgicas al Polen. Cançó feminista. Carrer 

Ciudad Real
• 21.30 h Sisena. Rock alternatiu. Carrer Progrés

Dimecres 18
• 18.00 h La Portàtil FM. Folk. Plaça Anna Frank

• 20.00 h Homenatge a Jordi Fàbregas. Folk. Amb 
‘Almanac’ en concert i la col·laboració de El Pont 

d’Arcalís. Plaça de la Vila

Dijous 19
• 20.00 h Balkan Paradise Orchestra. Reggae. CAT 
(Travessia Sant Antoni 6). Entrada lliure amb reserva 
prèvia [tradicionarius.cat]
• 21.00 h La Lvcha (afrocolombian sound). Carrer Perill

Divendres 20
• 20.00 h Arrels de Gràcia. Rumba. CAT (Travessia 
Sant Antoni 6). Entrada lliure amb reserva prèvia 
[tradicionarius.cat]
• 22.00 h Mazoni. Pop. Pi i Margall 

Dissabte 21
• 12.00 h Jocs d’aigua i monòlegs. (Durant tota la 
jornada). Carrer Jesús
• 12.00 h Història del Poble Gitano. Xerrada a càrrec de 
Ricard Valentí. Carrer Ciudad Real
• 15.45 h Gimcana de Festa Major. Inici: Plaça de la Vila 
de Gràcia
• 18.00 h Combat de glosa. CAT (Trav. Sant Antoni 6). 
Entrada lliure amb reserva prèvia [tradicionarius.cat]
• 19.00 h Pirats pel mar. Havaneres. Carrer Progrés

• 19.30 h Xerrades a la fresca. ‘Independència tant sí com no’. 
Organitza: ANC. Carrer Robí, 22

• 22.00 h Sanjosex. Pop. Pi i Margall 
• 22.30 h Aute Retrato. Documental. Plaça Rovira
• 22.45 h Correfoc. Plaça de la Vila de Gràcia
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Concert multitudinari d’Ojos de Brujo a Pi i Margall organitzat per l’Assemblea d’Okupes de Barcelona. Foto: Oriol Vila

Pi i Margall i Bailèn 
s’erigeixen com a nous 
espais en detriment 
de Sol i la Sedeta 
sense Festigàbal
El cartell per als nous escenaris de festa inclou els noms d’Elena 
Gadel, Marta Robles, Cathy Claret, Mazoni, Sanjosex, Sabor de 
Gràcia, Womblues i Da Souza, o la banda per a públic familiar Xiula

A. Balanzà / S. Manzanera

L a reformulació d’espais com 
a conseqüència de les me-
sures sanitàries de distàn-
cia i seguretat ha portat a 
recuperar en aquesta Festa 

Major de Gràcia 2021 dos escenaris 
que feia molts anys que no acolli-
en activitat, com el carrer Bailèn i 
l’avinguda Pi i Margall. L’any 2007 
va ser l’últim que Bailèn va deixar 
d’acollir els grans concerts que es 
feien des dels anys 90 sota l’argu-
ment organitzatiu de fer una festa 
més a petita escala i en el record 
van quedar les actuacions de Sopa 
de Cabra, Loquillo, la Salseta del 
Poble Sec o les últimes de Dijous 
Paella, Strombers o Gertrudis. A Pi 
i Margall hi va haver activitat polí-
tica fi ns al 2015, amb les manifesta-
cions de l’ANC, però el rècord més 
impactant correspon a la festes 
alternatives de l’any 20004, quan 
l’Assemblea d’Okupes de Barcelona 
va congregar 10.000 persones en 
un concert d’Ojos de Brujo.

La programació de concerts in-
clou -a l’escenari de Pi i Margall- 
noms com el d’Elena Gadel i Marta 
Robles, Cathy Claret, Mazoni o 
Sanjosex, a més de l’actuació del 
grup infantil Xiula. Al cartell de 
Bailèn destaquen Sabor de Gràcia, 
Womblues i DaSouza. El projecte 
social i cultural Reperkutim també 
hi actuarà (dissabte 21 a les 20h a 
Pi i Margall), i les Minerva estaran 

L’any 2007 va ser 
l’últim que Bailèn 
va deixar d’acollir 
grans concerts

Diumenge 15 d’agost
12.00 h. Xiula (Pi i Margall) 
20.00 h. Elena Gadel i Marta Robles (Pi i Margall)
22.00 h. Cathy Claret (Pi i Margall)

Dimarts 17 d’agost
22.00 h. Ignasi Terraza (Pi i Margall)
22.00 h. Sabor de Gràcia (Bailèn)

Divendres 20 d’agost
22.00 h. Mazoni (Pi i Margall)
22.00 h. WomBlues (Bailèn)

Dissabte 21 d’agost
20.00 Reperkutim (Pi i Margall)
22.00. Sanjosex (Pi i Margall) 
22.00. Da Souza (Bailèn)

els actes 
principals

presents a Bailèn dilluns 16 (18h).
L’aposta per Pi i Margall i Bailèn 

anirà en detriment sobretot de la 
plaça del Sol, on en els últims anys 
hi ha hagut la Plaça del Folk (que 
enguany el CAT la farà a la seva 
seu de Travessia Sant Antoni). 
L’organització, que havia seguit 
l’estratègia d’ocupar Sol amb l’en-
velat del folk per evitar concentra-

cions de visitants, ara argumenta 
que el toc de queda farà inneces-
sària l’activitat en un espai reduït.

El Festigàbal es cancel·la per se-
gon any consecutiu quan ja tenia 
dates adjudicades per al 20 i 21 
d’agost a la Sedeta. “Era l’oportu-
nitat de fer un esdeveniment d’es-
tiu a l’exterior i per al barri i es-
tem molt tristos perquè després 
d’aquest any tan difícil amb con-
certs al bar per només 20 perso-
nes, la feina de preparació del 
Festigàbal 2021 ha suposat tres 
mesos de feina i gastos a fons per-
dut”, han explicat des de l’Heli-
ogàbal, que també han adduït la 
necessitat de millorar la comuni-
cació amb el Districte per assegu-
rar edicions futures.•
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Gràcies!

barcelona.cat/conviure                
#conviureBCN

No és no.

Per respectar el descans 
dels veïns a Gràcia

Per utilitzar els banys 
públics a Gràcia 

Per respectar els 
guarniments a Gràcia

                  
        

     
   

Per viure amb precaució 
la festa a Gràcia
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A. Balanzà / L. Toniolo Vidal

Carla Carbonell (Barcelona, 1983) venia a Festa Major d’ado-
lescent i Raspall era la seva plaça preferida. No hi tenia tra-
dició familiar i un dia va anar a una calçotada a Verdi, però 
es va separar i al cap d’un temps va estrenar-se a Mozart fi ns 
que va fundar Joan Blanques de Baix de Tot i d’aquí a presi-
dir la Fundació Festa Major. Hi ha estat vuit anys.

És aquest el teu últim any de mandat?
Sí, malauradament, perquè m’hagués agradat acabar amb 
una festa normal.

Quantes festes normals has tingut en vuit anys?
No t’ho sé dir! La de 2019? Mirant enrere m’agradaria pensar 
que els hem salvat tots.

Per què plegues?
Perquè una de les coses que vaig fer quan em van elegir va 
ser redactar un codi ètic no només pel que ens vam trobar 
sinó perquè els que vinguessin després trobessin certes pau-
tes i una de les quals era la recomanació de no estar més de 
dos mandats en el mateix càrrec. I ho compliré.

Has fet referència a l’auditoria de traspàs amb l’anterior 
president. Quin ha estat el pitjor moment en vuit anys?
Els atemptats de 2017. Hem tingut moments de tensió com 
les agressions sexuals, que costen molt d’assumir i també de 
validar, però no oblidaré els atemptats. Passejava la delega-
ció d’ERC per Torrent de l’Olla, i en Contel em va trucar i em 
va dir. “No reaccionis, corre cap al Districte, hi acaba d’ha-
ver un atemptat, hi ha una reunió de seguretat urgent”. La 
voràgine no va parar, i el pitjor va ser la impotència. El 17 a 
la tarda hi havia por als carrers. Penses: si algú vol fer mal a 
Barcelona aquells dies, se’n va a Gràcia i a plaça de la Vila, el 
dia dels premis, enganxa mil persones. 

Quin és el millor moment, encara que no sigui públic?
El mateix. En un moment tan difícil, quan la gent té por, la 
resposta va demostrar que la gent estava a l’alçada. No volí-
em anul·lar. Enteníem que la seguretat havia d’estar en una 
altra banda, i a la nit assumíem que no hi hauria festa, però 
no volíem anul·lar perquè aquesta gent no ens farien fora 
dels nostres carrers. El 18, el 19 i el 20 es van fer tallers en les 
franges de menys risc. La resposta comunitària va ser ser-hi.

I ara com veus la reacció amb la pandèmia?
Hi ha hagut una resposta a nivell d’escales de veïns i d’alguns 
col·lectius, però no hem tingut la mateixa resposta solidària 
que vaig viure jo aquell 2017.

Tot aquell 2017 va començar inaugurant el Bicentenari a 
l’Envelat amb el President Puigdemont! Si ara tornessis a 
2014, et presentaries a la presidència?
Sí, perquè a mi m’agrada tant la gestió com la part pública. 
Però estic cansada. He tingut hipotecades la majoria de tar-
des de la meva vida, i les vacances per descomptat.

Tornes al teu carrer, Joan Blanques de Baix de Tot, o faràs un 
any sabàtic?
No tinc defi nit el perfi l que agafaré al meu carrer, però no 
faré any sabàtic. No tindré problema a fer un traspàs de pre-
sidència de la Fundació fi ns i tot d’un any, però com a carrer 
no faré l’altre paper perquè no sabria callar.

Aquests anys has parlat amb l’anterior president, Ricard 
Estruc?
No. No vam acabar de la millor manera. Havíem de fer net.

Incendis o confl ictes amb destrosses per la temàtica de 
guarnits... Hi ha remei per respectar el símbol més impor-
tant de la Festa Major?
Al 100% no, però com l’incivisme tot l’any. La Festa Major és 
tranquil·la i hem evolucionat. Ara son moments més puntu-
als, encara que siguin dolorosos.

Allò de la festa diürna és veritat, per tant. 
Totalment. El pic de visitants ara mateix és entre 6 i 8 de la 
tarda. És gent que ve a veure el guarnit. A aquella hora no hi 
ha grans actes. Els pics de visitants a la tarda és una victòria 
sobre el que fem tot l’any, el guarnit.

Hi ha relleu a la presidència? Se t’ha apropat algú? Has pen-
sat en algú?
No se m’ha apropat ningú però això no treu que jo estigui 
sondejant a gent que jo crec que ho podria fer.

Què li diries al proper president?
Que l’equilibri és important. Soc exigent i hi ha moments 
que ho passes malament. Gestionar 24 carrers, cadascú amb 
les seves coses, pot ser frustrant perquè no et pots fer mala 
sang. L’any passat hi havia molta angoixa, i ara hi ha hagut 
reunions dures, i quan intentes que tot suri, et desesperes.

Te’n vas amb alguna recança, d’alguna cosa no assolida?
Sí. Temes més d’ordenances que protegeixin la festa, de tipus 
estructural, o bé punts de millora en el reglament intern. 
Però m’agradaria marxar pensant que hem aconseguit un 
canvi de mentalitat: el 2014 percebíem molta distància entre 
comitè i carrers, i crec que això ho hem canviat. No me n’he 
sortit, però, en el que jo en dic viu i deixa viure: cada carrer 
pot tenir el seu model i no és incompatible el model sense 
barra de Tordera amb el que vol fer música tot el dia. 

Un moment de Carla Carbonell de Festa Major.
Em passa cada any: estàs tot l’any treballant, tot va crei-
xent sense que t’adonis dels moments de creació, muntes, 
desmuntes... i en un moment donat el carrer està buit. Has 
viscut allò i durant una setmana has estat en un guarnit en-
mig d’un mar, al Japó... ni has aixecat el cap... i de cop i vol-
ta, el carrer buit. És un moment totalment desolador.•

“Al proper president li diré 
que l’equilibri és important”

Carla Carbonell
Presidenta de la Fundació Festa Major

Carla Carbonell, després de l’entrevista. Foto: Laia Toniolo Vidal

Albert Benet 

Tres generacions d’una ma-
teixa família conviuen en 
un pis no gaire gran de la 

plaça Joanic. Comparteixen 
plat i taula però no un pen-
sament uniforme sobre com 
afrontar la Festa Major d’en-
guany. L’Elvira, la padrina de 81 
anys, diu que només sortirà de 
casa per anar a aplaudir el pre-
goner. Per ell, amb ell i en ell. 
Té més fe en Jordi Cuixart que 
no pas en Sant Roc, de qui diu 
que ha perdut el seu do guari-
dor. Mascareta groga de roba 
folrada, estelada descolorida, 
cadira de platja i cap a la plaça 
ben d’hora perquè enguany no 
hi cabrà ni una agulla. És tan 
bona dona que fi ns i tot s’em-
passa això que diuen que ho 
tornaran a fer millor.

A son fi ll Antoni, en canvi, 
no el trobareu escoltant el pre-
gó sinó a les barres dels bars. 
Aquest pobre home, voreja els 
50 anys i encara no sap on dar-
les quan el camp de l’Europa és 

tancat. Viu immers en una de-
pressió d’ençà que la seva dona 
va deixar-lo per anar-se a viure 
a Sant Andreu. N’és tant, de fa-
nàtic, que no li dol la separa-
ció sinó que la mare dels seus 
fi lls visqui a dues cantonades 
del Narcís Sala. L’Antoni s’ha 
proposat un objectiu clar per 
aquests dies festius: rastrejar 
com un àliga ferit els 22 carrers 
guarnits bo i cercant restes de 
la Bàrcino romana, que podria 
tenir una ramifi cació al nord 
de la Vila.

La Laia, 26 anys, la més jove 
i centrada de la casa, passa els 
estius amb l’àvia i el pare. Està 
disposada i preparada per a re-
cuperar la festa en la mesura 
que les restriccions li ho perme-
tin. Té clar que sortirà a ballar i 
badar sense por però amb pru-
dència. Evitarà les aglomeraci-
ons i els espais tancats perquè 
els sanitaris puguin fer vacan-
ces ara i no pas l’any vinent.•

net 

L’Elvira, l’Antoni 
i la Laia

Un nou 
temps

La més jove i 
centrada de la casa 
sortirà a ballar però 
amb prudència
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Josep A. Torralba

Encara no tinc molt clar 
ni el què ni el com, però, 
per poc que sigui, tindrem 

Festa Major. Molts continuaran 
pensant en si s’ha d’aprofi tar 
aquesta maleïda situació per re-
pensar-se el model que teníem 
amb una massifi cació i un èxit 
brutals o intentar recuperar 
una festa més veïnal i propera. 
Segurament, aquest dilema ja 
era encertat tenir-ho abans de la 
Covid i de la gran gestió procica-
tana, però està clar que aquest 
darrer any i mig l’ha fet més 
present. El meu pensament es-
tava molt clar i ja l’he expressat 
en moltes ocasions. El que crec, 
sincerament, que ara mateix 
toca, sense cap mena de dubte, 
és està al costat de totes les ma-
nifestacions de cultura popular, 
i les festes majors són aglutina-
dores i un aparador d’aquestes. 
He viscut en primera persona 
com han patit els organitzadors 
d’una gran quantitat de les fes-
tes majors que es fan a la ciutat 
de Barcelona els ajornaments 
i les grans difi cultats per saber 
què podien arribar a fer i si valia 
la pena fer aquest esforç, consi-
derant, a més, la gran quantitat 
de mesos en que van ser prohi-
bides d’una manera arbitrària i 
impresentable. Totes aquestes 
persones es mereixen el nostre 
suport i una participació exem-
plar en cada activitat organitza-
da i la nostra Festa Major no pot 
ser menys. No sabem quin futur 
tindrem, però sí com hem de 
gaudir el nostre present.• 

rralba

FM, sí gràcies!

El cinema
Un nou 
temps El cinema Texas es reivindica 

amb una sessió a plaça Joanic i el 
suport de la plataforma veïnal
L’espai també acollirà una jornada sardanista, el concert d’Haváname o el Festivalet indie

Silvia Manzanera

E ls cinemes Texas segueixen 
amb la persiana abaixada 
tot i els esforços d’alguns 
membres del personal -en-
cara a l’espera de resoldre 

el confl icte laboral- i de la platafor-
ma veïnal que des de l’octubre de 
2020 lluiten per reobrir la popular 
sala del carrer Bailèn. Les restric-
cions imposades per la pandèmia, 
i que va obligar a tancar els cine-
mes durant mesos i després reduir 
l’aforament, va frenar diferents in-
versors que tenien interès en fer-se 
càrrec del projecte, que ja passava 
per difi cultats econòmiques en la 
darrera etapa i que la crisi de la co-
vid va acabar d’enfonsar. Ara, apro-
fi tant el marc de la Festa Major de 
Gràcia, el Texas es reivindica amb 
una projecció del fi lm ‘Tot passa a 
Tel-Aviv’ dilluns 16 d’agost a les deu 
de la nit a la plaça Joanic, l’espai de 
la Fundació Festa Major.

 “En aquests moments resulta 
molt complicat tornar a obrir el 
Texas; ningú s’arriscaria a invertir 
els diners amb la situació econòmi-
ca i social que estem vivint ara”, ex-
plica Ricard Almazán, responsable 
de la programació del cinema gra-
cienc des que Ventura Pons va en-
gegar el projecte el 2014. Almazán 
serà l’encarregat de la programa-
ció i projecció d’aquesta sessió “re-
ivindicativa”, que pretén tornar a 
visibilitzar el tancament del cine-
ma. L’acte, que en un principi s’ha-
via planejat a l’espai de Bailèn i amb 

Fotograma de la pel·lícula ‘Tot passa a Tel-Aviv’, dirigida per Sameh Zoabie. Foto: Cedida

dues sessions, compta amb el su-
port del Districte i de la plataforma 
Salvem els Texas, que n’informarà 
a través de les seves xarxes socials 
i penjarà cartells per difondre l’ac-
tivitat entre el veïnat. 

Pel que fa a la resta del cartell 
de l’espai de Joanic que proposa la 
Fundació Festa Major, destaca una 
diada sardanista, ja que no es va po-
der celebrar el tradicional aplec de 
la sardana al maig, el concert del 
grup d’havaneres format per dones 
Haváname, el Festivalet de Gràcia 
-sis actuacions en dues jornades 
amb diferents bandes joves- o l’en-
trega de premis del concurs de bal-
cons i portalades.•

Dimarts 17 d’agost
18.00 h. Audició de Sardanes. Amb les cobles Sant Jordi 
Ciutat de Barcelona, Cobla Jovenívola de Sabadell i 
Cobla Reus Jove

Dimecres 18 d’agost
11.00 h. El món del somnis. Taller infantil. De 3 a 5 anys

21.00 h. 1a sessió Festivalet de Gràcia: Dan Peralbo, 
Chaqueta de Chandal i Xarim Aresté

Dijous 19 d’agost
18.00 h. Haváname. Grup de veu femení i afrodescen-
dent que ofereix repertori clàssic d’havaneres catalanes 
i cubanes

els actes 
principals
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Ernest Cauhé 
@ernestcauhe

Per tenir casa has de guanyar 
la guerra, escriu el poeta. 
La primera nit a Age han 

arribat lleugeres fragàncies de 
nova era. Ho han fet pel jardí, 
arribant des de dalt del Carlit o 
potser han baixat del Puigmal. 
El blat, a la plana cerdana, ja és 
a punt per segar, i va amb retard 
un altre mes de juny. Aquí ja aca-
ba el juliol i els de l’estiueig van 
arribant, per convertir el parat-
ge en un formiguer. La vall està 
sota un llit grisós de boirina, per 
recordar que no som tan lluny 
de la ciutat. Fins aquí arriben els 
fums de Barcelona, la seva gent i 
les seves guerres particulars.

I és que les batalles de la mo-
dernitat no fan retronar canons 
ni metralladores. Es diuen pre-
carietat i multitasquing. És di-
uen autoexplotació o producti-
vitat. Preu del lloguer i arribar 
a fi nal de mes. Expectatives i 
imatge personal. Es diuen po-
der anar a escola en pandèmia, i 
ser coherent, i respectar el medi 
ambient i sentir que has tingut 
prou cura de la família, i no tro-
bar hores per preguntar-te qui 
ets ni què hi fas aquí. Perquè cal 
sobreviure davant d’una nova 
crisi. Crisi econòmica, crisi soci-
al, crisi de valors, crisi de segu-
retat, crisi mundial, crisi… i per 
això cal mesurar els nostres ob-
jectius i les nostres fi tes. 

I així, les guerres particulars 
de la gent esdevenen les teves ja 
que, incomprensiblement, amb 
el pas dels anys, has desaprès a 
viure tal com solies, amb pau-
sa, i potser menys responsabi-
litats afegides i antinaturals. És 
hora de passejar pel camp, ba-
dar i arreplegar pedretes però 
fent menys via. I mirar endins. 
On volem anar a parar? Som qui 
volíem o una imatge construïda 
per anar tirant? La batalla inter-
na està servida. És des de les te-
ves quatre parets que l’admires. 
Si tenia raó el poeta, avui ja no 
se sent retronar.•

hé 
he

Per tenir casa

Un nou 
temps

da el tècnic Fran Güells, després de 
quatre anys al club. L’AEM Lleida 
s’enfrontarà a les escapulades diu-
menge 15 (18h). Europeistes i llei-
datanes ja hauran jugat el 12/08 
un altre amistós a la capital del 
Segrià. Abans, l’Europa femení 
també haurà disputat un partit de 
preparació amb el Llevant (8/08).

A més, un Torneig de Futbol No-
Mixt, organitzat per Feministes de 
Gràcia, precedirà aquests dos en-
contres. Cal fer equips de cinc per-
sones i inscripció prèvia (5€ per 
conjunt). Serà dissabte 14 a partir 
de les 10h al Nou Sardenya. Info: 
futbolsensevergonya@gmail.com.

Campionat de partides Ràpides 
al Centre. La gent amant dels es-
cacs té una cita dimarts 17 (10h). 
El Club d’Escacs Tres Peons or-
ganitza el Torneig de Partides 
Ràpides de Festa Major al Centre. 
Aquesta competició, amb set ron-
des a un ritme de 5 minuts més 3 
segons, arriba a la setzena edició 
i està oberta a jugadors federats i 
afi cionats. Hi ha 59 places dispo-
nibles, les inscripcions són gratuï-
tes: www.trespeons.com.•

Espanyol B i Lleida, 
rivals de l’Europa 
masculí i femení al 
Trofeu Vila de Gràcia
L’oponent dels de Vilajoana serà rival a Segona RFEF; les 
del primer equip viuran l’estrena de Joan Bacardit a casa

Àlex Gutiérrez Pascual

L a celebració de la Festa 
Major en el vessant espor-
tiu és sinònim de l’arriba-
da d’un clàssic del futbol: el 
Trofeu Vila de Gràcia, que 

enguany també arriba per parti-
da doble. RCD Espanyol B i AEM 
Lleida seran els rivals del primer 
equip masculí i el conjunt femení 
del CE Europa, respectivament. 
El torneig suposa la presentació 
ofi cial de les dues formacions da-
vant l’afi ció al Nou Sardenya, amb 
molts al·licients.

El primer equip masculí escapu-
lat, que entrena David Vilajoana, 
es prepara per debutar a la Segona 
RFEF, després de l’ascens i el 
campionat d’aquesta temporada. 
L’estrena al Nou Sardenya vindrà 
precedida pels amistosos fora de 
casa amb conjunts tant potents 
com Sabadell (4/08) i Llagostera 
(7/08), que jugaran la propera 
temporada a Primera RFEF. El ri-
val dels escapulats al Trofeu Vila 
de Gràcia, que es disputarà dis-
sabte 14 (19:30), l’Espanyol B, serà 
també un dels oponents catalans 
del conjunt europeista a la nova 
categoria.

La disputa del Vila de Gràcia 
per part del conjunt femení arri-
ba amb la novetat a la banqueta 
escapulada de l’entrenador Joan 
Bacardit (Barcelona, 1984), que 
va substituir acabada la tempora-

El capità Àlex Cano, un dels protagonistes de l’ascens i el campionat. Foto: À. Garreta

Dissabte 14 d’agost
10.00 h. Torneig de Futbol No-Mixt. Equips de 5 perso-
nes, inscripció 5€ [futbolsensevergonya@gmail.com]. 
Al Nou Sardenya. Organitza: Feministes de Gràcia

19.30 h. Trofeu Vila de Gràcia. Amistós entre l’Europa 
masculí i l’Espanyol B. Al Nou Sardenya

Diumenge 15 d’agost
18.00 h. Trofeu Vila de Gràcia. Amistós entre l’Europa 
femení i l’AEM Lleida. Al Nou Sardenya

Dimarts 17 d’agost
10.00 h. Torneig d’Escacs Tres Peons. Al Centre (Ros de 
Olano, 9). Inscripció gratuïta [www.trespeons.com]

els actes 
principals

El Torneig d’Escacs 
arriba a la setzena 
edició de la mà del 
Club Tres Peons

de Gràcia

Bona
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La diada castellera es reformula 
amb un espectacle amb teles 
acrobàtiques i pilars
Districte i Colles de Cultura asseguren la celebració de puntals de Festa Major 
com el matí, la cercavila o el correfoc però negocien a nivell itinerant o estàtic

A. Balanzà / S. Manzanera

L a cultura popular, un dels 
puntals de la Festa Major de 
Gràcia, s’esforçarà enguany 
per sobreposar-se a les limi-
tacions de la pandèmia i, per 

exemple, no hi haurà el dilluns 16 
una diada castellera pròpiament 
dita sinó una reformulació basada 
en un espectacle basat en exercicis 
sobre teles acrobàtiques -qui hagi 
estat a Can Musons, local d’assaig 
dels castellers, les haurà vist sovint- 
i després un seguit de pilars. 

Aquesta és la fórmula de sínte-
si que els Castellers de la Vila de 
Gràcia han trobat per complir amb 
la normativa vigent del Procicat 
que permet especificament un 
cert retorn a l’activitat dels cas-
tells (un màxim de 25 persones per 
cada grup bombolla) i que donarà 
per fer almenys pilars simultanis, 
i lògicament l’homenatge a Mike 

en el programa, un cop les succes-
sives reunions entre el Districte i 
les Colles de Cultura han arribat a 
la solució de síntesi del sí a favor 
de puntals com el Matí de Festa 
Major i de la Cercavila de Cultura 
Popular (totes dues accions el dia 
15) o el correfoc de tancament el 
dissabte 21. Sobre el paper, totes 
tres activitats són itinerants (i ja 
hi ha des de fi nals de juliol al car-
rer Gran alguns rètols indicatius 
per evitar l’estacionament), però 
la negociació s’apurarà fi ns a últi-
ma hora per si fos més adient un 
model estàtic de celebració. De fet, 
encara s’estaven discutint alguns 
actes del programa al tancament 
d’aquesta edició.

No hi falta en el marc de la cul-
tura popular enguany les xifres 
rodones de commemoració, prin-
cipalment amb els cinc anys de la 
bèstia Atzeries i els quaranta anys 
de la seva colla de diables, La Vella. 

Una altra efemèride destaca-
da són els 150 anys del carrer 
Llibertat, que Ferran Pons i Toni 
Mañané han recollit en un llibre 
a quatre mans on repassen tant 
la història i fets de la Vila com 
del carrer. A més, la comissió de 
Llibertat donarà suport a les colles 
de cultura durant l’homenatge de 
Sant Roc.•

La cultura popular celebra enguany el 5è aniversari de l’Atzeries. Foto: J.M. Contel

Lane, el casteller que va patir un 
greu accident a la diada del 2013 i 
que va morir l’any 2017.

Hi haurà castells per Festa 
Major però sense la visita d’altres 

Diumenge 15 d’agost
12.30 h. Matí de Festa 
Major. Des del pla de Nicolás 
Salmeron fi ns a la plaça de la 
Vila.

18.00 h. Cercavila de Cultura 
Popular. Des de Gran de 
Gràcia/Santa Àgata fi ns a la 
plaça de la Vila.

Dilluns 16 d’agost
17.30 h. Teles acrobàtiques i 
pilars de Festa Major. A la pla-
ça de la Vila.

Dissabte 21 d’agost
22.45 h. Correfoc de Festa 
Major. Des de la plaça de la 
Vila al carrer Diluvi.

els actes 
principals

La bèstia Atzeries 
fa cinc anys i la seva 
colla de diables, La 
Vella, quaranta

colles, és a dir, que la prova pilot 
del retorn oficial dels castells a 
l’activitat a nivell nacional no es 
farà a Gràcia. Però la cultura po-
pular tindrà un gruix important 

La cultura popular
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En el temps 
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La contra
Xavi Oller, historiador

i membre d’Agita’t Gràcia
Graciencs a la contra

A la tardor de 1977, Diego Camacho (Abel Paz), 
tornava a Barcelona després de la derrota a la 
guerra civil, els camps de concentració i càstig 
a França, la clandestinitat antifranquista, una 
desena d’anys a les presons, tortures, simu-

lacre d’execució i molts anys d’exili. Tornava buscant 
la Catalunya revolucionària que va haver d’abandonar 
el febrer del 1939, amb l’esperança de veure renéixer 
aquell anarquisme que el va seduir a la seva adolescèn-
cia i al que dedicaria tota la vida. Aquí, el 1936, havia 
constituït Los Quijotes del Ideal, grup de les Joventuts 
Llibertaries amb posicions maximalistes que no com-
partia a la seva maduresa. Va arribar convençut que 
s’havia de fer taula rasa amb el franquisme i pensant 
que la manera era mitjançant un referèndum entre 
Monarquia o República. Volia, també, recuperar la me-
mòria de lluita i repressió i impedir una reforma del 
regim que mantingués intactes els interessos de les oli-
garquies. A aquests objectius vitals, no assolits encara, 
els veia com una llosa que ens esclafava. Aquella tardor 
de 1977 Diego es va començar a implicar amb les lluites 
del barri. Convidat pels joves llibertaris de l’Associació 
de Veïns del Camp d’en Grassot va voler col·laborar a 
l’ocupació veïnal de La Sedeta. A les velles naus aban-
donades de l’antiga fàbrica tèxtil va donar una xerrada 
contra els Pactes de La Moncloa que s’acabaven d’apro-
var. Deia que garantien l’estabilitat de la Monarquia i la 
reforma del regim, passaven pàgina dels negocis bruts 
de l’empresariat franquista i de la repressió laboral i 
descarregaven les conseqüències de la crisis econòmi-
ca sobre les espatlles dels treballadors.

A fi nals dels 70 funda amb altres anarquistes histò-
rics el Centro Anarquista, al carrer Guilleries 4. El pro-
jecte no es va consolidar. Aviat trobem a Diego instal·lat 
a Torrent d’en Vidalet, 15. Més tard canviaria a Verdi 
109. Casa seva s’aniria convertint en un centre de pe-
legrinatge per a tots aquells interessats en la revolu-
ció del 1936 i la resistència antifeixista. Li agradava fer 
de guia dels visitants per les placetes i carrers. Estava 
enamorat de Gràcia i parlaria d’ella a molts dels seus 
escrits: “El que més em meravella d’aquest barri és 
que cadascuna de les seves cases, fi ns i tot les més ve-
lles i descuidades, tenen un aire que les diferència de 
les altres. Gràcia és de les poques barriades que enca-
ra queden a Barcelona on la burgesia no ha aconseguit 
encara esborrar, amb noves urbanitzacions, la història 
social i política. Cada llamborda dels seus carrers és un 
tros de la seva història i cadascun dels noms dels car-
rers un capítol viu de la mateixa”. El vell anarquista va 
acumular un profund coneixement de les lluites socials 
i vivències a la Vila. Abans de la seva mort estava pre-
parant amb l’amic i company, Mariano Maturana, una 
Ruta Llibertaria del Barri Gràcia. El projecte veuria la 
llum poc després de la seva defunció, amb el suport 
de l’Ateneu Rosa de Foc i el Mercat d’Intercanvi de la 
Plaça de la Virreina. La idea va arrelar i seria la llavor 
de les múltiples rutes històriques, organitzades poste-
riorment pel Grup de Memòria Històrica de l’Ateneu 
Llibertari de Gràcia. L’ombra pedagògica del nostre 
Quixot s’allarga fi ns l’actualitat. L’Abel va defensar la 
conservació del patrimoni històric i insistia a registrar 
i protegir les velles tasques, ja que el postmodernis-

me barceloní les estava liquidant. Per mantenir la sin-
gularitat gracienca va simpatitzar amb la defensa de 
la República Independent de Gràcia. No costaria gens 
imaginar-lo ara, amb el somriure sorneguer i la cigar-
reta als llavis, reivindicant el verd de l’Alzina i el pa-
trimoni de les casetes del carrer Encarnació i deixant 
anar estirabots sobre la pèrdua d’identitat provocada 
per actuacions urbanístiques. Ja ho havia fet a París 
quan casa seva va ser un nucli de resistència contra les 
transformacions de Montparnasse. Relacionar la seva 
feina per superar l’amnèsia històrica requeriria omplir 
moltes pàgines. Des de Gràcia, va demanar a l’alcal-
de Maragall un local per fundar un centre de cultura 
obrera en record a Durruti. Cent anys després del seu 
naixement, el vell Quixot segueix sent un referent.•

Diego Camacho, conegut com Abel Paz, de jove. Foto: Cedida

Abel Paz, 12 d’agost, 100 anys
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Tornem 
el 10 de 

setembrede Gràciade Gràcia

Vilatanes, vilatans, coloms, 
paneroles, guiris 

i altres visitants estivals, 
ja és aquí la festa major!

L’any passat vam tenir una festa de clausura, traguem-nos de sobre 
els hàbits monacals i recuperem els nostres carrers i places per fer-hi 
una bon sarau. Amb totes les mesures de seguretat, això sí.

I per seguretat, parlem de no fer el burro amb la covid19 i viure unes 
festes lliures d’agressions de tot tipus, no pas de la «seguretat» que 
ens té acostumats el nostre molt estimat Ajuntafems. Al veïnat us 
prometem que, de part nostra, no us vindrà cap mal de cap (per culpa 
del virus, entenguem-nos). D’altra banda, a les autoritats, els tour-
operadors i les immobiliàries no us podem dir el mateix, perquè —ai!— 
que bonics i imprevisibles són la gresca i l’arrauxament mediterranis.
I és que, per molt que la pandèmia remeti a casa nostra —no així de 
la major part del món—, l’autèntica plaga de la nostra Vila no sembla 
que tingui cura immediata. Som el Parc Temàtic de tota l’AMB, un Port 
Aventura per a modernets i expatriats voluntaris de la cultura Erasmus, 
i el Policlean de Barcelona.

És per això que tenim un desig, que aquest any veïns i veïnes  de 
tota mena trobem la manera de passar-nos-ho tan bé com sapiguem 
mentre reivindiquem que el què volem és una Vila per viure-hi i no 
una postal bonica, que volem llaços forts entre les classes populars 
i no feines de merda en bars de copes, que volem que l’Europa 
segueixi donant-nos alegries! I que volem una Vila independent i 
independentista i no uns barris ocupats per tricornis i urbanos.
I a tot el veïnat —menys especuladors de llars, progressistes de fireta i 
polis d’oficina amb complexe de sheriff— us diem:

Bona festa major!


