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LES NOVETATS D’ENGUANY

Pascal Comelade, Feliu Ventura, Mishima
i Etsaiak, els concerts de la Festa 2008
La Festa Major de Gràcia es fa petita. Per voluntat i per manca d’efectius. Els signes més
visibles de l’edició 2008, que engegarà a les
set de la tarda del 14 d’agost amb el pregó
del periodista i humorista Queco Novell, són

la desaparició de dos dels espais més multitudinaris, el carrer Còrsega i el carrer
Bailèn. També hi ha una nova reducció de
carrers guarnits, amb les baixes de Martínez
de la Rosa, Raspall i Romaní (escenari en-

guany de les festes alternatives). Els grans
concerts tampoc seran concerts grans sinó
de petit format amb els escenaris de l’Oratori de Sant Felip Neri i de la plaça Rovira
com a símbol de qualitat i no de quantitat.
CEDIDA

Salseta del Poble Sec; la tradicional sarsuela de l’agrupació lírica Antoni Barber es traslladarà
al pati de la Salle, a la plaça del
Nord.
Pel que fa al carrer Còrsega, l’any
passat la festa alternativa va obligar a traslladar la Fira de la Tapa
–ara desapareguda– en una decisió que no va agradar ningú (ni
als alternatius, ni als clients de
l’Imperator –avui Duvet–, ni als
comerços, ni als veïns) i per això
enguany la baixa de la comissió
de festes de Poble Romaní ha
permès fer retornar la Comissió

ALBERT BALANZÀ

És possible posar portes al
camp al centre de la ciutat?
Limitar l’afluència dels publicitats dos milions de persones?
Evitar l’efecte crida que provoca el focus mediàtic en unes
dates on ja s’han acabat tots els
festivals d’estiu promoguts per
l’Ajuntament o patrocinats per
les grans marques? Aquesta ha
estat una de les obsessions de
la nova direcció de la Federació Festa Major des que Ricard
Estruch i el seu equip van agafar les regnes l’any passat, després del regnat de divuit anys
d’Albert Torres.
Si l’edició 2006 va resoldre el finançament i l’edició 2007 va
posar sobre la taula la crisi dels
locals –parcialment solucionada
(vegeu requadre i pàgina 24), enguany la Federació ha decidit començar a prendre decisions fins
i tot molt més urgents: la
redimensió de la festa d’acord
amb la caiguda en picat de carrers guarnits (només en vuit anys
de 24 a 15), l’aposta per la festa
familiar, per la festa de dia i per
la festa de nit, però sempre des
d’una perspectiva de petit format. És possible una altra festa?
Per això desapareixen després de
molts anys punts de macrotrobada com el gran escenari del
carrer Bailèn i el carrer Còrsega.
Adéu, doncs, pel que fa al primer espai, als recordats concerts
multitudinaris dels Pets, Gossos,
Sopa de Cabra, Loquillo o la
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La baixa de Poble
Romaní reubica els
alternatius al cor
del barri gitano
de Festes Populars (CFP) a l’espai del barri gitano que ja els va
acollir l’any 2006. Resultat final:
el carrer Còrsega queda lliure i
passa a la història el tall de trànsit que obligava els vehicles a
tombar a l’esquerra per Pau
Claris en lloc de desembocar al
passeig de Gràcia des de Còrsega.
La festa s’alternativitza

FELIU VENTURA, DESPRÉS DE TOCAR DOS ANYS SEGUITS A ESPAIS ALTERNATIUS, FA EL SALT ENGUANY A L’ORATORI SANT FELIP NERI

Però més enllà de qüestions tècniques, el gran públic només espera, com sempre, quins seran
els grans noms de la Festa Major 2008, al marge de l’enguany
–diguem-ne– poc original pregoner. Pascal Comelade, Feliu
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Ventura, Mishima i Etsaiak però
també Roger Mas, Pep Sala o
Pau Riba són els noms que donen la raó als que en els últims
anys han defensat que també a
la programació oficial hi havia
propostes més pròpies de festes
alternatives o de festes no multitudinàries, en una barreja que
ha beneficiat a tothom.
Feliu Ventura toca per primer
cop a la festa oficial després de
dos anys de fer-ho en dos espais
alternatius, Pascal Comelade
apareix des de 1986 al progra-

El metro
funcionarà tota la
nit dos dies: dijous
14 i dissabte 16
ma oficial però no mou multituds. Mishima, la revelació pop
dels últims anys, surt del seu
quarter general de l’Heliogàbal
per envair la plaça Rovira, i per
aquest escenari també es mouran fixos de la moguda de les
alter músiques natives com Pau
Riba o els Surfin’ Sirles.
Els fixos del programa

La majoria de carrers, en qualsevol cas, continuen al seu
(bon) rotllo, amb els noms im-

els carrers federats

Locals cedits durant dos anys
ARXIU FESTA MAJOR / ARIADNA BORRÀS

El drama de la manca de locals per a les comisions de festes, que en l’últim especial de
Festa Major L’Independent va
posar negre sobre blanc en un
dolorós quadre amb costos,
pressupostos i subvencions,
s’ha solucionat parcialment en
aquesta edició. La comissió de
Cultura del districte va anunciar el 30 de juliol l’ampliació
de la cessió als festers dels nous
locals municipals de l’escola
Al·leluia i del carrer Alzina
d’un a dos anys. En el primer
cas, el local del carrer Milà i
Fontanals, que ha d’acollir
l’escola d’adults, no té previst
començar les obres de reforma
a curt termini, ja que no hi ha
ni projecte fet a hores d’ara.
L’espai d’Alzina, a la placeta

1. Berga
2. Bruniquer
3. Fraternitat - EFIT
4. Joan Blanques
(Encarnació - Congost)
5. Joan Blanques (Sant
Lluís-Encarnació)
6. Llibertat
7. Mozart
8. Plaça de Rius i
Taulet

ELS JOVES DEL CARRER VERDI DEL MIG, DURANT LA CELEBRACIÓ DEL PRIMER PREMI DE 2007

9. Plaça Rovira

Manuel Torrente, és de Parcs i
Jardins. El tercer espai que havia d’estar a punt enguany, el de

Travessera de Gràcia 104, s’ha
desestimat fins a l’any que ve,
pel seu mal estat.

10. Placeta Sant Miquel
11. Progrés

prescindibles de cada Festa
Major de Gràcia com l’Orquestra Aquàrium, Albert Malla,
Tandoori Lenoir o La Vella
Dixieland. No cal ni dir en
quin carrer tocaran. Tothom
ho sap. On sempre (Que els
despistats mirin el programa a
les pàgines centrals).

Possiblement, una de les punxades organitzatives més sonades és ja, abans de començar,
el desaprofitament de la reivindicació de Mercè Rodoreda
com a patrimoni gracienc a través de La plaça del Diamant.
Contra el que s’havia anunciat
des de la Federació Festa Ma-

jor i des del Districte, l’Any
Rodoreda passarà per la festa
sense pena ni glòria: el carrer
Igualada, el carrer on hi ha la
seu de la Federació, dedicarà el
seu guarnit a l’escriptora i s’hi
faran algunes activitats com el
continua a la pàgina següent

12. Providència
13. Puigmartí
14. Tordera
15. Verdi (ProvidènciaRobí)
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CEDIDA

UNA IMATGE PROMOCIONAL DE LA BANDA CATALANA MISHIMA, QUE ACTUA EL 17 D’AGOST A ROVIRA

“Gràcia és un lloc d’alliberament”
Entro al bar Vinilo del carrer Matilde a l’hora concertada. En David Carabén, cantant, guitarrista i ideòleg del grup Mishima, ja m’espera amb una cervesa a
la mà. Mishima tocarà aquest any per primer cop a la
Festa Major de Gràcia. Serà el diumenge 17 d’agost,
dins el programa del Festigàbal.
JORDI SUGRAÑES

Com encareu el concert a les
Festes de Gràcia?
Ens fa una il.lusió boja. Per a
mi, la Festa Major és un punt
d’inflexió de l’estiu. Gràcia sempre m’ha semblat un lloc d’alliberament, però sense abandonar
aquest punt de civisme collonut
que té el barri. Els veïns habiten la Vila, no s’eviten entre ells.
Mishima teniu una relació
molt estreta amb Gràcia.
De tota la vida. És el primer
lloc on vaig sortir de nit. Actualment, dos membres de
Mishima viuen a Gràcia. Tenim
el local d’assaig al carrer Goya
i sempre quedem al bar Vinilo
abans i després d’assajar. A més,
toquem sovint a l’Heliogàbal.

ve de la pàgina anterior

passi de la minisèrie de quatre
capítols de 1978. Malgrat aquesta pífia de les institucions, la
plaça Rovira o L’Independent
de Gràcia han volgut centrar en
La plaça del Diamant la temàtica de la Festa Major 2008. No
per qualsevol cosa l’escriptor
Gabriel García Márquez va qualificar la novel·la com “la més
bella que s’ha publicat a Espanya després de la Guerra Civil”.
La festa de les places

Des que precisament el Diamant va deixar de ser l’espai de
les festes alternatives, ara ja fa
tres anys, la Federació i el Districte han anat ocupant les places que no formaven part del
concurs de carrers guarnits amb
4

Precisament tocareu al Festigàbal, organitzat per l’Associació Cultural Heliogàbal, el 17
d’agost a la plaça Rovira.
L’Heliogàbal és un local molt associat a Mishima, ja que defensem una mateixa idea de la música en directe, adaptant-la a les
possibilitats del local. És un bar
petit que permet concerts íntims
i acústics.
El concert de les festes serà
diferent al que feu a l’Helio?
És clar. A l’Heliogàbal no portem bateria ni guitarres elèctriques. Per contra, al Festigàbal
farem un concert molt més contundent i no tan introspectiu.
Farem un recorregut pels quatre àlbums, posant l’èmfasi en
l’últim, Set tota la vida, que va
sortir al novembre.

l’objectiu de pacificar la festa
amb activitats de dia o de nit
controlada. La intenció era molt
clara: tapar amb activitats qualsevol espai per al botellot.
Enguany hi ha alguns canvis:
l’espai gastronòmic de la placeta

La plaça Revolució
tindrà un punt
d’informació de les
activitats als matins
Manuel Torrente (on es fa
l’Aplec del Cargol o el sopar de
L’Independent) i l’espai de la
interculturalitat de la plaça Joanic (on l’any passat es van fer
els actes del centenari de
l’Europa) són els punts més destacats. A la plaça Revolució, on
hi havia la fira de productes eti-

Aquest últim disc és completament en català, però els
dos primers eren bàsicament
en anglès. Com és aquest
canvi?
No hi ha cap canvi. Molta gent
no ho sap perquè ens coneixen
des del tercer disc, però fa set
anys que els nostres directes
combinen l’anglès amb el català. Cada vegada em sento més
còmode composant en català.
Per això, les hem anat incorporant d’una manera progressiva
i espontània.
El tercer disc, quasi tot en
català, va ser un punt d’inflexió?
El nostre creixement ha estat
molt gradual, però som conscients que hem incorporat nou
públic des d’aquell disc. Mishima
ha de seguir evolucionant i creixent. Tocarem sempre que puguem a l’Heliogàbal. Però també hem d’estar còmodes en
grans escenaris, com ha passat
aquest any en què hem tocat a
l’Auditori i al Summercase.

quetats en català, un petit envelat acollirà l’Espai de la Paraula,
amb un punt d’informació de la
festa durant el dia i activitats de
petit format a la tarda-vespre.
Però una de les places més concorregudes i reorientades a la força per la Federació i el Districte,
amb la mà del Centre Artesà
Tradicionàrius, és la plaça del
Folk, és a dir, la plaça del Sol,
l’envelat de la qual fa quatre anys
que ha canviat alguns costums de
l’anomenada kale borratxa. La plaça del Folk, enguany amb les actuacions destacades dels quebequesos Les Batinses o els catalans
Belda i els Badabadoc, és el punt
de trobada inicial de la majoria
de visitants i el punt final de festa amb els punxadiscos més plurals. Els més festers tindran metro tota la nit dos dies: dijous 14
i dissabte 16.

Finançament, locals... gent!
La bombolla festivalera que enguany, sobretot aquest mes
de juliol, s’ha inflat fins a límits increïbles ha confirmat una
tendència social: els ciutadans prefereixen pagar (molt)
perquè li ofereixin un pack de diversió tancat i limitat. A tal
hora tot comença i a tal hora tot s’acaba, i fins que arriba
aquell moment, no cal moure ni un dit. Això ja fa anys que
ho han descobert les festes majors institucionals -gairebé
totes-, on els grans concerts es paguen a preus de la resta
de l’any i on una estructura funcionarial es dedica a quadrar grans pressupostos. La Festa Major de Gràcia, doncs,
ja fa molts anys que va a contra-corrent.
Malgrat aquests impediments dels signes dels temps, els
graciencs ja fa tres anys que es dediquen a repensar el seu
futur més enllà de fer el ploramiques sobre la manca de relleu
generacional i els sacrificis de passar-se dissabtes i diumenges
a peu de carrer muntant peces del guarnit mentre la parella
d’enamorats els passa pel costat sense poder evitar un
resquici de pensament egoista (què bonic... què pringats!). El
2006 va ser el finançament de la festa el que es considerava
com la mare dels ous del problema de futur i, fins i tot amb
una amenaça de plantada per part de la Federació, les
institucions van treure la bitlletera per pagar la misèria d’unes
instal.lacions elèctriques deficients. Després es va redefinir el
pressupost de subvencions
i ara la Federació rep
La Festa Major no té
153.000 euros, com feia
arquitectes ni pensadors públic L’Independent en el
número anterior. El 2007 el
de llarg termini; cal
protagonisme el va tenir la
pensar en estructura
manca de locals, amb un
quadre esfereïdor elaborat
per aquest setmanari on es posava de manifest que la meitat
de comissions de festes s’havia d’espavilar amb un local cedit
per fer un guarnit en un mes. Contra la qualitat. El 2008 és
l’any del despertar amb el pitjor malson. La Festa Major de
Gràcia no té un problema de finançament ni de locals, sinó
de gent. L’estadística és duríssima: no hi ha en els últims
trenta anys cap edició que hagi tingut tan pocs carrers, i els
més pessimistes creuen que dels 15 actuals encara en
podrien ser menys l’any que ve. La Federació i el Districte
intenten maquillar aquestes dades organitzant activitats a les
places. Però no n’hi ha prou. Ha arribat el moment de la
reacció o de començar a preparar el taüt. La Festa Major no
té arquitectes ni pensadors a llarg termini. El protocol festiu
és insuficient. Els locals comunitaris no poden ser contenidors. Cal pensar en estructura. L’any 1997 l’historiador Jordi
Pablo va llançar la idea d’una Escola de Fantasies Urbanes. El
Districte vol repensar Gràcia el 2009. Pensem-hi tots.

Tornem el 5 de setembre. Com cada any, el número especial
de Festa Major dóna pas al període de vacances per a l’equip
de L’Independent. El divendres 5 de setembre el setmanari
tornarà a sortir al carrer. Fins a aquesta data podeu gaudir de
les pàgines d’aquest exemplar mentre nosaltres ens prenem
un merescut descans. Que tingueu una molt bona Festa Major.
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Queco Novell: “Quan em dutxo, els
personatges se’n van per l’aigüera”
MÍRIAM N ÚÑEZ

Els inicis d’en Queco van
ser periodístics a TVE,
on va conèixer tot el
planter polític a la perfecció. Després va decidir imitar-los des de
diferents mitjans: Minoria Absoluta a RAC 1, Set
de notícies i Set de Nit a
TV3, Mire Usted a Antena
3 i ara al programa de
sàtira política per
excel.lència, a TV3,
Polònia. Representa
molts personatges,
Zapatero, Rajoy, el príncep Felip, Joan Clos,
Xavier Trias i Oriol Pujol,
peròsatiritza com ningú
Pasqual Maragall. Ara
que l’acomiada, molts en
sentiran la pèrdua.
CLARA DARDER

Fa 5 anys t’entrevistàvem a L’Independent. Què ha canviat?
La percepció d’estar fent una
cosa que agrada a molta gent i té
molta acceptació. He de seguir
aixecant-me cada matí, pensant
qui sóc i ja està. La popularitat
no té més importància ni transcendència, avui ets aquí i demà
no, chin-pon, se acabó. Has d’anar
amb compte perquè, si no, la caiguda és molt forta.
I a nivell emocional?
El que més m’ha afectat són les
mostres de la gent, que t’explica
les seves circumstàncies personals:
t’escolten quan van a quimioteràpia o quan la situació familiar és
xunga, però els dijous se n’obliden.
Hem canviat respecte a la sàtira
política a Catalunya?
Hem fet un salt endavant com a
país. Fem exactament el que volem, aplicant el sentit comú,

EL PERIODISTA I HUMORISTA QUECO NOVELL ES MOSTRA SATISFET D’HAVER CREAT UN STAR SYSTEM CATALÀ

esclar. Estem a l’alçada d’altres
països molt avançats i moderns.
A qui convidaries a menjar les
croquetes i macarrons amb la
teva mare, de què ens parlaves
en l’última entrevista?
A tots els que imito, m’imagino
l’escena i és bona. En Rajoy, en
Zapatero, el Príncep, en Tries, el
Laporta i l’Oriol Pujol La meva
mare es moriria de l’ensurt però a
tots els agradaria moltíssim.
Quin és el teu personatge per
excel.lència?
En Maragall. És el meu preferit i
qui em va desvirgar en el món de
la imitació i la interpretació. Només calia pensar al revés del món.
Si en una pregunta el 90% de la
població contestava A, ell contestava Z. Aquest posat d’estar per
sobre de tot i el punt de gamberro.
I per què marxa?

Hipotecava molt la caracterització del Polònia. Ha fet tot el que
havia de fer, té set anys, i va començar al Set de Nit.
Què passarà l’any que ve?
L’horari s’ampliarà una mica més,
i augmentarà la feina. No ens
queixarem. Hi ha molta gent que
treballa més i fa feines que no li
agraden i la meva és molt bona.
Tot està muntat perquè no sortim escaldats ni perdem la salut.
Treballar a l’humor dóna llicencia perquè la gent es passi
amb tu?
Em van dir: “Ai, fill, tan simpàtic que ets per la tele i tan seriós pel carrer”. I li vaig dir: “Tenim un problema senyora, jo sóc
seriós”. Sóc poc sociable. A mi
em paguen per disfressar-me i dir
coses amb gràcia. Quan arribo a
casa i em dutxo, els personatges
se’n van per l’aigüera.

Els nois i noies han descobert la
política amb vosaltres.
M’agrada haver creat un star
system català, forma part de la
normalitat del país. Ja veurem
quins efectes secundaris té quan
ells puguin votar.
Que diràs al pregó de Festa
Major?
Tindré un record per a l’Albert
Musons, ja que vaig treballar amb
ell a Carrer Gran; un record per a
la Rodoreda, que va portar el
nom de Gràcia al món, i algunes
coses que passen al barri. Crec que
m’ho han demanat per la vinculació que amb la meva família
hem tingut amb Gràcia, més que
per ser famós. Em fa il.lusió.
Un desig...
M’agradaria que les persones que
vénen a escoltar el pregó se’ls respectés i poguessin escoltar-lo sense interrupcions.

Víctor Nubla

a la plaça

EL PREGONER

La plaça, la
porta i el
balcó
Diu l’Enric Colomer que els
ulls són la porta i les
orelles, el balcó. Els dos
elements fonamentals de
comunicació entre l’espai
públic i el privat. L’espai
públic per antonomàsia és
la plaça i el privat, la casa.
Potser no és cosa evident,
però les funcions d’ambdues han anat canviant i, si
abans es vivia molt de
temps a la plaça, ara es
viu a casa, i si abans la
plaça era el centre d’intercanvi informatiu, ara la
televisió fa que ho sigui la
nostra sala d’estar, tot i
que això no és interactiu.
Ens direm: prou plenes
que estan les places, però
cal assenyalar que la seva
funció lúdica, de lleure, ha
desbancat l’ús comunicatiu,
la transacció informativa
veïnal. La plaça,
majoritàriament, ja no
conté idees, sinó persones.
Tampoc conté gaire veïns
però sí molts visitants. Les
places tenen oferta,
prestacions i possibilitats, i
sovint més mobiliari que
una terminal d’aeroport.
Però no siguem pessimistes, els veïns hi segueixen
baixant a petar la xerrada,
a llegir un llibre, a mirar la
gent passar, i el que passa
i vol descansar, beu de la
font, pren una estona la
fresca i segueix el seu
camí. La plaça (encara?) és
símbol. No és pas un nolloc.
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LES FESTES ALTERNATIVES

Les festes alternatives tornen a Romaní
amb una crítica social al capitalisme

Què en queda?
Agafem una foto fixa de la
plaça del Diamant. I ara femnos una pregunta: quin
percentatge dels que hi
passegen desconeix que
això és un referent per a
l’imaginari de molts catalans?
Segur que molts, massa.
Podríem descomptar-hi els
quatre catalanòfils que,
benvinguts siguin, fan visites
guiades per conèixer els
entorns que van inspirar MR.
Però segur que la majoria no
en sap pas res. Això podria
canviar si aquest gran Estat
que guanya Eurocopes
s’estimés de veritat les
cultures i les llengües que no
són el castellà. ¿Us imagineu
autobusos de turistes de
diferents punts d’Espanya
que incloguessin dins del seu
paquet turístic per Barcelona
la visita a la mítica plaça del
Diamant de MR? Us imagineu
que aquests turistes es
miren la plaça tot recordant
que aquest espai va inspirar
l’obra que van conèixer de
més joves, quan els llibres
de text explicaven, de
veritat, la importància de la
literatura catalana? Us ho
imagineu? No pas, oi? Un
servidor tampoc. Una
llàstima que no ens puguem
servir d’un estat per explicar
els nostres referents. Però no
tot és culpa de fora, hi ha
molts catalans que han
renunciat a valorar aquests
referents, i això encara és
més trist. És dur ser de la
generació que assisteix a la
mort inexorable de la seva
nació i la seva cultura. Són
massa factors. Això MR s’ho
va estalviar.

La Comissió de Festes Populars de
Gràcia (CFP) torna a la plaça del Poble Romaní, l’espai on ja va fer festa ara fa dos estius i després que
en la darrera edició s’ubiquessin al

carrer Còrsega perquè els gitanos
tornaven a guarnir Romaní. Oceania, 1984. Vila de Gràcia, 2008 és el
lema de les festes alternatives d’enguany, amb què el col.lectiu vol re-

cordar l’obra de George Orwell,
1984, i el control social que es vivia a Oceania, el país des d’on es
relata la història, fent un paral.lelisme amb la Vila de Gràcia.
JOAN LOU

MERITXELL DÍAZ

1984 és una extrapolació de les
pràctiques de la Unió Soviètica
i de l’Alemanya nazi. Tot i
l’ambientació futurista de la
novel.la d’Orwell, el contingut
és del tot realista. El Gran Germà que tot ho controla, el Ministeri de l’Amor que s’ocupa
de les tortures i el protagonista,
Winston Smith, que intenta escapar a les pràctiques totalitàries d’un règim que pregona que
“la guerra és la pau, la llibertat
és l’esclavitud i la ignorància és
la força” són només alguns dels
elements de l’obra que George
Orwell va publicar el 8 de juny
de 1949.
Quan falten deu mesos perquè se
celebri el 60è aniversari de la data,
la CFP fa un paral.lelisme de l’argument de 1984 amb la situació
actual de Gràcia. El col.lectiu ex-

L’espai buscarà les
similituds entre
‘1984’ i la situació
de Gràcia
plica que si bé la novel.la feia referència a l’stalinisme, “cada vegada més es pot utilitzar per retratar el capitalisme i Occident”.
La plaça del Poble Romaní recrearà així una ciutat i contindrà una
sèrie d’elements gràfics i una seqüència d’imatges amb una forta
crítica social.
La CPF retorna amb força a la
plaça del Poble Romaní, seguint

LA CRÍTICA SOCIAL ÉS UNA DE LES CARACTERÍSTIQUES PRINCIPALS DELS GUARNITS DE LES FESTES ALTERNATIVES

el seu nomadisme dels darrers
anys, que els ha portat de programar de forma habitual a Diamant, a passar per Poble Romaní (2006) i Còrsega (2007).
La decisió dels gitanos de no fer
festa aquest estiu els ha permès
retornar a Romaní. En el cartell d’aquesta edició, hi ha grups
com Etsaiak, Mestuca i Igitaia.
L’altre espai alternatiu, el carrer Sant Pere Màrtir, farà la seva
particular denúncia a les grans
infraestructures i a la destrucció del territori, “ni MAT, ni
TAV, ni transvassament de
l’Ebre, ni nuclears ni Ascó ni
Vandellós”. Al carrer hi actuaran Jaleo Real, Tsunami 08033,
Tollendo Pollens, Soweto i Dijous Paella, entre d’altres.

els principals concerts dels espais alternatius
Divendres 15

Dilluns 18

22.00 hores. Fanfarria, Los
Barrankillos i The Cabrians.
Plaça del Poble Romaní.
22.30 hores. Teatre: (Sobre)viure a l’alcalde!. Sant Pere
Màrtir.

12.00 hores. Música: Mercè
Serramalera i Luigi Cabanach.
Sant Pere Màrtir.
22.30 hores. Nit rumbera:
Dijous Paella i Mecatxis. Sant
Pere Màrtir.

Dissabte 16

Dimarts 19

22.00 hores. Punk rock i
hardcore amb K.i.ll., Answer
i Etsaiak. Plaça del Poble Romaní.

17 hores. Olimpíades canalles. Plaça del Poble Romaní.
22.00 hores. Soweto. Sant
Pere Màrtir.

Diumenge 17

Dimecres 20

22.00 hores. Flamenc i ska, amb
Mestuca, Deskarats i Igitaia.
Plaça del Poble Romaní.

20.00 hores. Ska i punk amb
Skalivada, Revolta 21 i Kràter.
Plaça del Poble Romaní.

CEDIDA

L’editora de L’Independent edita
per primer cop el programa oficial
El programa oficial de la
Festa Major té enguany
per primer cop accent
gracienc en l’edició.
Debarris SCCL, editora de
L’Independent, ha estat la
responsable de la producció dels 80.000 exemplars que es distribuiran.
REDACCIÓ

El programa oficial de Festa
Major, un dels elements indis6

pensables per recórrer els carrers
guarnits, presenta enguany molts
canvis, amb un nou disseny i una
navegació fàcilment entenedora,
amb totes les activitats que organitza la Federació, el Districte i les comissions de festes dels
carrers entre el 14 i el 21 d’agost.
També s’hi inclouen totes les
exposicions, xerrades i concursos les dates dels quals depassen
els set dies estrictes de la festa.
Al marge d’aquest programa oficial, per primer cop l’acord entre

la Federació i Debarris SCCL ha
permès l’edició d’un programa
d’alta qualitat, que es vendrà als
quioscos, i que inclourà un DVD
amb les millors imatges de la Festa Major 2007. El preu aproximat d’aquest programa prestige
serà de sis euros. Els beneficis
d’aquest programa, segons fonts
de la Federació, aniran destinats
a millorar el finançament dels
carrers guarnits participants.
L’acord entre la Federació Festa
Major i Debarris SCCL s’ha tan-

LA PORTADA DEL PROGRAMA OFICIAL, EN UNA IMATGE

cat enguany un cop l’any passat
va expirar el contracte que havia
vinculat en els últims anys l’entitat gracienca primer amb Prem-

sa Catalana S.L. i després amb la
Corporació Catalana de Comunicació S.L., totes dues empreses
editores del diari Avui.

l’independent
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LES FESTES ALTERNATIVES
Edu Calvet

Etsaiak presenta el seu disc ‘Apurtu Arte’ el dissabte 16 a la plaça del Poble Romaní

“Som un grup rebel i de denúncia”

Manteniu el tremp rebel.
Etsaiak sempre l’hem tingut
com una manera de viure i de
fotre canya a la consciència de
la gent denunciant les coses
que veiem que no estan bé. A
Euskal Herria s’estan trepitjant llibertats i nosaltres sem-

va fer que continuéssim tocant, després ens van començar a escalfar el cap i ens van
entrar ganes de tornar a la càrrega.

pre hem estat molt crítics amb
això, hem anat a defensar els
drets de tots. En aquesta línia
som un grup rebel i de denúncia.

Quin és l’estat de salut de
la música en basc?
La música en basc està molt
bé, nosaltres no parem de tocar tots els caps de setmana i
petant places. Al País Basc
gairebé tots els grups van en
la línia de fer tirar endavant
la llengua basca, perquè és la
nostra llengua mare. Hi ha
hagut èpoques en què hi havia més grups estendards, ara
en canvi hi ha menys bandes
potents, però hi ha més grups.

Per què us vau separar?
Ja teníem set discos i havíem
entrat en la inèrcia d’encadenar
disc i gira sense parar. Teníem
ganes de canviar d’aires i cadascú tenia els seus projectes. Ha
estat de puta mare perquè ens
hem airejat i ens han agafat ganes de tornar amb Etsaiak. Si
haguéssim seguit, avui no estaríem amb aquestes ganes. El
rotllo de deixar-ho una època et
dóna ganes a tu i ganes a la gent

Com serà el concert de la
Festa Major de Gràcia?
És el primer concert de la gira
a Barcelona i hi anem amb
moltes ganes. El directe que
toquem ara és molt canyero,
de molta energia, ens deixem
els collons sobre l’escenari. Ja
hem estat a les festes algunes
vegades i tenim clar que després del concert ens quedarem
de festa. En tenim unes ganes de l’hòstia.

CEDIDA

El grup Etsaiak -en català Enemics- actuarà a les
festes alternatives el dissabte 16 d’agost. Després
de cinc anys d’inactivitat, aquesta banda històrica
del rock basc ha publicat el disc Apurtu Arte, un
treball de cançons ràpides i curtes que es mouen
entre el punk, el hardcore i el metal. Tres dels
catorze temes del disc, els canten en castellà, la
resta en euskera.

Com és l’Etsaiak del nou
disc?
Ens ha quedat un disc molt
canyero, molt guerrer, té l’essència d’Etsaiak. Hem tornat a les arrels, a l’estil dels
primers discs del grup. Ara
estem més hardcorenyos que
mai, més guerrers que mai.

entrevista

DESPRÉS DE CINC ANYS D’INACTIVITAT, LA BANDA ETSAIAK TORNA A LA CÀRREGA

de veure’t, ara estem fent concerts amb la plaça petada de gent.
Com és que heu tornat?
Ens vam ajuntar per fer un únic

bolo a Pamplona, però en el
concert un amic es va quedar
tetraplègic i es va crear una moguda. Es van organitzar concerts
per recollir diners per a ell i això
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Gerard
Maristany

a la plaça

Un bon
home
Que n’és de difícil estar trist,
quan tothom està de festa.
“Guarnit, estel retallat,
tisores, tardes de diumenge,
brodat, colors per pintar,
escala, garlanda, llums,
cables que no lliguen, nois i
noies que sí lliguen, son,
molta son, àvies entranyables, portalades”. Se’m fa
impossible enfrontar-me a
totes aquestes visions i no
poder-les compartir amb qui
les va descriure: l’Albert
Musons. Marxaré fora de
Gràcia amb la meva tristesa,
però vull aprofitar aquestes
línies –”amor, molt d’amor,
nostàgia, amics que han
marxat”– per recordar la
figura de l’Albert, ara que
per Festa Major ens visita
molta gent que segurament
no el va conèixer.
Heu sentit a parlar alguna
vegada dels independentistes graciencs? L’Albert era el
primer entre tots ells, fins al
punt de no voler reconèixer
que aquesta era una causa
perduda. Era el cronista del
barri, amb múltiples llibres
publicats i innombrables
articles. Era polític sense
punyal, socialista de dentadura escassa, home disposat a morir però mai a
matar per qüestió d’idees.
Poeta inventor, creador
d’una paraula: Gracianisme.
Podria allargar-me pàgines i
pàgines, però dol i no cal.
Ell mateix solia dir que ja
seria un gran èxit poder ser
recordat, senzillament, com
“un bon home”. Felicitats,
Albert, i bona Festa Major.

1 d’agost de 2008

L’ANY RODOREDA

Igualada s’omple de coloms i projecta
la sèrie ‘La plaça del Diamant’
La Festa Major de Gràcia no podia
deixar passar de llarg la celebració
de l’Any Rodoreda, que commemora el centenari del naixement de l’escriptora catalana més universal i

que al llarg d’aquest 365 dies està
celebrant activitats per tot Catalunya vinculades a l’autora d’obres
com Mirall Trencat i El carrer de les
Camèlies. Per això, des de la Fede-

ració Festa Major han volgut dedicar-li el guarnit i la programació del
carrer Igualada, on es troba la seu
de l’entitat, la millor manera de recordar l’escriptora catalana.
JOSEP MARIA CONTEL

MERITXELL DÍAZ

“Dins dels actes del centenari,
vam creure que seria una bona
idea lligar el nostre guarnit a
l’obra més gracienca de la Mercè Rodoreda, La plaça del Diamant. Així, vam contactar amb
la Fundació que porta la celebració dels cent anys i n’hem
rebut tot el suport”, explica
Ricard Estruch, president de la
Federació Festa Major. El guarnit del carrer Igualada es convertirà en l’escenari de l’obra.
A les entrades, hi haurà representats els colomars. Al sostre,
hi volaran coloms penjats amb
les ales esteses. Al llarg d’aquestes setmana, el col . lectiu
Arapdis ha estat treballant en
el guarnit. “Es tracta d’una
col .laboració que arrenca en
aquesta edició però que ens agradaria poder mantenir”, matisa
Estruch.
El més novedós, però, és que la
junta no tindrà enllestit el guarnit per al dia 15 perquè ha decidit comptar amb el suport dels
veïns de la Vila. Els matins i les
tardes del 15 al 20 d’agost els
infants podran participar en els
tallers per pintar i retallar coloms
que es penjaran al final de cada
jornada al sostre del carrer. Així,
a mesura que avanci la Festa
Major el guarnit acabarà d’agafar forma. “Hem volgut fer
partíceps a tots els graciencs del
nostre guarnit, perquè també se’l
sentin seu”, subratlla Estruch.
Per completar la vinculació del
carrer Igualada amb l’Any Ro-

LA COLOMETA, INTERPRETADA PER SÍLVIA MUNT, EN UNA IMATGE DEL RODATGE

doreda, la programació s’ha dedicat exclusivament a l’escriptora. La cantant Mariona Sagarra
recitarà i cantarà textos de Mercè Rodoreda les nits de diumenge 17 i de dimarts 19, a les 23

La cantant Mariona
Sagarra recitarà i
cantarà textos
de l’escriptora
hores. Sagarra ha tret a la venda
àlbums com Dies diferents i Frec
a frec. A més, també es projectaran els quatre capítols de la sèrie

televisiva La plaça del Diamant les
nits del 20 i 21 d’agost. “Vam
parlar amb la Filmoteca i amb
TVE i ens n’ha cedit els drets
per passar el film”, explica el president de la Federació. La sèrie
també es projectarà a la plaça del
Diamant, l’espai que va donar
nom a l’obra de Rodoreda, el
dilluns 18 i dimarts 19 després
del sopar de veïns.
La seu de la Federació acollirà
al llarg dels dies de la festa una
mostra fotogràfica del rodatge
del film La plaça del Diamant,
amb Lluís Homar i Sílvia
Munt. El fotògraf Josep Maria
Contel va captar instantànies

del dia a dia del film que ara,
26 anys després, es podran
veure.
A més del carrer Igualada, la plaça Rovira també s’acosta a l’univers rodoredià i ho fa convertint
l’espai en el terrat de la Colometa. A la plaça, entre d’altres,
s’hi podrà veure el colomar.
Tot coincidint amb el centenari, el Centre ha creat el I
Concurs Literari de contes i
poesia Mercè Rodoreda. Les
obres es poden presentar fins
al proper 15 d’octubre a l’entitat del carrer Ros de Olano i la
temàtica dels relats ha de ser
la Festa Major.
CEDIDA: AMDG

la novel.la més traduïda, en 25 idiomes
L’obra de La plaça del Diamant
ha estat traduïda a 25 idiomes:
• Auf der plaça del Diamant
(alemany, 1979)
• The pigeon girl (anglès,
1967)
• The time of doves (anglès,
1981)
• Plostad (bulgar)
• Diamantpladsen (danès)
• Demantni trg (eslovè,
1981)
• Timanttiaukio (finès, 1988)
• La place du Diamant
(francès, 1971)
• E Plateia ton Diamantion
(grec, 1987)
• Kikkar ha-yahalom (hebreu, 2007)

• A Diamant tér (hongarès,
2007)
• Demantstorgið (islandès,
1987)
• La piazza del Diamante
(italià, 1990)
• Moteris tarp balandziu (lituà,
2002)
• Colometa (neerlandès, 1987)
• Diamantplassen (noruec, 1984)
• Diamentowy plac (polonès,
1970)
• A praça do Diamante (portuguès, 1988)
• Piata Diamantuliu (romanès,
1995)
• Prosxad Diamant (rus, 1982)
• Diamantski Trg (serbi, 1998)
• Diamanttorget (suec, 1989)

• Daiamondo Hiroba (japonès, 1974)
• Zuanshi Guangchang (xinès,
1991)
• Quang truòng Kim cuong
(vietnamita, 1993)
• Hira Chòk, (hindi, 2005)

L’ENVELAT DE LA PLAÇA DEL DIAMANT
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L’ANY RODOREDA
Meritxell Díaz

Sílvia Bel: “Interpretar el paper de la
Colometa va ser un luxe, un regal”
MÍRIAM NÚÑEZ

L’actriu Sílvia Bel ha
encarnat durant mesos
el paper de la Natàlia,
la Colometa de l’obra
La plaça del Diamant,
sota la direcció de Toni
Casares. Segons Bel,
aquest ha estat un dels
papers més durs,
teatralment parlant. En
aquesta entrevista,
ens acosta al seu
personatge i a la seva
relació amb Mercè
Rodoreda.

Què li va agradar i què li va
desagradar del personatge?
En el sentit positiu, m’ha permès estar quatre hores damunt

Ja la coneixia força, la coneixia
molt. La vaig descobrir a l’escola. Havia llegit ja La plaça del
Diamant, Mirall trencat, Aloma,
i Quanta, quanta guerra. Hi ha
poesia enmig de cada paraula
quotidiana. La seva obra vessa
poesia.
Com rep la proposta de fer
de Colometa?
Estava al TNC fent l’obra El
ventall de Lady Windermere. El
director del TNC, Sergi Belbel,
em va parlar de la possibilitat
de fer el paper de la Colometa.
Més endavant, el director de La
plaça del Diamant, Toni Casares, em va plantejar el paper en
ferm. Em va fer molta il.lusió.
Va ser un luxe, un regal.
Com valora la trajectòria vital de l’autora?
Tenint en compte La mort i la
primavera, la darrera obra de
Mercè Rodoreda –que a més
va deixar inacabada–, podríem
dir que va passar d’un quotidià
que vessava poesia a la poesia
en estat pur.

MERITXELL DÍAZ

Fins a quin punt creu que
el personatge de la Colometa l’ha marcada en relació
al públic?
En teatre, és molt difícil que et
recordin per un personatge. El
públic que va a veure teatre és
més reduït. Si interpretes un paper a la televisió, això queda gravat a l’hipotàlem de tothom.
El que sí és cert que amb el
paper de la Colometa he viscut
una experiència diferent a la
d’altres personatges que havia
representat. Perquè La plaça del
Diamant s’emmarcava dins
l’Any Rodoreda, perquè ha estat un projecte del Teatre Nacional de Catalunya i per la repercussió mediàtica que ha tingut, ha traspassat barreres. Ha
vingut molta gent a veure’ns,
després de tres mesos al TNC,
la gira per Catalunya i les representacions a Madrid.

entrevista

L’ACTRIU SÍLVIA BEL, A LA SALA BECKETT DE GRÀCIA

d’un escenari. Hi ha un abans i
un després de La plaça del Diamant. S’hi suma el fet de representar un personatge que a tots
ens és familiar, la Colometa, una
dona que està en la nostra memòria col.lectiva. No sabria dir
què em va desagradar. Potser que
portar a l’escenari aquesta obra
és molt dur físicament. Teatralment parlant, és l’obra més dura
que he fet.
Per preparar el personatge, va
trepitjar Gràcia?
Vam quedar tot l’equip per sopar
a Gràcia durant la Festa Major.
Vam començar a assajar al juliol i
a l’agost ens aturàvem unes setmanes per reprendre al setembre.
Així que vam citar-nos a la pla-

ça del Diamant. Vam estar passejant i picant per aquí i per allà.
De fet, jo sóc nascuda a Gràcia,
a una clínica que ja ha desaparegut. També hi vaig viure uns
anys, després d’acabar la carrera a l’Institut del Teatre.

“En l’obra de
Rodoreda, hi ha
poesia enmig de
cada paraula”
Quina interpretació de la Colometa li agrada més, la de la Sílvia
Munt o la de la Sílvia Bel?
La Sílvia Munt va donar una
resposta a aquesta pregunta que
em va agradar tant que me la

faig meva: la Colometa de la
Rodoreda.
Quina diferència pot tenir el
personatge en la seva representació teatral i cinematogràfica?
En cinema, una mirada pot dirho tot. Al teatre s’ha de jugar
amb una expressivitat menys
continguda, amb un llenguatge
més teatral.
Té vigència un text com La plaça del Diamant en l’actualitat?
Continua vigent perquè la guerra
no és tan lluny. Aquí, arreu i
en el futur. La història retrata
tot el que es perd a la guerra.
Ha seguit, a partir de vinculars’hi, l’obra de Rodoreda?

Què en queda d’aquella
Gràcia ambientada en
aquella Festa Major de 1935
a La plaça del Diamant?
Queden coses, sempre queden
coses, tot i que el pas del temps
és infal.lible i fa que es vagin esborrant. Gràcia és un barri de
costums arrelats, on l’esperit es
manté, a d’altres llocs en fuig.
Troba a faltar alguna proposta o en faria alguna a
l’actual Any Rodoreda?
Moltes de les activitats que
s’han fet no les he pogudes veure. I el que he vist abasta una
mica de tot.
Una imatge de la Festa
Major de Gràcia.
Els carrers engalanats. Sempre
hi vaig amb la meva filla per
veure’ls.
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LA FESTA MAJOR DE ‘LA PLAÇA DEL DIAMANT’

La Festa Major de 1935, l’any majúscul que va
inspirar Rodoreda per fer ‘La plaça del Diamant’
Mercè Rodoreda va partir d'un record d'adolescència a l'hora d'escriure La plaça del Diamant, però l'ambient que descriu a la
novel.la correspon a la Festa Major de 1935, l'any majúscul, l'any
de màxima efervescència de la celebració, un ambient de convivència, participació i pinya popular que ja no s'ha tornat a viure

de la mateixa manera mai més. La comparació, 73 anys després,
és odiosa a primera vista: més de seixanta carrers guarnits –
inclòs el carrer Gran–, ara en són quinze; sis envelats a les places, ara només hi ha el del Sol; un segon premi del cartell fet per
l'aleshores jove promesa Ricard Giralt-Miracle...
A RXIU

ALBERT BALANZÀ

Les circumstàncies polítiques i socials que van desembocar en
aquell entusiasme de la Festa
Major de 1935 van ser del tot
excepcionals. Pocs mesos abans,
l’abril, s’havia aixecat l’estat de
guerra motivat pels Fets d’Octubre de 1934, quan el president
Lluís Companys va proclamar
l’Estat català dins de la República Federal Espanyola com a resposta a la involució conservadora del govern central i va ser detingut i empresonat amb tot el
seu govern. D’aquell episodi ha
quedat per a la història la fotografia dels membres del govern
català entre reixes a bord del vaixell Uruguay ancorat al port de
Barcelona i convertit en presó.
Aviat arribaria la Guerra Civil...
Deu mesos després d'aquells fets,
en qualsevol cas, hi havia una
efervescència absoluta en una ciutat castigada, com ha descrit

Ibarz descriu aquell
any com el d’una
efervescència total
en la ciutat castigada
Mercè Ibarz en el seu estudi Rodoreda: exili i desig (Empúries,
2008). “Les festes de Gràcia, que
se celebraven des de 1850, van
ser aquell 1935 escenari d’un entusiasme col.lectiu llargament
reprimit”, apunta Ibarz. Per primer cop es va convocar un concurs de cartells que va guanyar
Jordi Casals superant Giralt-Mi-

UNA IMATGE D’UN DELS GUARNITS DE L’ANY 1935

racle, l’artista nascut al carrer
Penedès i que va tenir estudis als
carrers Sant Eusebi, Aulèstia i
Pijoan i a l’avinguda Príncep
d’Astúries.
També es va convocar per primera vegada una fira d’objectes,
que es podien veure als aparadors de les botigues –el que ara
coneixeríem com el Dia del Comerç al Carrer. Però atenció als
noms dels responsables dels
guarnits del carrer Gran: Adrià
Gual a la direcció artística, Salvador Alarma a la realització,
Manuel Carví a la il.luminació.
D’aquí parteix Rodoreda per
iniciar La plaça del Diamant
amb la frase de les cafeteres
amb una taronja pintada: “La

Julieta va venir expressament
a la pastisseria a dir-me que,
abans de rifar la toia, rifarien
cafeteres, que ella ja les havia
vistes: precioses, blanques,
amb una taronja pintada, partida en dues meitats, que ensenyava els pinyols”.
L’embrió de la Federació

Tal com va explicar l’historiador
i impulsor de l’Arxiu Festiu
Catalunya, Jordi Pablo, en l’especial Festa Major de L’Independent de 2001 (número 11),
a la memòria dels graciencs
més veterans hi havia sobretot
la represa de la festa dels anys
cinquanta i seixanta, després de
A RXIU

L’ENVELAT DE LA PLAÇA DE RIUS I TAULET, L’ANY 1935
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la guerra, especialment les festes del centenari de 1950, que
van suposar una certa normalització cívica. Però el 1935 va
ser el primer any en què hi va
haver una organització general
no institucional. Tal com explica Pablo, gràcies al fulletó
Memòria del Comitè de Fires i
Festes de Gràcia (Impremta
Arolas, 1935), l’Associació
d’Industrials i Comerciants de
Gràcia va designar un Comitè
de Fires i Festes, presidit per
Josep Barrillón.
Medallons i llums als fanals,
grans banderes com a sostre,
instal.lacions a les botigues com
l’encara oberta Camiseria Pons...
Això és el que hauria de reflectir
DONACIÓ

DEL

Rodoreda si s’hagués passejat
aquell 1935 pel carrer Gran. Però,
naturalment, el protagonisme de
La plaça del Diamant se l’emporten els envelats, sis en total, que
hi havia a les places: a banda del
Diamant, a la Revolució, al Sol,
a Rius i Taulet, al Camp d’en
Grassot i al passeig de Sant Joan.
Tot i l’ambient republicà, encara hi havia classes a l’hora de repartir el públic pels envelats. Segons Pablo, l’envelat del Diamant volia ser més selecte mentre que el del Sol, més multitudinari, estava impulsat pels botiguers de l’Abaceria. Altres
com el del passeig de Sant Joan
tenien un ambient més obrerista. Com deia Rodoreda, l’envelat era “una capsa de música”.
En el concurs de carrers, el primer premi se’l va endur el carrer Santa Eugènia, amb un espectacular guarnit sobre l’Índia
ideat per Salvador Alarma; el
segon va ser per al carrer

Santa Eugènia,
Bonavista i Martínez
de la Rosa van ser
premiats pel guarnit
Bonavista. amb una gran recreació d’un saló de ball vuitcentista, i el tercer va anar al carrer Martínez de la Rosa, amb
una fantasia sobre el temps.
Va ser l’última Festa Major abans
de la Guerra Civil. L’any 1936
no hi va haver festa. Ja no seria
fins al 1939 que es reprendria,
amb un context ben diferent.

SR. FRANCISCO BELTRI

A L’ARXIU

FESTIU GRÀCIA FESTA MAJOR L’ANY 2002

EL PRIMER PREM DE L’ANY 1935 DE JORDI CASALS (ESQUERRA) I EL DE RICARD GIRALT-MIRACLE (DRETA)
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LA FESTA MAJOR DE ‘LA PLAÇA DEL DIAMANT’
Albert Balanzà

Mercè Rodoreda, en primera persona, i les seves impressions sobre el Diamant

“Una plaça trista, no té cap interès”
JOSEP MARIA CONTEL

Mercè Rodoreda va retratar La plaça del Diamant
quaranta anys després d’haver-la vist com a
preadolescent, quan el seu pare la va portar a
passejar pels carrers de Gràcia engalanats de
Festa Major. Ella no va sortir sola al carrer fins
als 16-17 anys. Ho ha recordat de paraula escrita
o de viva veu en els testimonis que va deixar un
cop tornada de l’exili i abans de morir.

“Jo només havia estat una vegada a la plaça (...) Tenia unes
ganes boges de ballar. I els meus
pares, jo era filla única, m’ho
van prohibir. Segurament per
aquell record meravellós
d’aquesta plaça del Diamant, on
jo no podía entrar a l’envelat,
quan vaig escriure la novel·la
va sortir la Festa Major i el ball
de la plaça”. Així explicava Rodoreda el seu record sobre la
plaça, de viva veu al periodista
Joaquín Soler Serrano, a l’entrevista del programa A Fondo
de TVE l’any 1978.
És en aquest context que, vivint l’exili a Ginebra, a meitat

dels anys cinquanta va començar a provar d’escriure la seva
novel.la més popular imaginant
l’amarga vida d’una noia de barri, Natàlia-Colometa, partint
inicialment de l’explosió festiva
que va significar la Festa Major
de Gràcia de l’any 1935.
Però, quin era realment el pensament de Rodoreda en relació a l’escenari de la novel.la que li donaria
la fama? Doncs era molt dur,
duríssim. “Vaig escriure La plaça del
Diamant sense recordar com era la
plaça: no sabia on es trobava ni per
quins carrers s’hi anava. Segurament si l’hagués vista abans no hauria escrit la novel·la. És una plaça

L’ACTRIU SÍLVIA MUNT I L’ESCRIPTORA MERCÈ RODOREDA, DURANT EL RODATGE DEL FILM

ximple, trista, no té cap interès.
És una cosa vella, sense caràcter.
Em va decebre molt quan la vaig
veure després, un cop publicada la
novel·la” (Autoretrat, Angle, 2008).

La malastrugança, si fem cas
d’aquest testimoni ben clar de
Rodoreda, ha perseguit urbanísticament la plaça del Diamant des
de temps immemorials, des de

reportatge

quan era una plaça aixecada
sobre el nivell de les calçades
per on passaven els cotxes en
totes direccions i on s’hi havien fet les primeres edicions del
Tradicionàrius fins a l’actualitat, quan l’última reforma per
obrir els accessos del refugi antiaeri també va anar acompanyada de fortes crítiques veïnals. L’Ajuntament s’ho va guanyar a pols: Parcs i Jardins va
arribar a desestimar uns petits
parterres d’herba, que li haurien donat una mica d’alegria
verda, perquè eren molt costosos de mantenir. Per això, històricament, la plaça del Diamant no ha tingut res d’especial; tot just ara comença a tenir algun bar de referència.
“Si hagués viscut constantment a Barcelona no hauria
escrit mai La plaça del Diamant: és producte d’una nostàlgia, és un reflex de tot
l’enyorament del meu país. La
meva experiència anterior a la
Guerra Civil em semblava un
somni irreal, impossible d’haver-lo viscut; i el fet d’haver
viscut fora m’ha fet idealitzar
més el país”. I la plaça, almenys a la novel.la.
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LA RUTA RODOREDIANA
Carolina Chifoni

reportatge

La història de ‘La plaça del Diamant’ es desenvolupa als carrers de la Vila

Els escenaris de la novel.la i el film
ÈRIC LLUENT

Fundat l’any 1992, el Taller d’Història de Gràcia va
plantejar-se fa catorze anys realitzar un Cicle d’Itineraris Històrics per Gràcia. Em va arribar l’encàrrec
com a membre de l’entitat, i com a historiadora i guia
de la ciutat especialitzada en l’àmbit local. Al 2002,
aprofitant l’avinentesa que feia 40 anys que Mercè
Rodoreda havia publicat la novel.la La plaça del Diamant i que se celebrava el 20è aniversari de la filmació de Francesc Betriu, vaig dissenyar l’itinerari La
plaça del Diamant, una novel.la i una pel.lícula als
carrers de Gràcia. A continuació la ruta esmentada,
que es farà de nou a la tardor.

1. La plaça del Diamant. La
festa: l’envelat, l’espai quotidià i la joventut de la
Colometa hi són presents
“Quan vam arribar a la plaça
els músics ja tocaven. El sostre estava guarnit amb flors i
cadeneta de papers de tots colors: una tira de cadeneta,
una de flors... i mentre badava una veu a l’orella va dirme, ¿ballem? Mig d’esma vaig
contestar que no en sabia i
em vaig girar a mirar. Em
vaig topar amb una cara que
de tan a prop que la tenia no
vaig veure prou bé com era,
però era la cara d’un noi. És
igual va dir, jo en sé molt i li
ensenyaré”.
Actualment en un lateral de
la plaça del Diamant hi trobem l’escultura de La Colometa
de Xavier Medina Campeny
(1984), que segons paraules
seves: “La escultura quiere captar el grito, como de liberación,
que realiza la protagonista de La
plaça del Diamant, cuando
hacia el final de la novela regresa
a la plaza”. (El País, 4 d’abril
de 1984)
2. L’església de Sant Joan de
la Virreina. El casament de
la Colometa i en Quimet
“Vaig anar vestida de núvia,
amb faldilla llarga. En
Quimet anava de fosc. També van venir amb les seves
dones. El meu pare també va

venir per dur-me a l’altar (...)
Tot va ser molt llarg i mossèn
Joan va fer un sermó molt bonic; va parlar d’Adam i Eva, de
la poma i de la serp, i va dir que
la dona era feta d’una costella
de l’home i que Adam se la va
trobar adormida al costat sense
que Nostre Senyor l’hagués preparat per a la sorpresa (...) Vam
anar a la sagristia a firmar i després els cotxes ens van dur a
Montjuïc a passejar per fer gana.
I quan vam haver passejat, mentre els convidats feien el vermut, amb en Quimet ens vam
anar a fer retratar”.
3. Magatzem d’atrezzo i canviador de vestits i indumentàries de la pel.lícula
Als baixos d’un edifici situat a
la cruïlla del carrer Astúries
amb el de Santa Creu es va
instal . lar el magatzem dels
nombrosos vestits i complements que utilitzaven els actors principals i extres que apareixien al film.
4. La casa de la Colometa i en
Quimet
Els interiors i el Colomar de la
casa de la Colometa i en Quimet
van ser rodats en un edifici situat al carrer Alzina cantonada
amb la plaça del Nord.
“Vam anar al pis a rascar paper.
Ja hi vam trobar en Cintet que
havia dut dos rotllos i se’ls estava mirant amb en Mateu. (...)
ÈRIC LLUENT

12

I quan van tenir el menjador
empaperat ens va sortir una
taca”.
“Vam fer el colomar. El dia que
en Quimet havia triat per començar-lo es va posar a ploure
a bots i barrals. I va instal.lar la
fusteria al menjador. Al menjador se serraven els pals, es preparava tot; la porta acabada de
dalt a baix, va pujar del menjador al terrat amb balcó i tot”.
(...) “No li podia dir que els
meus fills eren com flors mal
cuidades i que la meva casa que
havia estat un cel se m’havia tornat un desori i que a la nit, quan
portava els nens a dormir i els
alçava la camisa i els feia ringring al melic per fer-los riure,
sentia el papurreig dels coloms
i tenia el nas ple de pudor de
febre de colomí”.
5. La II República i la Guerra
Civil prenent com a escenari
el carrer Alzina
A la pel . lícula de Francesc
Betriu els esdeveniments històrics principals que emmarquen
la vida quotidiana de la
Colometa i la seva família són
descrits en el marc escenogràfic
del carrer. Així, per mostrar la
participació activa d’en Quimet
en la defensa i recolzament a la
II República i l’esclat de la guerra civil i la seva conseqüent
marxa al front de l’Aragó el director escull el carrer Alzina. En
aquestes escenes hi van participar molts graciencs com a extres. Aquests esdeveniments
són també reflectits en un indret significatiu i simbòlic com
les escenes rodades davant de la
façana principal de l’edifici de
l’antic ajuntament gracienc a la
plaça de Rius i Taulet.
“Fins que un milicià va trucar a
la porta per dir-me que en
Cintet i en Quimet havien mort
com uns homes. I em va donar
tot el que quedava d’en Quimet:

el rellotge. I vaig pujar al terrat
a respirar”.
6. La botiga de Queviures de
l’adroguer Antoni, segon marit de la Colometa
Situat filmogràficament en uns
baixos del carrer de la Providència aquest indret esdevindrà tant
a la pel.lícula com a la novel.la,
la segona casa de la Colometa i
els seus fills, la Rita i el Toni,

pel .lícula que tenen com a
gran esdeveniment el casament de la Rita, la filla de la
Colometa. Van ser rodades a
l’interior de l’antic bar Joventut, situat als baixos d’un edifici a la cruïlla de Tres Senyores amb el carrer Rabassa.
“I va venir el casament. Tota
la nit havia plogut i a l’hora
d’anar a l’església queia l’aigua a portadores. La Rita es
va vestir de núvia perquè jo
vaig voler que es vestís de
núvia. I vam fer el casament
i, al mateix temps, la celebració de l’aniversari del meu
casament amb l’Antoni”.
8. La fusteria, àmbit laboral
d’en Quimet situada al carrer Manrique de Lara
Durant el festeig de la
Colometa i en Quimet, abans
de l’esclat de la guerra civil,
en Quimet treballava com a
fuster en una fusteria situada, segons la pel .lícula, als
baixos d’un edifici del carrer
Manrique de Lara.
ÈRIC LLUENT

un cop s’acabi la guerra i comenci la dura i llarga postguerra.
L’Antoni, l’adroguer de les veces esdevindrà un punt d’inflexió a la vida de la Colometa que
canviarà una ampolla de salfumant per un treball a casa de
l’adroguer, cosa que el permetrà
apropar-se a la Colometa, realitat que la protagonista accepta:
“Em vaig haver de fer de suro
per poder tirar endavant, perquè si en comptes de suro amb
el cor de neu, hagués estat, com
abans, de carn que quan et pessiguen et fan mal, no hauria
pogut passar per un pont tan alt
i tan estret i tan llarg”.
7. El convit del casament de
la Rita, la filla de la Colometa
Les escenes corresponents ja a
la part final de la novel.la i de la

“Jo encara no havia vist la
botiga i un dia em va dir que
hi anés. Tenia una vidriera
despintada amb els vidres
entelats de pols i des de dintre no es veia a fora ni des
de fora es veia a dintre.
Quan li vaig dir que li rentaria els vidres va dir-me,
amb la botiga no t’hi fiquis”.
9. La façana de la casa de
la Colometa i en Quimet, situada al carrer La Perla
Tot i filmar els interiors i el
Colomar en un altre edifici
corresponent al carrer Alzina amb la plaça del Nord, els
exteriors van ser filmats als
baixos del carrer La Perla,
enmig de l’antic subbarri
continua a la pàgina següent
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ÈRIC LLUENT

gracienc del Joier. El film de
Betriu reflecteix molt bé la
narrativa descriptiva de Mercè Rodoreda.
“I em vaig posar a caminar
per la meva vida vella fins
que vaig arribar davant de la
paret de casa, sota la tribuna... La porta estava tancada. Vaig mirar enlaire i vaig
veure en Quimet, que, al mig
d’un camp, prop del mar,
quan jo estava embarassada
de l’Antoni, em donava una
floreta blava i després es reia
de mi. Volia pujar a dalt, fins

al meu pis, fins al meu terrat,
dins a les balances i tocar-les
tot passat. (...) El carrer lleig i
la casa era lletja i l’empedrat
era un empedrat només bo per
carros i cavalls. El fanal era
lluny i la porta era fosca (...) I
em vaig tornar a girar de cara a
la porta i amb la punta del ganivet i amb lletres de diari vaig
escriure Colometa, ben rallat
endintre, i com d’esma em vaig
posar a caminar”.
10. A les portes del cinema
Smart on treballa l’Enriqueta

com a castanyera i venedora
de dolços
Al llarg de tota la vida de la
Colometa,
la
senyora
Enriqueta esdevé la seva amiga més fidel. Rodoreda ens la
presenta com una dona gran,
que recolza, escolta i guia com
la mare que la Colometa troba a faltar. La senyora
Enriqueta acompanya la
Colometa sempre.
“La senyora Enriqueta, que vivia de vendre castanyes i moniatos a la cantonada de
l’Smart a l’hivern i cacauets i
xufles per a les festes majors a
l’estiu, sempre em donava bons
consells (...) Era alta, amb boca
de rap i amb nas de paperina.
Estiu i hivern, sempre duia
mitges blanques i sabata negra.
Anava molt neta. I li agradava
molt el cafè”.
11. El Monumental, al bell mig
del carrer Gran
Mercè Rodoreda parla d’un dels
establiments més coneguts a la
primera meitat del segle XX a
Gràcia. El Monumental ubicat
al carrer Gran, era un local conegut com a restaurant i com a
local adient per dur a terme ter-

túlies literàries i polítiques i per
celebrar fins i tot concerts musicals de petit format. El Monumental és per exemple el
marc novel·lístic on Mercè Rodoreda situa el convit del casament de la Colometa i en
Quimet.
12. La botiga de joguines, l’indret on la Colometa s’atura en
els seus passeigs sense rumb entre els carrers de Gràcia
Filmogràficament, Francesc
Betriu situa i inventa l’esmenÈRIC LLUENT

tada botiga de jocs en un local d’un edifici antic del carrer Diluvi.
13. La postguerra, amb les
cues i el raccionament
Francesc Betriu situa i narra
la duresa de la postguerra a
les escenes de les llargues cues
quotidianes que feien els ciutadans després de la guerra civil per aconseguir productes
de primera necessitat que en
aquella època estaven raccionats (farina, oli, ous...).
L’escena del film va ser rodada al carrer Diluvi, aprofitant les edificacions que són
més properes a la plaça de
Rius i Taulet.
14. La II República i la guerra civil prenent com a escenari la plaça Rius i Taulet
Al film de Betriu, el carrer i
més concretament la històrica plaça de Rius i Taulet,
indret on hi ha l’edifici de
l’antic ajuntament gracienc,
esdevé l’escenari més adient
per explicitar els principals esdeveniments polítics que emmarquen la novel.la de Mercè Rodoreda.
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Sergi Martín

a la plaça

Idees versus
diners
Ja hi tornem a ser. Serà com
cada any i serà diferent.
Milers de cares: moltes de
noves i moltes de conegudes. Algunes absències i
esperem que alguns retrobaments. Benvinguts tots: els
que passegeu mirant carrers
i els que us emborratxareu
aquesta nit entre Verdi i
Bruniquer. Ojo amb els
carteristes i amb les guerres
de pistoles d’aigua a la plaça
del Raspall. Us recordem
que calçar sandàlies és
imprudent, que quan no
sigui una trepitjada seran els
pixums que corren carrer
Canó avall. Benvinguts els
que aneu a l’ofici de Festa
Major, a l’església de Santa
Maria, i els que no sabeu ni
que existeix aquesta església
que és la que dóna nom a la
Vila. La festa és oberta i ens
agrada, als graciencs i als
que no. Ara bé, la festa no
es fa sola; necessita gent,
mans, veus i noves idees.
Benvinguts, doncs, tots
aquells que se la vulguin fer
seva. Ànims als nous veïns
que no saben com participarhi però que no voldrien.
Endavant gent de Barcelona
que encara creieu que venir
a Gràcia és visitar un poble
al mig de la ciutat... vosaltres
ens podeu ajudar a fer la
festa millor. Proposeu tots,
que ningú no calli! La Festa
Major té un preu i si no el
paguem amb idees i innovació caldrà que paguem amb
diners que algú ens construeixi una ficció, un miratge del
que va ser.

1 d’agost de 2008

LA FESTA DE DIA

Castells, correfocs, gastronomia i
balls per als festers diürns
Concerts, sopars i representacions
teatrals omplen la programació
nocturna de la Festa Major. Però què
hi ha als carrers i als espais durant
el dia? Un ventall d’activitats pen-

sades perquè un públic de totes les
edats en pugui gaudir sota el sol
d’una festa que no s’atura durant els
set dies d’agost. Amb propostes tan
atractives com la plaça del swing o

les activitats gastronòmiques de la
placeta Manuel Torrente, segur que
ningú dubtarà de posar-se el despertador per començar ben d’hora la
jornada.

ARXIU FESTA MAJOR / ARIADNA BORRÀS

CARINA BELLVER

Cinc places faran les delícies de
dia de la Festa Major. La plaça
Joanic es transforma durant set
dies en l’espai de la interculturalitat. Una sèrie d’entitats
oferiran al públic des de jocs d’arreu del món a recitals de poesia
sahrauí, tallers de danses africanes i activitats sobre refugiats.
Les olles començaran a bullir a
la plaça Manuel Torrente divendres 15 al migdia amb l’exposició Tasta Gràcia i un taller de
pasta italiana. Cada matí es faran tasts de productes d’origen
diferent –Lleida, Ses Illes,
França i Portugal–, a més de tardes de contes i la presentació del
llibre La gastronomia a les festes.
La plaça del Poble Romaní, davant del Casal d’Avis, està reservada per a la gent gran que
vulgui viure la cita. Puntuals
com un rellotge, cada tarda a les

activitats recomanades
Dijous 14.

19.00 hores. Pregó de la Festa
Major a càrrec de l’humorista
i periodista Queco Novell.
Plaça de Rius i Taulet.
Divendres 15.

19.00 hores. Classe oberta de
Lindy Hop. Pl. del Diamant.
Dissabte 16.

10.00 hores. Pilar de Sant
Roc i lliurament de presents.
Diumenge 17.
LA GIMCANA ARRIBA A LA SEVA QUARTA EDICIÓ AMB EL REPTE DE SUPERAR ELS 100 PARTICIPANTS

18 hores es podrà gaudir d’havaneres, balls i espectacles de
màgia. El swing envairà la plaça del Diamant amb tot un seguit de classes obertes de Lindy
Hop, així que cal posar-se sabaARXIU FESTA MAJOR / ARIADNA BORRÀS

LES COLLES DE CULTURA POPULAR OBREN LA FESTA AMB LES TRADICIONALS MATINADES

tes còmodes i no perdre el ritme. La gimcana de Festa Major, que enguany arriba a la seva
quarta edició, té un repte: superar el centenar de participants.
L’activitat, oberta a gent de totes les edats, és l’oportunitat de
recórrer tots els carrers guarnits
en tres hores i mitja. Un altre
clàssic entre les activitats de dia
són les matinades de les gralles
dels Castellers de la Vila de Gràcia divendres 15 i la Diada Castellera del diumenge 17 a la plaça Rius i Taulet, on també hi
actuaran la Colla Vella Xiquets
de Valls, els Xicots de Vilafranca
i els Castellers de la Vila de Gràcia. I els que tinguin ganes de
sentir bona música sense anarse’n a dormir massa tard, hauran de trepitjar l’escenari de les
tardes clàssiques a la parròquia
de Santa Maria.

10.45 hores. IV Gimcana
Festa Major de Gràcia. Punt
de sortida: Plaça de Rius i
Taulet.
18.00 hores. Contes per la
pau, titelles i taller de maquillatge. Plaça Joanic.
Dilluns 18.

20.00 hores. Representació
teatral: Pels pèls. Teatre Casal Corpus (Bailèn, 175).
Dimarts 19.

13.00 hores. Concert-vermut: Tahirou Drabo. Plaça
Rovira.
Dimecres 20.

18.00 hores. Espectacle de titelles. Placeta de Sant Miquel.
Dijous 21.

13.00 hores. Arrossada popular. Plaça Manuel Torrente.

Enguany se celebra l’Any Rodoreda i
arreu s’han organitzat activitats per
recordar l’escriptora. Els graciencs no
han volgut perdre l’oportunitat de
plantejar les seves propostes.
Text i fotos: Carlota Matallana
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Per a mi un bon homenatge a
la Rodoreda, seria fer-li una
estàtua, això sí, sempre i
quan es tingués el permís de
la família, se’ls consultés
abans per saber si els sembla
bé la proposta.

Jo crearia un grup de lectura,
és més, faria obligatori llegir
una novel.la seva als nois i
noies de disset anys als
instituts, i així poder comentar-la i aprofundir en l’obra de
l’escriptora.

en atur

Cristina Aguiar
agent de viatges

Joan Ramos
muntador
mecànic

Quin homenatge
li faríeu a Mercè
Rodoreda?

Pilar Adevur
jubilada

què en penseu...

Muntaria un envelat a la plaça
del Diamant, com es feia
durant els anys que ella
descriu al llibre i faria una
edició especial commemorativa dels seus llibres amb
tapa vella i fil daurat.
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Les recomanacions
DIJOUS 14
19.00 h Pregó de la Festa Major de Gràcia a
càrrec del periodista, humorista i
actor Queco Novell. Plaça Rius i Taulet

Carrers guarnits

19.30 h Irish Tap. Delorgan i Nights
around the table. Danses irlandeses.
Plaça Rius i Taulet
DIVENDRES 15
12.00 h Cobla Rambles. Sardanes. Carrer
Bruniquer
12.45 h Matí de Festa Major. Des del pla de
Nicolás Salmeron a Rius i Taulet
19.00 h Cercavila de Cultura Popular. Inici:
Carrer Gran/Travessera de Gràcia
22.30 h Roger Mas. Oratori Sant Felip Neri.
Preu: 7 euros
22.00 h El Santi no ve. Plaça del Sol
23.00 h Tandoori Lenoir. Placeta Sant Miquel
23.00 h Ai, ai, ai. Plaça Rovira
00.00 h Degustació rom cremat. Placeta
Manuel Torrente
DISSABTE 16
10.30 h Pedalada popular. Inici: Passeig de
Sant Joan/Travessera de Gràcia
22.30 h Feliu Ventura. Oratori Sant Felip Neri.
Preu: 7 euros
23.00 h Ignasi Terraza Trio featuring Leo
Parker. Plaça del Diamant
22.00 h Aplec del Cargol. Placeta Manuel
Torrente
22.00 h K.i.ll, Answer i Etsaiak. Plaça del
Poble Romaní
23.30 h Hasta luego, cocodrilo amb Albert
Malla. Carrer Providència
DIUMENGE 17
10.45 h Gimcana de Festa Major. Tots els
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12.00 h

18.00 h
22.00 h
22.30 h
23.00 h
23.00 h
23.30 h
00.30 h

carrers de la Vila
Taulet
Trobada Castel
Xiquets de Valls,
Castellers de la V
Lliurament de p
ments de carre
Els Tres Tenors
Salle. Plaça del N
Pep Sala. Orato
7 euros
La Vella Dixielan
ques de Baix
Orquestra Aquà
Lucky Guri Sext
de Dalt
Mishima. Plaça

E STA

M AJOR
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s de L’Independent
DILLUNS 18
19.30 h Relk. Pedres blaves. Biblioteca Vila
de Gràcia. Torrent de l’Olla 104
23.00 h ‘La plaça del Diamant’. Projecció
dels dos primers capítols de la sèrie
de TV. Plaça del Diamant
23.00 h Skandol Públic i Plouen
Katximbes. Plaça Rius i Taulet
00.30 h Surfin’ Sirles. Plaça Rovira
DIMARTS 19
19.00 h EMS Poesia, música i pintura. Amb
Enric Casasses, Manel Pugés i Stella
Hagemann. Plaça Rovira
22.00 h Shine. Jazz. Placeta Manuel Torrente.
Dins del sopar de L’Independent
23.00 h ‘Los Simpson’. Cinema. C/Llibertat
23.30 h Recordant els Beatles. Carrer Berga
23.30 h Hotel Cochambre. Carrer Bruniquer
23.45 h Pau Riba a 4 bandes. Plaça Rovira
00.00 h ‘La plaça del Diamant’. Projecció
dels dos últims capítols de la sèrie de
TV. Plaça del Diamant
DIMECRES 20

a. Inici: plaça Rius i

lera. Colla Vella dels
Xicots de Vilafranca i
Vila. Pl. Rius i Taulet
premis de guarniers. Plaça Rius i Taulet
s. Sarsuela. Pati de la
Nord. Preu: 2 euros
ri Sant Felip Neri. Preu:

nd. Carrer Joan Blan-

rium. Carrer Providència
tet. Carrer Joan Blanques
Rovira

22.00 h Les Batinses. Folk. Plaça del Sol
22.00 h Mar Brava. Havaneres. C/Puigmartí
22.30 h Santi Arisa. Oratori Sant Felip Neri.
Preu: 7 euros
00.00 h Carles Flavià. Monòleg. Plaça Rovira
DIJOUS 21
20.00 h Tabalada infernal i correfoc. Inici i
final: plaça Rius i Taulet
22.00 h Belda i els Badabadoc. Folk. Plaça
del Sol
22.30 h Pascal Comelade. Oratori Sant Felip
Neri. Preu: 10 euros
00.00 h Castell de focs i fi de festa. Plaça
Rius i Taulet
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Sara Reñé

a la plaça

NatàliaColometa
Quan passem per la plaça
del Diamant no podem
deixar de fixar-nos en la
gran Colometa de bronze
que ens convida a recordar aquest inoblidable
personatge que Mercè
Rodoreda va crear fa més
de quaranta anys i que
encara guarda tota la seva
vigència.
La plaça del Diamant
s’inicia a la plaça, al pic de
la Festa Major de Gràcia. I
a la plaça, la Natàlia i en
Quimet comencen a festejar; ben aviat es va establint entre ells una dissortada història d’amor i
domini, simbolitzada pels
coloms en captivitat. Al
costat d’en Quimet, la
Natàlia va deixant d’ésser
Natàlia i es va perdent ella
mateixa: “quan li vaig dir
que em deia Natàlia(...) va
dir que jo només em podia
dir un nom: Colometa” .
Però al cap dels anys, la
Colometa, amb molta vida
ja viscuda, una nit, mig
d’esma, torna a la plaça i
fa un enorme crit d’infern.
Un crit d’alliberament.
Simbòlicament, expulsa tot
els seus neguits, tot el mal
que des de feia tants anys
portava dins i recupera la
seva identitat: deixa
d’ésser Colometa, sotmesa
i passiva, per tornar a
ésser ella mateixa, la
Natàlia, i viure la seva
pròpia vida.
Tant de bo totes les
Colometes esdevinguin
Natàlies.

1 d’agost de 2008

EL CONCURS DE CARRERS

Els emmascarats de la lluita mexicana
pugen al quadrilàter de Verdi del Mig
Com es cuina un Verdi del Mig edició 2008? Barregeu un temple asteca, rodes de carro, un frare lluitador i molt porexpan amb una ermita, música per a tots els gustos

i combats de lluita mexicana amb
les seves tombarelles sobre un
ring reglamentari. Lliguem-ho tot
amb clàssics inamovibles, amb sopars de carmanyola, sal d’havane-

res i suor d’hores de feina al llarg
dels darrers mesos entenent que la
ceba de la Festa Major ja només se
sosté amb l’esperit fort del seu
nucli minvant.
ÈRIC LLUENT

JORDI RELAÑO

El brou de les festes de la Vila és
refinat, subtil. A Verdi del Mig,
entre Robí i Providència, els
guarnits d’enguany, centrats en
la lluita mexicana, atorguen a la
primera cullerada un tast entre
picant i de lona de quadrilàter.
Amb dos primers premis consecutius, el president de la junta,
Sergi Font, assegura que les cordes del ring no estan tenses: després d’anys al màxim calia “una
mica més de relax”.
Amb tot, al local del carrer Alzina la cosa promet una vegada
més. Les partícules blanques enganxades a la roba de Joan
Martorell delaten el retorn del
porexpan, obtingut de planxes
protectores d’electrodomèstics.
“Estàvem una mica farts dels
nostres propis ninots”, explica el
dissenyador. D’aquí l’aposta per

L’entrada de Robí
serà un temple
asteca amb
una ermita
lluitadors emmascarats plans i
combinacions transatlàntiques
de colors: groc, vermell, blau...
colors primaris en un conjunt
volgudament kitsch.
A falta d’apujar el gas en el darrer esprint, les peces es van rematant i s’apilen pertot. Aquelles
planxes d’allà dalt faran de la
Filomena, a l’entrada de Robí, un
temple asteca i, aquella estruc-

UN TOTAL DE 600 NINOTS NEGRES PENJARAN DEL SOSTRE DE VERDI DEL MIG

tura de fusta gegant, formarà
l’ermita que el temple tindrà al
davant: la parròquia de Fray
Tormenta, el capellà que, damunt
el ring, lluitava pels nens del seu
orfenat. El ring de l’entrada de
Providència serà decoratiu i, per
arribar-hi, caldrà passar sota 600
ninots negres fruit d’unir 4.800
peces de fusta retallades a mà.
El dimarts 19 d’agost cal marcarlo en vermell: una grup de lluitadors mexicans de gira per Europa
faran escala a Gràcia. ¿Com es
veurà l’espectacle a l’enorme ring
professional, aixecat per a l’ocasió a l’alçada de Providència amb
Verdi? És, aquest, un dels interrogants que empeny a passar fulles del calendari només per veure l’ambient d’aquesta nit. Metafòricament, les samarretes dels

ninots del sostre plantegen un
combat centrat en tres dates:
l’inici de festes, la cloenda i el dia
17, el lliurament de premis. Més
enllà de la competició entre carrers, Sergi Font subratlla que “la

festa ja només l’aguanta el seu
propi esperit”. Dóna a entendre
que, els nous ingredients estructurals de la sopa de l’any vinent
no per mancats de sal semblen
dolços a tothom.

el rànquing dels darrers cinc anys

Per tal d’homenatjar Mercè
Rodoreda, jo faria una reedició de totes les seves obres
recollides en un únic volum.
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Jo dedicaria tota una jornada
a posar en escena teatralment totes les obres que ha
publicat la Rodoreda.

Crec que estaria bé representar l’obra La plaça del Diamant
a la mateixa plaça del Diamant i, a més, organitzaria
lectures públiques de fragments de les seves obres.

Seria una bona idea llegir
fragments dels seus llibres a
la gent del barri.

Jordi Naya
manyà

Maria Dolors
Balañach
ceramista i joiera

química

Marina Duran
enqginyera

Concepció Marco
correctora de text

Lluís Marco
arts gràfiques

què en penseu...

Penso que el millor que es
podria fer per retre-li homenatge seria dedicar-li un
carrer per tal de tenir-la
present per sempre en el
nomenclàtor de la Vila de
Gràcia.
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Fraternitat fa un viatge al centre
de la terra de la mà de Juli Verne

Pere Martí

de Gràcia

Places
El carrer Fraternitat ha escollit la
novel.la Viatge al centre de la Terra de Juli Verne per mantenir-se en
les bones posicions amb què s’ha
consolidat al llarg dels últims

anys. El carrer es vestirà de gala
per sortir de Festa Major amb elements que simularan una cova plena d’estalactites i surt airós en presumir de la gran participació veï-

nal que hi ha hagut en aquesta edició. El carrer Fraternitat vol aconseguir una festa sostenible, per
això és l’únic espai de festes que
no tindrà barra.
ÒSCAR MEJÍAS

PATRÍCIA MONGE

Atrapat entre el carrer Llibertat i el carrer Siracusa, el carrer
Fraternitat ha escollit enguany
com a tema central la novel.la
de Juli Verne Viatge al centre de
la Terra, que els portarà a aixecar una cova plena d’estalactites. Per fer-ho, ha estat necessari recopilar una gran quantitat de material: ampolles de plàstic de litre o més quantitat que
no siguin d’aigua, garrafes, el
plàstic dels bolígrafs Bic i els
pals de plàstic de les sabates
noves. A més, tenen una xarxa
de protecció per a les rehabilitacions, grapes, filferros i altres
guarnits. Els veïns han estat una
gran ajuda per fer la recollida de
tots aquests materials.
El tema d’aquest any va prendre
forma cap al gener. La novel.la
de Verne va ser publicada al 1864

Amb ampolles de
plàstic de litre,
aixequen una cova
plena d’estalactites
i narra l’expedició en globus d’un
professor de mineralogia, el seu
nebot i un guia. La seva versió
cinematogràfica s’acaba d’estrenar
als Estats Units i la versió en format de guarnit arriba del 15 al 21
l’agost al carrer Fraternitat, que
recrearà aquest univers de Verne.
Els organitzadors han estat celebrant una reunió mensual i han
estat guardant el material a l’es-

LA COMISSIÓ HA UTILITZAT AMPOLLES DE PLÀSTIC, PLÀSTIC DE BOLÍGRAFS I PALS DE SABATES NOVES PER FER ELS ELEMENTS DEL GUARNIT

cola Al.leluia, on han treballat
el decorat. També hi ha veïns que
molt amablement s’han ofert per
guardar material a casa seva.
El carrer que va veure néixer al
1925 a Antonio González El
Pescadilla, creador de la rumba
catalana, col.lecciona envejades
posicions al llarg d’aquests últims cinc anys: el 2007 van rebre el segon Premi d’Honor, el
2006 van obtenir un accèssit i
del 2002 al 2005 van ser guardonats al concurs de balcons.
Les activitats recomanades per
Festa Major són un taller de màgia i una activitat d’accessibilitat per un carrer guarnit. A més,
enguany la gimcana que passa
per tots els carrers finalitzarà al
carrer Fraternitat, amb l’entrega
final dels premis. Un tret dis-

tintiu el caracteritza: Fraternitat és l’únic espai que no tindrà
barra de bar. “Volem una festa
sostenible, tot i que igualment
tenim deixalles de la gent que
ve d’altres carrers”, explica

Montserrat Marco, encarregada
del guarnit del carrer i secretària de la junta. “Volem passarnos-ho molt bé i que els veïns
s’ho passin millor”, afirma
Montserrat Marco.

el rànquing dels darrers cinc anys

Gràcia és en bona part
gràcies a les seves places.
Places com la del Diamant,
amb aroma literari i antifeixista, on els néts de les
Colometes i els Quimets
juguen inquiets damunt els
refugis que van salvar els
seus avis dels bombardejos
franquistes. Places com les
d’abans, com la del Nord, on
afortunadament cap
dissenyador hi ha posat
encara la seva grapa postmoderna. Places clandestines, que no trobareu mai,
com la d’Anna Frank, per
tapar-nos les vergonyes de la
llibreria Europa. Places que
no s’acaben mai i que
sempre poden quedar pitjor
que abans, com la de
Lesseps, o places d’una
independència, la gracienca,
que mai no recuperarem,
com la de Rius i Taulet,
canviada de nom, però
ocupada igualment per
l’administració barcelonina. I
fins i tot places convertides
en alcoholòdroms, com la del
Sol, on qualsevol nit pot
deixar de sortir-hi i en canvi
sempre podràs pixar-t’hi.
Places amb orgull, com la del
Raspall, que sempre ressonarà rumbera, i places per
passar-hi de llarg, com la de
la Revolució que mai no
triomfarà. La més majestuosa, la més senyora és però la
de la Virreina, amb església,
font, arbres i terrasses per
fer el cafè, com Déu mana.
La més gracienca de totes les
places que es fan i, sobretot,
es desfan. Especialment
durant la Festa Major, quan
no s’hi cap.
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Un gran Buda custodia l’entrada
a l’escenari tibetà de Tordera

Atrapada
El turista despistat demana
a un vianant on és la plaça,
com si només n’hi hagués
una, i davant la cara d’interrogant del vianant especifica
que la del Diamant. El
vianant té la temptació de
recomanar-li alguna altra
plaça, alguna de més
bonica. El vianant és de la
Vila i li sap greu que alguns
turistes despistats peregrinin fins al barri amb l’únic
objectiu de veure Diamant,
una plaça que aquest
gracienc troba més aviat
desangelada. El vianant,
però, sap que no és ningú
per frustrar l’anhel d’aquell
turista que parla amb un
accent que relaciona amb
arrós i un nus blanc en una
samarreta blava. Així que li
indica amb exactitud
amable com arribar a la
plaça de la Colometa
mentre pensa que el turista
d’estar per casa en quedarà
decebut, que l’excel.lent a
novel.la de Rodoreda ha
creat una mena de mite
sobre aquesta plaça. Un
mite reforçat per la potent
indústria televisiva que la va
convertir en escenari d’una
telenovel.la. I el vianant
gracienc intueix que el
turista despistat en quedarà
decebut quan vegi la plaça
dura, gris, poc fotografiable.
Decebut per aquella mena
d’homenatge fosc a l’escriptora que és aquella estàtua
de ferro forjat d’una Colometa atrapada en un crit
silenciós. Decebut perquè al
darrere de les fotografies
que li faci hi apareixerà
l’oficina de la Caixa.

Si algú es passeja pel mercat de
l’Abaceria, de ben segur que no li
passa per alt l’enorme rellotge groc
d’una de les entrades. És una mostra visible del passatge del temps

en què es va transformar fa dos
anys Tordera. Això, abans que ho fes
en mina de sal i just després d’haver-se vestit de sardina. Els tres decorats li han permès durant tres

anys consecutius mantenir-se al
podi en el concurs de carrers de
Festa Major. Ara el carrer ha decidit
posar-se robes acolorides. El destí
d’aquest nou viatge: el Tibet.
ÒSCAR MEJÍAS

LAURA BALAGUÉ

“Tot va sorgir molt abans del sidral que hi ha hagut amb les protestes i tot el tema dels Jocs Olímpics”, diu Laia Martínez, membre de la comissió de festes de
Tordera. Un cop triat el tema,
segons explica, el procés va ser
l’habitual: al començament moltes idees i propostes, més endavant algunes que prenen cos i
d’altres que es descarten i, finalment, la concreció en un seguit
d’objectes i decorats. En aquesta
edició l’element central escollit
és la làmpada. Se’n podran trobar de tots colors, fetes de gots i
plats de plàstic, de paper i fins i
tot escorredors de cuina a l’inrevés que engalanaran el sostre del
carrer tot il.luminant-lo. La voluntat: que als curiosos que decideixin endinsar-se carrer enllà els

L’element central
són les làmpades,
de tots colors i de
materials diversos
faci l’efecte que són en aquesta
regió autònoma del sud-oest de
la Xina. Hi ajudaran els ying i
yangs i els homs que s’aniran trobant al pas i, esclar, el Buda. Sí,
una de les entrades serà custodiada per un gran Buda de porexpan.
Des de principis de juliol, la comissió de festes de Tordera treballa a diari per tenir el dia 15 la
feina enllestida. I, com sempre,
els dóna la sensació que no hi ar-

LES LÀMPADES ACOLORIDES CONVERTIRAN EL CARRER EN EL TIBET DURANT SET DIES D’AGOST

ribaran a temps. “Som els reis de
canviar coses ja fetes”, assegura
Martínez. La sort és que, aquest
any, disposen d’un local que els
ha cedit el Districte en acord amb
la Federació Festa Major. “Per a
nosaltres és la vida perquè podem
venir quan volem”, comenta. Hi
ha dies que només són dues o tres
persones que s’hi dediquen, però
en altres moments poden ser deu.
“Cada any s’ha afegit algú, però
costa, és un compromís molt
gran”, explica aquesta jove. Segons Martínez, l’esforç queda
compensat amb el premi més
gran: “Que a la gent li agradi”.
A més de temps, la comissió hi
posa molts diners. Les ajudes
que reben de les institucions públiques sufraguen una part dels
costos, però la resta la treuen

de les quotes dels socis o de la
loteria setmanal que venen durant l’any. I és que, tot i que en
els decorats s’hi deixen molts
calers, són les activitats que representen una despesa més gran.

“Entre 7.000 i 8.000 euros en
actuacions, sopars...”, explica.
Com sempre, a Tordera es faran moltes activitats per als més
petits, com els tallers de manualitats i reciclatge.

el rànquing dels darrers cinc anys

Considero que llegint fragments de les seves obres
aconseguiríem mantenir viu el
seu record. Aquest és el
millor homenatge que li
podem fer a l’escriptora.
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Em sembla que aquest any
que se celebra el centenari, el
millor homenatge per a
Rodoreda seria col.locar-li
una placa a un carrer.

El millor que es pot fer per
retre homenatge a una autora
d’aquest nivell és que cadascú llegeixi i gaudeixi de les
seves obres.

Crec que la millor opció és
obrir una exposició enmig del
carrer per tal que tota la gent
pogués veure les seves obres,
a més de llegir-les a casa.

Juan Febrer
cambrer i artista

Julia Deniz
dependenta

Josep Batlló
llibreter

Pilar Morales
fornera

Francisco Serra
jubilat

què en penseu...

Una proposta seria posar un
diploma en honor a la Mercè
Rodoreda al bar Ikastola.
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Botons i agulles per fer mitja omplen
la merceria de Joan Blanques de Baix
Després d’aconseguir el quart premi per segon any consecutiu a la darrera edició amb Noè i els seus animals, Joan Blanques de Baix aposta
enguany per transformar el carrer

en una merceria. S’ha volgut retre homenatge a la desena d’àvies que participen en l’elaboració del guarnit
des de fa molts anys. Diuen que ningú més que elles haguessin pogut

convertir tires de plàstic en sofisticades puntes de coixí o fer d’un tub i
un filferro imperdibles i gafets gegants. I tot, seguint la tradició d’utilitzar materials reciclables.
ÒSCAR MEJÍAS

MARTA SÁBADO

Gairebé cada tarda, des de fa
quatre mesos, els veïns i veïnes
es reuneixen a uns baixos del
carrer Joan Blanques de Baix per
preparar el guarnit. Aquesta edició, però, és especial perquè la
temàtica els és especialment propera. “A l’hora de fer un guarnit
es depèn de moltes variables i per
a aquest agost volíem fer un reconeixement a la feina de la gent
gran. Vam pensar que el millor
era decorar el carrer amb un
tema amb què es poguessin sentir a gust”, explica Miquel Àngel Vergara, president de la comissió de festes.
La idea de retre homenatge a la
cara més desconeguda de les festes, va ser de Francina Simón,
membre vocal de la junta. Quan
van començar a discutir el tema

El guarnit és un
homenatge a les
àvies que hi
.
col laboren cada any
el setembre del l’any passat va
apostar per fer visible el rostre
d’aquestes veïnes que han
col.laborat edició rere edició.
És així com poc a poc plàstics,
cartrons i fustes que semblaven
inutilitzables s’han convertit en
botons fets de plats, agulles de
fer mitja de més de dos metres i
llums rodons que són alhora cabdells de colors. El dia 15 d’agost
el carrer estarà ple de petits de-

EL GUARNIT DE JOAN BLANQUES DE BAIX RET HOMENATGE A LES ÀVIES COSTURERES

talls i objectes propis d’una merceria, que la gent podrà anar descobrint i identificant mentre
passeja. La intenció, diuen, “és
crear un ambient agradable” i
aconseguir que la gent s’ho passi
igual de bé que la vintena de persones que treballen de forma
voluntària durant tot l’any en
l’elaboració del guarnit.
El carrer serà una merceria gegant
que a les nits obrirà les seves portes a la música en viu, des del blues
i el swing fins a música celta.
També actuarà un any més La
Vella Dixieland i no hi faltaran
tampoc les havaneres acompanyades de rom cremat i la
botifarrada. Tampoc obliden els
més petits ja que durant el dia els
infants que vulguin podran participar en tallers de fang i mandales.

En cinc anys el carrer ha passat
d’estar situat a la setena posició
a consolidar el quart lloc en el
concurs de guarnits. Tot i així,
mantenir el nivell és difícil.
“Guanyar no és l’objectiu pri-

mordial”, diu Vergara. Amagada queda tota la feina i satisfacció d’un any, igual que durant
moltes edicions havien quedat
amagades les àvies que tantes hores passen fent guarnits.

el rànquing dels darrers cinc anys

Eva Piquer

de Gràcia

Plaça sense
placa
Em prenc l’encàrrec de
L’Independent al peu de la
lletra i em planto a la plaça
del Diamant. Deixeu-m’ho
aclarir d’entrada: l’indret
no tindria res d’especial, si
no fos que va donar nom a
la novel.la catalana més
popular de tots els temps.
Tres quarts d’una del
migdia d’un dijous de juliol.
Hi ha més persianes abaixades que establiments
oberts. A la porta metàl.lica
d’un taller que no exerceix
com a tal, una pintada diu:
“Ahora el fascismo se llama
democracia”. La llibertat
d’expressió té aquestes
coses. Ai.
M’assec al cafè-terrassa i
demano un entrepà de
mozzarella, tomàquet i
alfàbrega. Al meu costat hi
ha dues noies amb pírcings,
una de les quals té un gos
que es diu Pere. La taula del
davant l’ocupa una parella
que encaixaria millor a la
zona alta de la ciutat. Pel
carrer Astúries passa un nen
que maltracta una flauta de
plàstic, tres nadons en
cotxets de disseny i quatre
practicants del Bícing.
Fa poc vaig denunciar que
en el monument de la plaça
del Diamant no consta
enlloc que sigui un homenatge a Mercè Rodoreda.
Ingènua de mi, tenia l’esperança d’haver convençut les
autoritats de la Vila. Canviar
el món és complicat,
d’acord. Però jo no he
aconseguit que col.loquin ni
una simple placa.
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Plàstics i roba es combinen en temàtiques
líriques i reivindicatives que aspiren al podi
Les comissions de carrers han estat enfeinades durant els últims
mesos preparant els elements per al guarnit de Festa Major. Equipats amb el programa i el mapa, els visitants recorren un a un tots
els carrers que participen al concurs per valorar la temàtica, els
detalls i l’esforç abans que el jurat emeti el seu veredicte. Darrere

de cada element del guarnit, hi ha l’esforç, la il.lusió i el sentiment
dels festers. Materials com el plàstic juntament amb altres
reciclables creen mons de fantasia, imaginació i art. A continuació,
un avenç de les temàtiques d’enguany, però tal i com marca la tradició, fins al 15 d’agost no ho expliqueu a ningú.
ANDREA RODOREDA

ANDREA RODOREDA

Joan Blanques de Dalt.

Com ja és tradició, el guarnit
estarà dedicat a una cançó.
Aquest any amb el Gràcies, vida,
gràcies, de Joan Isaac, la comissió ha volgut donar “gràcies a la
vida” per l’espectacular bellesa
i l’increïble contrast de colors
que ofereix la natura. Per això
podrem passejar-nos per aquest
carrer i percebre l’esclat de colors del guarnit primaveral en
contrast amb els colors càlids de
la tardor. Flors treballades amb
plàstic, fulles seques i sobretot
les làmpades fetes pels membres
de la comissió que donaran una
intensa llum al decorat seran els
protagonistes del guarnit. Les
activitats més destacades seran
les actuacions d’Ignasi Terraza

Les tradicions
i la cultura
catalanes omplen
el carrer Progrés
i Toni Solà, juntament amb el
berenar per a gent gran i l’activitat del Nen i Gos, per conscienciar el veïnat sobre el tracte als animals.
Mozart. Per als amants del

mar, el carrer Mozart és el lloc
ideal. Un munt d’animalons
aquàtics donaran la benvinguda als visitants del carrer. Amb
ampolles i bidons de plàstic
s’han treballat figures de peixos, algues i corals. També

pastís per celebrar el 50è aniversari d’aquests petits éssers blaus.
Una novetat a la programació
d’enguany és el concurs de trencaclosques. Entre les actuacions, destaquen la del grup Se
atormenta una vecina.
Bruniquer. Per combatre la

calor de l’agost, el carrer
Bruniquer es glaça. Els responsables del guarnit han treballat
tot tipus d’objectes, des de gerros fins a cadires, embolicantlos amb paper de cuina i cel.lo.
Una bombeta a l’interior de
cada objecte els donarà un toc
de llum blava o blanca que perfeccionarà la similitud amb el
gel. Al llarg de tot el carrer, diverses figures glaçades representaran unes sardanes, uns castellers i una revetlla de Sant Joan.
ELS CASTELLERS DE LA VILA ULTIMEN EL PASTÍS PER CELEBRAR ELS 50 ANYS DELS BARRUFETS

s’han utilitzat altres materials
com xapes i tela de galliner per
formar un submarí. Les activitats de dia no podien ser altres:
cata de cerveses, tallers de ball
i de percussió, xocolatada, havaneres i activitats infantils,
entre d’altres.
Puigmartí. Prop de 40.000

ampolles de plàstic donaran forma a extravagants motius decoratius que penjaran del sostre del
carrer. Cal destacar que totes les
ampolles han estat pintades a
mà amb l’objectiu de crear una
fantasia de colors. El sopar de
germanor, les activitats infantils, balls, havaneres i altres ac-

tes formen part de la seva programació.

faltaran les tradicionals havaneres i les actuacions de grups
de rock com Igitaia.

Progrés. Castellers, timba-

lers, trabucaires, gegants... Un
gran nombre de jocs i tradicions catalanistes formaran part
del guarnit de Progrés. Els veïns i veïnes han confeccionat
figures d’art que donaran forma als protagonistes de la cultura catalana. Estan fetes amb
tela de galliner per dins i s’han
recobert amb paper de diari, encolades i pintades. A més, el
plàstic tampoc faltarà en
aquest guarnit. Unes 6.000 ampolles tallades i pintades donaran vida al sostre. Tampoc hi

Plaça Rius i Taulet. Molt
lluny d’aquí, a l’altra banda del
món és on viuen contents el barrufets, que en aquesta edició envaeixen la plaça Rius i Taulet per
Festa Major. A un cantó podrem observar com els barrufets
fan vida al poblat i a l’altre, com
en Gargamel prepara els seus
malèfics plans a la cabana. El
bosc separarà els dos centres
d’aquest guarnit. Els Castellers
de Gràcia també han fet, igual
que les altres figures amb tela
de galliner i paper, un enorme

Sant Pere Màrtir
té com a rerefons
la destrucció
del territori
Totes les figures buscaran el joc
del gel com a material juntament amb la representació d’escenes congelades, com ara una
torre de castellers just en el precís instant en què es desfà. Ben
frescos per gaudir d’actuacions
com la d’Hotel Cochambre.
Llibertat. Pel bosc del carrer
Llibertat volen tot tipus d’insectes. Des d’abelles fetes amb
el rotllo de paper de vàter i papers de diari, fins a formigues

ANDREA RODOREDA

ELS VEÏNS DE PROGRÉS INUNDARAN EL CARRER DE LA CULTURA CATALANA
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ria de la Festa Major, en plena
crisi de la petrodependència, i
proposen llençar pel wàter el
TAV, el TOP, la MAT, i abocar-hi “tanta degradació”. Amb
aquest rerefons de les grans
infraestructures i de la “destrucció del territori”, la comissió de
Sant Pere Màrtir també retrà
homenatge a l’intel·lectual valencià Josep Vicent Marquès.

UNA VEÏNA RETOCA UN DELS ÓSSOS QUE ES PODRÀ VEURE A PROVIDÈNCIA

fetes amb garrafes d’aigua i filferro. Animalons com les
libèl .lules, les papallones, les
mosques o els rat-penats esta-

Els barrufets i
Gargamel celebren
els 50 anys a la
plaça Rius i Taulet
ran penjats al sostre del carrer.
Deu anys després que el carrer
decidís reprendre la Festa Major, segueixen fent activitats tradicionals com els balls, el cinema a la fresca amb la pel.lícula
Los Simpsons, un espectacle de
Music Hall protagonitzat pels
alumnes de l’escola de ball del
carrer, el cinquè campionat de
backgammon i l’activitat més
destacada de totes, el concurs de
trencaclosques.

les energies renovables. Tot i
així, sí que han avançat una pinzellada de la programació. Les
activitats més destacades seran
els tallers de cuina, de braçalets i joies i dels Mossos d’Esquadra.
Sant Pere Màrtir. Mantenint el to reivindicatiu dels darrers guarnits, Sant Pere Màrtir
es presenta amb el lema Ni fum,
ni fem! Tinguem la festa en pau.
Sobrevisc(a) Barcelona, m’hipoteca,
em desespera, em fa patir. Diuen
que tornen a la revolta necessà-

Plaça Rovira i Trias. Amb
motiu del centenari de l’escriptora Mercè Rodoreda els veïns
de Rovira han volgut retre-li
homenatge. Per això s’han inspirat en un dels seus llibres més
internacionals, La plaça del Diamant, i han titulat el guarnit
d’aquest any amb el nom El terrat de la Colometa. L’espai representarà les diverses maneres en
què s’utilitzava un terrat antigament. Algunes de les seves
funcions podien ser un colomar,
fer de safareig, per estendre la
roba, per celebrar una revetlla,
per situar les antenes i per desar-hi testos amb floretes. A
part del colomar, l’element més
destacat serà el bar que estarà
decorat com si fos un edifici
amb un gran terrat. Un dels
materials més destacats en
aquesta edició és el cartró de les
ampolles de cava, que donaran
forma a les baranes que guarniran les façanes de les cases. I

entre terrat i terrat, la comissió
de la plaça ha volgut fer una festa treballada des de dins cap a
fora, per això cada dia a les 13
hores es podrà gaudir d’un actuació en viu i un vermut;
comptaran amb l’actuació de
personatges com Carles Flavià
i es lliuraran els premis de la
primera mostra de curtmetratges del cinema Rovira.
Providència. Si passegem per

aquest carrer, farem un viatge a
l’Antàrtida. Óssos polars, pingüins, foques, estrelles de gel,
ANDREA RODOREDA

Berga. Un total de 2.000 CD,

56 metres de roba, 2.450 plàstics porta llaunes, 15.000 gots
d’aquest material, porexpan i
50 quilos de paper de diari és el
material amb què la comissió
del carrer decorarà Berga. Amb
la intenció de continuar amb
la tradició, només han revelat
a aquest setmanari que el decorat anirà sobre el reciclatge i

ELS ANIMALS AQUÀTICS DONARAN LA BENVINGUDA A QUI PASSEGI PER MOZART

ELS INSECTES VOLARAN PEL SOSTRE DEL CARRER LLIBERTAT

estalactites, iglús i tot un seguit
d’elements antàrtics decoraran
Providència. S’ha fet servir
material divers, com tela de galliner, porexpan, cartró i pedra
per donar vida a aquests animalons. I a les baixes temperatures de l’Antàrtida se celebraran
concursos, havaneres, sopars,
botifarrades i tallers. Unes de les
activitats noves d’enguany serà
el concurs I tu què saps fer? inspirat en el programa de televisió
Tú sí que vales.
Placeta de Sant Miquel. Per

la seva banda, els veïns i veïnes
de la placeta Sant Miquel preparen un guarnit ple de flors i
papallones per convertir l’espai
en un gran jardí. En total, 350
papallones fetes amb espuma,
tela metàl.lica i film de cuina
transparent. La part més minuciosa i treballada d’aquest guarnit seran les flors que han estat
cosides a mà una a una. Aquest
any els organitzadors de la festa
a la placeta han pogut planificar millor el seu guarnit ja que
han gaudit de les instal.lacions
de l’escola Alel.luia. “Compartir local ens ha fet més estreta
la relació amb altres carrers i
això és molt positiu”, afirma
Glòria Farran, membre de la
junta del carrer.
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L’ACTUALITAT DE LA FESTA
Carlota Matallana

reportatge

Quatre carrers treballen per primer cop sota un mateix sostre

Del secretisme a la
mancomunació
ÈRIC LLUENT

FRATERNITAT, TORDERA, PLACETA DE SANT MIQUEL I ELS CASTELLERS HAN TREBALLAT AL MATEIX ESPAI

La crisi dels locals ha estat una de les
qüestions més candents al llarg d’aquest
any per als carrers federats. De fet, a la
darrera edició ja va tocar de mort a un
dels grans, Verdi de Dalt, i va amenaçar
la continuïtat de la plaça Rovira i dels
carrers Progrés i Berga, que es van mar-

Tancada l’edició de la Festa
Major de 2007, tot just quan
s’engegaven els contactes entre el Districte i la Federació
per parlar sobre la crisi dels
locals, els festers no volien ni
sentir a parlar de compartir
locals ni d’allunyar-se del seu
àmbit d’actuació. El president, Ricard Estruch, insistia
que “el carrer és el lloc on ens
relacionem, la gent et veu treballar al local i s’hi acosta”.
A mesura, però, que van anar
passant els mesos, la solució
de compartir local va entendre’s com la proposta més viable i raonable per mantenir
viva la festa. Així, a l’abril el
Districte anunciava que les
comissions podrien utilitzar
l’antiga escola Al.leluia i la
caseta de Parcs i Jardins del
carrer Alzina.
La tradició de Festa Major
mana que no s’ha de saber res
sobre la temàtica dels guarnits
fins al gran dia. Però què passa quan quatre carrers comparteixen un únic espai? Tres
pisos, sis sales i quatre carrers,
serà possible mantenir el secret o passarà a ser un secret
conegut per tothom?
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car una data límit per trobar una solució. Les diverses reunions entre Districte i Federació van acabar donant els seus
fruits i a l’abril s’anunciava que el consistori cediria tres locals perquè les comissions de carrers treballessin i emmagatzemessin el guarnit.

Al primer pis de l’escola
Al.leluia, a mà esquerra, hi treballa la gent de Fraternitat. Estan ultimant els darrers detalls.
Els veïns asseguren que no hi
ha cap secret sobre el tema del
guarnit perquè, segons diuen,
“per molt que vegis el que fan
els altres, no ho pots canviar tot
a última hora”. Calen mesos per
enllestir-ho, de manera que as-

Quatre comissions
en tres pisos; es
pot guardar silenci
sobre el guarnit?
seguren que sempre que puguin
es donaran un cop de mà. De
fet, l’estiu passat van rebre ajuda d’altres contrincants quan veien que se’ls mullava el guarnit
a causa de la sobtada pluja. A
diari, si algun dels carrers necessita cola o tisores, pot baixar
a demanar si n’hi deixen.
Els Castellers de la Vila de Gràcia recrearan el poble dels barrufets. Van decidir-ho a l’octubre, així que com els de Fraternitat, no creuen que existeixi
cap marge per copiar ningú. “Es-

piar sí que espies, és clar, els
tens al costat, però no els copiaràs, com a molt agafaràs alguna idea per l’any vinent”,
afirma un jove enfeinat entre
un munt d’estatuetes artesanals. Els veïns de Tordera es
mostren més discrets. No obstant això, també donen a entendre que no hi ha cap secret a amagar.
A l’hora que hi anem, la comissió de la placeta de Sant
Miquel té la porta tancada
amb clau, “deu ser que no hi
ha ningú”, comenten els de
Fraternitat. Tanmateix, saben per companys de taller
que fan “un decorat relacionat amb els jardins”.
A Alzina hi ha el segon local
compartit. En preguntar sobre el tema del guarnit a un
home gran que hi ha a l’entrada, comenta que ell no es
ningú per dir què faran, que
millor que hi passem a una altra hora, “no hi ha cap secret,
però millor pregunta-ho a la
presidenta”.
“Tot se sap”, comenta un avi
del barri, “abans sí que era un
secret, però ara, els temps
han canviat”.

l’independent
de Gràcia

E SPE
CIAL F E STA M A JOR
SPECIAL
Farmàcia Mireia
Bargalló Ferrer
Pça Lesseps, 11
Tel. 93 217 83 75
Fax 93 292 00 52

farmaciambargallo@cofb.net

Què oferiu?
Una atenció especialitzada al
client, aconsellant i fent demostracions pràctiques de com aplicar els productes.
Què us diferencia?
El tracte al client i el tenir una amplia gamma de productes destinats
a tot tipus de pell, incloent-hi les
més sensibles i delicades. A més,

disposem dels laboratoris de
dermocosmètica més innovadors
al mercat.

La vostra última novetat?
Una línea cosmètica de vinoteràpia
a base d´olis essencials i primeres
materies naturals, hipoal.lergèniques
i sense conservants, d´acció antienvelliment i antioxidant.
Com veieu el sector a Gràcia?
En alça, en els últims anys s’ha desenvolupat molt l’activitat comercial
i cada vegada més farmàcies disposen de més productes i de més qualitat, i es fomenta la competència.
Per què és necessari cuidar-se?

1 d’agost de 2008

La pell forma part del nostre cos i
n’hem de tenir cura per prevenir
futures alteracions com taques,
atopies, cuperosis,... i poder gaudir
d’un bon aspecte. Ja ho diuen: ‘la
cara és el reflexe de l´ànima’.

Com són els graciencs?
A Gràcia hi viu gent molt diversa:
famílies, estudiants, gent gran, immigrants, jovent, ... la qual cosa
dóna vida al barri i al comerç.
Per què us hem de visitar?
Perquè tenim personal especialitzat que us oferiran en cada cas, i
molt gustosament, el tractament
adequat a les característiques de
la vostra pell.

Us voleu
anunciar en
algun dels
nostres
especials?
Truqueu-nos al

692 601 261
o envieu un mail a
publicitat@debarris.com
amb la referència Independent Gràcia
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LA FESTA DE VERD

Els carrers federats introdueixen
plats compostables de blat de moro

Batecs
De petit jugava a lladres i
serenos a la plaça de la
Coma de Cassà de la Selva.
De gran recordo aquell
espai, ocupat per les nostres
corredisses, amb un afecte
extraordinari! Probablement,
tots tenim gravada a la
memòria una plaça singular i
emblemàtica... Ara fa cosa
de trenta anys que vaig
descobrir Gràcia. La seva
gent, els seus carrers, la
seva història... em van
seduir. Tant que, amb el pas
del temps, sento que en
formo part. Tanmateix, he
tardat a descobrir l’ànima
d’aquest territori ancorat
enmig de Barcelona. Sempre
m’ha atret el caràcter
indòmit i murri dels
graciencs, la capacitat de
mantenir vives les tradicions
heretades dels que s’hi van
establir, el magnetisme dels
seus carrers... no se’m fa
estrany que artesans i
botiguers s’hi estableixin i
donin encara més personalitat a l’entorn. Però, res de tot
això defineix Gràcia del tot.
La veritable definició de
Gràcia són les seves places.
Els espais de llibertat de les
seves places. És allà on
conflueixen de forma natural
tots els carrers, totes les
passions, tots els neguits,
totes les aspiracions. Les
places de Gràcia, com us ho
podria dir?, són cors que
bateguen, que ens recorden
les nostres corredisses
d’infants alhora que ens
conviden a no sentir-nos mai
estranys, a no defallir, a
creure que sí que podem
forjar el nostre destí!
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Deia el Capità Enciam, l’heroi més
mediàtic del medi ambient, que els
petits canvis són poderosos. I
aquesta és la filosofia que segueix
la Federació Festa Major. Any rere

any les comissions de carrers introdueixen petites novetats en
l’àmbit de sostenibilitat per aconseguir produir un menor impacte,
reciclar més tones de vidre i

disminuir el nivell de soroll durant
el dia i la nit. A més, el punt verd
Tabuenca s’ha consolidat com un espai de festa amb tallers de reciclatge per als més menuts.
ARXIU FESTA MAJOR / ARIADNA B ORRÀS

ÈRIC LLUENT

“Cada any consolidem una pràctica sostenible i n’assumim una
de nova”, explica Ricard
Estruch, president de la Federació Festa Major. En aquesta edició és el torn dels plats
compostables. Fins ara, els carrers federats han fet servir gots
compostables, fets de blat de
moro, que es llencen als contenidors de matèria orgànica.
Aquest agost s’introdueix un element més de la vaixella verda, el
plat, “i així cada vegada complim
més la normativa ambiental”.
Els carrers tornaran a disposar
de contenidors separats per reciclar el vidre. “En aquest sentit,
demanem no només la col·laboració de les comissions, sinó
que també de totes les persones
que vénen a viure la festa, que
han de llençar els seus residus allà
on toca”, apunta Estruch.
Amb l’objectiu de seguir minimitzant el volum de soroll a la

El Districte farà
un estudi
d’impacte acústic
a Verdi del Mig
Festa Major, el Districte tornarà a col.locar limitadors de so a
deu carrers i realitzarà un estudi d’impacte acústic a Verdi del
Mig. Segons les dades del departament de Control i Reducció
de la Contaminació Acústica
obtingudes a través dels sonò-

EL CARRER GUILLERIES VA ACOLLIR EN LA DARRERA EDICIÓ UNA TARDA DE JOCS

metres instal.lats als balcons i
finestres, del 2004 al 2007 s’ha
aconseguit baixar el nombre de
decibels de la festa.
La majoria de carrers guarnits
han introduït a les seves programacions tallers de reciclatge per
als més menuts i, aquesta edició, també s’organitza una activitat per sensibilitzar els infants
sobre la cura dels animals domèstics. A banda, el punt verd
Tabuenca s’ha convertit en un
punt fixe de tallers i espectacles
sobre medi ambient.
En el 2007, el carrer Berga va
guanyar el premi a la
reutilització amb el guarnit dels
minipisos.

la festa al punt verd Tabuenca
Dissabte 16

12.00 hores. Tallers de reciclatge a càrrec d’Acció Catacrac.
13.00 hores. Espectacle de
titelles: En pau i les coses velles,
a càrrec de la Cia. Tatoina.
17.30 hores. Gargot de joc:
jocs amb materials reciclat de
Guixot 8.
Diumenge 17

12.00 hores. Tallers de
manualitats a càrrec d’Acció
Catacrac.
12.00 hores. Demostració de

cuina i forn solar, a càrrec
d’Acció Catacrac.
18.00 hores. Tallers de reciclatge, a càrrec d’Acció Catacrac.
18.30 hores. Recicla’t, espectacle d’animació infantil de la
cia. Vatua l’Olla.
Dimecres 20

18.00 hores. Demostració de
torneria en fusta, a càrrec
d’Entorn Actiu.
18.00 hores. Tallers de
manualitats a càrrec d’Acció
Catacrac.
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GUIA
GASTRONÒMICA
G
DE

RÀCIA

ELS BARS
RESTAURANTS
DE LA GUIA
GASTRONÒMICA
US DESITGEM
BONA FESTA
MAJOR
I

Que vagi de gust!

Si et vols anunciar
a la Guia
Gastronòmica de
Gràcia, truca’ns
i t’informarem:

692 601 261
27
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LA FESTA GITANA

La festa gitana fa un any sabàtic per
donar un toc d’atenció als joves

De frontera
Una de les coses que
agraden als graciencs és els
límits de la Vila. Fins on
arriba Gràcia? No coincideix
en absolut amb el perímetre
oficial. Quina gran metàfora.
A la zona de Còrsega amb
Bailèn, on segons l’Ajuntament s’acaba Gràcia, el
sentiment gracienc arriba
ben bé fins a la Diagonal. La
Casa de les Punxes fa de
punt fronterer, igual com
més endavant en fa el llapis
dels Jardinets. Creuar la
Diagonal cap a mar és entrar
formalment a la Barcelona de
l’Eixample, amb una ratlla
que l’allau de cotxes remarca amb rotunditat. A Camp
d’en Grassot, que tomba cap
al Besòs, la ratlla és una
gamma de colors difusa.
Gràcia s’estén oficialment fins
a Sardenya, però quan un
s’aproxima a aquest carrer
al sentiment gracienc li costa
arribar en direcció mar fins a
la Diagonal. L’avinguda cada
cop es distancia més, i això
provoca un formidable
ventall de grisos. A mesura
que perd pes la sensibilitat
gracienca, creix una nova
centralitat captada per la
Sagrada Família. Hi ha una
zona magnífica de traspàs
dels dos sentiments, en una
àrea que sent tan pròpia la
vila antiga de Gràcia com la
Sagrada Família. Ho podeu
copsar a l’alçada de Roger
de Flor o de Nàpols. La gent
és gracienca, però per la
finestra de casa seva hi
veuen la Sagrada Família,
que atrau com un imant.
També som una vila de
frontera.
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La rumba més autèntica de la Festa Major, la que sempre s’ha pogut
sentir al voltant de les places del
Raspall i del Poble Romaní, no sonarà aquest agost per dissort dels

oxidats esquelets necessitats del
seu lubricant ventilador. No hi haurà guarnit, concerts o activitats, ni
tan sols la clàssica Lluvia de
Estrellas. Els organitzadors de la

celebració gitana han decidit que
aquest 2008 penjaran el cartell de
De vacances per demostrar als
més joves que la festa no es prepara sola.
ARXIU FESTA MAJOR / SERGI MORIANA

ALBERT GARCÍA

Sense cap mena de dubte serà
una de les absències més notòries de la gran festa de la Vila.
Més encara, quan l’any passat
la Unió Gitana de Gràcia recuperava el seu espai tradicional
de festivitat, la plaça del Poble
Romaní, després que es posés fi
a mitja dècada d’obres sobre els
antics terrenys industrials
d’aquesta plaça de nom caló.
“No farem festa com a escarment
pel jovent”, afirma el secretari i
cofundador de l’associació, Manel
Giménez, més conegut com
l’Oncle Manel. “Muntar-ho tot
suposa molta feina i només estàvem disposats a fer-ho els ancians, així que hem decidit que
aquest any no farem festa perquè
vegi la joventut que això va de
debò”. En certa manera, resulta
paradigmàtic, és precisament el
mateix problema de relleu
generacional que paral.lelament
estan patint la majoria de carrers

La comissió
considera que no
hi ha hagut un bon
relleu generacional
que participen a la Festa Major, i
en aquest cas en concret es manifesta de forma més clara que en
cap altre. “La joventut a l’hora
de la festa sí! Però quan s’ha de
treballar i preparar-ho tot, res de
res!”, exclamen les dones mentre barregen les seves cartes.

EL GUARNIT DE PLAÇA DEL POBLE ROMANÍ DE L’ANY PASSAT, QUE RETORNAVA DESPRÉS DE SIS EDICIONS

Això no evita la divertida situació de preguntar què en pensen
els joves de tot plegat. Així, al
voltant de la taula de billar de
l’associació un dels nois contesta: “No ho sé perquè no es farà
festa, no sabem com van quedar
els grans a la reunió. Jo només
sé que com nosaltres treballem,
se’ns fa més difícil ajudar, però
sí que ho fem quan podem, ni
que sigui els darrers dies”. En
qualsevol cas, gairebé tots –perquè sempre hi ha qui aprofita
aquests dies per fugir ferotgement de Gràcia– trobaran a faltar la festa: “Crec que és veritat
que molts no ens comportem, i
em sap greu que no es faci”, afirma una jove.

La sanció imposada per la Federació Festa Major per mancances
en els guarnits que l’any passat
va afectar quatre carrers, entre

Els gitanos aposten
per carrers com
Joan Blanques i
Bruniquer
ells la plaça Romaní, ha coincidit amb aquest abandonament
temporal de la festa per part de la
comunitat gitana, però malgrat
això es comenta que no hi ha cap
mena de relació entre ambdues
circumstàncies. És més, davant
d’una situació que consideren in-

justa, les dones gitanes volen recordar que els estatuts de la festa
no tenen en compte “que no és
el mateix guarnir un petit carrer
estret que una plaça tan gran i
tan àmplia”.Al final, a la plaça
Romaní (que per cert, diuen que
s’hauria d’anomenar Romanó,
com la forma correcta de l’adjectiu que fa referència al poble, la
cultura i la llengua gitanes), s’hi
celebraran les festes alternatives
com ja va passar al 2006. Els gitanos no sintonitzen gaire amb
aquesta música. Així, tal com
manifesta un dels nois: “A nosaltres ens agrada la salsa i la rumba, per això, si hem d’anar a algun lloc segurament anirem a Joan
Blanques o a Bruniquer”.
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UNA MIRADA ENRERE

tribunes
L’exconseller de Cultura vivia intensament els set dies d’agost en companyia de les entitats de Gràcia

Una festa òrfena de Musons
Aquesta és la primera Festa Major sense
Albert Musons, que va ser conseller de Cultura de la Vila i va donar suport a totes les
associacions, entitats i colles de cultura
popular. Musons vivia els set dies de la fes-

ta, començava amb les matinades, visitava els
carrers guarnits, participava en els sopars
veïnals, anava a veure el correfoc i l’actuació
dels castellers i encara a la nit tenia forces
per assistir als concerts. En aquest especial

Festa Major, no hi podia faltar un record cap
a Albert Musons per part de dos dels seus
millors aliats: la seva neboda, Anna Musons,
i el seu company d’aventures periodístiques,
Vicenç Sanclemente.

GERARD MARISTANY

EL LÍDER DE L’INDEPENDENTISME GRACIENC, ALBERT MUSONS

Gran; va crear en Pepito Campanar, el capgròs que cridava
Els estius de l’Albert sempre l’atenció de qualsevol veí, per
han tingut tres dates impor- tal que s’apropés a fullejar la
tants: el 19 de juliol era el seu revista...
aniversari; el 5 de juliol el de Va poder muntar un estand i
l’Eulàlia, la seva germana, i tot, des d’on TV Gràcia, el
el 15 d’agost, començaven la 1986 va estar set dies retransFesta Major de Gràcia. Cal metent el dia a dia i moment
matisar, però, que l’emoció ja a moment de la festa de Gràcomençava el 14 al vespre, cia. Tota la colla de la revista
havia organitzat alguns balls
quan es feia el pregó.
Fent una pluja de records, us a la plaça i vermuts per a la
podria dir que… l’Albert ha- gent gran.Totes les associacivia berenat durant molts anys ons de veïns tindreu els vostres records de
de la seva
les estades de
vida xocolata desfeta Les estades a Port de l’Albert als vosla Selva tenien data tres carrers…
amb els seus
germans i
final: el 13-A; calia Jo he sabut que
escrivia a molts
cosins a les
tirar cap a Gràcia
dels vostres protaules mungrames; que hatades al carrer Sant Lluís. El dia 15 hi via arribat a tenir dos sopars el
havia el dinar familiar de Festa mateix dia a dos carrers diferents. Sopava amb uns i feia el
Major.
Uns anys més tard, calia fer cafè amb uns altres, o arribava
merder a l’envelat de la plaça just a temps per a la partida de
de Sol. Fins i tot algun any bingo. Que anava amb la meva
en concret, tot escoltant en àvia a escoltar les havaneres de
Raimon i sentint la remor la plaça Rovira. Que acompadels grisos volatejant l’envelat, nyava l’alcalde de Barcelona
quan venia a visitar la festa de
havien hagut de córrer…
Hi va haver també més d’una la Vila.
passejada per la fira d’atracci- I també sé que cap any ens va
ons, situada primerament a la faltar la samarreta oficial. Ell era
plaça Joanic, més tard al pas- qui ens la portava. I que les esseig de Sant Joan, i actual- tades a Port de la Selva, en fament als Jardinets de Gràcia. mília, sempre tenien la mateiMuntava paradeta a la pla- xa data de finalització per a ell,
ça Rius i Taulet per fer pro- el 13 d’agost: havia d’anar timoció de la revista Carrer rant cap a Gràcia.
PER ANNA MUSONS

CEDIDA: JOSÉ LUQUE

CADA ANY, PER FESTA MAJOR, MUSONS VESTIA LA SAMARRETA GRACIENCA

PER VICENÇ SANCLEMENTE
Aquesta serà la primera Festa Major en molts anys sense l’Albert Musons. Espontàniament ens embolcalla la
nostàlgia o la pena, que les
tenim. L’Albert ha estat el
personatge de referència de la
cultura gracienca en els darrers 30 anys. I ara, als qui
vam ser al seu costat ens toca
pensar quina ha estat la seva
llavor. Des que en Lluís Bach
passava a recollir la quota de
la Festa Major del carrer
Puigmartí, l’Albert coneixia
molt bé el mèrit del treball
dels carrers, de l’associacionisme. Sabia el valor de les
juntes de veïns, de l’esforç de
pensar i fer el guarnit durant
tot l’any. Ell estava convençut que les feines dels
Manero, els Fonts, els
Estruchs, els Pochs i tants
d’altres no són anacròniques,
sinó, ben al contrari, és la força de Gràcia. Això és el que
fa de Barcelona una ciutat diferent. Que hi hagi milers
d’ànimes treballant desinteressadament pels altres.
L’Albert sabia com ningú valorar aquesta excepcionalitat,
que som diferents i únics.
La seva gran tasca va ser donar un pas més. En Musons,
perquè no tenia prejudicis, va
saber com ningú crear connexions entre tot tipus d’associacions, des dels contra-

culturals a les confessionals.
Sabia unir, el que ara se’n diu
fer xarxa. Ell sabia que en un
moment o per una causa determinada, diguem-li Festa Major,
diguem-li contra la guerra, tots
aquests grups podien arribar a
conspirar i a treballar plegats.
Des de molt jove coneixia que
un grup, amb projecte, pot ser
imparable. D’aquí els seus somnis transversals per la independència de Gràcia.
Hi ha una tercera dimensió social, inconformista important.

A la darrera festa
el vaig veure
plorar; volia
deixar la política
La família Musons em va descobrir que la primera revista que
va fer l’Albert, no va ser com
jo pensava, Crit de l’Agrupament dels Lluïsos de Gràcia,
sinó una que va elaborar ell sol
de petit que es deia No, no i no.
Xarxa per fer què? Raimon
Obiols diu que socialisme és
l’inconformisme permanent
respecte al model social, per ajudar els més febles. De res no serviria coordinar el graciencs, si
no servís per donar suport als
qui més ho necessiten, als qui
estan sols.
A la darrera Festa Major vaig
veure plorar l’Albert. Ell que
havia dissenyat tantes coses, vo-

lia deixar la política. En aquelles hores ell i nosaltres estàvem errats. El poder no és la
cadira. El veritable poder a la
vida és tenir gent al teu voltant i ell era una de les persones amb més poder a Gràcia
perquè tothom el reconeixia,
no necessitava cadires.
Aquí vull introduir un retret
molt íntim cap als qui érem
els seus amics. Mai més no
podem resignar-nos a veure un
amic caigut en la depressió, a
dedicar-li unes bones paraules
i seguir amb el nostre embogit
ritme de vida. És veritat que
se li feien homenatges, però
nosaltres seguíem pensant
com i quan l’ajudaríem quan
sobtadament se’n va anar.
L’Albert era capacitat de relació i això és únic. En un
sistema que voldria els adults
treballant seixanta cinc hores, els nens davant la televisió, els joves consumint i els
més grans tancats en una residència, la relació, la comunicació, també la festa, entre persones, famílies, veïns,
clubs i col.lectius és revolucionari. Ser conscient dels altres, haver-se esforçat en el
guarnir, en programar festa és
esplèndid. És cultura de baix
a dalt.
Ara ens toca ser dignes hereus d’en Musons, compartir una festa única i esbrinar
què hi ha al darrera de cada
guarnit.
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LES ACTIVITATS ESPORTIVES

L’Europa presenta l’equip davant
la ‘Grama’ al Trofeu Vila de Gràcia

Inspiració
A les places de poble, els
vells esperen que arribin
forasters per fer safareig
amb vides imaginades. Els
mosquits, a la nit, esperen
per atacar qui es posi prop
d’alguna llum. Al matí les
padrines passen per comprar a primera hora, quan el
calor encara no apreta. I just
abans de les 12 el mossèn
passa amb pas lleuger per
anar a dir missa. Cap al
vespre alguns van cap a
l’hort amb les mans buides i
tornen amb molts carbassons
i tomàquets i pebrots…
A les places sempre passen
coses. Per això als escriptors
els agraden tant. La Rodoreda, sense anar més lluny, va
trobar la inspiració a la plaça
del Diamant: allà s’hi feia un
dels envelats de la Festa
Major, el de més renom.
Fa temps que ningú trepitja
les places de Gràcia per
anar cap a l’hort. És una
llàstima. I els mosquits, que
són llestos, van a buscar
pastures on hi ha més bon
aire i menys soroll. No els
trobo a faltar. Però encara
s’hi poden veure velletes i no
tan velletes tafanejant les
vides d’altri, escandalitzantse per aquell noi, mira on
porta els pantalons, i aquella
fresca on va, ensenyant el
cul. I consta que de mossèns
que van a dir missa (i fins i
tot felipons, deo gratias!)
també se’n veuen passar. O
sigui, que estem salvats: les
places gracienques són, com
a mínim, tan inspiradores
com quan la Rodoreda
explicava la vida d’aquella
Colometa...

Amb la vista posada a l’inici de la
lliga de tercera divisió, l’Europa rebrà el primer el dia 15 d’agost a dos
quarts de vuit del vespre al Nou
Sardenya la Gramenet, un dels

equips catalans consolidats a 2a B.
Aquest serà l’enfrontament de la
14a edició del Trofeu Vila de Gràcia que any rere any es juga durant
el primers dies de la Festa Major

de Gràcia i que, alhora, serveix per
donar a conèixer als aficionats la
nova plantilla de la temporada que
enguany presentarà novetats destacades.
CEDIDA: ÀNGEL GARRETA

ÈRIC LLUENT

Callicó, Albert Martínez o
Àngel López seran alguns dels
darrers fitxatges que l’aficionat
de l’Europa podrà conèixer el
dia 15 d’agost, durant la disputa del Trofeu Vila de Gràcia, la
tradicional cita escapulada en el
marc de la Festa Major. Aquest
partit servirà per encetar una
nova temporada de futbol al
Nou Sardenya en un any en què
l’equip vol lluitar a la zona alta
de la classificació. En aquesta
ocasió el rival serà un 2a B, la
Gramenet, que fa 15 anys que
milita a la categoria superior a
tercera divisió. “La Gramenet
és un bon equip i un bon rival
per al nostre torneig”, ha declarat José Ángel Valero, entrenador i secretari tècnic de l’equip
escapulat. El matx que enfrontarà els graciencs i els de Santa
Coloma serà una bona oportunitat perquè l’Europa reconquereixi de nou el trofeu ja que en
els dos darrers anys l’ha perdut
davant del Barça B i del Girona.
“Esperem que el Vila de Gràcia
sigui el tret de sortida per a una
temporada que encarem amb

És una bona ocasió
per tornar a
guanyar, després
de dues derrotes
una il . lusió especial després
d’haver fet una molt bona plantilla, però sobretot demanem a

VÍCTOR SÁNCHEZ, DEL FC BARCELONA B, ES DISPUTA LA PILOTA AMB L’ESCAPULAT MARC ROJALS EN EL DARRER TORNEIG VILA DE GRÀCIA

l’aficionat i als socis paciència,
tranquil.litat i confiança en el
nostre equip”, ha volgut recalcar l’entrenador escapulat.
Més enllà d’aquesta trobada esportiva de Festa Major, la federació de carrers organitza,
com en els darrers anys, activitats esportives de tot tipus.
El dissabte dia 16 d’agost es faran o s’iniciaran tots els
torneigs i trobades esportives.
A dos quart d’onze del matí es
fa la pedalada popular al passeig de Sant Joan amb Traves-

sera de Gràcia que després d’un
tomb de més d’una hora de durada per la Vila arribarà a la plaça Rius i Taulet, i que aplega

La tradicional
pedalada popular
es farà enguany
el dissabte 16
un bon nombre d’esportistes
sobre dues rodes. Per la seva
banda, al Centre Moral, al car-

rer Ros de Olano, es disputen
al mateix dia 16 el quart torneig d’escacs i el setè torneig
de tennis taula. El col.legi La
Salle Gràcia, a la plaça del
Nord, acull la tretzena edició
del 3 per 3 de bàsquet, tot un
clàssic de l’agost, i a l’Euròpolis
del carrer Sardenya engega el
dia 16 el novè torneig de futbol sala, que clourà el dia 21.
Així, la Festa Major torna a
equipar-se amb roba esportiva
per a aquells que vulguin posar-se en forma.

ARXIU FESTA MAJOR /ARIADNA BORRÀS

la programació esportiva
Divendres 15

XIV Torneig Vila de Gràcia. CE Europa - Unió
Deportiva Atlètica Gramenet. Nou Sardenya: 19.30
hores. Preu: 10 euros l’entrada general, 6 euros jubilats i 5 euros els socis.
Del 16 al 21 d’agost

9è torneig de Futbol Sala.
Lloc: Euròpolis (Sardenya
549). Inscripcions: Federació
Festa Major (Igualada, 10).
Dissabte 16

Pedalada popular. Sortida:
Passeig de Sant Joan, a les
10.30. Organitza la Federació
EL TENNIS TAULA ÉS UN ALTRE DELS ESPORTS DE FESTA MAJOR

30

Festa Major i el Club Ciclista
de Gràcia.
7è torneig de Tennis Taula.
Lloc i inscripcions: Centre
Moral i Instructiu (Ros de
Olano, 9).
13è torneig de bàsquet 3x3.
Lloc: Col·legi La Salle de Gràcia (Plaça del Nord, 14). Inscripcions: Federació Festa
Major (Igualada, 10).
4rt torneig d’escacs. Organitza: Club Tres Peons i Federació Festa Major. Lloc i inscripcions: Centre Moral de
Gràcia (Ros de Olano 9).
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