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2 LES NOVETATS
El Bicentenari redobla l’oferta 
amb concerts de 5 generacions 
Pi de la Serra, Sírex, Anímic, Jordi ‘Inspira’, Museless, Hidrogenesse, ZA!, 
Milkyway, Shirley Davis, Buhos, Roba Estesa i Ebri Knight: més sons que mai

l’entre-
vista

Quico Pi de la Serra: “No 
m’agrada el concepte de 
cançó protesta ni que 
em diguin cantautor”

Silvia Manzanera

Amb més de 50 anys de tra-
jectòria artística, Quico Pi 
de la Serra ha afi nat molt el 

sentit de l’humor, el mateix que 
fa servir per escriure les cançons 
o fer una entrevista. El 16 d’agost 
pujarà a l’escenari de Plaça del 
Folk acompanyat del seus ger-
mans Amadeu Casas i i Joan Pau 
Cumellas. Només desitja una 
cosa: que no plogui.

És aquest un concert especial?
És especial perquè torno a can-
tar a les festes de Gràcia però 
aquesta vegada no estem sota 

una dictadura militar, tot i que 
també ens trobem en un mo-
ment històric interessant. I 
de repressió també n’hi ha. 
Recordo haver tocat al claustre 
de l’Oratori de Sant Felip Neri 
i ara ho faré a la plaça del Sol. 
Independentment del lloc i mo-
ment, faré la feina com sempre. 
Això sí, ara em trobo en un con-
text musical molt diferent.

A ‘Dues tasses’ fas una mirada 
enrere per recuperar temes que 
són d’actualitat. No hem après 
res en tots aquests anys? 
S’ha d’entendre que la meva fei-
na és la de recordar i també dis-
treure, és una tasca inventiva 

que després comparteixo amb 
els altres. Però els temes són els 
mateixos perquè sempre són ac-
tuals: la llibertat (a vegades n’hi 
ha més o menys) o l’amor. I trac-
tats amb humor, això sí; a mi 
m’agrada fer servir l’humor per 
explicar les històries.

Et sents còmode amb l’etiqueta 
de cançó protesta?

Pi de la Serra. Foto: cedida

Albert Balanzà

El gruix de la Festa Major del 
Bicentenari ja és aquí, des-
prés de tres mesos i mig 
d’activitat més intramurs i 
de consum intern a Gràcia. 

És cert que, segons dades de la 
Fundació Festa Major, a l’Envelat 
dels Jardinets hi han entrat cada 
dia un miler de persones, sobretot 
per visitar les tres grans exposici-
ons que s’hi han succeït. Però l’es-
clat de la festa major de base popu-
lar més gran del pla de Barcelona 
arriba ara, i enguany serà especial.

Començant perquè la Festa 
Major de Gràcia no havia fet con-
curs amb 22 carrers guarnits des 
de l’any 2005, seguint perquè el 
pressupost del Bicentenari ha 
permès realçar el programa amb 
detalls recuperats, com el car-
rer Gran guarnit o l’Envelat ma-
teix, i acabant perquè aquesta del 
Bicentenari serà una edició de gran 
salt musical a tots els carrers i de 
convivència entre almenys cinc ge-
neracions de músics catalans.

 La Festa Major de Gràcia, sem-
pre temorosa d’un efecte crida 
pels grans concerts, ha convocat 
enguany -ni que sigui sense fer 
massa soroll- i a petició de les co-
missions de carrers les dues gene-
racions que més bon record han 
deixat: la del rock dels 60, amb els 
Sírex i els Mustang com a líders, i 
la de la cançó en diferents graus de 
protesta, amb Quico Pi de la Serra, 
el grup Coses i un espectacle sobre 
el disc Festa Major de La Trinca.

Com a supervivents dels anys 90 
i habituals de la Festa Major hi ha 
Dani Nel·lo, Yacine i el seu Oriental 
Groove, i enguany s’hi suma Joan 
Eloi Vila, músic de Sabina i consa-
grat als programes de Buenafuente. 

Però la nova festa que va néi-
xer el 2006 amb el Festigàbal ara 
s’ha consolidat en propostes com 
Blackcelona o Error! Fest i la ge-
neració de músics del pop inde-
pendent com Guille Milkyway, 
Hidrogenesse, Anímic, ZA! En la 
programació dels carrers hi ha 
Jordi ‘Inspira’ Lanuza, aquest cop 
en solitari. Avís: últim bolo de l’amo 
del Vinil en un temps.

Per donar pas a les noves gene-
racions, aquests minifestivals i els 
carrers fan un sobreesforç de cul-
tura musical aquest cop i permeten 
tenir a Gràcia una de les sensacions 
del Primavera Sound, Museless (ve-
geu entrevista pàgina 22), la reina 
del soul Shirley Davis, la cançó de 
taverna de Carles Belda, la festa dels 
Buhos i Ebri Knight, la pausa del 
Petit de Cal Eril o les Roba Estesa 

i la nova fusió dels Falciots Ninja. 
La Festa Major 2017 serà inter-

generacional, multitudinària, rei-
vindicativa, solidària, popular, amb 
dos pregoners, amb un sol guanya-
dor del concurs de carrers guarnits 
quan hi ha hagut debat perquè en-
guany guanyessin tots, però sobre-
tot serà musical. I no s’aturarà el 21 
d’agost, perquè el Bicentenari dura-
rà fi ns al maig del 2018.•

Yacine, Nel·lo, 
Belda, Joan Eloi 
Vila, El Petit de Cal 
Eril, Falciots Ninja 
i Coses, altres noms 

No m’agrada gens. De fet ja no 
m’ha agradat ni que em digues-
sin cantautor. Això de la cançó 
protesta és un concepte que va 
néixer als EUA als anys 50 i es 
va adoptar aquí. Però tot tipus 
de manifestació artística pot ser 
protesta. Faig cançons d’amor 
que no ho són, de protesta, però 
també hi ha moments que em 
cago en Déu. Però amb humor, 
sobretot. I ara faig la feina mi-
llor que quan vaig començar.

Quina autoexigència.
De fet mai estic content amb el 
que faig. Crec que sempre es pot 
millorar en tot.

Aquesta evolució musical tam-
bé té a veure amb els teus com-
panys de viatge, Amadeu Casas i 
Joan Pau Cumellas.
Som com germans i estem molt 
compenetrats. Fem blues, im-
provisem, fem temes instrumen-
tals que sempre ens surten dife-
rents i ens ho passem molt bé, 
i creiem que la gent també s’ho 
passarà molt bé. 
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concurs 
de carrers

A. B.

La programació de construc-
ció popular, més enllà dels 
concerts, autèntic puntal de-
fi nitori de la Festa Major de 
Gràcia, també arriba carrega-

da de novetats, principalment per 
la recuperació de l’històric guarnit 
del carrer Gran, en base a les imat-
ges de la festa de 1935: una entra-
da i una sortida a càrrec de l’Isti-
tuto Europeo di Design i l’Escola 
Massana i prop de 700 dibuixos en 
350 penons que enllaçaran el pla 
d’en Salmeron amb Fontana. Gran, 
a més, es tallarà al trànsit per pri-
mer cop quatre dies: 15, 19 i 20 i el 21 
de 10 a 14 hores i de 17 a 21, i el dia 21 
només de 17 a 23 hores pel correfoc. 

L’antic carrer Culebra, actual 
Francisco Giner, acollirà els pre-
decessors dels guarnits, les en-
ramades de Sallent, en una dia-
da de germanor i d’aprenentatge 
de tècniques amb els festers de 
Gràcia. Gairebé alhora també es-
tarà a punt el mural especial a la 
seu del Districte, encarregat a l’es-
tudi Reskate Arts.

Carrer Gran, l’antic Culebra i el 
Districte es guarniran i hi haurà un 
equip contra agressions sexistes
Art Públic denega el monument als festers, que es proposava a Escorial amb Pi i Margall

Així quedarà la façana del Districte amb el mural especial. Imatge: cedida

LES NOVETATS

El Bicentenari, a més, augmenta-
rà les activitats inclusives (amb el 
programa adaptat a discapacitats 
visuals), tindrà un punt informatiu 
contra les agressions sexistes a pla-
ça Revolució i dues parelles de do-
nes amb formació que estaran ac-
tives de 22h a 6h, homenatjarà les 
Dones del 36 i vendrà xapes solidà-
ries per a ProActiva Open Arms.  

D’altra banda, la comissió d’Art 
Públic ha llançat una galleda d’ai-
gua freda sobre el clima de cer-

ta eufòria que s’ha respirat en-
tre les comisions de carrers amb 
el Bicentenari per la denegació de 
la proposta de monument als fes-
ters que va sorgir de la crida ciuta-
dana, el procés participatiu que la 
Fundació Festa Major va engegar el 
febrer de 2016. El monument s’ha-
via d’ubicar a la confl uència entre 
Pi i Margall i Escorial. “Ens han dit 
que no, i no hem acabat de saber 
per què”, apunta la presidenta de 
l’entitat, Carla Carbonell.•

1. Berga. Dolça Berga
2. Ciudad Real. Sense fronteres
3. Fraternitat de Baix. King Kong
4. Fraternitat de Dalt. Neverending Fratern
5. Jesús. Metamorfosi
6. Joan Blanques de Baix. Hi havia una vegada
7. Joan Blanques de Baix de Tot. Fot-li verd
8. Perla. Pink fl amingos
9. Llibertat. Carrer de l’infern
10. Maspons. Un Maspons de llegenda
11. Mozart. Rock in Mozart
12. Perill. Circ Perill
13. Plaça Poble Romaní. Rromano Rez (Celler Romaní)
14. Plaça Vila de Gràcia. L’essencial és invisible als ulls
15. Plaça Rovira. Fantasia en blanc
16. Placeta Sant Miquel. Mare Nostrum
17. Progrés. 1917-2017 Progrés i Revolució 
18. Providència. Pau i amor
19. Puigmartí. Ghostbusters
20. Tordera. Da Vinci
21. Travessia Sant Antoni. Travesquia 1817m - 2017m
22. Verdi. Atmos(feres)

Reguant, regidora de la CUP Foto: Arxiu

La plaça del Nord es consolida com a 
nou espai de les festes alternatives  
Hi haurà un cara a cara al Raspall entre Reguant i el seu ‘alter 
ego’ al ‘Polònia’, i concerts de Matagalls, Insershow i Vàlius

Albert Vilardaga

Les festes alternatives seran 
un any més una part im-
portant de la Festa Major i 
tornaran a disposar de qua-
tre espais per desenvolupar 

el seu programa de festes: Plaça 
del Raspall, Plaça del Nord, car-
rer Sant Pere Màrtir i plaça John 
Lennon. Nord, doncs, es consolida 
com a nou espai després que Tres 
Lliris compartissin espai l’any 
passat amb l’ANC, que tornen a 
Joanic. Lliris també programarà 

als Jardins del Mestre Balcells una 
trobada internacionalista.

 Entre els actes més desta-
cats, al Raspall hi ha un cara a 
cara entre la regidora de la CUP 
i exdiputada Eulàlia Reguant i 
Judit Martín, la seva imitadora 
al programa Polònia (dia 19). Allà 

també destaquen els concerts 
de Matagalls (dia 16), el grup de 
Guille Caballero, exteclat dels 
Surfi n’ Sirles, i Insershow (dia 19), 
el clàssic de les versions punk li-
derat per Jordi ‘Gos’ Roca, l’ex-
cantant de l’Odi Social. 

A Sant Pere Màrtir, els actes or-
ganitzats per La Torna arrencaran 
el dia 15 amb un vermut rumbe-
ro amb Little Litos, i destaca l’ac-
tuació del Sobrino del Diablo (dia 
20). Tampoc no hi faltaran clàssics 
com Soweto (dia 18) i la Màlaga 
(dia 15). A la plaça John Lenin 
Lennon, el pregó de Roger Pelàez 
i Vicky Attak engega la festa el 16 
i el 17 hi ha un doblet interessant 
amb Vàlius i El Pèsol Feréstec.•
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“Som populars però no 
deixarem de comprar 
kiwis al mercat”

Roger de Gràcia i Agnès Busquets
pregoners de la Festa Major del Bicentenari

Agnès Busquets, actriu, imitadora, 
polifacètica, treballa al ‘Polònia’ 
i al ‘Crackòvia’ de TV3. Roger de 
Gràcia, periodista, actor i des 
del 2016 director i presentador 
del programa ‘Estat de Gràcia’ 
a Catalunya Ràdio. Estan casats 
des del 2009 i tenen un fi ll.

Clara Darder

Per què creieu que us han escollit? 
AB: No sabem si és volgut o accidentat, però ha resultat 
així i estem contents. Han d’aconseguir posar més presèn-
cia femenina i els dos vivim a Gràcia. RdG: A mi perquè sóc 
De Gràcia, amb pedigrí.

Què signifi ca per a vosaltres?  

AB: Com a gracienca d’adopció estic molt contenta que el 
clan m’accepti. Visc aquí des de fa 20 anys. RdG: Per a mi és 
una sensació de connexió amb la meva família, recordar la 
festa des de petit. Estem molt contents. 

Alguna avançada del pregó? 
RdG: Parlarem dels avis i dels meus pares, quan la festa 
només era per als graciencs i escoltava havaneres amb la 
meva àvia. La setmana passada vam pujar al balcó i és im-
pactant veure tota la plaça. AB: Hem de reivindicar el que 
està passant a la ciutat perquè no es malmetin els barris.

Quin enfocament fareu: nostàlgic, històric, d’humor? 
AB: Volem passar per la història però el futur també és 
molt important. RdG: Actualment hi ha molt guiri que fa 
que perdem identitat; aquest és un moment delicat. Hi ha 
molts estrangers que resideixen a la ciutat i provoquen que 
desapareguin els barris. És preocupant.

Primera vegada que hi ha dos pregoners. Us agrada? 
RdG: Innovarem en el fet de ser dos. Bicentenari, bipregó, 
ha de ser binteressant. Auguro una preparació entretingu-
da. AB: Estarem a l’altura del moment i del format.

Teniu algun projecte en comú? 
AB: Fer un pregó junts (riuen). RdG: Ostres, quina bona 
idea, el pregó podria ser un Mcguffi  n de com una parella es 

prepara el guió d’un pregó. Segur que ens sortirà bé, per-
què ella és bona i jo sóc fàcil per treballar. 

Us agrada ser famosos i que us aturin pel carrer? 
AB: Famosos no ho som; ho són aquells que tenen projec-
ció internacional. Nosaltres només som populars. No can-
viarem la manera de fer les coses perquè ens reconeguin. 
RdG: Els catalans som discrets. Com que vius amb tu ma-
teix les 24 hores, no recordes que surts a la tele. Després 
estàs comprant uns kiwis al mercat i et paren. “Ostres, que 
m’han reconegut”. Però jo per Gràcia me n’arribo a oblidar.

Un desig per a la Vila. 
AB: Que no canviï. RdG: Que no perdi l’essència. Tinc pànic 
per Barcelona, que facin el que vulguin, però no vull perdre 
el que tenim dins els nostres barris. Conservem-ho. 

I per vosaltres... 
AB: Mantenir-nos com estem, i que el nostre fi ll Pep pugui 
volar sol perquè les coses estiguin bé. RdG: Aprendre a pre-
ocupar-nos menys i a connectar-nos amb el present. 

RdG: Podem enviar-li un missatge a la Colau? AB: Doncs 
que ens digui que es posarà pel pregó per no repetir-nos, i 
també com es tallarà els cabells per la temporada que ve, 
que ens fa anar de corcoll. RdG: El dia 15 d’agost hi haurà 
dos Colaus al balcó.•

Roger de Gràcia i Agnès Busquets. Foto: Albert Vilardaga
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200 
anys

Sara Reñé

És difícil imaginar-se com 
eren les festes fa dos segles.
La Festa Major s’ha anat 

transformant al llarg del temps, 
en paral·lel als canvis urbanís-
tics, polítics i socials. Ha passat 
de ser una festa camperola i veï-
nal a una festa urbana, moder-
na i massiva en perill de ser fa-
gocitada per la lògica mercantil 
i neoliberal que pretén conver-
tir-la en producte de consum.

Però malgrat tot, continua 
sent un esdeveniment comuni-
tari i participatiu  que es mou 
entre la tradició i la moderni-
tat, entre allò local i allò global. 

Entre la institucionalització i la 
crítica més àcida i llibertària. 
Aquesta tensió queda també re-
fl ectida en els  temes dels guar-
niments. Les temàtiques es van 
repetint al llarg del temps: l’es-
pai, el mar, els països llunyans 
o inventats, la natura, els jocs... 
Però, alhora, apareixen nous 
temes i sempre són tractats de 
forma diferent, amb noves es-
tètiques. Les representacions 
cinematogràfi ques, per exem-
ple, ja no ens recorden la co-
mèdia musical de Fred Astaire 
i Gingers Rogers sinó que repli-
quen pel·lícules fantàstiques i 
de ciència fi cció (El Senyor dels 
anells, Avatar, Star Wars) o sèri-
es globals com Joc de trons. Cada 
any s’actualitzen les identitats. 
La festa ara és una multiplicitat 
de festes, una multiplicitat d’es-
pais i de formes de fer-la i viure-
la que oscil·len entre passat i 
present, entre present i futur.•

Passat i present

La festa ara és 
una multiplicitat 
d’espais i de 
formes de 
fer-la i viure-la

Fraternitat de Baix batalla 
pel podi amb l’escena fi nal de 
King Kong a l’Empire State
Un exèrcit d’avionetes de colors creuarà el cel del carrer en una aposta per la 
concentració d’elements, deslligada enguany de l’experiència del 2016 amb Tordera

Carina Bellver

Fraternitat de Baix ha volgut 
enguany trencar el seu se-
gell personal, marcat per la 
dolçor de l’estètica de conte 
infantil, amb un King Kong 

furiós i agressiu dalt d’un Empire 
State de pel·lícula. Ara bé, “crè-
iem que la temàtica ens ajudaria 
a canviar la nostra estètica però 
ens sembla que no ho hem acon-
seguit”, confessa Marta Soteras, 
membre de la junta. Aquest carrer, 
que va assolir el primer premi l’any 
passat al concurs de guarnits, ba-
tallarà per estar al capdamunt del 
podi amb l’escena fi nal d’un dels 
fi lms més icònics del cinema, que 
té Nova York com a escenari. Baby, 
que és com han rebatejat el goril-
la gegant de Fraternitat, no farà 
tanta por com es voldria. “El nos-
tre King Kong no pot deixar de ser 
dolç perquè no ho sabem fer d’una 
altra manera”, diu Soteras. La junta 
va començar tard i “cansada”, amb 
“dubtes de com continuar”, fi ns al 
punt que va pensar que “potser no 
hi hauria temps de fer el mico”.  

En tot cas, l’estrella del carrer, 
que portarà la seva estimada rap-
tada en un dels braços dalt de tot 
de l’Empire State, serà el prota-
gonista de la portalada principal 
mentre que un exèrcit d’avionetes 
de diferents colors creuarà el cel de 
Fraternitat de Baix per lluitar con-
tra el goril·la enmig de la City. “Una 
de les novetats és que hem reduït 
el nombre d’elements, al centrar-
nos només en l’escena fi nal de la 
pel·lícula”, assegura Soteras. Una 
altra és que enguany Fraternitat 
no repetirà l’experiència insòlita 
de l’any passat de presentar-se al 
concurs amb Tordera. “Va ser una 
gran experiència i potser ens ho 
replantegem en un futur. El que sí 

Fraternitat de Baix, any rere any, 
manté la seva fi losofi a de treballar 
per als veïns. “No volem que nin-
gú marxi per Festa Major, per això 
no fem concerts i no tenim barra. I 
ja fa 12 anys que no en tenim!”, diu 
Soteras, que sosté que mai treba-
llen per assolir el primer premi. 
“El nostre objectiu és passar-ho bé, 
veure algo que ens agradi i que en 
reconforti. Si és millor o pitjor que 
els altres ens és igual”, confessa. “Si 
el podi representés més mà d’obra 
per a l’any vinent ja seria diferent”, 
afegeix Peñarroya al mateix temps 
que perfi la una de les avionetes. 

Ara bé, si Fraternitat torna a gua-
nyar l’or hauran d’homenatjar el 
Jani, el veí que va donar la idea del 
guarnit i que fi ns fa poc no va sa-
ber que l’hi havien comprat. “Està 
molt emocionat i ja pensa temes 
per a l’any vinent!”.•

Fraternitat de Baix ha batejat el famós goril·la gegant com a ‘Baby’. Foto: Carina Bellver

que farem són activitats conjun-
tes, com una paella i unes olímpia-
des al carrer entre els dos equips”, 
afegeix, mentre va rascant un dels 
braços de pórex del goril·la. “Això 

ha servit per fer-nos encara més 
amics. No podem entrar a Tordera 
sense portar cervesetes”, fa broma 
una altra de les festeres del carrer, 
Maria Peñarroya.

Dimarts 15 d’agost
Swingmaniacs. Classe oberta de lindy hop i ball clandestí, 
a les 23.45 h

Dimecres 16 d’agost
Oreig de mar. Havaneres. amb rom cremat i coca, a les 
23.30 h

Diumenge 20 d’agost
El somni de l’Estel. Lectura interactiva del conte infantil 
dedicat a la Festa Major de Gràcia, amb Teresa Vergés, a 
les 12.30 h

Dilluns 21 d’agost
Cine: King Kong (1933), a les 23 h

els actes 
principals
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200 
anys

Èric Lluent

Guarnit, fl ors, esforç, som-
ni, quimera, efímer, ins-
tant. Estiu, calor, agost, 

suor, germanor, Mediterrani. 
Carrer, veïnat, taula, cadi-
ra, balcó, xerrar, plaer, vida. 
Nit, fresca, llum, foc, tem-
pesta, enrenou, petons, llavi, 
pell. Havaneres, rom, tradició, 
Catalunya, acordió, embriaga-
ment. Rumba, gitanos, ventila-
dor, batec, dansa, sabor. Castell, 
dimoni, gegant, trabuc, bar-
retina, bastó, capgròs, infant. 

Diamant, Sol, Vila, Raspall, 
Revolució, Rovira. Colometa, 
república, coloms, guerra, gris, 
repressió. Matí, traca, silenci, 
sorpresa, xancleta, insomni. 
Brasa, fum, butifarra, paella, vi, 
pa, tomàquet, all, oli, vinagre, 
sal, migdiada. Cartell, garlan-
da, samarreta, lliri, campanar. 
Jovent, descoberta, llibertat. 
Mar, Glòria, Maria, Carme, 
Josefi na. Antonio, Lluís, Jordi, 
Josep, Marc, Joan. Envelat, fa-
nalet, orquestra, ball, mirada, 
somriure, amor. Vermut, poe-
sia, cigarret, anxova, oliva, es-
copinya, barret. Gespa, futbol, 
Europa, il·lusió. Parxís, gimca-
na, farina, globus, xarranca, xo-
colata, melindro. Futur, ànima, 
vila, barri, lluita, resistència, 
acollida, integració. No és no. 
Do, re, mi, fa, sol, la, si, do.•

nt

1817-2017, 
en ‘hashtags’

Fum, butifarra, 
paella, vi, pa, 
tomàquet, no és 
no, do, re, mi, 
fa, sol, la, si, do

Joan Blanques de Baix de Tot 
s’allunya del seu estil realista per 
imaginar el carrer verd del futur
Jardins verticals i grans saücs són els principals detalls de la proposta ‘Fot-li verd’, 
un homenatge indirecte als altres companys de carrer que també guarneixen

Òscar Mejías

Només porten des del 2011 
guarnint, no tenen gai-
re més de 50 metres de 
carrer, però tot això no 
ha  impedit que Joan 

Blanques de Baix de Tot s’hagi si-
tuat en els primers llocs del con-
curs, i que, encara un fet més im-
portant, hagi creat una base sòlida 
de participants i col·laboradors 
per treballar en les tasques del 
guarnit. Fins i tot, els nens de l’es-
cola Nou Patufet han posat el seu 
granet de sorra per al decorat. 

El segon lloc de l’any passat els 
ha engrescat a continuar endavant 
i, fi ns i tot, els ha servit per a pu-
blicitar-se, fet que ha ajudat a re-
bre encara més visites de gent in-
teressada a col·laborar. Bettina, la 
portaveu del carrer, explica com 
afronten el repte: “L’any passat es 
van donar una sèrie de coincidèn-
cies i serà difícil de repetir lloc”.

És per aquest motiu que, espol-
sant-se la pressió de sobre, aquest 
any han decidit fer un gir al seu 
guarnit habitual i treballar d’una 
manera diferent. “Com que Verdi 
o Progrés l’any passat van quedar 
més avall en la classificació, se-
gurament aquest any es posaran 
més les piles. Això vol dir que no-
saltres ens podem relaxar”, expli-
ca la Bettina.

Joan Blanques de Baix de Tot, 
des d’aquesta relaxació, ha fet un 
gir del guarnit habitual amb estil 
realista cap a un tipus de decora-
ció d’estil més fantasiós. Amb el tí-
tol Fot-li verd s’han plantejat, més 
que guarnir el carrer, mostrar la 
visió de com voldrien ells que fos-
sin els carrers en el futur. La inten-
ció és integrar els edifi cis del car-
rer, més que disfressar-los. I ho 
volen fer a través de jardins ver-

quina específi ca per a tallar trans-
formar les ampolles de plàstic en 
aquest element decoratiu.

Aquest canvi d’estil, però, no no-
més es deu a les ganes de treballar 
diferent sinó que, amb aquest gir, 
també pretenen fer el seu particu-
lar homenatge al carrer de Joan 
Blanques de Baix, el tram del nord 
que també guarneix, que sempre 
havia utilitzat un estil molt abs-
tracte amb uns resultats excel·lents.

Pel que fa a les activitats plane-
jades per a la Festa Major, la comis-
sió de festes ha programat activi-
tats diürnes més aviat tranquil·les, 
centrades en dinars populars als 
migdies o en tallers per a nens i 
adults, en què hi destaca el taller, 
aquest any al carrer, de la pastisse-
ria Dismon. Tot i així, també desta-
quen els concerts  de Tori Sparks, 
Incorregibles i The Healers.•

Joan Blanques de Baix de Tot vol mostrar la visió de com voldrien que fossin els carrers del futur. Foto: Òscar Mejías

Dijous 17 d’agost
Tori Sparks. Folk-rock, a les 19.30 h

Dissabte 19 d’agost
The Dog Ones, Noël Meya & Pebrots i The Incorregibles 
Blues Band. World, pop i blues, a les 23 h

Diumenge 20 d’agost
The Healers. Tribut a Van Morrison. Rock, a les 24 h

Dilluns 21 d’agost
Adeline. Vermut musical, a les 13 h

els actes 
principals

ticals que, més que tapar les faça-
nes, les acompanyen. Un altre dels 
elements importants serà la porta-
lada formada per grans saücs que 
cobriran l’entrada amb les seves fu-

lles caigudes. És aquí on hi ha una 
altra mostra de la gran imaginació 
que hi posa la gent del tram sud de 
Joan Blanques, ja que per fer aques-
tes fulles han ideat i creat una mà-

EL SEGON PREMI 2016
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La ment creativa del Da Vinci 
inventor inspira el guarnit 
ple de màquines de Tordera
Més de cent garrafes de plàstic, sis mil taps de suro i algun material reutilitzat 
de l’any passat són la base per guarnir el carrer, dedicat a l’artista fl orentí

Silvia Manzanera

P olitges, engranatges, mà-
quines i invents sorgits de 
la ment d’un geni. Fa mesos 
que la gent de la comissió 
de festes de Tordera somia 

amb Leonardo Da Vinci; l’artista 
fl orentí és la inspiració per guar-
nir la cinquantena de metres del 
carrer i omplir el sostre de llums 
i elements que descobreixin el Da 
Vinci enginyer. De fet, la portalada 
de Progrés conté un cervell gegant 
fet de fusta, escuma i paper de co-
lors. És d’aquesta ment privilegi-
ada d’on sortiran els invents que 
guarneixen el sostre. “Ens agrada 
pensar en la història del guarnit, 
que tingui una lectura i tot esti-
gui enllaçat”, explica la Laia. I per 
això, per explicar una història, 
aquesta part del guarnit inclourà 
els homes i les dones que han ins-
pirat el geni. “Totes les persones 
rellevants han rebut la infl uència 
d’unes altres, i hem volgut recor-
dar-les”, apunta la Laia.

Les fórmules matemàtiques 
han substituït el mar de l’any pas-
sat, un fons marí preciós i ple de 
detalls on s’enfonsava el visitant, 
i un guarnit fet conjuntament 
amb els companys del carrer veí, 
Fraternitat, que els va fer guanyar 
el tercer premi. La pressió del con-
curs no és tanta com sovint es veu 

des de fora. “Al fi nal competeixes 
amb tu mateixa”, assegura la Laia, 
que emfasitza el premi que repre-
senta construir un guarnit amb les 
mans de molts veïns i gaudit per 
molts més. “El premi és que a la 
gent li agradi”.

Hi ha més de cent garrafes de 
plàstic que han fet servir per fer 
les politges o sis mil taps de suro. 
Aquests dies el local de guarnits de 
Milà i Fontanals està ple de mate-
rials que es reaprofi ten per donar 
vida a un altre escenari. “A no-
saltres ens agrada molt el pórex 
perquè és un material molt agra-
ït”, explica la portaveu del carrer. 
Reciclen molt i reaprofi ten més. 
Fins i tot material i alguns ele-
ments del guarnit de l’any anteri-
or. Això és un clàssic. Com també 
ho són els nervis de les darreres 
setmanes, allò d’anem molt tard, 
que sí, que aquesta vegada és veri-
tat, ens faltarà temps... “Ara ja és 
el compte enrere i fi ns que no aga-
fes vacances per dedicar més ho-

El guarnit de Tordera, amb els engranatges i les politges. Foto: S.M.

Dijous 17 d’agost
Què fas, Carlota? Jocs infantils, a les 11.30 h

Alma de Boquerón. Rumba d’autor, a les 23 h

Divendres 18 d’agost
SerMàgic. Berenar de bossa i espectacle infantil, a les 18 h

Diumenge 20 d’agost
Rumba i Son de Gràcia. Taller amb petits rumberos, a les 
11.30 h

els actes 
principals

EL TERCER PREMI 2016

Una de les 
portalades conté 
un cervell fet de 
fusta, escuma i 
papers de colors

200 
anys

Albert Benet

L’estiu del 1992, La Cubana va 
substituir el pregó tradici-
onal de la Festa Major per 

una de les seves disbauxes tea-
trals. Aquella tarda d’agost, el 
balcó de l’ajuntament era ple de 
comediants. Els uns amb cor-
bata i càrrec; els altres,  amb 
perruques i  bigotis postissos. 
Els actors van muntar una per-
formance divertida per criticar 
els pregons clàssics i avorrits 
dels anys grisos. De tots els per-
sonatges de La Cubana, recor-
do amb nostàlgia les Teresines, 
tres germanes solteres, carrin-
clones i carregades de punye-
tes que simulaven ser veïnes 
del carrer Verdi.  Malgrat no 
viure-hi, refl ectien amb encert 
la idiosincràsia de les classes 
mitjanes de Gràcia i per exten-
sió, el temperament de les fa-
mílies catalanes.

Vint-i-cinc anys després 
d’aquell pregó transgressor, les 
Teresines de La Cubana  ja no 
refl ecteixen la Gràcia d’avui. 
Caldria adaptar-les a la reali-
tat nova d’un barri que s’ha 
transformat en una olla de 
grills. Sort que les germanes 
Carbonell no viuen ara a la pla-
ça del Sol perquè tindrien prou 
dallonses per llançar pel balcó 
més d’una bombona de butà. I 
al TN Nit dirien: “Pobretes ia-
ies, s’havien radicalitzat per 
culpa de l’entorn social en què 
viuen”. L’any olímpic Gràcia 
presumia de tenir màgia. Aviat 
la perdrà tota. •

net

Ni màgia ni 
Teresines

res al guarnit vas molt cansada”, 
explica la Laia. Un altre clàssic: 
fer coincidir les vacances amb la 
preparació del guarnit. “Els graci-

encs som una mica especials”, diu 
la Laia fent broma. Porten 16 anys 
guarnint i celebren que enguany hi 
siguin 22 carrers. Poca broma.•
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LES 50 RECOMANACIONS

La Festa 
Major 2017, 
dia a dia
DILLUNS 14
10.00 - 00.00 h. Exposició ‘L’Art de Guarnir el carrer’. Fins 

al 21 d’agost. Envelat del Bicentenari. Jardinets. 
19.00 h. Pregó de la Festa Major a càrrec d’Agnès Busquets 

i Roger de Gràcia. Plaça de la Vila de Gràcia.

DIMARTS 15
08.00 h. Matinades de Gralles i de foc, amb grallers, 

tabalers, trabucaires i diables. Sortida: pl. de la Vila.
13.00 h. Matí de Festa Major, amb les colles de cultura 

popular. Sortida: Pla d’en Salmeron.
18.00 h Cercavila de Cultura Popular amb cinc colles de 

trabucaires, diables, bastoners, geganters i Sant Medir. 
Sortida: Gran/Santa Àgata.

22.30 h Arrels de Gràcia. Rumba. Espai Joanic. Plaça Joanic.
23.00 h Sense Sal. Pop-folk. Carrer Joan Blanques de Baix.
23.00 h Tori Sparks + Calamento i La Banda Del Panda. 

Folk-rock i rumba. Plaça Rovira.

DIMECRES 16
18.00 h Acte en Memòria de les Dones del 36. Plaça Dones 

del 36.
18.30 h Gran mosaic dels colors del SÍ. Organitza: ANC. 

Carrer Pi i Margall.
19.00 h Tertúlia política amb Jordi Turull (PDeCAT), Sergi 

Sabrià (ERC), Gabriela Serra (CUP) i Assumpció Laïlla 
(Demòcrates). Organitza: ANC. Carrer Pi i Margall.

20.30 h Concert d’orgue de Festa Major. Bach alla italiana 
amb Saskia Roures. Parròquia Santa Maria.

21.30 h Sopar de L’Independent. Preu: 15 euros. Reserves: 
independentdegracia@gmail.com. Carrer Ciudad Real.

22.00 h Quico Pi de la Serra presenta Dues tasses. Plaça del 
Folk. Plaça del Sol.

22.00 h Cine: The Rocky Horror Picture Show. Carrer Mozart.
23.00 h Yumitus del Pichón. Rumba. Plaça Poble Romaní.
23.00 h Jordi ‘Inspira’ Lanuza. Pop-folk. Trav. Sant Antoni.
23.30 h Grup Coses & Cobla Sant Jordi Ciutat de Barcelona 

presenten Així s’encenen al vent. Plaça del Folk. Pl. del Sol.
00.00 h Dani Nel·lo. Rythm & blues. Carrer Joan Blanques 

de Baix.
00.45 h Roba estesa. Folk. Plaça de la Vila de Gràcia.

DIJOUS 17
18.00 h Lliurament de Premis de

Guarnits. Plaça de la Vila de G
22.00 h Kolpez Txalaparta i Ebri 

Plaça del Folk. Plaça del Sol.
22.00 h Sírex i Mustang. Rock. C

Anys 60. Plaça del Swing. Pl . d
22.00 h Buhos. Rock. Plaça de la 
23.00 h Aéreos - Pia Somer i Ferr

Garcia, Laura Llaneli i Barba C
Eduard Escoffet i Pope. Art so
Carrer Perill.

23.00 h Vàlius i El Pèsol Feréstec
Plaça John Lennon.

DIVENDRES 18
12.30 h Vermut-presentació llibr

Pit i amunt de Benet Iñigo. Am
l’autor i Rafael Lujan. Plaça de
la Vila de Gràcia.

21.00 h Museless, Hidrogenesse
Playback Maracas i Begun Dj.
Festigàbal. Plaça de la Sedeta.

22.30 h La Glosa Nostra. Glosa. 
Revolucion’art. Plaça de la 
Revolució.

23.00 h Tupica. Rumba. 
Guanyadors Verdi Music 
Festival. Carrer Verdi.

23.00 h Shirley Davis & The 
Silverbacks. Blackcelona. Plaç

23.30 h The Beaties Band and Be
Covers. Carrer Joan Blanques 

DISSABTE 19
17.00 h Reguant vs. Reguant. Xe

Raspall.
18.00 h Diada Castellera de Festa

Castellers de Vilafranca i Cast
de la Vila de Gràcia.

21.00 h El Petit de Cal Eril, Me An
Guille Milkyway Dj. Festigàba

23.00 h The Dog Ones, Noël Mey
Blues Band. World, pop i blue
de Tot.

23.00 h BCN Ska-Jazz Orchestra 
Carrer Perla.

23.00 h Critters, ZA! i Guerrera. 

DIUMENGE 20
13.30 h 10è aniversari El Cargol 

Cargols a la gracienca. Placeta
19.00 h Xerrada amb l’ONG Proa

Miquel.
22.00 h Gran Diada de Festa Ma

Major, de La Trinca, amb la C
Taradell i l’orquestrina Taras
del Sol.
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23.00 h Falciots Ninja. Fusió. Carrer Puigmartí.
23.00 h Yacine & The Oriental Groove. Rumba. Carrer 

Ciudad Real.
23.00 h Las furias. Garatge punk. Carrer Perla.
23.00 h Anímic i Böira. Error! Fest. Plaça Rovira.

DILLUNS 21
15.45 h Gimcana de Festa Major. Inscripcions: Fundació 

Festa Major (Alzina, 9).
20.00 h Dolça Petxina i Joan Eloi Vila. Havaneres fusió. 

Carrer Maspons.
20.00 h Carles Belda. Musica de Taverna. Plaça de la Vila 

de Gràcia.
20.30 h - 00.00 h Tabalada, versots i correfoc. Sortida i 

arribada: plaça de la Vila de Gràcia.
23.00 h Cine: King Kong (1933). Carrer Fraternitat de Baix.

el Concurs de Carrers 
Gràcia.

Knight. Folk-rock. 

Concert Pop 
del Diamant
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200 
anys

Lluís Bou

La Festa Major de Gràcia és 
un dels puntals d’indentitat 
de la Vila, i cal aplaudir que 

hagi arribat al 200 aniversari. 
Tot va començar el 15 d’agost 
del 1817 amb la celebració a la 
masia de Can Trilla de la festi-
vitat de la Marededéu d’agost, 
arran de la desaparició del bar-
ri del Raval de Jesús amb la 
Guerra del Francès. Aquest bar-
ri estava situat al que avui dia 
són els carrers Consell de Cent 
i Pau Claris, i de temps celebra-
va el 15 d’agost. La festa es va 
traslladar a Gràcia i una notícia 

a la premsa la vigília anunciava 
que hi hauria ball i sortija, un 
joc que consistia a encertar un 
anell penjat en una cinta cor-
rent a cavall o a peu. Si aquests 
dies han vist la televisió balear 
IB3, s’hauran adonat que en una 
munió de festes locals de les 
illes encara es fa així.

Les celebracions que agafen 
un pòsit de 200 anys i han acon-
seguit evolucionar tenen una 
gran importància. El profes-
sor d’història de la Universitat 
Hebrea de Jerusalem Yuval 
Noah Harari, un dels infl u-
encers mundials, explica que 
sense valors compartits, sense 
activitat cultural, sense mites 
cívics, només es podrien co-
ordinar grups d’una vintena 
d’individus. Per a la cohesió de 
ciutats i de països, cal la cultu-
ra. Per això és tan important 
la Festa Major de Gràcia, i per 
això és necessari que l’Ajunta-
ment no la desnaturalitzi.•

Per molts anys 

Per a la cohesió 
de ciutats i països, 
cal la cultura; 
per aixó és clau 
la Festa Major

Migracions, cine, rock, 
circ, infern, ‘hippies’... 
i Revolució Russa 
Atreiu, Marshmallow, Divine, Janis Joplin i Lenin 
es converteixen en personatges de guarnit 

Lucía Franco de Paz

Berga
Dolça Berga. El carrer es vesteix 
d’aniversari per celebrar els 200 
anys de la Festa Major. Hi hau-
rà caramels i llaminadures de 
tots els materials; plàstic, suro, 
goma... A l’entrada una roda de 
fi ra i a la sortida un gran pastís 
amb el número 200.
• La recomanació. Sopar del soci 

amb sorpresa. Divendres 18 a les 
21.30 h.

Ciudad Real
Sense fronteres. És festa, però hi 
ha greus problemes que seguei-
xen com un dia més. El guarnit 
de Ciudad Real parla de les mi-
gracions, de les noves i les velles. 
Ho representen amb una estació 
de tren i moltes maletes. Hi han 
col·laborat persones nouvingu-
des, que han fet banderoles que 
són part del guarnit.
• La recomanació. Taller de percus-

sió per a infants. Dijous 17 i diu-
menge a les 19. 18 h.

Fraternitat de Dalt
Neverending fratern. Un dels clàs-
sics de la literatura fantàstica: La 
història interminable, de Michael 
Ende. Els visitants s’endinsaran en 
un món ple de fantasia on Atreiu 
va superant proves. Hi ha les es-
cenes i els personatges més des-
tacats des del fi del cavall Artax al 
drac blanc Fuixur.
• La recomanació. Espectacle musi-

cal amb el grup Kbaret. Dissabte 
19 a les 23 h.

Veïnes del carrer Llibertat fent les peces de l’infern, temàtica recuperada pel Bicentenari. Foto: L.F.

Joan Blanques de Baix
Hi havia una vegada. A través 
d’una cova s’entra en un dels con-
tes de Les mil i una nits i al llarg del 
carrer els visitants es trobaran tre-
sors, un palau i uns lladres que fu-
gen. Quina història ens expliquen? 
Apropeu-vos-hi i ho descobrireu.
• La recomanació. Titelles amb 

Pinotxo el nen de fusta (Titelles 
Vergés). Divendres 18 a les 18 h.

Perla
Pink fl amingos. El guarnit repre-
senta el trash dels 70 i la precarie-
tat de la vida americana, tot repro-
duint el fi lm de John Waters. La 

protagonista és Divine, un trans-
vestit que viu en una caravana i 
que lluita per ser la dolenta de la 
ciutat.
• La recomanació. Caravana de cine-

ma infantil. Dijous 17 a les 17 h.

Llibertat
Carrer de l’infern. Els visitants 
entraran al carrer per la boca de 
l’infern i s’endinsaran en un món 
ple de dimonis i fi gures de la Mort. 
Fa 30 anys el carrer també es va 
vestir de vermell per representar 
l’inframón, així que aprofiten el 
Bicentenari per recuperar el guar-
nit històric. També, seguint amb 

la tradició organitzen el concurs 
de puzles per 18è any consecutiu.
• La recomanació. Nit de cantau-

tors. Dijous 17 a les 23 h.

Mozart
Rock in Mozart. Reviuen els 70, 
80 i 90 i s’homenatja els grups 
que han marcat la història a par-
tir d’una portalada que recor-
da la carpeta de The Division Bell, 
dels Pink Floyd. Però també hi ha 
Janis Joplin, Jimmy Hendrix i Led 
Zeppelin. Personatges, àlbums, ins-
truments... Hi ha un radiocasset ge-
gant, una màquina de tocadiscos 
amb llums de colors i un cemen-
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Figures de Ciudad Real. Foto: L.F.

LA RESTA DE CARRERS
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A Joan Blanques de baix els veïns construeixen un guarnit de contes. Foto: L. F.

tiri en record dels artistes difunts. 
Molts detalls i una gran inventiva 
en l’ús dels materials reciclats.
• La recomanació. Concert de 

Bastante (música indie). Dissabte 
19 a les 00.30 h.

Perill
Circ Perill. És el Bicentenari i Perill 
torna als orígens: van trobar una 
foto de 1950 i rememoren la temà-
tica de fa 66 anys, el circ. Més en-
llà del guarnit, el carrer se centra 
a organitzar el Festival d’Art Sonor 
que van començar ara fa 5 anys de 
manera autogestionada.
• La recomanació. Concert de 

Meandering Tear (música experi-
mental). Dimecres 16 a les 23.45 h.

Plaça del Poble Romaní
Rromano Rez (Celler familiar). 
Una vinya aèria fa ombra i contra-
resta la calor. Una història: l’Eneri-
da Isuf arribada des dels Balcans 
que recrea el celler de son pare. Hi 
ha una ampolla de vi gegant i un 
pedestal romà d’on surt vi en ho-
nor al déu Bacus. Fins i tot, el guar-
nit es materialitza i hi haurà un vi 
d’edició limitada. La protagonista 
torna a ser la rumba catalana.
• La recomanació. Taller de 

Fitfl amc (fi tness i fl amenc) amb 
Maria Carrillo. Dissabte 19 a les 
17 h.

Plaça de la Vila
L’essencial és invisible als ulls. Els 
Castellers de la Vila de Gràcia expli-
quen la història del Petit Príncep a 
través dels dibuixos. És un viatge 
amb ell per l’univers: visita a la ter-
ra i molts planetes i descoberta dels 
aprenentatges que el protagonista 

treu de cada troballa. Per a qui no 
conegui la història, al sostre està 
escrita.
• La recomanació. Diada Castellera. 
Dissabte 19 a les 18 h.

Plaça Rovira i Trias
Fantasia en blanc. Els veïns de 
Rovira s’arrisquen i innoven amb 
un decorat completament blanc. 
Malgrat la unitat de color, sí que 
hi haurà tres elements diferenci-
ats: el cel, el mar i la terra. De nit, 
la fantasia latent durant el dia aga-
farà forma i deixarà de ser blanca 
per omplir-se de color.
• La recomanació. Blackcelona 

Rovira Experience. Dijous 17 i di-
vendres 18 a les 23 h.

Placeta Sant Miquel
Mare Nostrum. Diverses cultures 
-italiana, grega, àrab, catalana- 
amb una història i una cultura co-
muna: la Mediterrània. El recor-

regut comença en un mercat i 
acaba en un far. No es pot obli-
dar el drama de la immigració 
tan present al mar i, per això, re-
presenten el rescat d’una pastera 
que ha naufragat.
• La recomanació. Xerrada de sen-

sibilització amb ProActiva Open 
Arms. Diumenge 20 a les 19 h.

Progrés
Progrés i Revolució 1917-2017. 
Enguany és el centenari de la 
Revolució Soviètica i el carrer 
s’omple d’estrelles roges, de falçs 
i martells i, el més important, els 
protagonistes d’aquell moment de 
la història: en un cantó la pagesia 
i a l’altre els obrers de les fàbri-
ques. Els visitants es trobaran amb 
Lenin, recorreran la Catedral de 
Sant Basili i visitaran el Kremlin.
• La recomanació. Concert amb 

El Mosquito del Garito i Carles 
Belda. Dimarts 15 a les 22 h.

Providència
Pau i amor. El carrer s’omple de 
colors, flors fetes amb ampolles 
de plàstic i grans símbols de la pau 
amb llums, tot rememorant el mo-
viment hippie dels anys 60. No falta 
la furgoneta i l’arc de Sant Martí. 
Més de cent làmpades fetes amb 
discos de vinil il·luminen l’espai, ja 
que no s’entén l’època hippie sense 
una referència a la música.
• La recomanació. Orquestrina 

Trama. Divendres 18 a les 23.30 h.

Puigmartí
Ghostbusters. En aquest carrer 
són molt fans de l’emblemàtica pel-
lícula i han decidit omplir-ho tot 
amb la fantasia del món dels caça-
dors de fantasmes. Recreen les di-
ferents escenes del fi lm i hi haurà 
molts fantasmes fets amb garrafes 
de plàstic, el Marshmallow gegant 
i baves verdes que ho empastifa-
ran tot.
• La recomanació. Mikers. Dimarts 

15 i dissabte 19 a les 23 h.

Travessia de Sant Antoni
Travesquia. El carrer canvia 

d’estació i es converteix en un 
poble dels Pirineus en ple hivern. 
Pista d’esquí, telecadira, caseta del 
guarda forestal, les façanes de les 
cases de pedra, la plaça de l’Ajun-
tament guarnida de festa major i 
l’ermita romànica. Destaca com 
s’ha treballat la fusta. Cada dia 
prometen una gran nevada.
• La recomanació. Taller de mate-

rial d’esquí i seguretat en allaus. 
Dissabte 19 a les 18 h.

Verdi
Atmos(feres). El clàssic aposta pel 
factor sorpresa i traslladen el visi-
tant a un món imaginari a través 
dels colors i la textura. Amb ma-
terials reciclats, sobretot cartró, 
han creat diferents atmos(feres) 
plenes de feres salvatges. Tot ple-
gat, difícil d’explicar amb parau-
les. Per això, conviden la gent a 

apropar-se, amb tots els sentits 
alerta, i que cadascú faci la seva 
interpretació.
• La recomanació. Contacontes 

en anglès (Kids&Us). Dijous 17 a 
les 12 h.•
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S.M.

Després de 4 anys guarnint, 
la Violeta se’ns havia que-
dat petita i volíem un car-
rer sencer”. L’Eulàlia Dòria 
reconeix que ha estat un 

entrenament excel·lent per fer el 
salt però també s’han adonat de 
tota la feina que representa la Festa 
Major. Maspons ha escollit la llegen-
da de Sant Jordi per al guarnit, això 
sí, versionada. No hi falten els lli-
bres (molts), les roses, Sant Jordi i 
el drac. “Hem fet una programació 
conciliadora perquè la festa és per 
gaudir-la no per patir-la”, assegura 
l’Eulàlia. Per això destaca la xuma-
tada: les bèsties de foc es planten al 
carrer i els petits que deixen de ser-
ho entreguen el xumet mentre fan 
tallers o una xocolatada.  

A Jesús la comissió de festes 
opta per la metamorfosi d’un car-
rer per fer que “les festes siguin po-

Maspons fa el salt al carrer i 
Jesús viu una metamorfosi 
per una festa més popular
Després de quatre anys guarnint La Violeta, la comissió vinculada a la 
coordinadora de cultura popular s’inspira en la llegenda de Sant Jordi

pulars”. Aquest és l’objectiu de la 
comissió que s’estrena enguany i el 
tema del seu guarnit, dividit en di-
ferents fases: el jardí frondós i di-
vers, les branques menjades per 
les orugues, les crisàlides i l’eclo-
sió de les papallones de tot tipus 
i colors. Pràcticament tot el guar-
nit s’està fent amb material reuti-
litzat. Menys recursos, més imagi-
nació. “Quan estiguem guarnint al 
propi carrer -ara ho fan a Mozart- 
esperem que s’engresquin més per-
sones”, apunten. Són moltes mans 
però sempre en calen més.•

Al carrer Jesús 
esperen que quan 
guarneixin al 
propi carrer s’hi 
animi més gent

200 
anys

Ernest Cauhé

Hey you! Yes, you. You pro-
bably came across this 
neighbourhood called 

Gràcia not exactly knowing 
what to expect. You ended up 
dancing in these streets with a 
beer permanently in your hand 
with the only goal of having 
one of the best nights of your 
life. You might think that a big 
festival going on in the narrow 
streets and in the tiny squares 
of this village –we call it Festa 
Major- is a mad thing to do. Yes, 
it is. We the ‘graciencs’ are quite 
crazy people, passionate about 
making something big every 
august and proud to host peo-
ple from all around the world 
that enjoy it, too. But, you know 
what? We still live here. Tonight, 
and next week. We’re not pretty 
sure we will next month, but we 
hope so. Drink this last beer for 
us, the neighbours, and the peo-
ple who built these amazing de-
corations for months. And come 
again tomorrow, during the 
day. And buy yourself a trendy 
dress in Verdi and sit on Rovira’s 
bench. This is not a fool’s party. 
This is Gràcia.•

hé

This is Gràcia

Festa Major 360: una visita als 
carrers des del telèfon mòbil
Una de les novetats d’enguany és la possibilitat de 
viure la Festa Major des del telèfon mòbil gràcies a 
l’aplicació Festa Major de Gràcia 360. Pau Tural, estudiant 
d’Enginyeria de telecomunicacions, ha volgut crear una 
nova aplicació relacionada amb les festes com a projecte 
de fi nal de grau, i després de molta feina el resultat ha 
estat una nova eina que permet fer un recorregut virtual 
pels carrers guarnits de l’any passat amb 
fotografi es de 360 graus, sense que ningú es 
perdi cap detall. La intenció és que amb el 
pas dels anys es puguin visitar els carrers 
de les diferents edicions d’ara endavant. 
A més, l’aplicació es complementa amb 
tota la programació, la informació 
dels carrers premiats, i un mapa de 
localització dels carrers guarnits. 
L’aplicació és gratuïta i està dis po-
nible tant per Android com per iOS.

amb
ningú es 
mb el 
rrers
ant. 
mb
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“La Mercè es fa a base de 
talonari, nosaltres tenim la gent”

Carla Carbonell
presidenta de la Fundació Festa Major

Carla Carbonell (Barcelona, 
1983) és la màxima responsable 
del Bicentenari, en tant que 
presidenta de la Fundació Festa 
Major. En aquesta entrevista fa 
balanç de la proposta excepcional 
d’enguany, del seu mandat, 
d’alguna negativa municipal i de la 
festa com a model de base popular.

Albert Balanzà

Com s’executa un Bicentenari amb l’estructura de la 
Fundació i fent content a tothom?
Això és impossible. Pel que fa a l’estructura, posant-hi 
moltes hores i il·lusió, perquè la majoria són voluntaris. 
També hem incrementat mitges jornades i hem externa-
litzat la gestió de l’Envelat.

Ja tenim tot el Bicentenari dissenyat. 
Sí, però passaran coses fi ns al maig. L’Envelat s’acaba a 
l’agost però hi ha actes que encara no hem fet públics.

Tot parteix d’una crida ciutadana: quin acte et satisfà 
més fer i quin et sap més greu no fer? 
Els veterans estan entusiasmats amb el concert dels Sírex 
i Mustang i m’ha generat una expectativa brutal. A mi 
personalment em ve molt de gust les enramades, perquè 
ens han ensenyat tècniques de guarnit que no sabíem fer.

Insisteixo: una proposta que hagi quedat per al Bi+1?
Posar-nos d’acord en un element comú del guarnit. No ho 
hem pogut perseguir. També era difícil tornar a guarnir 
Gran i ho hem fet.

Per què no hi haurà projecte de monument als festers?
Perquè la comissió d’Art Públic de l’Ajuntament ens ha dit 
que no. El Districte volia al·legar, perquè depèn d’ells, però 
ara per ara tenim una negativa. Em sap molt de greu.

Per què creix el nombre de carrers guarnits? 
És una barreja de nous i vells elements. Travessia Sant 
Antoni, per exemple, són gent jove, que vol passar-s’ho bé. 
Em sembla un model sa, i aporta sang nova. És el futur.

Com seria una Festa Major sense subvencions?

Estaria en risc. La Mercè no serà mai la Festa Major de 
Gràcia, perquè es fa a base de talonari. La nostra és bara-
ta, perquè tenim la gent. Però la podem fer perquè tenim 
un ajut que impedeix que la comercialitzem més. 

Sabrà greu enguany no premiar tots els carrers.
Hi ha hagut molta discussió. Seria un any fantàstic per 
premiar tothom. O no premiar ningú. Però no ens posem 
d’acord. Jo vull saber en el lloc que he quedat!

El fi nançament va ser eix de la teva candidatura ara fa 
tres anys i mig. Ja és moment de fer balanç.
Estem satisfets: els patrocinis en espècies, el codi ètic, el 
Bicentenari, malgrat un inici convuls... 

En el proper mandat, hi hagi qui hi hagi, s’ha de fer...
El carnet fester, que ha quedat pendent, i que té una part 
identitària important. Cal treballar més els espònsors 
i l’impacte mediàtic. No estem per explotar una marca 
però tampoc volem que ens prenguin el pèl.

S’entendria que el Bicentenari s’acabés amb un canvi de 
president? 
El mandat quadra amb el fi nal del Bicentenari. Jo vaig ser 
elegida a fi nals d’abril i la meva junta va prendre posses-
sió a fi nals de maig. Jo seria partidària de seguir almenys 
un any més, per tancar l’exercici bé.•

Carla Carbonell, presidenta de la Fundació. Foto: JM Contel
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20 EL MARXANDATGE HISTÒRIC
L’Espai Albert Musons acull 31 
anys de records de la Festa Major
L’exposició de Josep Maria Redondo vol compartir més de 150 objectes diferents, des de 
samarretes a plats, relacionats amb la festa, que ha anat col·leccionant al llarg dels anys 

Albert Vilardaga

P oc es pensava Josep Maria 
Redondo que acabaria 
fent una exposició l’any 
del Bicentenari de la Festa 
Major quan l’any 1986 es va 

comprar de record la samarreta de 
la festa, que per primera vegada 
s’havia comercialitzat. En aquells 
anys no hi havia ni concurs, i no-
més els més curiosos i fanàtics van 
voler comprar-la. Des d’aleshores, 
el Josep Maria no ha fallat a la cita 
i n’ha comprat any rere any, i a me-
sura passaven les edicions, també 
es va animar a col·leccionar altres 
objectes relacionats amb la Festa 
Major, com ara: una tassa de l’edi-
ció de 1987, plats commemoratius 
dels anys 97 i 99, i molts altres ob-

jectes com una placa commemo-
rativa del carrer Joan Blanques de 
l’any 1989, que en aquella edició 
va rebre el reconeixement pels 10 
anys guarnint carrers, el progra-
mes de tots els anys, i fi ns i tot bos-
ses de roba, clauers, xapes de cava, 
quadres, o pins. 

L’exposició es presentarà el di-
mecres 2 d’agost i estarà oberta al 
públic fi ns que s’acabin les festes, 
a l’Espai Albert Musons (carrer 
L’Alzina, número 9), una oportu-
nitat per tornar a gaudir d’aquells 
dissenys històrics i d’alguns ob-
jectes únics. Es podrà visitar de 
dilluns a divendres de 17 h a 22 h, i 
durant les festes, de 10 h a 22 h. •

200 
anys

Josep A.
Torralba

Com s’ha repetit moltíssi-
mes vegades, estem cele-
brant el Bicentenari de la 

nostra Festa Major. Han passat 
molts anys des que aquells pri-
mers personatges van sortir a 
l’espai públic a fer una disbau-
xa. Com quasi tot a la vida, la 
festa ha anat evolucionant i 
s’ha anat adaptant als temps. 
Van aparèixer els guarnits, que 
ara és una de les màximes dis-
tincions de la festa, i s’ha ar-
ribat als nostres dies amb un 

model que intenta mantenir 
l’esperit històric, però amb un 
altre aire no tan ben acceptat 
per alguns dels veïns i veïnes.

Tenim els fenòmens, els fes-
ters, que hora darrera hora tre-
ballen per posar a punt aquells 
majestuosos vestits de gala pels 
carrers i, d’altra banda; tenim 
els exemplars que venen a viu-
re una festa a base d’alcohol 
i una diversió molt allunyada 
de les originals. I aquí tenim el 
gran dilema de la festa actual. 
Es fan esforços, i ho tinc molt 
clar i els conec, per anar recu-
perant l’antiga, diríem, festa 
per la gent del barri. En contra-
posició, una de les fonts d’in-
gressos més importants pels 
carrers, no tots, són les barres 
de bar. Es podrà algun dia arri-
bar a un terme mig perquè tot-
hom estigui satisfet? Ho veig 
difícil. I no voldria estar en la 
pell de qui ha d’intentar trobar 
aquesta solució.•

Festa històrica 
o barra de bar

El gran dilema 
actual és 
recuperar l’antiga 
-diríem- festa per 
a la gent del barri

La col·lecció 
conté una placa 
commemorativa 
de Joan Blanques 
del 1989
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22 EL FESTIGÀBAL
200 
anys

Màquina del temps

l’entre-
vista

Museless: “M’agrada 
sorprendre i submergir 
l’oient en la música”

I. F.

Fa poc més d’un any la Laura 
Llopart va començar el seu 
projecte musical Museless. 

En aquest temps ha esclatat com 
una de les promeses catalanes 
de la música electrònica. El 18 
d’agost toca al Festigàbal (21 h.). 

 
Com sona Museless?
Són cançons amb molta dinàmi-
ca, amb alts i baixos. Són temes 
que et fan viatjar una mica.

També hi poses veu.
La veu la faig servir com un ins-
trument més. Intento que mai 
estigui per sobre de la resta.

Què vols transmetre?
M’agrada utilitzar la música 
com a cavall de Troia. Si hi pares 
atenció descobreixes coses. Vull 
sorprendre i submergir l’oient.

Com són els teus concerts?
Busco que no només sigui un 
concert, sinó una experiència au-
diovisual amb videoprojeccions. 

Serà així el del Festigàbal?
Al Festigàbal m’acompanyarà un 
guitarrista. Toquem d’hora, serà 
de dia i haurem de trobar una al-
ternativa a les videoprojeccions. 

Laura Llopart. Foto: Clàudia Grosche

El Festigàbal 2017 innova amb les 
promeses de la música electrònica
Museless i Playback Maracas realcen un programa de dos dies, de nou a la Sedeta, 
amb Hidrogenesse, Me & The Bees, Guille Milkyway, El Petit de Cal Eril i Los Bengala

Ignasi Fortuny

El Festigàbal celebrarà la seva 
dotzena edició els dies 18 i 
19 d’agost dins del marc de 
la Festa Major de Gràcia. El 
festival organitzat per l’as-

sociació de la sala Heliogàbal es 
farà per tercer any consecutiu als 
jardins de la Sedeta, on ha man-
tingut un gran èxit de públic. El 
Festigàbal 2017 compta amb tres 
grups per dia i un dj per tancar la 
jornada (divendres 18 ho farà Guille 
Milkyway, i dissabte 19, BeGun).

L’edició d’aquest any presenta un 
cartell eclèctic en què destaquen 
dos prometedors projectes de mú-
sica electrònica. Són Museless, ini-
ciat fa poc més d’un any per Laura 
Llopart, i Playback Maracas, format 
per dos joves de Mataró i que tot 
just té uns mesos de vida. El cartell 
es completa amb el folk-rock psico-
dèlic d’El Petit de Cal Eril, que ja va 
tocar el 2009; el rock&roll i garage 
del duet de Saragossa Los Bengala; 
el pop d’Hidrogenesse i el pop-rock 
de Me & The Bees.•

Meritxell Díaz

A vegades, m’agradaria po-
der fer un viatge en el 
temps, despertar de bon 

matí i ser a una altra època, per 
descobrir de primera mà allò 
que s’explica als llibres d’histò-
ria. Ara que es commemoren 
els 200 anys de la Festa Major, 
m’entra la curiositat per saber 
com va ser aquella primera ce-
lebració de la que es guarda 
memòria escrita, del 15 d’agost 
de 1817, amb processó i àpat 
amb ball, i així analitzar com 
ha evolucionat. Esclar que tam-
bé m’agradaria convidar un fes-
ter de llavors perquè veiés com, 
dos segles més tard, s’engalanen 
i s’omplen les places i carrers 
conservant aquella tradició que 
van engegar i escoltar què n’opi-
nen, si el seu èxit fora les fron-
teres de Gràcia l’ha desvirtuat 
o si se n’ha sabut mantenir l’es-
sència. I posats a imaginar, amb 
aquesta mateixa màquina del 
temps viatjaria al 2217 per saber 
si un grapat d’anys més tard, 
encara hi haurà gent tan com-
promesa com les comissions de 
veïns i veïnes que any rere any 
ens regalen la Festa.•
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