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Dolo Beltrán, Miqui Puig, Sabor de Gràcia, Buhos, Discípulos de Otilia, Los Tiki
Phantoms, Mazoni, Me and The Bees, Za! i Shirley Davis, grans cites musicals

Albert Balanzà

V

olem gaudir de la normalitat de la Festa Major,
després d’un Bicentenari
accidentat”. Així s’expressava fa unes setmanes en
aquest setmanari la presidenta
de la Fundació Festa Major, Carla
Carbonell, en la primera entrevista
que feia després de ser reelegida en
el càrrec (els últims) quatre anys. El
Bicentenari ha passat deixant enrere també el sotrac dels atemptats
del 17-A, que van obligar a suspendre un cap de setmana d’activitats
(seran recordats el dia del lliurament de premis), i aquesta edició,
la del Bicentenari +1, arriba amb
una certa ànsia de normalitat per
als organitzadors i amb les lògiques
ganes d’entreteniment i de festa entre els visitants. Probablement més
que en anys anteriors: d’una banda, perquè el Bicentenari va representar un esforç organitzatiu
inèdit i amb múltiples punts d’ancoratge que van allargar-se des del
2 de maig de 2017 -amb el president
Puigdemont inaugurant l’Envelat
dels Jardinets- ﬁns al 27 de maig
de 2018 -amb tres dies de cloenda
a plaça de la Vila-, i de l’altra, perquè la complexa situació política -i
social- dels últims mesos ha entrat
en una nova fase que havia arribat
a paralitzar el món de la cultura. I
la Festa Major de Gràcia és una de
les principals expressions de la cultura popular i de la llibertat individual i col·lectiva.
Normalitat, retorn a les petites
coses que la festa propicia que la
gent sigui feliç, un reset a l’estrés
organitzatiu del Bicentenari. Això
serà la Festa Major de Gràcia, la
número 201 de la història. Aquesta
normalitat, en tot cas, segueix re-

presentant una coordinació de voluntats d’arrel veïnal que generarà
una estructura d’activitats on les
comissions de festes de 21 carrers
guarnits -un menys que el 2017hi segueixen sent el puntal. L’any
passat Travessia de Sant Antoni
s’enduia el primer premi convertint el carrer en un poble-estació
d’esquí d’alta muntanya, i el seguien al podi Joan Blanques de Baix

El pregó de la
doctora Carreras
enllaça el quart any
amb una dona en el
toc d’inici de festes

de Tot i el carrer Jesús, que s’estrenava així a la festa. L’any passat
Jesús i Maspons entraven a la xarxa de carrers guarnits, i enguany
la Placeta Sant Miquel s’agafa un
any sabàtic. Les festes alternatives continuaran tenint quatre escenaris principals: Raspall, Nord,
Lennon i Sant Pere Màrtir, i el missatge polític s’ampliﬁcarà de nou
en l’assaig de la Diada que l’ANC

ha instaurat en els últims anys a
la plaça Joanic. Entre els altres espais de festa destaca aquest cop
la incorporació de Casa Vicens,
amb una transformació especial del seu jardí i horaris especials
d’obertura, i el quart Festigàbal a
la Sedeta, enguany amb cinc bandes per nit.
continua a la pàgina següent

l’entrevista

Sabor de Gràcia: “Em fa
més il·lusió tocar aquí,
a casa, que a la Mercè”
Silvia Manzanera

T

ornen a casa. Més clàssics
però amb el mateix esperit
que els ha mantingut durant
24 anys de carrera. El 16 d’agost
compartiran a la plaça del Sol els
temes de Sabor a Peret, homenatge al rei de la rumba. Parla Sicus
Carbonell, el líder dels Sabor.
D’alguna manera et senties obligat a fer un homenatge a Peret?
Ja havíem fet tributs a Gato Pérez
o al Pescaílla. La proposta del
Sabor a Peret va sorgir del nostre
actual mànager però necessitàvem el suport de la família, que es
va mostrar encantada. Tot i que
ha estat una feinada pel nombre
de col·laboradors que hi han par-

ticipat, estem contents amb el resultat. Portem 24 anys de carrera
i això fa que els músics hi conﬁïn
i vulguin treballar amb nosaltres.
Com era la teva relació amb ell?
Sempre l’hem tingut molt present. Quan era petit i sortia a la
tele, a casa meva es feia un silenci; era el referent dels gitanos catalans. Volia ser com ell. Després
no el vaig veure ﬁns que va tocar
al 91 al Grec; encara conservo
l’entrada com un tresor. M’ha donat molts consells i també hem
tingut moltes bronques però per
sobre de tot està la cultura gitana.
Creus que no ha tingut el reconeixement que mereix?
Ha estat un referent per a Barcelona, Catalunya, Espanya i també

Sabor a Gràcia, cap de cartell de plaça del Folk, el 16 d’agost a Sol. Foto: Cedida.

per a altres països. Ha tancat uns
jocs olímpics, no ens n’oblidem, i
és molt injust que la seva obra i el
seu llegat no es digniﬁquin com
es mereix. Esperem que algun dia
això canviï.
Què signiﬁca tocar a Gràcia?
És fer un bolo sense cobrar. Em
fa més il·lusió tocar aquí, a casa,
que a la Mercè. Encara que ja no
hi visqui, sempre seré gracienc
i moriré gracienc. He viscut la
Festa Major amb vuit anys tocant

a plaça Raspall, jugant a futbol
a Diamant, a la junta de la Unió
Gitana, homenatjant el Gato i de
pregoner. Només em falta viurela de regidor!
I com serà el concert?
“No sé que té la rumba que els
culs s’aixequen de la cadira”, deia
Peret. És un espectacle que ja
surt amb el públic guanyat, almenys el 50%. Són més de dues
hores de molta alegria, perquè
“és millor riure que plorar”.
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Ve de la pàgina anterior
concurs
de carrers

Però la Festa Major de Gràcia
no només atrau milers de visitants
pels guarnits que la fan diferent a
totes les altres sinó també per les
programacions que permeten seguir gaudint de manera gratuïta
-i sense caure en grans formatsde grans noms de l’escena musical. És fàcil no només perdre’s pels
carrers sinó pels racons de la programació oficial i alternativa de
la qual enguany sobresurten les
propostes de Dolo Beltrán, Tiki
Phantoms o Shirley Davis a plaça
Rovira, Miqui Puig, Ferran Palau
o Mazoni a Travessia Sant Antoni,

La Fundació Festa
Major recordarà
en el lliurament
de premis el 17-A
Lliurament dels tres primers premis del concurs del cartell, amb Mònica Toledo (al mig) com a guanyadora. Foto: J.M. Contel

Sabor de Gràcia a la plaça del Sol,
Buhos i Discípulos de Otilia a plaça
de la Vila, Me and The Bees o Za!
al Festigàbal, Soweto a Sant Pere
Màrtir, Mariona Sagarra a Jesús,
Falciots Ninja a Puigmarti o ﬁns i
tot Pantanito a la Perla. Sí, és cert
que alguns repeteixen, justament
perquè l’actuació es va suspendre
pels atemptats, però comissions de
festes i artistes van pactar la reprogramació de comú acord.
Last but not least, la Festa Major
de Gràcia continua apostant per
valors universals: en primer lloc, la
igualtat. Enguany, tal com va avançar aquest setmanari, de nou una
dona s’encarregarà de ser-ne la primera cara visible en tant que pregonera: la doctora Elena Carreras,
referent mundial en ginecologia

i cap del servei d’obstetrícia de
l’hospital universitari de la Vall
d’Hebron, agafarà el relleu d’Agnès
Busquets (amb Roger de Gràcia),
Imma Sust i Mercè Montalà, que
van ser les pregoneres del 2017, el
2016 i el 2015. En segon lloc, el respecte entre les persones: per segon any s’activa el protocol d’actuació Gràcia Antimasclista, que
disposarà d’un punt d’informació
a la plaça Revolució. En tercer lloc,
el civisme, amb l’ampliació de la
campanya Respectem els guarnits
amb tòtems de lona a cada carrer
que explicaran la feinada en xifres de cada guarnit. I en quart
lloc, la solidaritat: tota la recaptació dels imants de fusta Ningú dormint al carrer aniran a beneﬁci de
la Fundació Arrels.

L’Envelat, a tota màquina a Sant Pere de
Torelló. L’Envelat de la Festa Major de Gràcia,
reaproﬁtat com a equipament des del setembre
a Sant Pere de Torelló, segueix funcionant en
segona vida en aquest municipi osonenc sota el
nom de l’Envelat del Polvorí. En aquest espai,
per exemple, aquest estiu s’hi acull el festival
Re-fes-te amb activitats com els concerts de
Judit Neddermann, cinema a la fresca o una
scape-room. Per Sant Joan i Sant Pere també
s’hi van fer dinars i gospel, a l’abril s’hi va
fer la trobada d’acordionistes i al gener actes
gastronòmics de la ﬁra de Sant Sebastià. L’acord
entre la Festa Major de Gràcia i l’Ajuntament
de Sant Pere de Torelló és per quatre anys,
prorrogables a quatre anys més.

•

1. Berga. Jungla Berga
2. Ciudad Real. Totoro i
els seus amics
3. Fraternitat de Baix.
e= v·t
4. Fraternitat de Dalt. Vi
Frater My Friend
5. Jesús. El món dels
somnis
6. Joan Blanques de
Baix. Món d’abelles
7. Joan Blanques de Baix
de Tot. La ‘Lello’ a Baix
de Tot
8. La Perla. Barcelona
Parc d’Atraccions
9. Llibertat. Sons rurals
10. Maspons. Viva
México, Maspones!
11. Mozart. Mozart
Invaders
12. Perill. Videojocs Perill
13. Plaça Poble Romaní.
Ederlezi
14. Plaça Vila de Gràcia.
La Vila dels monstres
divertits
15. Plaça Rovira. Sastreria i Confeccions Rovira
& Cia
16. Progrés. Progrés és el
més vital
17. Providència. Providència i els seus amics
18. Puigmartí. Aloha
19. Tordera. La tardor
20. Travessia Sant
Antoni. Olimp 54
21. Verdi. Ave Verdi

l’entrevista

Dolo Beltrán: “Ara el primer que et
demana una companyia de discos és
quants seguidors tens a les xarxes”
A. B.

D

olo Beltrán vola sola des de
fa sis anys, quan es va acabar
Pastora, i és un dels grans
noms de la Festa Major, a l’escenari dels grans concerts, la plaça
Rovira. Serà dissabte 18 d’agost, i
hi presentarà un disc trencapistes, Copilotos (Sony, 2017).
Véns a Gràcia amb banda, en
plan trencapistes, i en plena
Festa Major. Què hi veurem?
L’espectacle és el disc en plan canyero, per ballar, amb algun remember, però bàsicament farem
els temes del disc. Copilotos és
un disc, de fet, que es podria haver gravat amb electrònica i veu,
però hem volgut rodar-lo amb
banda i ﬁns i tot li hem donat
una volta cap a l’essència amb
una versió de concert en acústic,
que curiosament té més remembers i repassa més tota la carrera. A Gràcia, en tot cas, venim
disposats a fer ballar.

Com bé dius, vau començar a
rodar el disc més tard amb banda que en acústic, amb Jordi
Busquets, un altre apassionat de
l’electrònica.
Sí, en Jordi és un guitarrista increïble, i ens hem entès molt bé.
Jo arriba un punt en els bolos
acústics que em despreocupo
mentre ell va fent coses. L’acústic
també va sortir d’una manera
accidental perquè el disc es va
endarrerir, jo acabava de tenir
un ﬁll i em veia més amb cor de
fer els concerts d’una manera
tranquil·la. Hem vist també que
és molt fàcil de portar arreu, perquè a més jo xerro molt. És com
si anessis a fer un gintònic amb
la gent. El format banda també
és de gintònic però ballant...
Potser aquest estiu hi ha més
necessitat de ballar pels difícils
mesos polítics que hem passat.
Com ho has viscut?
Recordo molt el moment a l’octubre. El dia 5 estava fent El Test
a la Muntaner i no hi havia gent.

Estàvem nerviosos per tota la
situació política. I és cert que
aquest any estic fent més concerts. Potser també va afectar
particularment en el meu cas
que el disc sortís al juny, encara que no el podíem endarrerir més. Aquest any, en tot cas, a
nivell global, sí que es nota més
la necessitat de festa. I més a la
cultura, que sempre està en crisi.
Amb el 155, per exemple, fèiem
coses per no cobrar-les ﬁns al
cap de set mesos. Sí que s’ha notat, i per això aquest estiu he notat que hi ha ganes de ballar.
Pastora es va acabar. Ara en
Caïm va amb la Ivette Nadal.
S’ha acabat del tot?
Sí, perquè es va acabar en plan
“donem-nos temps” i això sona
com quan la parella et diu que
li donis temps... El Pauet sí que
va dir que plegava molt clarament. Se’m fa complicat pensar
en Pastora perquè ara estic molt
a gust. Potser allò era més gros i
havies de preocupar-te a coordi-

Dolo Beltrán, en una imatge promocional. Foto: Cedida.

Acabes de tenir un ﬁll. Això
t’ajuda, com dius, a canviar “cromos que no valen”
Totalment. Abans hi havia coses
que m’afectaven molt i ara tinc
altres prioritats i em prenc d’una
altra manera la vida.

té molts seguidors a instagram
i ha anat creixent a cop de like.
Nosaltres també teníem internet,
però ens servia per descobrir coses, no per retratar constantment
la nostra vida. No vull dir que sigui pitjor però als músics ens toca
de prop: el primer que et demana una companyia de discos és
quants seguidors tens a xarxes.

Ja fa 15 anys de Lola l’any que ve,
i tu ara reivindiques “Fiesta a los
40”. La gent s’apalanca?
No és que ens apalanquem
però, amb ﬁlls, selecciones més.
Abans jo anava a tot i ara hi ha
un ús d’internet que ho domina. Ho veig amb la meva neboda:

Cap a on va la Dolo Beltrán músic, actriu...? Què prepares?
Vaig cap a un altre disc. Aquest
setembre el pla és composar a
sac i treure el disc a la primavera. La part d’actriu no depèn tant
de mi, però en tot cas estic oberta a acceptar propostes.

nar moltes coses, i ara ho he de
fer tot. Però sóc més feliç.

•
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Raspall, Nord, Lennon i Sant Pere
Màrtir, eix de festes alternatives
L’impacte polític de l’1-O, Sant Esteve de les Roures i la gentriﬁcació seran als guarnits
d’uns espais on tocaran Soweto, Alavedra, El pèsol feréstec i els monòlegs d’Ana Polo

A. B.

L

es festes alternatives no formen part de la programació
oficial però existeixen des
de finals dels anys setanta
a Gràcia i, després de múltiples canvis d’emplaçaments, hi
ha quatre espais que es consoliden: la plaça del Raspall, al voltant de l’Ateneu La Barraqueta; la
plaça del Nord, sota l’organització
del Casal Tres Lliris; la plaça John
Lennon, gestionada per l’Assemblea de Festes Alternatives; i l’històric carrer Sant Pere Màrtir, amb
l’Ateneu La Torna com a puntal.
Ni Sant Pere ni Màrtir, com
els agrada anomenar-se, els més
veterans, hereus històrics de la
Comissió Popular de Festes de la
plaça del Diamant, han preparat
enguany un guarnit molt vinculat a les conseqüències polítiques
posteriors a l’1-O. No és casual que,
en aquest context, agaﬁ més relleu
que mai l’actuació d’uns habituals al carrer, els Soweto (dissabte
17, 23 h), el saxo dels quals, Roger

l’entrevista

Alavedra: “No volem mesurar les paraules
per recuperar l’essència de la música”
I. F.

Roger són dues bèsties, i Surﬁn’
són origen de moltes coses.

A

Què us passa amb l’Alavedra?
Volem reivindicar l’enaltiment
de la vella CiU, a mode de conya.
El nom el va triar en Dani, el baixista (i cantant de Bearoid), que
es queixava dels nostres lideratges en els grups, i li vam muntar
un grup perquè fos el líder.

lavedra sorgeix de la conﬂuència de Falciots Ninja i
Bearoid, i més enrere Mine!.
Parla en Ret, bateria (cantant de
Falciots i tècnic de Bearoid).
Què és Alavedra?
És una via d’escapament als nostres projectes paral·lels. No volem mesurar les paraules per recuperar l’essència de fer música.
Sona entre Surﬁn’ i Zombi Pujol.
Són grans referents. L’Unclu i el

5

Alavedra, inclassiﬁcables. Foto: Cedida

Què fareu a plaça John Lennon?
Presentarem el disc A la merda i
les cançons del següent, amb temes com CSI Gluten. Ara reivindicarem el gluten.

Español, va perdre un ull per impacte d’una pilota de goma del Cos
Nacional de Policia.
Les Festes Llibertàries de la plaça John Lennon arrencaran amb
el pregó de la Leti i la Dèlia del
grup Meconio, que també estaran
a Sant Pere Màrtir amb Mateólika.
A Lennon no guarniran tots els dies
sinó només els dies 17, 18 i 19, però
la proposta festera passa per un
guarnit de denúncia contra la gentriﬁcació i la campanya Ens fan fora.
Al programa destaquen Alavedra
(dissabte a les 23.15 h) i El gitano
del futuro (diumenge 19, 22.45 h).
La plaça del Nord tindrà festes
alternatives per tercer any consecutiu -i no sense polèmica entre veïns i Districte- amb un Casal
Popular Tres Lliris que han decidit
seguir el ﬁló humorístic del Procés
reproduint a plaça el municipi imaginari de Sant Esteve de les Roures.
A l’escenari del nord hi passaran,
per exemple, la glosa de Cor de carxofa (dijous 16, 15.30 h) o el rap dels
santcugatencs Zapato y Cordón (divendres 17, 22. 45 h).
La plaça del Raspall, on hi ha collectius com l’Ateneu La Barraqueta,
la Kasa de la Muntanya, l’Oficina d’Habitatge o la cooperativa
Resolís, només ha revelat una pista del guarnit: “una cultura només
és viva en la mesura que és conﬂictiva”, frase de Manuel de Pedrolo,
cosa que l’organització descriu
com a “violència positiva”. Entre
les actuacions hi ha els monòlegs
feministes d’Ana Polo (dissabte 18,
17 h), la nit feminista que encapçala El pèsol feréstec (dissabte 18,
21.30 h) i la Sorollada amb grups
com Sandré, A tomba oberta, Ursa
i Ósserp (diumenge 19, 21.30 h).

•
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El pregó

Elena Carreras
pregonera de la Festa Major de Gràcia 2018

“Quan les dones tenim
càrrecs, els obviem”
En Joan i ella es van conèixer
als 15 anys al Centre, participava
a l’esplai fent cercaviles amb el
grup Pamipipa, i era membre de
la vocalia de dones de l’Associació
de Veïns de la Vila de Gràcia.
Van tenir dos ﬁlls: Jeroni (25
anys) i Francina (22). Actualment
és cap del servei d’Obstetrícia
i Ginecologia de l’Hospital
Universitari de la Vall d’Hebron
i un referent mundial en la seva
especialitat, segons Forbes.
Clara Darder

Amb tanta feina es pot ser dona i mare?
Sí, les dues coses. Aquest és el gran repte.

Ens podrem recuperar de les retallades? Ens han fet
molt mal?
Els sanitaris, en general, ho hem sostingut com hem pogut i s’ha notat molt poc. Diuen que la Sanitat està transferida, i no ho està. Estan transferits els diners i no com
distribuir-los. Preguntem-nos: què volem en Sanitat? Fins
que no siguem independents no ho arreglarem.
La teva feina és apassionant: la separació de dues bessones en una operació neonatal, la implantació de l’anella
cervical per evitar els parts prematurs, i més avenços en
obstetrícia i ginecologia.
Recordo el moment de com vam separar-les, les bessones. La part positiva és que elles dues estan molt felices.
La part negativa és l’estrés que hi va haver. El pessari
cervical és per evitar el part prematur. Ja estava inventat
però ningú s’havia preocupat de demostrar que funcionava. I nosaltres ho hem fet. És la nostra primera gran
publicació internacional d’impacte i el que dóna sentit a
les hores que hi dediquem. Tenim un equip extraordinari que ho tira endavant.
Has fet feliç moltes famílies.
La coresponsabilitat del metge amb el pacient és veure
com és, com li dónes les notícies, com li entra la informació, com t’impliques... La gent jove s’abraça molt més que
abans. Una pacient em va abraçar i vaig veure que ella
ho necessitava. Posteriorment m’he abraçat a moltes altres pacients. Ens hem d’implicar, intentant no endur-nos
massa preocupacions a casa.

A què has renunciat?
A l’oci. I no el trobo a faltar. No recordo en cap moment a
la meva feina haver mirat el rellotge. M’ho passo molt bé.
Quan em jubili deixaré de fer de metgessa. Em queden 7
anys i em dedicaré a mi.

Diuen que és millor que els metges no sentiu emocions
amb els pacients.
No hi estic d’acord. El dia que deixi de sentir per la meva
feina i els meus pacients, plegaré.

Tants càrrecs ens allunyen dels pacients?
Jo crec que ens hi apropen. Quan fas assistència clínica
la relació amb el pacient és d’un a un: recompensa immediata. Quan tens un càrrec no, però la inﬂuència ajuda més persones.

Com treballes emocionalment les decepcions a la feina?
Tens el component d’equip amb qui et pots deixar anar i
ens recolzem entre nosaltres. També a Vall d’Hebron tenim una psicòloga especialista en dol perinatal, per fer
costat als pacients i famílies però també als professionals.

Carreras, després de l’entrevista, a la seu del Districte. Foto: S.M.

Ens dóna eines per poder implicar-nos i després no emportar-nos-ho a casa.
Com es treballa des de l’anonimat?
No treballes per ser famós. Hi ha metges molt mediàtics i
segur que això té recompensa amb ajudes econòmiques,
però també hi ha la capacitat de donar un bon servei amb
l’estímul de millorar cada dia més. És una sort tenir una
feina com aquesta.
Què signiﬁca Gràcia per tu?
El barri on he fet les arrels i on he après les coses més importants de la vida. De jove vaig haver de decidir: o cercaviles o estudiar medicina. Vaig continuar amb la vocalia
de dones de l’Associació de Veïns, al 1978. Em va marcar
molt. L’avortament no era legal i nosaltres informàvem a
les joves que volien avortar a Montpeller. Érem molt valentes. Després vaig contactar amb la Lliga de la Llet, on
vaig descobrir el valor dels grups d’ajuda mútua, que després he aplicat a les meves pacients.
Què signiﬁca ser pregonera?
El pregó t’obliga a fer una lectura de vida. Quan el meu
marit m’ho va dir, jo estava al congrés mundial de medicina fetal a Atenes. Li vaig preguntar si era una broma.
Què diràs al pregó?
Hem de reivindicar el paper de la dona a la societat. Quan
les dones tenim càrrecs, els obviem. Escollim la proximitat i no expliquem tot el que fem. Les dones hem de tenir
mirada de dona per progressar com a societat.
Vergonya?
M’aclapara i molt. Si acceptes una responsabilitat com
aquesta, has de fer-ho bé. El mèrit es guanyar-se el públic.
És tot un repte.
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200+1

Retorn
Èric Lluentt

D

es de l’exili econòmic, la
Festa Major de Gràcia és
més aviat un record, un
temps pretèrit en què la joventut es dissolia entre la gentada
que omplia places i carrers nit i
dia, amb regust a cervesa i cava i
sardina i butifarra. El darrer cop
que vaig viure una Festa Major
va ser l’any 2015, l’estiu abans de
marxar de casa. Vaig ballar una
rumba amb la gent de la placeta de Sant Miquel, prèvia d’una
ressaca de dos dies memorable.
Per qüestions de l’atzar, aquest

Brindeu pels que
no hi són i pels
que aquest any
no hi poden ser.
Visca la llibertat!

15 d’agost seré unes poques hores a Gràcia abans d’embarcarme de nou a l’avió que en quatre horetes et planta a tocar del
Pol Nord. És un retorn, tímid,
però retorn, al cap i a la ﬁ. Amb
poques hores per gaudir de la
festa, no aspiro a veure tots els
guarnits ni a dansar totes les
músiques. Seuré una estona a
la placeta, veient passar la festa, tot repensant les hores i les
nits d’uns anys en què celebrar
era l’únic oasi d’una vida precària. Amb l’anhel de poder gaudir ben aviat d’una Festa Major
completa, amb els seus set dies i
les seves set nits, qui sap si l’any
vinent o ja als nous anys vint,
us desitjo una molt bona edició
200+1, doncs, malgrat tot, cal
celebrar. Brindeu pels qui ja no
hi són i pels que aquest any no
hi poden ser. Alceu una copa de
cava ben freda i brindeu. Visca
Gràcia! Visca la vida! I visca la
llibertat!

•

El primer premi 2017
Travessia de Sant Antoni
s’encomana als déus pagans per
recrear Studio 54 en un temple grec
Olimp 54 aposta per un món mitològic de dia i per un Manhattan setanter
de nit, i per allà passaran des de Miqui Puig ﬁns a Mazoni o Ferran Palau

Òscar Mejías

L

a Travessia n’ha tingut
prou amb quatre anys per
arribar al més alt i, si l’any
passat els Travessierus i les
Travessieres van aconseguir arribar a l’Olimp, aquest any
són ells qui ens el porten a Gràcia.
L’Olimp 54 és el nom que portarà el
carrer durant aquesta Festa Major
de Gràcia 2018. La primera part del
nom segurament tothom la pot visualitzar, però el 54 és el que crida
l’atenció. Aquest número sorgeix
de la imaginació dels components
de Travessia, que han volgut donar el seu toc personal a la llar dels
déus grecs: convertir-la en una festa emulant la mítica discoteca de
Nova York, Studio 54.
Lluny de tenir pressió amb el
primer lloc de l’any passat, la gent
de la Travessia de Sant Antoni ha
decidit continuar innovant i gaudir del viatge que suposa guarnir
un carrer, com ho porten fent des
de fa cinc anys. “La pressió ens la
posem nosaltres mateixos, perquè el que ens agrada és guarnir”, comenta la Henar, una de les
components més destacades de
Travessia. “Dèiem: l’any que ve ens
calmem una mica” explica, “però
un s’engresca, l’altre més i ja se
sap”. De fet, és tanta la seva motivació i les ganes de superació que
un dels motius per haver afegit la
temàtica de discoteca va ser evitar que, amb l’Olimp tan blanc, el
guarnit s’acabés assemblant massa a l’any anterior.
Amb aquests dos components
temàtics tan diferents, l’Olimp
54 pretén tenir dues ànimes ben
diferenciades: la diürna i la nocturna. Els decorats amb motius
grecs volen portar el visitant al
mon mitològic i, quan es faci fosc,

Membres de Travessia treballant al carrer per poder avançar en les estructures del guarnit. Foto: Òscar Mejías

la il·luminació pretén transportar
al Manhattan de ﬁnals del 70. Un
temple grec donarà la benvinguda
al carrer, que conduirà a una plaça Anna Frank transformada en

els actes
principals

l’Apol·lo, per acabar acomiadant el
públic amb un gran Pegaso al ﬁnal
de la Travessia.
Aquest original guarnit servirà
d’embolcall a tota la llista d’acti-

Dijous 16 d’agost
Mazoni. Pop-rock, a les 23.00 h
Dissabte 18 d’agost
Miqui Puig i Sinead Savage & The Flytones. Pop i blues,
a les 23.00 h
Diumenge 19 d’agost
Ferran Palau. Pop. Vermut musical, a les 12.00 hores
Dilluns 20 d’agost
Orquestrina Trama. Folk, a les 23.00 hores

vitats que la Travessia té preparades. El primer dia no faltarà
el ja clàssic Speed Dating (cites
ràpides), que es porta fent des
del primer any de la Travessia.
És una de les activitats més demandades, tot i que “no sabem si
mai n’ha sortit una parella o no”,
diu la Henar. Després d’aquesta
arrencada hi haurà unes d’aquelles Olimpíades de la Grècia clàssica per a poder gaudir amb tota
la família. Tot anirà acompanyat d’altres activitats, com tallers d’origami, vermuts musicals o activitats per a infants. I
cal destacar sobretot al vespre
els concerts de gent tan reconeguda com Mazoni, Ferran Palau o
Miqui Puig a l’escenari de la placeta Anna Frank.

•

El segon premi 2017
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Joan Blanques de Baix de Tot
recupera l’estil realista recordant
la clàssica llibreria Lello de Porto
Un món de llibres i modernisme és la proposta del carrer, que l’any passat va
aconseguir el segon premi amb ‘Fot-li verd’ i que enguany s’arrisca amb dissenys nous

Piles de llibres cedits pels veïns com a detall del guarnit de Joan Blanques de Baix de tot. Foto: S.M.

Laura Roig

J

oan Blanques de Baix de Tot
serà enguany un viatge a
Porto. Concretament a la llibreria Lello, el local històric
de la ciutat portuguesa. Sota
el títol Lello a baix de tot, el carrer es
mimetitzarà amb l’estil modernista
del local reconegut mundialment:
ningú podrà obviar, per exemple, la
colossal escala de caragol que encapçalarà el carrer i que convidarà el visitant a submergir-se en un
món de llibres. Si l’abstracció i la
fantasia de somniar un món imaginari deﬁnien la temàtica de l’any
passat amb la proposta Fot-li verd,
la proposta d’enguany ve determinada per una localització molt deﬁnida. La Bettina explica que s’han

d’inspirar en “allò que ja existeix” ja
que, “tot ve donat per l’objecte inicial”. El carrer, doncs, s’omplirà de
llibres, vitralls de colors i la calidesa pròpia del modernisme.

els actes
principals

És el primer cop des del 2011,
primer any que van presentar-se,
que el carrer escull una temàtica
basada en un espai interior i concret. L’element central d’aquesta

Dijous 16 d’agost
La Banda del Panda. Rumba, a les 23.00 h
Divendres 17 d’agost
Tori Sparks. Folk-rock, a les 19.30 hores
Dissabte 18 d’agost
No Estamos Locos, Bourbon i The Incorregibles Blues
Band. Rumba, rock i blues, a les 23.00 h
Diumenge 19 d’agost
The Healers. Tribut a Van Morrison.
Rock, a les 23.30 hores

edició serà la reproducció de l’escala de caragol de la llibreria portuguesa. Aquesta obrirà el tram
per Travessera de Gràcia i serà
l’entrada al local. Un cop dins,
làmpades, vitralls i columnes decoraran la zona central, que estarà protagonitzada per prestatgeries plenes de llibres. El tancament
per Ramón i Cajal serà una reproducció de la façana exterior de la
llibreria. “És tot un repte”, diu en
Josep. Per aportar l’escalf propi
d’una llibreria, el sostre estarà cobert per uns ﬁnestrals de colors i
una il·luminació tènue.
Resulta complicat deﬁnir l’estil
propi de Joan Blanques de Baix de
Tot si no és per la seva versatilitat. Per a aquest carrer, cada edició és totalment diferent a l’anterior, ja que prioritzen sortir de la
zona de confort i no encasellar-se
amb allò que ja dominen. Si una
cosa tenen clara és la “no ﬁxació”
en maneres de fer molt concretes.
Per aquest motiu, enguany s’han
llançat a provar amb dissenys que
no havien treballat mai.
Actualment, la comissió del carrer està prou tranquil·la respecte
del volum de feina que els queda.
Encara que les festes siguin a tocar, en entrar al seu local es respira un aire distès i alegre. El que ho
ha permès ha estat la rigorosa organització de totes les tasques, de
manera que el 15 a les vuit del matí
pugui estar tot el guarnit muntat.
Ara, una de les feines més costoses
és la gestió humana: perquè tot funcioni en Josep creu que “la conﬁança mútua és essencial”. Des que
guarneix, Joan Blanques de Baix de
Tot no ha baixat de la setena posició
en la classiﬁcació. Tot un mèrit per
a un carrer que va començar amb
poc més de tres persones i, amb els
anys, ha sumat adeptes gràcies al
seu caràcter obert i acollidor.

•

200+1

De nou, la festa
Sara Rañé

D

es de la Festa Major de l’any
passat, interrompuda pels
atemptats terroristes de la
Rambla, s’han anat succeint acceleradament un munt d’esdeveniments: els fets de Setembre i
Octubre, l’aplicació del 155, l’exili
del president, la detenció i l’acusació de rebel·lió dels polítics
independentistes, les diﬁcultats
per formar nou govern, la caiguda inesperada de M.Rajoy. La
demanda continuada de llibertat per als presos. Però aquest
any, com qualsevol altre, la fes-

La festa serà una
altra vegada una
multiplicitat de
festes, de formes
de fer-la i viure-la

ta torna. Com cada agost, torna
igual i diferent, prop i lluny de
la realitat. A cada carrer també
tot és igual i diferent, els veïns i
veïnes ja no són, potser, els mateixos que fa uns anys però tot
segueix i torna a començar: la
recerca de temes, l’elaboració
del disseny, la recollida de materials, la confecció lenta i pacient
dels guarnits, els concerts. La
calor i la xafogor. El treball i la
il·lusió, l’afany perquè tot quedi
bé. La festa serà una altra vegada una multiplicitat de festes,
de formes de fer-la i de viurela. Seguirà debatent-se, entre el
nou i el vell, entre passat i futur,
intentant conservar la identitat
i alhora transformar-se acollint
noves expressions culturals i urbanes. La festa, calidoscòpica,
serà un temps i un espai de fantasia i de màgia. Un punt on la
quotidianitat i el temps ordinari
quedaran, de nou, en suspens
durant uns dies.

•

El tercer premi 2017
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Jesús imagina el món dels
somnis en una proposta feta per
l’alumnat del Patronat Domènech

200+1

Fa 200 anys
Lluís Bou

F

a 200 anys, coincidint amb
la primera Festa Major de
Gràcia documentada en
l’aplec de can Trilla, s’estaven
produint les independències
dels països de l’Amèrica Llatina.
El 1810 es va independitzar
Veneçuela, el 1816 ho va fer
l’Argentina, el 1818 Xile, el 1819
Colòmbia, el 1821 Mèxic, el 1828
l’Uruguai. En gairebé tots els casos van transcórrer entre 6 i 8
anys des del primer pas cap a la
independència ﬁns al reconeixement deﬁnitiu. El cas més excepcional va ser el de Cuba, amb
les primeres protestes del 1868
i el reconeixement ﬁnal de la independència el 1902.
És molt curiós com Espanya
no es va sentir en crisi ﬁns al
1898 quan les independències ja
eren nombroses, en el moment
que es va conﬁrmar la separació de Cuba i de les Filipines. En
aquell moment va aparèixer el
ressort de l’orgull ferit espanyol, brou de cultiu de la dictadura de Primo de Rivera i la de
Franco, i que ha arribat ﬁns als
nostres dies. Espanya no va pair
la desfeta colonial perquè l’orgull ferit es va convertir en un
dels signes d’identitat de l’espanyolisme. I el manté.
Tot plegat té moltes conseqüències, perquè el deep state
hispànic està amarat d’aquesta
cultura de l’orgull ferit. Els discursos dels dirigents del PP o de
Cs apel·len a aquest ressort de
la seva cultura política, i els de
Josep Borrell i José Bono, també. L’espanyolisme a Catalunya
es mobilitza només per aquest
assot en negatiu: el desastre del
1898 en la ment.
Naturalment hi ha gent que
està a favor de reformes però no
són una massa suﬁcient ni tenen el poder per decantar la balança. Espanya viu des del XIX
enrocada. Els intents de regeneració real fracassen, i ara ho ha
fet el pacte de la Transició.

•

El segon any del carrer, després de la ‘Metamorfosi’ que els va elevar al podi en
el seu debut, planteja un guarnit que arrenca en el moment d’agafar la son

Maite, veïna del carrer Jesús, fent els atrapa-somnis seguint la tradició dels indis americans. Foto: Silvia Manzanera

Silvia Manzanera

C

arrer nou. Nervis, expectació, il·lusió. Resultat: tercer premi en el concurs de
guarnit i explosió d’alegria.
L’experiència viscuda l’any
passat ajuda davant possibles dubtes però han tornat a la feina -bé,
no l’han deixada en cap momentamb ganes de superar-se. La manera de trobar la idea que ha inspirat
el guarnit de Jesús ja és tota una declaració d’intencions: un membre
de l’Associació de Famílies de l’escola Patronat Domènech va proposar
a la comissió una col·laboració amb
els infants de cinquè, que es va traduir en una xerrada al centre per
part d’alguns membres del carrer.
Els petits van posar sobre la taula
30 idees, de les quals se’n van selec-

cionar 14. Al ﬁnal la guanyadora va
ser el món dels somnis.
“Van fer vídeos en grups de tres
per explicar com desenvoluparien
el decorat”, explica l’Anna, “amb
tots els detalls”; ella va ser l’encarregada de fer la xerrada al centre.
Els infants han demostrat gran

els actes
principals

imaginació amb les seves propostes, que es materialitzaran en un
munt de despertadors, d’atrapasomnis, d’ovelles. “Hem buscat elements simpàtics per explicar una
història”, diu l’Ester.
A Jesús, ja s’ha vist, són molt
fans de les històries. El guarnit-his-

Dissabte 18 d’agost
República Rumbera i Alma De
Pato. Rumba, a les 23.00 h
Diumenge 19 d’agost
Karaoke d’havaneres. Sopar de veïns, a les 20.00 h
Dilluns 20 d’agost
Mariona Sagarra. Vermut musical, a les 12.30 hores
Àngel Daban. Animació infantil, a les 18.00 hores

tòria d’enguany començarà amb
un persona al llit conciliant la son;
i comptant ovelles, esclar.
“El reciclatge és la base del nostre decorat”, remarca el Jordi, “i
tots els elements estan fets amb
material que hem anat recollint
i també que hem trobat al carrer
(perquè han anat de cacera). Una
de les troballes més aplaudides ha
estat un matalàs de llana, perfecte
per fer el cos de les ovelles, que llueixen una simpàtica cara feta amb
el seient d’una bicicleta. També hi
ha una fase d’atrapa-somnis, un objecte que els permet jugar amb el
binomi son i malson. Aquests elements tant actuals formen part
de la cultura ancestral dels indis
americans, i les veïnes de Jesús,
com ara la Maite, segueixen la manera de fer dels seus creadors. Són
conscients del límits del carrer, així
que la seva aposta és el sostre i les
portalades; elements amb els què
volen sorprendre enguany i dels
que no volen revelar res. Secret.
“També hem tingut en compte la
il·luminació, que sense que sigui el
nostre punt més fort, enguany volem arriscar”, apunta el Jordi.
Aquests dies, ara que el ritme de
feina s’intensiﬁca, hi ha més mans
al local de Jesús. Però d’aquestes,
mai en sobren. Per això han fet un
vídeo promocional per animar més
veïns i veïnes a sumar-s’hi. “És una
feina de tot l’any, una activitat autogestionada, i una oportunitat de
crear un espai de trobada”, deﬁneix
el Jordi. Igual que l’any passat, no
tenen cap aspiració de guanyar un
premi al concurs però se senten orgullosos de la feina feta. I aquí estan, una tarda de ﬁnals de juliol.
Les mans del Gerard de 16 anys, i
les de l’Anna, de 77. Uns grans collaboradors, diu l’Ester, “fabricant
coses que semblen de veritat amb
material recollit del carrer”.

•
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Comptador a zero
Meritxell Díaz

Q

uantes vegades cal tornar
a començar? Ja sigui per
voluntat pròpia, ja sigui
per imposició, sovint la vida ens
fa posar el comptador a zero,
tornar a la casella de sortida.
Quan hem assolit una posició
a la zona de confort, un canvi
buscat o esdevingut sacseja el
nostre status quo i posa tot cap
per avall. No ens queda més remei que reunir forces, d’allà on
es pugui, per tornar a aixecar, a
construir. Podem mirar enrere,
però sempre sense enyorança,
amb el convenciment que allò
que ve serà millor. I així, imaginarem un demà lliure de fantasmes del passat, sabent que cada
etapa viscuda és una experiència sumada. Tornar a començar,
amb incerteses i pors, i amb el
pessigolleig que genera allò desconegut. I també amb l’emoció
de prendre de nou el timó.
Així mateix, els festers i les
festeres posen el comptador a
zero any rere any, per passar
pàgina i oblidar des de pluges a
aldarulls o vandalisme amb els
guarnits i, com si res, tornen a
reinventar la Festa, a crear nous
decorats encara més originals, a
deixar-se la pell perquè els visitants gaudeixin de bona música,
bon menjar, bon ambient, a fer
possible que durant una setmana el món posi el focus a Gràcia.
Com si cada Festa fos la primera... tot i que ja en són 200+1.
Perquè, quantes vegades cal
tornar a començar? Tantes com
sigui necessari.

•

El quart premi 2017
Espai, velocitat i temps, la fórmula
màgica de Fraternitat de Baix,
plena de coets, estrelles i satèl·lits
Fidels al seu estil amable i dolç, la comissió del carrer adopta la ﬁlosoﬁa slow per crear
sense presses un espai imaginari on s’han reutilitzat materials de guarnits anteriors

Carina Bellver

E

= V · t. No, no és la recepta secreta de la Coca-cola.
És el càlcul matemàtic que
resumeix el guarnit de
Fraternitat de Baix. Per
als qui van deixar la física enrere
fa molts anys, cal refrescar la memòria: es tracta de la fórmula que
permet calcular l’espai i que, a la
vegada, esdevé molt més que una
equació. Espai, velocitat i temps
són les tres variables que condicionen la dinàmica de treball del
dia a dia de qualsevol dels carrers
que guarneixen per Festa Major.
“El nostre espai s’ha elaborat a
una velocitat cada cop més elevada durant un temps determinat
per omplir un espai concret, el
nostre carrer, que es podrà visitar
si sou capaços de passejar a una
velocitat i un temps també determinats”, explica la Marta Soteras.
En aquest cas, un món extraplanetari ple a vessar de coets, naus
espacials, estrelles i alienígenes
però sempre amb l’estil amable i
dolç, característic de Fraternitat
de Baix. “Per molt que ho intentem, no podem fer res fosc”, confessa la Marta, que també explica
que amb aquest “espai imaginari”
volen superar la mala estrella de
fa 13 anys. “El primer any que vam
guarnir, vam triar l’espai però la

Alguns dels alienígenes que formaran part del guarnit de Fraternitat de Dalt. Foto: Carina Bellver

nit de muntatge va caure un xàfec
que ens va fer malbé tot el sostre.
Va ser impossible recuperar-lo i
les poques coses que van aguantar
van caure quan vam tirar la traca.
Des d’aquell dia, mai la llancem a
dins del carrer”, recorda la Marta.
Després de tants anys de presses i nervis per acabar a temps,
enguany l’equip de Fraternitat de
Baix ha decidit no patir. “Hem triat un tema molt genèric i ﬂexible
per treure’ns pressió i no patir
tant. No cal córrer, anem fent, sense planiﬁcació. Si fem 20 elements
bé, i si en fem 25, doncs també. Ho
fem per disfrutar-ho tot una mica
més, estar més tranquils i anar
menys estressats”, diu la Marta.
A banda d’aquesta filosofia
slow, una altra de les característiques de la proposta d’enguany
és la reutilització de materials de

els actes
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Dijous 16 d’agost
La mar serena. Havaneres, rom
cremat i coca, a les 23.30 hores
Dissabte 18 d’agost
Swingmaniacs. Nit de swing.
Classe oberta, a les 23.00 h
Diumenge 19 d’agost
Rondalles i contes de la Festa Major de Gràcia
amb Teresa Vergés. Conta contes, a les 12.30 h

guarnits anteriors, una aposta que
condiciona molt la posada en escena. “És més fàcil saber què vols i
comprar-ho que no pas veure què
tens i llavors recalcular. La inspiració apareix amb el material que
tenim. Tot són retalls de porex-

pan reutilitzat i depenent del que
hi ha, fem les formes de les bestioles. Ara tenim més despeses i intentem gastar el mínim. Per això
hem decidit aproﬁtar el material
que ens sobra, perquè ja no podem
guardar més”, rebla.

•

Verdi, 40 anys
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Verdi, el primer
carrer que va
guarnir després
del franquisme
L’espai, un clàssic ara de la Festa Major,
va fer el pas des de l’associacionisme i
es va sumar a un reducte incombustible
que havia mantingut la ﬂama festera

Tres festeres de Verdi, feinejant amb el guarnit d’enguany, dedicat al món dels romans. Foto: Josep M. Contel

Josep M. Contel

A

costumats a celebrar
els 25 o 50 anys, plantejar commemorar un 40è
aniversari, lluny del que
pot signiﬁcar per a algú
que ha arribat a aquesta edat, comença a lluir panxa i a pentinar
cabells blancs, pot semblar fora de
lloc. Malgrat això, per a molts ciutadans aquesta xifra també té una
connotació política, mal comptats
són els anys que Franco va prescindir del temps normal.
El 1978 en un moment en què
diferents col·lectius de ciutadans,
a títol personal o col·lectiu intentaven recuperar l’alè perdut durant
aquest període i guanyar el carrer
per poder expressar lliurement els
seus pensaments, a Gràcia, encara
amb regidor franquista, un grup
de veïns encapçalats per l’Albert
Font van decidir que ja era temps
de tornar a fer Festa Major, su-

mant-se a un reducte incombustible de carrers que ﬁns aquell moment havien mantingut la ﬂama
de la festa. El 1979 poques setmanes després d’escollir-se el primer
ajuntament democràtic, la Festa
Major va sumar nous adeptes.

A Gràcia i a Verdi hi
ha ‘teresines’ amb
alta responsabilitat
i protagonisme
Quaranta anys després, el carrer Verdi del mig segueix treballant
cada any per mantenir la festa. En
aquests anys han canviat moltes
coses, ara al capdavant hi ha el ﬁll
de l’Albert, en Sergi Font, els guarniments d’avui tampoc són com
els de fa quaranta anys i el carrer
Verdi amb els seus tres trams que

han guarnit dins d’aquest període,
l’han convertit en un punt de referència des de fa anys.
Malgrat tot, aquesta ﬁta no es
pot prendre des del triomfalisme,
sinó des d’un vessant social, tant a
Verdi com als altres carrers i places que participen en la festa. Una
festa que es va començar a recuperar en les darreres alenades del
franquisme, que els de Verdi donaren una empenta i que la suma de
tothom ha permès anar-la desenvolupant i transformant.
Una d’aquestes metamorfosis ha estat la incorporació de la
dona a la festa, que l’ha canviat i
feminitzat en gran part. Com a la
sèrie Teresines S.A, unes senyores
grans que vivien en la ﬁcció al carrer Verdi 30 hi participaven en la
festa, a Gràcia i a Verdi hi ha moltes teresines, algunes de les quals
amb molta responsabilitat dins
de cadascuna de les associacions,
que a banda de mantenir la tradi-

ció en són les grans protagonistes.
Han estat quaranta anys de canvis,
el primer, que tothom té quaranta anys més i això pot fer que les
coses es valorin diferent, malgrat
això, tots els canvis han estat positius; per altra banda, no es pot renunciar a l’evolució de la societat
i aquesta evolució primer ha per-

els actes
principals

mès fer millors guarnits, i segon,
a tenir més coneixement, cosa que
facilita poder ser més sensibles
amb l’entorn. Si tot això ho pot
aportar la festa, només cal deixarse anar i descobrir l’entorn. Moltes
gràcies als amics de Verdi i a tots
els que fan possible que a Gràcia
triomﬁ l’altruisme.

•

Dimecres 15 d’agost
Albert Malla ‘Hasta luego cocodrilo’. Punxadiscos
A les 23.00 h
Divendres 17 d’agost
Arrels de Gràcia. Rumba, a les 23.00 h
Dissabte 18 d’agost
Aires de Rumba (Components de Sabor de Gràcia).
Rumba, a les 23.00 hores
Diumenge 19 d’agost
Homenatge al 40è aniversari de Verdi del Mig, a les
18.00 hores

Opinió convidada
Associació de Veïns de Verdi del Mig

Verdi del Mig (1978-2018), 40 anys d’història

C

orrien els anys de després del còlera, anys
d’esperança i d’il·lusió, anys de lluita per un
barri que no fos trinxat pel nefast projecte de
la Via O. Eren temps de canvis i Gràcia, la antiga Vila de Gràcia, no en va estar al marge.
Ni ella ni la seva, aleshores, històrica Festa Major, encara dibuixada amb un verd salvatge i verge en idees i
somnis, que només poden recordar algunes persones
grans, amb certa nostàlgia i amb alguna raó de pes.
I va ser un 1978, en plena efervescència del que havia de ser nou i fotograﬁat, ara sí, en color, quan l’Albert Font va decidir engegar el carrer de Verdi, entre
els trams de Robí i Providència, un projecte que reivindiqués la força de l’associacionisme veïnal, des de la
participació a la Festa Major de Gràcia i des d’aquella
democràcia que se’ns anunciava com el pas ﬁnal cap a
la llibertat (?) després d’una dictadura militar feixista.
Un projecte de barri per a la gent del barri. Un projecte
que enllaçava passat i futur amb un present ple d’anhels per escrutar, tot i que els temps, com sempre, mai
van ser fàcils. Primer, perquè la Festa Major de Gràcia
patia en aquells anys una greu crisi de participació,
només quatre sumaven el total de carrers guarnits en
aquella edició de 1978. Segon, perquè embarcar-se en
fer un guarniment digne amb una programació adient no era cosa fàcil, sense un local permanent i sense

diners que es buscaven de sota les pedres mentre es
feien sortejos i rifes. Tot un acte heroic! I tercer, perquè la idea era que, tant el projecte de l’associació com
el de participar a la Festa Major, es consolidés fefaentment i de manera cohesionada entre tot els veïns/
nes. I així va ser, gràcies a la feina entusiasta del mateix Albert Font i de gent com en Francesc -Paco per
als amics-, Ruiz, Manel Rodés o de Maria del Carme
Cuixart i Josep Carracedo, entre molts d’altres. Era
el moment que de la il.lusió es va passar al projecte i
d’aquest a una realitat que, entre una cosa i una altre,
aquest 2018 fa 40 anys d’història i de vida.
Quaranta anys d’història i de vida, com tantes altres associacions, que caldrà preservar, si cal amb
les dents, davant les noves realitats que viu el nostre
barri i la ciutat que l’envolta. Realitats que ens parlen de l’expulsió dels veïns/nes de casa seva en nom
d’una especulació immobiliària sense escrúpols, que
els pijoprogres de torn han deﬁnit com a gentriﬁcació. Realitats que ens parlen dels qui han fet de la Festa
Major de Gràcia una festa personal -massa vegades
allunyada dels veïns/nes del barri i de la història de la
festa- mentre reivindiquen un ús particular de l’espai
públic. O realitats que ens parlen de la constant massiﬁcació de la festa (recordar que els anys vuitanta, des
de l’Ajuntament de Barcelona, es va començar a pro-

Aguantem per fer realitat la idea
que Gràcia torni a ser un barri
millor, ﬁns i tot per poder-hi viure
mocionar la Festa Major de Gràcia com la festa major
d’estiu de Barcelona) amb la conseqüent problemàtica de convivència que això comporta i, segons els diferents equips de govern, de difícil solució.
En tot cas, i més enllà d’aquests i d’altres arguments, des de l’Associació de Veïns de Verdi del Mig sabem, i més després de 40 anys d’història, que la Festa
Major de Gràcia és la nostra i, per tant, la vostra festa.
I que aguantarem ﬁns que el cos ens digui prou o ﬁns
que se’ns acabin les virolles.
I és per això que us convidem, si voleu, un any més,
que us passeu per allí, que mireu i pregunteu, perquè
només d’aquesta manera podrem fer realitat la idea
de l’Albert Font i de tots els Alberts Fonts que encara
anhelen que Gràcia torni a ser dels seus veïns/nes i de
la gent capaç de fer i refer, enmig de paper encolat i
molts somnis, un barri millor per a tots nosaltres, ﬁns
i tot per poder-hi viure.

•

La resta de carrers
Miyazaki, Mèxic, els
videojocs o l’antiga Roma
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Guarnits de pel·lícula, un celler del segle XIX, una sastreria, la tardor
i ﬁns i tot Peppa Pig, protagonistes dels guarnits de la Festa Major

a la donació d’una gran quantitat
de pantalles, el carrer ha aproﬁtat
per reciclar el material electrònic
i preparar un guarnit que serà tot
un homenatge a l’època clàssica
dels videojocs. Fins a sis màquines recreatives estaran disponibles per jugar a videojocs clàssics
com Space Invaders, Street Fighter
2 o Pacman; a més, una de les màquines estarà adaptada per a nens
més petits i persones amb mobilitat reduïda. Addicionalment, tot
el carrer estarà guarnit amb pantalles que representaran les icones més reconegudes dels videojocs, i al ﬁnal del carrer hi haurà
un joystick de dos metres amb el
qual es podrà jugar al Tetris en una
pantalla gegant.

Marc Vilajosana
Berga
Jungla Berga. Lloros, periquitos,
tucans... El carrer Berga es convertirà en un entorn selvàtic ple
d’ocells de tot tipus de formes i
colors. Més de quatre-centes aus
conformaran el guarnit del carrer,
recreades totes amb elements reciclats, com ampolles de cervesa,
cartró o paper. El guarnit rebrà els
visitants amb un ocell gegant a la
seva entrada, que donarà pas a un
carrer ple de plantes i arbres en què
els ocells seran els principals protagonistes.
• Activitat recomanada. Vermut
amb música Country. Dijous 16 a
les 12.00h.

Ciudad Real
Totoro i els seus amics. Ciudad
Real aportarà el toc oriental a la
Festa Major amb una representació de l’univers cinematogràﬁc
del cineasta Hayao Miyazaki, que
es caracteritza per un estil d’animació molt personal. Els missatges antibel·licistes de les seves
pel·lícules, les protagonistes femenines i l’estètica màgica de les
seves pel·lícules estaran molt representats en el guarnit. Hi haurà
elements molt característics, com
el castell ambulant de la pel·lícula
homònima, el drac d’El viatge de
Chihiro, el clàssic Totoro d’El meu
veí Totoro o el gatbús del mateix
ﬁlm, en el qual hi haurà un espai
per fotograﬁar-s’hi.
• Activitat recomanada. Taller de
ceràmica. Dijous 16 a les 16.00 h.

Fraternitat de Dalt
Vi Frater My Friend. Fraternitat
de Dalt es vestirà amb un toc rústic per representar una bodega de
vins d’una masia del segle XIX.
L’entrada al carrer serà l’entrada
al mateix celler, la construcció de
la qual es basarà en elements arquitectònics catalans. Dins del celler
es mostrarà tot el procés de creació
del vi, des de la premsa del raïm a
la maduració, i al ﬁnal de la bodega
hi haurà un bar on se servirà el vi.
La fusta, reciclada, serà l’element
predominant del guarnit.
• Activitat recomanada. Espectacle
musical Aquesta cara em sona.
Dijous 16 a les 18.00 h.

Joan Blanques de Baix
Món d’abelles. Caldrà de travessar
un rusc per accedir al Món d’abelles
de Joan Blanques de Baix, un guarnit en què aquests insectes són els
principals protagonistes. N’hi haurà de diferents mides, des de les
més senzilles, fetes amb taps de
suro, a les més elaborades, que tenen com a base ampolles d’aigua

• Activitat recomanada. Concert
Black Island. Divendres 17 a les
24.00h.
El veí de Ciudad Real Alfred Campo, retocant un dels elements de l’univers de Miyazaki que ompliran el carrer. Foto: M.V.

i que són els elements del guarnit
que més feina porten, ja que n’hi
haurà cinc-centes. A més, les abelles no estaran soles: tot un camp
de flors donarà color al carrer i
acompanyarà els visitants ﬁns a
la sortida, on hi haurà la mel creada per les abelles.
• Activitat recomanada. Blues amb
Amadeu Cases. Dijous 16 a les
23.00 h.

La Perla
Barcelona Parc d’Atraccions. El
guarnit del carrer Perla buscarà
actuar com a crítica al model de
ciutat que té Barcelona. Els responsables del guarnit creuen que
Barcelona s’està convertint en un
parc temàtic dedicat al turisme, i
fent ús de la hipèrbole han convertit Barcelona en un parc d’atraccions. La Sagrada Família donarà la benvinguda als visitants del
carrer a un guarnit que combinarà elements representatius de la
ciutat, com la Torre Agbar, l’estàtua de Colom o el Floquet de Neu,
amb atraccions típiques d’un parc
temàtic. També comptarà amb
uns cavallets que celebraran els
10 anys de participació en la Festa
Major, amb fotograﬁes de tots els
guarnits anteriors.

sia, que comptarà amb una parra
i serà una zona més tranquil·la, on
s’ubicarà la barra del bar. El carrer
ﬁnalitzarà amb un camp de girasols i un molí d’aigua funcional,
acompanyat per una contraportada que es caracteritzarà pel seu
joc de colors i moviments. Un dels
aspectes interessants serà descobrir com han aconseguit representar els Sons Rurals que titulen
el guarnit.
• Activitat recomanada. Nit de cantautors. Dissabte 18 a les 23.00 h.

Maspons
Viva México Maspones. El guarnit
del carrer Maspons serà la mescla
entre el Mèxic cultural i popular i el
Mèxic històric i salvatge: el carrer
Sant Joaquim, que parteix Maspons

en dos trams, separarà les dues temàtiques principals del guarnit.
Per una banda, hi haurà amb una
representació de la vida popular
mexicana, basada en l’arquitectura local i amb elements culturals típics com els barrets, les guitarres o
les màscares de calavera. A l’altra
banda del carrer, però, hi haurà el
Mèxic més selvàtic, en una combinació entre naturalesa i restes arquitectòniques de les cultures precolombines, que tancarà el decorat
amb un gran temple maia.
• Activitat recomanada. Concert
amb Bosonaya i Reklam!
Divendres 17 a les 23.00 h.

Mozart
Mozart Invaders. La tecnologia
envaeix el carrer Mozart. Gràcies

Perill
Videojocs Perill. El carrer Perill
proposa un viatge per mostrar la
història dels videojocs més importants del sector i que més han
marcat la societat actual i als videojocs posteriors. Space Invaders
donarà la benvinguda al carrer,
que tindrà a Tetris com a motiu
principal: el carrer estarà guarnit
amb blocs del Tetris creats amb
brics de llet i il·luminats amb leds,
i estarà habilitat un ordinador on
es podrà jugar al videojoc. Pacman
serà el coprotagonista del guarnit,
amb una gran estructura dedicada
a la bola groga. Finalment, Donkey
Kong i Mario protagonitzaran el
tram ﬁnal del carrer, amb un recorregut històric de les seves franquícies.
• Activitat recomanada. Art sonor amb 44 Quaranta-Quatre.
Dissabte 18 a les 23.00 h.

• Activitat recomanada. Torneig de
Hobby Horse. Dilluns 20, a les 17
h (infantil) i a les 19.00 h (adults).

Llibertat
Sons Rurals. Llibertat s’allunya de
la ciutat per traslladar-se al món
rural. El guarnit portarà a través
de les diferents estances d’una masia catalana: s’entrarà per un estable que durà a l’era, i més endavant hi haurà la cuina i el rebost.
D’esprés hi haurà el pati de la ma-

Els membres de Perill acceleren aquets dies el ritme per tenir a punt el seu decorat de videojocs. Foto: M.V.

La resta de carrers
Plaça del Poble Romaní
Ederlezzi. Els guarnits de la plaça
del Poble Romaní acostumen a tenir òbviament algun tipus de relació amb la cultura gitana, i aquest
any han volgut apostar per una
celebració. Ederlezzi és una festa gitana celebrada a tot el món
que commemora l’arribada de la
primavera. Durant aquestes festes és típic celebrar dinars familiars, menjar pastissos especials i
banyar-se al riu. El guarnit buscarà
representar l’essència de la festa a
través d’una casa gitana amb una
família convivint. A més, el sostre
de la plaça estarà cobert per una
bandera gitana gegant, i del sostre
cauran unes caixes de cartró amb
les banderes de tots els països europeus en els quals conviuen comunitats gitanes.
• Activitat recomanada. Concert
Pedrito. Dissabte 18 a les 23.00 h.

Plaça Vila de Gràcia
La Vila dels monstres divertits. La
plaça de la Vila es convertirà, durant la Festa Major, en un portal
a un altre món: un món habitat
per monstres de tot tipus i amb
uns paisatges totalment diferents
dels que coneixem. El motiu principal del guarnit serà una parella
de monstres de gran mida, un dels
quals comptarà amb un pou. La
resta de la plaça estarà decorada amb monstres de tot tipus de

Els nens de Mozart, jugant amb les màquines de videojocs ‘clàssiques’. Foto: M.V.

formes i colors, i el sostre estarà
cobert amb el cel d’aquest món
especial, que destaca per la varietat de colors que el compon. Cal
destacar també que els nens dels
Castellers de la Vila Gràcia han
participat en el disseny d’un dels
monstres.
• Activitat recomanada. Diada castellera de Festa Major. Dissabte 18
a les 18.00 h.

Plaça Rovira i Trias
Sastreria i Confeccions Rovira &
Cia. Amb inﬂuències de diversos
corrents artístics, però fonamentalment modernistes, el guarnit de
la plaça Rovira busca representar

Lloros i d’altres animals formaran part de la jungla de Berga. Foto: M.V.

una sastreria elegant i alhora industrial. Comptarà amb una gran
cúpula, que serà l’element central,
i amb diversos elements característics d’una botiga de roba: maniquins, emprovadors, etc. El punt
característic d’aquest guarnit és el
seu aspecte: tot estarà recobert de
papers de diari i de revista, sense
utilitzar pintura, la qual cosa intentarà rememorar una època en
blanc i negre.
• Activitat recomanada. Concert
amb Dolo Beltrán i Ultraplayback.
Dissabte 18 a les 23.00 h.

Progrés
Progrés és més vital. Progrés torna a un guarnit basat en obres cinematogràﬁques per tenyir de
verd el carrer amb la selva i
els personatges d’El Llibre
de la Selva. El tigre Shere
Khan, d’enorme grandària, donarà la benvinguda al
carrer, acompanyat dels voltors i fugint del foc que portarà
el Mowgli. A mesura que s’avança
pel carrer es van trobant personatges característics del ﬁlm, com la
serp Kaa, l’ós Baloo o la pantera
Bagheera. Al ﬁnal del carrer es trobarà l’escenari, que estarà ambientat en el temple dels micos i protegit per un enorme mico.
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Providència
Providència i els seus amics. Providència aposta aquest any per
una temàtica infantil, amb la intenció que els més petits puguin
reconèixer els seus personatges
preferits. La Patrulla Canina i
Peppa Pig seran els dos motius
principals del carrer. A l’entrada,
la torre de ràdio de la Patrulla
Canina donarà la benvinguda
juntament amb tots els seus personatges, i a la sortida hi haurà
la Peppa Pig amb la seva casa i
tota la seva família. El sostre del
carrer estarà format per núvols i
elements de molts colors, en els
quals també hi han col·laborat els
més petits.

Tordera
La tardor. La Festa Major és a
l’agost, però a Tordera s’avancen
uns quants mesos per portar-nos
la tardor a Gràcia. Els tons vermells, grocs i taronges protagonitzaran un guarnit amb molta naturalesa: el carrer basa el seu decorat
especialment en el sostre, que serà
tot un mar de branques amb fulles de tardor que cobriran tot el
carrer. A més, les portalades estaran protagonitzades pels bolets: en
una d’elles hi haurà un rovelló gegant, i a l’altra un cistell ple de bolets més petits.

• Activitat recomanada. Concert
Vermon Court i La Tribut FM.
Dijous 16 a les 23.00 h.

Verdi
Ave Verdi. Aquest any els visitants
no només es traslladaran a un altre lloc, sinó també a una altra
època: Verdi aposta per un viatge
a l’Antiga Roma, una estètica molt
atractiva en què el marbre i el raïm
no hi faltaran. Per tal que el guarnit representi el més ﬁdel possible l’Antiga Roma, els membres
del carrer han realitzat una important tasca d’investigació amb
experts en l’època, que els ha portat a preparar ﬁns a tres dossiers
de documentació i imatges de referència. A la portalada trobarem un
gran Coliseu, que donarà pas a un
passeig ampli amb un mercat. El
guarnit acabarà amb un jardí amb
pèrgoles i amb un gran déu Bacus
com a portalada de sortida acompanyat de columnes romanes.

Puigmartí
Aloha. A l’estiu fa calor, i les platges acostumen a ser l’elecció de
molta gent per combatre-la. A
Puigmartí han anat un pas més
enllà i han preparat un guarnit
basat en un dels destins turístics
tropicals més coneguts del món:
Hawaii. Les ﬂors i la cultura hawaiana seran els motius principals del guarnit: un sostre ple de
lianes de ﬂors i un bar d’estètica
hawaiana, amb dos tòtems presidint la barra.
• Activitat recomanada. Tallers i
treballs manuals infantils. Dijous
16 i divendres 17 a les 11.00 h.

• Activitat recomanada. Karaokes
Band. Diumenge 19 a les 23.00 h.

• Activitat recomanada. Ball
amb Hasta luego cocodrilo d’Albert Malla.
Dimecres 15 a les
23.00 h.

•

• Activitat recomanada. Concert
amb El Sèrio, Valtonyc (?), Sisena i
Sybarites. Dissabte 18 a les 22.00 h.

l’entrevista

Guillem Solé (Buhos): “No ens pensàvem
que la gent cantaria les nostres cançons;
ens sentim uns afortunats de l’hòstia”
Silvia Manzanera

D

eu anys després de tocar
a Bruniquer, la banda de
Calafell torna a Gràcia. El 20
d’agost pujaran a l’escenari de la
plaça de la Vila amb La gran vida,
tercer i darrer treball d’un grup
que, amb el seu rock festiu, ha escalat ﬁns als primers llocs de les
bandes imprescindibles de festa
major. Guillem Solé, cantant i llestrista, en dóna els detalls.
Els darrers anys han estat molt
intensos. Heu tingut temps de
pensar en el fenomen Buhos?
La veritat és que no hem tingut
temps de res. Ha anat tot molt
ràpid i una cosa ens ha portat a

l’altra gairebé sense pensar-hi. De
fet, durant la gira de Lluna plena
vaig escriure el disc La Gran Vida.
Estem pensant de fer una pausa
d’un any perquè trobem a faltar
trobar-nos amb els amics, anar de
calçotada i estar al nostre aire.
Quan vau començar pensàveu
que viuríeu de la música?
No ens ho hem plantejat mai perquè fer el que t’agrada és el màxim que hi ha a la vida. Fem això
perquè ens fa feliços i ni sé el
moment en què ens vam convertir en professionals. I cadascú segueix fent altres feines. El cert és
que ens sentim una afortunats de
l’hòstia. Mai ens podíem pensar
que la gent cantaria les nostres
cançons. I com que portem tota la

vida fent això, que no ens ha vingut de cop, hem gaudit de cada
moment. Hem tingut temps per
assaborir cada instant.
Feu cançons festives, sí, però
amb un missatge clar. No et surten d’una altra manera?
Sempre hem parlat de les coses
que més ens motiven i ens preocupen. Escric les coses que parla
la gent. Les cançons me les dona
la penya sense adonar-se’n, estan
a l’aire, només hi has de ser-hi
amb l’escopeta carregada.
Què ha passat amb les collaboracions al darrer disc? Ja no
us fan falta?
Ens feia il·lusió fer el disc sols. I
ens ha agradat molt el resultat.

Guillem Solé, cantant i llestrista, amb la banda al complet. Foto: Bernat Almirall

Però és el que dèiem: no és feina,
és plaer. Nosaltres seguim aquella dita de “busca’t una feina que
t’agradi i no hauràs de treballar
mai més”.
Ara feia molt que no veníeu a
Gràcia? Quins records en tens?
Vam tocar al carrer Bruniquer
potser fa deu anys, quan jo en tenia 16 o 17. I muntàvem un bon

pollastre; també erem més punkis. Ara venim d’una altra manera. De fet, fem un esforç molt
gran perquè cobrem una novena
part de la tarifa habitual. O sigui
que estem posant diners per venir a la plaça de la Vila. Però ho
fem perquè cada any escollim, de
totes les propostes que ens arriben solidàries, una festa autogestionada, perquè hi creiem.

•
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Les 50 recomanacions

La Festa
Major 2018,
dia a dia
Dimarts 14
• 18.00 h Toc d’inici amb les colles de cultura de Gràcia.
Recorregut: La Violeta-Plaça de la Vila. Carrer Sant
Joaquim
• 19.00 h Pregó de la Festa Major a càrrec de la doctora
Elena Carreras. Plaça de la Vila de Gràcia

Dimecres 15
• 08.00 h Matinades de Gralles i de foc, amb grallers,
tabalers, trabucaires i diables. Sortida: plaça de la Vila
de Gràcia.
• 12.00 h Pantanito. Rumba. Carrer de la Perla
• 13.00 h Matí de Festa Major amb les colles de cultura
popular. Presentació de l’Àliga de Gràcia. Sortida: Pla
d’en Salmeron
• 18.00 h Cercavila de Cultura Popular amb colles de
trabucaires, diables, bastoners, geganters i Sant Medir.
Sortida: Gran/Santa Àgata
• 19.00 h Coral Iaioﬂautes. Cançó combativa. Carrer
Ciudad Real
• 23.00 h Yumitus de la Payoya. Rumba. Plaça del Poble
Romaní
• 23.00 h Discípulos de Otilia. Ska. Plaça Vila de Gràcia

Dijous 16
• 19.00 h La plaça del diamant, de Mercè Rodoreda.
Lectura dramatitzada. Plaça del Swing. Plaça del
Diamant
• 23.00 h Arrels de Gràcia. Rumba. Plaça del Poble Romaní
• 23.00 h La Banda del Panda. Rumba. Carrer Joan
Blanques de Baix de Tot
• 23.00 h Yacine. World. Carrer de la Perla
• 23.00 h Mazoni. Pop. Travessia Sant Antoni
• 23.00 h Shirley Davis & The Silverbacks. Blackcelona.
Plaça Rovira

Divendres 17
• 18.00 h Lliurament de Premis del Concurs de Carrers
Guarnits. Plaça de la Vila de Gràcia

• 19.30 h Tori Sparks. Folk-rock.
de Baix de Tot.
• 20.00 h Pilar caminat i diada d
de la Vila de Gràcia i Jove Cast
Plaça de la Vila de Gràcia
• 20.30 h Concert d’orgue de Fes
Amb Maria Moiseeva. Parròqu
Maria
• 21.00 h Pregó de les festes llibe
Amb Leti i Dèlia, de Meconio. P
John Lennon
• 21.00 h Me and the Bees, The
Zephyr Bones, Sandré, L’Hereu
Escampa i Disco Las Palmeras
Festigàbal. Plaça de la Sedeta
• 22.15 h Korrontzi. Korrontzi
dantzan. Plaça del Folk. Plaça d
Sol
• 23.00 h Sabineando. Versions.
Placeta Manuel Torrente
• 23.00 h Soweto. Festes
alternatives. Carrer Sant Pere
Màrtir
• 23.00 h The Slingshots i Molly
Varlet. Blackcelona. Plaça
Rovira

Dissabte 18

• 17.00 h Ana Polo. Monòlegs
feministes. Festes alternatives.
Raspall
• 18.00 h Diada Castellera de Fes
Reus, Colla Joves Xiquets de Va
Castellers de la Vila de Gràcia.
• 21.00 h Agost, Jupiter Lion, La
Festigàbal. Plaça de la Sedeta
• 22.00 h Alavedra. Rock. Festes L
• 22.00 h El Sèrio, Valtonyc (?), S
Progrés
• 23.00 h Pau Alabajos, Mireia V
Carrer Llibertat
• 23.00 h Milkers. Covers. Carrer
• 23.00 h Miqui Puig. Pop. Trave
• 23.00 h Albert Malla ‘Hasta lue
Providència
• 23.00 h Dolo Beltrán i Ultrapla

Diumenge 19

• 12.00 h Ferran Palau. Pop. Trav
• 18.00 h Acte en Memòria de les
placa descriptiva. Plaça de les D
21.30
h 1a Sorollada amb Sand
•
Ósserp. Festes alternatives. Pla
• 22.15 h Ebri Knight. Plaça del F
• 22.45 h El gitano del futuro. Tr
John Lennon
• 23.00 h Falciots Ninja. Fusió. C
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Espais guarnits no federats i espais alternatius

Llibertàries. Plaça John Lennon
Sisena i Sybarites. Rap. Carrer

Vives i Borja Penalba. Cançó.

r Puigmartí
essia Sant Antoni
ego cocodrilo’. PD. Carrer
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Dones del 36
dré, A Tomba oberta, Ursa i
aça Raspall
Folk. Plaça de la Revolució
rap. Festes Llibertàries. Plaça

Carrer Puigmartí

Dilluns 20
• 13.00 h Mariona Sagarra. Cançó. Carrer Jesús
• 22.00 h Brush. Districte Jove Musical. Plaça del Folk.
Plaça del Sol
• 23.00 h Los Tiki Phantoms i The Lizzards. Plaça Rovira
• 23.00 h Ximenis Trio. Rumba. Carrer Llibertat
• 23.00 h Buhos. Rock. Plaça de la Vila de Gràcia

Dimarts 21
• 19.30 h Assaig de la Diada, tertúlia política i sopar groc.
Organitza: ANC. Carrer Pi i Margall.
• 20.30 h Tabalada, versots i correfoc. Plaça de la Vila de
Gràcia
• 22.00 h Capromoscow. Districte Jove Musical. Plaça del
Folk. Plaça del Sol
• 23.30 h Toca dormir. Cercavila nocturna gegants.
Sortida: Carrer Alsina

18 L’Independent de Gràcia
27 de juliol de 2018

Especial
Festa Major 2018

Després del bicentenari

Opinió convidada
Josep Mañà, comissari del Bicentenari
de la Festa Major de Gràcia

El llegat del Bicentenari:
enﬁlant el futur de la festa

L

a celebració del Bicentenari de la Festa Major
de Gràcia ha estat al llarg de dotze mesos -fruit
de la proverbial dimensió inclusiva i integradora de la festa- una magna acció i obra collectiva que ha aglutinat i trobat la complicitat
de tots els que l’han fet possible, veïns, entitats, associacions, escoles, comerciants, administracions, empreses col·laboradores i patrocinadores, etc.
La Fundació Festa Major de Gràcia, entitat que
aplega el conjunt de les comissions dels carrers, com
a impulsora i organitzadora de la commemoració,
a partir dels eixos conceptuals i ideològics amb els
que volgué conﬁgurar la celebració (Participació /
Creativitat / Transversalitat / Memòria i Futur ) ha
estat la que ha coordinat i canalitzat les gairebé 250
activitats culturals, lúdiques i festives que s’han realitzat (tallers, exposicions, espectacles, trobades, concerts, conferències, etc.).
Aquestes activitats, la gran majoria d’elles fruit de
les iniciatives de les comissions i de les propostes recollides en el procés participatiu que es dugué a terme de
l’1 de març al 13 de maig del 2016, si bé preferentment
s’han adreçat a la societat gracienca, han estat obertes
a tota la ciutadania tenint com a destinataris i protagonistes públics heterogenis i de totes les edats.
En aquest sentit, cal ressenyar que les exposicions
exhibides i les activitats realitzades a l’envelat del
Bicentenari, muntat als Jardinets, constituiren un
dels al·licients de l’oferta cultural de la ciutat durant
els quatre mesos que estigué muntat. Les esmentades mostres i actes, organitzats a l’entorn d’aspectes
concrets i de la dimensió social i cultural de la Festa
Major gracienca, a més de consolidar-la com a referent en l’ecosistema festiu català, han ajudat a prestigiar-la, fer-la conèixer amb més profunditat i a donarli una gran projecció exterior.
Si bé el principal valor de la celebració són el cúmul de vivències, emocions i sentiments que ha suscitat i deixat en el record dels festers i de totes les
persones que d’una manera o una altra l’han gaudit
i hi han participat, alguns elements signiﬁcatius del
llegat del Bicentenari són entre altres:
L’increment de documentació histórica inèdita en la
que destaca la extraordinària i valuosa ﬁlmació de
la festa de l’any 1935 donada per la Sra. Teresa Rojo.
La recuperació, posada en valor i la salvaguarda
patrimonial de l’envelat i la seva historia, acció que

·
·

Seria oportú un fòrum veïnal
per impulsar un pla estratègic
sobre l’evolució de la festa
era una assignatura pendent de la historiograﬁa
arquitectònica i etnológica catalana.
El llibre L’etern efímer. Gràcia 200 anys de festa de
Josep Mª Contel i Josep Fornés que aplega el contingut de les exposicions Guarnir el món de festa
i L’art de guarnir el carrer. Aquesta publicació a
més de document imprescindible per a conèixer
l’origen i l’evolució histórica de la Festa Major de
Gràcia, dóna, desde la perspectiva antropológica i
a través de la Festa Major gracienca, les Falles de
Sant Josep de València, les festes de San Antònio
de Lisboa i la Feria de las Flores de Medellín, una
amplia i il·lustrativa visió del fet festiu.
L’experiència del guarnit que es va fer al Carrer
Gran. Aquesta fou un petit exemple de les possibilitats que obre i ofereix la tecnología digital per a la
realització dels guarnits. En aquest cas permeté la
participació de més de 700 escolars i la personalització de cadascuna de les banderoles.
La col·laboració amb l’Escola Massana i l’Institut
Europeu del Disseny pel guarnit d’uns trams del
guarnit del Carrer Gran i la realització de la imatge gràﬁca del Bicentenari per part de l’esmentat
darrer centre, així com els vincles establerts amb
la Festa de les Enramades de Sallent i la Federació
Catalana de Catifaires han estat accions que caldria continuar per poder relacionar la festa amb
els agents actius de les festes d’altres localitats i
institucions acadèmiques relacionades amb els
àmbits del disseny i de les arts.
Tanmateix, més que l’autocomplaença per tot el
que ha activat i ha aportat el Bicentenari, aquest ha
tingut la voluntat de ser un pretext i una oportunitat per a ajudar a esperonar i a enﬁlar el futur de la
festa.
Per tal d’enfortir la vitalitat d’aquesta i per a encarar la seva continuïtat creiem que seria oportú impulsar i generar un fórum veïnal per tal de debatre,
consensuar i impulsar un pla estratègic que afavo-

·

·
·

El mapping de cloenda del Bicentenari. Foto: A.B.

reixi l’evolució i l’adaptació de la festa als canvis sociològics i de tot tipus en els que estem immersos.
Un dels aspectes urgents i crucials seria el d’endegar una imaginativa acció que mobilitzi, engresqui
i doni protagonisme a les generacions joves i als collectius dels diferents àmbits creatius de la vila per
tal que s’involucrin i s’impliquin en la festa i mitjançant aquesta puguin expressar i materialitzar el seu
potencial creatiu.
La voluntat i l’anhel del Bicentenari d’homenatjar, agraïr i reconèixer la tasca dels festers que han
fet possible l’existència i la continuïtat de la festa al llarg dels anys i de les generacions trobà un
gran ressò i complicitat en l’àmbit institucional.
Per una banda el Bicentenari fou declarada una de
les commemoracions oﬁcials de la Generalitat de
l’any 2017, per altra banda en motiu de l’efemérides,
la Fundació Festa Major de Gràcia rebé per part de
l’Ajuntament de Barcelona la Medalla d’Or al Mèrit
Cultural, i el passat mes de març el Consell Nacional
De la Cultura i de les Arts ha otorgat a l’entitat el
Premi Nacional de Cultura.
El que ha estat una dilatada celebració que requerí gairebé dos anys de gestació i preparació ja forma
part del passat. Digne de record, el Bicentenari de la
Festa Major de Gràcia quedarà inscrit en la història
cronològicament simultani al luctuós i sagnat atemptat de les Rambles i també als moments de lluita de la
ciutadania per la defensa de les llibertats democràtiques i dels valors republicans.
Llarga vida a la Festa Major en llibertat !!!

•
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El festigàbal
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El Festigàbal 2018 manté els dos
dies però creix ﬁns a deu grups

200+1

Un 1935 vigent
Albert Benet
net

El festival torna als jardins de la Sedeta després de la cancelació de l’any passat pels
atemptats del 17-A amb grups com Za!, Me and the Bees, The Zephyr Bones o Museless

L

es convulsions polítiques i
socials han desplaçat, com és
habitual, un xic, l’interès dels
ciutadans envers les coses banals, les coses que passen... Però
res no ha pogut tòrcer la voluntat dels graciencs quan es tracta
de la festa major”. Així anunciava La Humanitat, diari fundat
per Lluís Companys el 1931, el
15 d’agost del 1935, l’inici de les
activitats als carrers i places de
la vila. El país seguia en estat de
guerra i la gran notícia del diari
republicà va ser la reproducció

Companys, Lluhí i
Comorera parlen
de la monotonia
dels jorns i l’enyor
dels familiars

del reportatge que el setmanari madrileny Mundo Gráﬁco havia publicat en exclusiva el dia
anterior sobre el dia a dia del
president Companys i els consellers Lluhí (Justícia) i Comorera
(Treball) al penal del Puerto de
Sant Maria. Sense la censura
que patia la premsa catalanista,
el fotoperiodista José Montero
Alonso va entrevistar els tres líders, condemnats a 30 anys de
presó pel delicte de rebel·lió pels
Fets del 6 d’octubre. La monotonia dels jorns, la dignitat personal i l’enyorança dels familiars
són els sentiments que expressen els tres polítics, que dediquen el temps a llegir i escriure. Les fotograﬁes no recorren
a la rancúnia. Res a veure amb
la premsa madrilenya d’avui.
Recomano la relectura al president Torra (apassionat dels anys
30), abans d’assistir a una Festa
Major de nou alterada per l’arrest de polítics republicans.

•

Ignasi Fortuny

L

a música és part imprescindible de la Festa Major
i, com cada any, escamparà
pels carrers i les places de
Gràcia quan el sol comenci a baixar. Perquè a l’estiu més
que mai, les cançons pertanyen a
la gent. I així doncs, cada carrer,
un escenari, en un any on la part
més festiva de la Festa Major de
Gràcia tornarà a lluir després de
la cancelació d’aquest tipus d’actes en la pasada edició arran dels
atemptats de Barcelona de l’agost
del 2017.
Dins la teranyina d’espais engalanats que presenten variades propostes musicals, cada
any destaca la programació del
Festigàbal, que celebrarà la seva
tretzena edició dins el marc de la
Festa Major de Gràcia. Cal remarcar que la dotzena no es va arribar a celebrar per l’atac terrorista
del 17-A. Així doncs, el festival organitzat per l’associació de la sala
Heliogàbal tornarà als jardins de
la Sedeta per tercer cop des que fa
quatre anys va ser inaugurat com
un petit oasi musical indie dins la
festa major.
El Festigàbal 2018, marcat per
la cancelació del 2017, presenta en
el seu cartell d’enguany diverses
bandes que no van poder tocar-hi
l’any passat. Un festival que creix
en grups i que se celebrarà el divendres 17 d’agost i el dissabte
18. Deu bandes repartides en dos
dies de música als jardins de la
Sedeta, un espai consolidat ja després del conﬂicte cerveser que va
obligar a emigrar al Festigàbal de
la plaça Rovira el 2015. Respecte
al cartell de l’any passat que no
es va poder desplegar repeteixen
Me and the Bees i Museless. Els
primers faran el divendres 17 el
que no van poder dur a terme al
passat Festigàbal: presentar l’àl-

bum Menos mal (2017). La segona,
que, si l’any venia del Primavera
Sound, aquest any arriba directe
del Sónar, tocarà dissabte 18 en
format dj set.
A més de Me and the Bees, la
primera jornada també comptarà amb una altra banda que ja
sap que és tocar al Festigàbal, el
duet punk de Manlleu L’Hereu
Escampa. El divendres també hi

haurà el noise-rock dels gallecs
Disco Las Palmeras!; el quartet
(dos catalans i dos xilens) surfpop psicodèlic dels prometedors
The Zephyr Bones; i el garatge
dels Sandré.
Dissabte 18, en l’última jornada del Festigàbal, acompanyaran
a Museless uns altres coneguts de
la cita estival de l’Heliogàbal, els
Za!, que ja van tocar-hi l’any 2010.

El duet esceniﬁcarà de nou el seu
perfecte i virtuós apocalipsi en el
marc del festival. L’últim dia de la
gran cita musical gracienca serà
l’oportunitat per escoltar el rock
electrònic i experimental del trio
valencià Jupiter Lion; La Plata, un
altre grup vingut de Valencia; i els
barcelonins Agost. En resum, un
festival indie per a una vila independent.

•

l’entrevista

ZA!: “El Festigàbal és un concert amb
amics, muntat per amics i en un lloc amic”
I. F.

L

’estrambòtic duet barceloní
Za! toca el dissabte 18 d’agost
als Jardins de la Sedeta, un
dels plats forts del Festigàbal
2018, on presentaran el seu nou
àlbum, Pachinko Plex.
Un record de Festa Major de
Gràcia.
Abans de tocar al Festigàbal 2010,
vam entrar a la plaça Rovira a la
tarda venint d’empalmada d’un
festival d’Alemanya en homenatge a Frank Zappa (nit hiperboja),
vam provar so en 2 minuts i vam
tenir un dels concerts amb més
megaﬂow-assufre que recordem.
Com valoreu que aguanti, tot i
els problemes, el Festigàbal?
Ho valorem molt. ‘¡ESTO SE VALO-RA!’
Us hem vist tocar al Festigàbal, al
concert ‘Pagar la multa’... Què té

El duet més estrambòtic de l’escena catalana, posant. Foto: Cedida.

l’Heliogàbal que sempre que xiula hi sou?
Concert amb amics, muntat per
amics, tocant amb amics, en un
lloc amic i el més important:
Los Manolos tenien aquella cançó Amigos para siempre, eren
d’Hostafrancs però el seu sabor
era de Gràcia.

Bateria, guitarra, veu distorsionada. No tothom coneix Za! Com és?
Com Pedro Larrocalla de Musculman fent samplerism mentre
Decta Cúbitus fa òpera inuit.
I com és un directe vostre?
A) Un concert. B) 2 + 2 = 5. C) Pots
ballar si ets coix. D) Totes ok.

•
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El meu funeral
Ernest Cauhé
uhé

La cultura popular
L’Àliga de Gràcia es presentarà
el primer matí de Festa Major
La nova ﬁgura ha estat creada per Jordi Grau, pesa 35 quilos, té unes dimensions
de 3,40 metres de llarg per un d’ample, vesteix una corona i l’escut de Gràcia al pit

U

s convoco al meu funeral.
Serà aviat. Ho farem sobri. Sense gaire cançons
i encara menys poesia. Dues
ratlles per anunciar que s’ha
acabat. 140 caràcters. O potser
menys. Tan pocs com calgui.
La malaltia ja fa massa
temps que dura. I s’escampa. I
no té aturador. Tot va començar ja fa força temps. Va ser
just el dia que vaig fer 18 anys.
El clàssic regal enverinat. Però
quan la vaig rebre, ni jo ni ningú podia sospitar com acabaria
la cosa.
El virus s’ha apoderat del
meu cervell, abans tan lliure.
Dels meus ulls, ara secs, dels
meus dits, sempre d’ungles
mossegades, dels meus braços,
últimament pesats per la pèrdua de to muscular. I el contagi
ha estat demolidor.
La nova situació, de fet
ja no tan nova, ha creat entorns d’agradables converses.
Potser sí. I noves oportunitats.
Innegable. Però també un soroll eixordador constant. Un
intent perpetu d’amagar les
pròpies febleses i esbombar suposades fortaleses. Un passatemps robahores. Una necessitat de dopamina insaciable.
Una obligació al multitasking.
Una condemna social.
Us convoco, deia, al meu funeral. I us convido també al
vostre. Tornarem a tastar què
hi ha a l’altra vida. Si ens queden amics o parella. Si tenim
converses pendents amb la familia. Si podem estar pendents
només d’una sola cosa. Si som
capaços de llegir un conte als
nens sense que ningú més que
ells ens interrompi. Provarem
de veure si ens estimen pel què
som i no pel què semblem. Si
podem fer festa major cada dia.
Enterrem, doncs, la nostra vida
d’ara. És prémer el botó durant
3 segons i esperar que la pantalla es fongui a negre.

•

Albert Vilardaga

E

l bestiari festiu gracienc incorpora a partir
d’aquesta Festa Major una
nova figura amb la creació de l’Àliga de Gràcia.
Des del mes de febrer, el protocol festiu va començar a estudiar la proposta que veurà la llum
el dia 15 durant el Matí de Festa
Major, que es farà al Pla de Nicolàs
Salmeron, carrer Gran, Goya i plaça de la Vila, en el lluïment de les
colles davant la seu del Districte es
presentarà l’Àliga. Un dia després,
el dia 16, la nova bèstia també participarà de la sortida en cercavila
de Sant Roc, a 2/4 d’11 del matí,
acompanyant els gegants, trabucaires, bastoners i castellers.
La nova Àliga de Gràcia ha estat
creada per l’escultor de ﬁgura festiva del taller El Drac Petit, Jordi
Grau. “He necessitat dos mesos
per crear l’Àliga, em van demanar
que fos de cartó pedra i material
fàcilment reparable”, explica l’escultor, que ha acabat la seva creació a ﬁnals del mes de juliol.
L’Àliga de Gràcia pesa 35 quilos i
té unes dimensions de 3,40 metres
de llarg, 1 metre d’ample i va vestida amb una corona al cap i l’escut
de Gràcia al pit. El seu preu ha estat de 14.000 euros més IVA aproximadament, i la seva imatge vol
recordar la de l’àliga cuabarrada o
àliga perdiguera, una espècie que
actualment vola per la serralada
prelitoral.
Els encarregats de fer-la ballar aniran amb una combinació
de tres colors on predominaran
el marró, el blanc i l’ocre. Una camisa de lli de color marró que tindrà estampat l’escut de Gràcia a la
màniga, una faixa blanca, el pantaló tresquarts de color ocre, la
mitja blanca, i les clàssiques espardenyes de set vetes. La música
del ball de l’Àliga serà una melo-

L’Àliga de Gràcia, en l’inici dels treballs al taller de Jordi Grau ara fa dos mesos. Foto: Cedida

Castellers: nou cap de colla i a fer la
torre de 8 i el 4 de 9. La diada castellera
de Festa Major, com en els últims anys
dissabte a les 18 h, suposa el primer gran
repte dels Castellers de la Vila de Gràcia
a casa, després de l’adéu d’Uri Vilajosana
i el seu relleu per Uri Constantí, que ja
havia estat cap de colla en el període
2006-2007. Els blaus tenen la torre de
8, el 4 de 9 i el 7 de 8 al programa.
dia elegant i delicada, dividida en
tres parts: una introducció lenta i
cerimoniosa, un ball tranquil però
amb personalitat com a tema principal, i una corranda animada per
acabar. La lletra s’ha ideat expressament per a la cançó, perquè els

més petits puguin recordar la melodia i fer-se-la seva.
Els promotors i socis de l’entitat Àliga de Gràcia són Jordi
Guilera, Guillem Roma i Josep
Maria Contel, que defensen que si
ciutats com Barcelona, Vilafranca

o Berga tenen des de fa anys una
Àguila entre el seu bestiari, l’històric sentiment dels habitants de
la Vila de Gràcia com a municipi
independent amb més de 50.000
habitants, és un element suficientment important com per tirar
endavant la creació d’una Àliga a
Gràcia que enriqueixi el seguici actual de la vila.
La idea dels promotors és que
l’Àliga participi en els actes del
protocol festiu de Gràcia, a excepció del correfoc, ja que no disposarà de punts de foc, que faci una
ballada d’honor pels premiats als
Premis Vila de Gràcia i excepcionalment a personalitats que es cregui
convenient, i que representi Gràcia
en actes excepcionals dins i fora la
Vila. D’altra banda, també proposen que la ﬁgura sigui propietat del
Districte, i la seva gestió la dugui a
terme una entitat sense ànim de lucre com la que ja està constituïda
amb el nom d’Àliga de Gràcia.
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La solidaritat

La Fundació Arrels i l’augment de
sensesostre centra la campanya
de solidaritat de la Festa Major
Contes sensorials al punt verd Tabuenca, itineraris pels guarnits més
emblemàtics amb audiodescriptors o visites adaptades al refugi antiaeri
de plaça Diamant reforcen l’aposta per una festa més inclusiva

S. Manzanera / A. Balanzà

Enguany s’han
comptabilitzat 52
persones dormint
al carrer a Gràcia

L

a Festa Major dels últims
anys ha trobat l’espai perquè l’entreteniment també
es combini amb la solidaritat perquè malauradament
el món continua estant ple de desigualtats socials. Si l’any passat
el petit ajut solidari anava cap als
refugiats en forma de xapes de
Proactiva Open Arms o si fa dos
anys el motiu eren les polseres de
Conquistando Escalones per recollir fons d’una malaltia minoritària
de distroﬁa muscular, enguany la
Fundació Arrels i l’augment dels
sensesostre són l’objectiu de collaboració. Una xifra ho justiﬁca:
el recompte anual que fa l’Ajuntament ha registrat enguany un augment només a Gràcia de 23 persones dormint al carrer, de les 29 de
l’any 2017 a les 52 del 2018.
Totes les parades de les comissions de carrers i de la Fundació
Festa Major disposaran, doncs,
d’informació de la campanya de
la Fundació Arrels Ningú dormint
al carrer i de petits elements de
marxandatge de l’entitat per recolzar els seus projectes. El principal element de venda, la recaptació del qual anirà íntegra
a Arrels, serà un imant de fusta

rari adaptat per a persones amb
discapacitat auditiva, amb servei
d’interpretació amb llengua de
signes, organitzat pel Taller d’Història. Serà dijous 16 d’agost a les
10.30 h. Aquesta mateixa iniciativa s’oferirà, a les sis de la tarda,
al refugi antiaeri de la plaça del
Diamant. El refugi, per les seves
característiques, no és accessible
per a persones amb mobilitat reduïda. Dilluns 20, hi ha programada una visita guiada i adaptada
per a persones amb discapacitat
visual.
Per la seva banda, els Castellers
de la Vila de Gràcia posen el seu
gra de sorra amb un taller el matí
de divendres 17 d’agost d’aproximació a la música dels castellers
per a persones amb discapacitat

L’imant de fusta de la Fundació Arrels amb el lema de la campanya serà el principal element de venda. Foto: Cedida

en forma de cor amb el lema de
la campanya. Aquests imants estan fets pels mateixos sensesostre que col·laboren directament
amb l’entitat en les seves installacions. Des de la seva creació,
ara fa més de 30 anys, Arrels ha

atès més d’11.500 persones sense
llar. Campanyes com les que tindrà lloc durant la festa major pretenen aconseguir una vida més
autònoma per aquestes persones
proporcionant allotjament i atenció social i sanitària.

Des de fa uns anys, l’organització de la festa té en compte l’accessibilitat a l’hora de proposar
les activitats per aconseguir una
festa més inclusiva. Així, enguany
es repetiran les visites guiades
als carrers guarnits en un itine-

visual mitjançant una visita audiodescrita i tàctil.
Aquest mateix dia hi ha una visita programada amb un audiodescriptor i amb la col·laboració
dels referents dels carrers guarnits que recorreran la plaça de la
Vila, Mozart, Fraternitat de Baix i
Fraternitat de Dalt on es podran
tocar part dels decorats.
La festa solidària també té un altre referent al punt verd Tabuenca
del carrer Guilleries, on el guarniment ha estat realitzat pel Centre
Ocupacional Eneida i totes les activitats són inclusives i adaptades
a infants amb diversitat funcional.
Així, entre les activitats programades destaca un taller d’hort urbà a
càrrec del Servei de Rehabilitació
Comunitària d’ARAPDIS i del Club
Social Gràcia (16/08, 11.30 h), i una
sessió de contes sensorials i inclusius on, a més de la paraula, es fan
servir tots els sentits perquè tothom en pugui gaudir (18 h).
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Els nous espais
Casa Vicens entra a la Festa Major
fent un guarnit d’homenatge a la
restauració artística al seu jardí

200+1

201
Josep A Torralba
ralba

H

em deixat enrere el
Bicentenari. I, sorpresa:
continuem tenint la meravellosa Festa Major, amb la gent,
els autèntics fenòmens, ja treballant a una marxa més accelerada, tot veient l’inici a prop. Com
va dir el president del Districte,
es manté la màgia d’aquesta festa, és igual l’any o el que se celebri, el que pugui succeir, sempre
és allà. I sempre hi ha qui dedica
les seves hores a fer-la possible.
Sóc pesat, però quin valor té el
què feu! I si parlem del valor...
segur que algú ha pensat algun
cop quin preu tindrien totes
aquestes hores. Ho podeu arribar a calcular, a imaginar? La
gran majoria sacriﬁquen una
part de les vacances o totes per
donar-nos als altres el plaer de
gaudir del seu bon fer i la seva
labor que serveix per conservar
el tret més distintiu de la Festa,
els guarnits. Aquests, els que ens
agradaria a tots que sobrevisquessin sense ser destrossats al
llarg dels set dies, són l’autèntica
joia de la festa gracienca. Festes
majors n’hi ha moltes, però
així, la nostra. Per això va sorgir la campanya Respectem els
Guarnits. La pregunta és si ens
la creiem a tope o és un “ho hem
de fer perquè sí”. Estic convençut que és la primera resposta,
però hi ha aspectes que em fan
tenir el dubte. Sempre estaré al
costat de la Festa, i trobaré a faltar el gran envelat.

•

La casa museu del carrer Carolines s’estrena amb descomptes especials i tallers de
decoració de rajoles a Providència, Joan Blanques de Baix de Tot i Plaça de la Vila

Joanic se centra a ser un espai de
la dansa. La plaça Joanic, més enllà
de les accions puntuals de la diada
dels animals o dels actes de l’ANC, se
centrarà enguany a convertir-se en un
referent de danses d’arreu del món,
des del twerk ﬁns al rap, des del swing
ﬁns al zumba o al Bollywood. També
el dia 17 a les 22 hores es presentarà
oﬁcialment el nou Esbart Vila de Gràcia.
El jardí de Casa Vicens, abans de transformar-se aquesta Festa Major. Foto: A.V.

Albert Balanzà

C

asa Vicens viurà aquest estiu la seva primera Festa
Major oberta al públic
com a casa museu, en marxa des del passat 16 de novembre i amb uns primers mesos
d’aterratge amb diverses mostres
de sensibilitat local. Amb aquesta
ﬁlosoﬁa no era difícil imaginar que
l’espai museístic s’afegiria d’una
manera o altra a la Festa Major,
i dimarts 24 de juliol es va signar
oﬁcialment l’acord amb el qual la
Fundació Festa Major i Casa Vicens
rubriquen una nova col·laboració

que farà ﬁgurar l’espai en el programa oﬁcial. Per estrenar-se amb
tots els elements característics de
la festa, Casa Vicens ja té dissenyat
un guarnit especial que transformarà el jardí de la casa durant els
dies de Festa Major i del qual només ha trascendit que serà “un homenatge a la restauració artística”.
“Es tracta d’una intervenció que
aposta per mostrar la Casa Vicens
com un lloc únic, creatiu, dinàmic
i habitat on es cuida ﬁns l’últim detall per satisfer totes les expectatives del visitant i s’inspira en la feina
feta durant la restauració i rehabilitació de la casa, amb moltes mans
treballant amb l’objectiu de retor-

nar l’esplendor a l’espai”, han explicat fonts de Casa Vicens.
La casa museu del carrer
Carolines, que tal com va avançar aquest setmanari (vegeu número 716) ha descartat almenys
enguany un escenari amb actuacions de música ambiental, sí que
aproﬁtarà els dies de Festa Major
per fer diversos horaris de portes
obertes al jardí. Les visites gratuïtes al jardí es faran entre el 15 i el
21 d’agost el dilluns, dimarts , dimecres, dijous i diumenge de 21 h
a 23 h (últim accés a les 22.45 h) i
el divendres i dissabte de 22 h a 24
h (últim accés a les 23.45 h). El primer bloc de dies allargarà l’horari

general a les 21 hores (últim accés
a les 20h), i el segon bloc, a les 22
hores (últim accés a les 21 h).
Aproﬁtant també els horaris de
Festa Major, Casa Vicens oferirà
descomptes especials en l’accés global si es compra el programa oﬁcial
o amb aquest Independent (2 x 1) i
accés amb un 25% d’estalvi al preu
de totes les modalitats d’entrada en
venda on-line i taquilles.
Fora del recinte, però, Casa
Vicens també participarà en el programa de festes amb demostracions de restauració ceràmica a càrrec de Manel Diestre als carrers
Providència, Joan Blanques de Baix
de Tot i Plaça de la Vila.
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Big Bang
Luis Ángel
Fernández
Hermana

A

l principi de tot hi va haver
una gran, grandíssima explosió. Va quedar alguna
cosa en el mateix lloc? Allò va
ser l’extraordinari. Gairebé res
es va moure. L’única cosa que va
desaparèixer van ser els murs.
Progressivament van anar caient gairebé tots els que havíem
conegut -i aixecat- ﬁns aleshores, visibles i invisibles.
Més intrigant encara, les conseqüències d’aquella gran explosió no ens va afectar a tots per
igual. Al principi va progressar com una alenada irregular,
suau, després com una ventada
que es va escampar com un ball
de remolins, ﬁns a convertir-se
en un huracà que no va deixar
cap racó per escombrar.
Se’ns deia que “calia aprendre a viure en aquest nou món”,
tot i que reconeixíem les nostres històries de sempre, que les
escoles seguien aquí, que la política no havia mudat de rostres...
Però sentíem que el desassossec de cada un pertanyia a una
inquietud comuna inexplicable.
La gran explosió d’Internet ens
havia descol·locat i, alhora, collocat davant d’un repte del qual
era difícil desfer-se: calia aprendre a consensuar com relacionar-nos d’una altra manera per
sobreviure en aquest nou món.
Curiosa moralitat.
Estem començant de nou.
Costa. Si és difícil aixecar murs,
molt més ho és viure sense ells.
Prova: el periodisme de proximitat vist des de la trontollant
talaia dels mitjans de comunicació que es resisteixen al big
i semblen congeniar amistosament amb el bang. El risc és
que no calgui esperar un grapat
d’anys per comprovar si hi ha
història per explicar, llevat que
l’expliquem des de la dinàmica
d’Internet, de la informació creada i gestionada col·lectivament
en xarxa.

•

La festa de l’esport
Bàsquet, ciclisme,
escacs, tennis taula i
futbol per Festa Major
El dia 19 el primer equip femení de l’Europa disputarà el
trofeu Vila de Gràcia al Nou Sardenya contra el Barça B

suís, hi haurà un total de set rondes, i podran participar un màxim de 100 jugadors. Els que prefereixin el tennis taula, el Centre
Moral de Gràcia organitza el 17è
torneig en diferents categories
individuals i per parelles. Cal fer
la inscripció prèvia abans del 10
d’agost i el preu per jugador és de
8 euros qui vulgui jugar en la categoria individual, o 4 qui ho faci
per parelles.

Albert Vilardaga

L

’esport tornarà a tenir un
paper important a la Festa
Major amb diferents activitats durant el dia 15, 16 i
17 d’agost. Un any més, La
Salle Gràcia organitza el dia 15 el
torneig de bàsquet 3x3 que enguany arriba a la 23a edició, una
fita marcada al calendari per a
tots els amants d’aquesta modalitat de joc que cada vegada té més
seguidors i que serà olímpica per
primera vegada als Jocs que se
celebraran a Tòquio l’any 2020.
Aquesta activitat està prevista per
a totes les edats, els equips han
d’estar formats per un mínim de
tres jugadors i un màxim de cinc,
poden ser mixtes, i els interessats
i interessades poden apuntar-se
ﬁns al 7 d’agost. El preu per equip
és de 40 euros.
El mateix dia 15 arriba una de
les cites més clàssiques de la programació esportiva de la Festa
Major: el Club Ciclista de Gràcia
és l’amﬁtrió de nou de la pedalada popular que començarà a les
10 del matí a la part superior del
passeig de Sant Joan, tocant a la
Travessera de Gràcia, passarà pels
carrers i places més emblemàtiques de la vila, i acabarà davant la
seu del Districte.
El dia 16 començarà a les 10
del matí amb escacs i tennis taula. D’una banda, el Club d’escacs
Tres Peons organitza la 14a edició del torneig, que constarà de
partides ràpides de 10 minuts, la
competició es farà amb el sistema

Els jugadors i jugadores de l’Europa durant la visita de l’any passat. Foto: A. Garreta

Inici de la Tercera Divisió en
plena Festa Major. El primer
equip de l’Europa començarà
la temporada oﬁcial de Tercera
Divisió enmig de la Festa Major.
Encara no s’ha sortejat el
calendari de competició, però
està previst que la primera
jornada de lliga es disputi el cap
de setmana del 18 i 19 d’agost.
Serà una temporada amb 21
equips, i cada jornada n’hi
haurà un que descansarà.

La passejada de l’Europa. L’Europa
no podia faltar a la cita amb la
Festa Major i com en els últims
anys diversos jugadors, jugadores
i tècnics dels primers equips masculins i femenins visitaran diferents carrers i places guarnits durant el dijous 16, a partir de les 6
de la tarda, en un acte que sempre
serveix per acostar el club al seu
entorn més immediat de creixement. Ja en el pla més esportiu, el
diumenge dia 19, el primer equip
femení jugarà, al Nou Sardenya,
una nova edició del trofeu Vila de
Gràcia contra el filial del Barça,
l’equip que es va proclamar campió de la Segona Divisió la temporada passada.
Durant la setmana de Festa
Major, l’Europa B, el ﬁlial masculí
escapulat, també jugarà dos partits, però en aquest cas, tots dos
lluny del Nou Sardenya, el primer
el dia 18 contra l’Espluguenc, a 2/4
de 8 del vespre, i el segon el 22 contra el Can Fatjó, mentre que l’equip
juvenil ho farà al Nou Sardenya,
el dia 18 contra el Mercantil, de
Sabadell, i a Terrassa, contra el
Jàbac, el dia 19.
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La contra

L’Independent de Gràcia 31
27 de juliol de 2018

Especial
Festa Major 2018

Graciencs a la contra

Marina Fernàndez Torné
200+1

Fer barri

Taxidermistes
d’arribar i moldre

Valentina Baratti
ratti

L

A

rribar i moldre és el nom del grup oﬁciós de
Whatsapp dels Travessierus -com s’autoanomenen els membres de l’Associació de Veïns de
Travessia de Sant Antoni. El van crear després del
seu debut triomfal de 2014, quan van guanyar el
tercer premi amb un decorat de pel·lícula, de pel·lícula de
Bollywood. Feia més de dues dècades que el carrer vivia
la festa des de la barrera, ﬁns que unes companyes de pis,
nouvingudes, van decidir engrescar el carrer. No feia ni un
any que hi vivien. “Vam penjar un cartell al CAT i de seguida se’ns va unir un altre grup de noies que vivien juntes;
vam organitzar un vermut veïnal i, per majoria, vam acordar sumar-nos a la Festa”, recorden la Cristina i l’Henar
-des de novembre, la presidenta dels Travessierus-. Els inicis sempre són costeruts i el seu no va ser una excepció. La
gent gran acostuma a desconﬁar del jovent. “No ens coneixien, ens veien joves i tenien el prejudici que només volíem
gresca i descontrol, va ser dur”, diuen.
Ningú no ho diria ara, mentre converso amb elles el degoteig de veïns que s’atansen per ajudar és constant. La
Conxita treu el cap i demana si ja hi ha material per cosir.
“Em fan mal els òssos”, diu, “però així m’obligo a sortir de
casa i caminar una mica”. Poc abans ha vingut una família,
amb el ﬁll menut carregat d’ampolles, taps de plàstic i oueres: “diuen que feu recollida”. Es nota que han fet molta pedagogia. S’han guanyat el reconeixement i l’afecte del veïnat,
han demostrat saber combinar allò tan català del seny i la
rauxa i han convertit el carrer en una gran família. “No només guarnim. Ens cuidem d’acompanyar els avis que viuen
sols, els visitem, vigilem la gestió de l’habitatge al carrer, que
és molt preocupant: hem detectat que com a mínim a cadascun dels ediﬁcis i ha un AirBnB, i ho volem solucionar”.
Ara són uns seixanta, a l’associació –Taxidermistes es diu
el grup oﬁcial de Whatsapp. Tots paguen quota i organitzen
a part calçotades, paneres, concerts i àpats populars per
fer guardiola. Escullen la temàtica del guarnit per assemblea, amb vuit mesos d’antelació. “Cada any quan acabem
ens diem, va, l’any vinent ho farem més senzill, que és molt

de Gràcia
La Perla, 31, 08012 Barcelona
Tel. 93 217 44 10
redaccio@independent.cat

Travessieres, en plena feina d’arquitectura de guarnit. Foto: M. F. T.

S’han guanyat l’afecte del veïnat; “a
Travessia no només guarnim”, diuen
cansat, però som incapaços, sempre hi ha algú que s’anima
i ens acaba arrossegant”. Potser aquesta és la clau del seu
èxit. Cada any han fet podi. Bé, tots menys el 2016, que van
fer un quart lloc “que tothom sap que va ser un tercer”, fan
broma. L’any passat van fer el cim, recreant un poble d’esquí de muntanya. No només tenien un telecadira en moviment, sinó que feien nevar en plena canícula. Primer premi, merescut i amargant a parts iguals. L’atemptat de La
Rambla va tenyir de dol la festa. “Va ser fatal, no vam poder
gaudir de la victòria”. Amb aquell regust treballen contrarellotge per acabar el decorat d’enguany: l’Olimp 54 -la llar
dels déus en format discoteca novaiorquesa. Com sempre
diuen que no surten a guanyar, “ens conformem quedar per
sobre de Perla”, riuen. La competitivitat és sana. “Mai no
arribarem a l’odi del futbol o dels castells”. Que els déus pagans els escoltin!

•

es festes de Gràcia són per a
mi un far que brilla en la nit
fosca. Pels que com jo no
tenim segona residència, i hem
de passar l’estiu a la ciutat,
arribar a la segona quinzena
d’agost és un repte. Vol dir que
hem suportat estoicament la
calor, els mosquits i l’onada turística. Vol dir que hem aguantat les fotos dels amics, o millor
dit, les fotos dels seus peus a
la vora del mar. Els que treballem el mes d’agost, quin remei,
esperem les celebracions de
Gràcia per gaudir de la companyia dels que s’han quedat, per
contemplar l’esforç d’un any de
les nostres veïnes i veïns, que
un any més, de dos-cents anys
de festes, segueixen amb el mateix esperit i la mateixa il·lusió.
En una expressió: per fer barri.
I si l’any passat va estar marcat
per una tragèdia que mai hagués hagut de passar, conﬁem
que aquest any l’alegria pugui
inundar els carrers del barri
amb més força encara. Que totes i tots puguem gaudir de les
nits de festes en llibertat, en
seguretat, i en el respecte, per
demostrar que les coses bones
passen cada dia i que hi ha molta més humanitat del que ens
fan creure. No em queda una
altra que mirar el calendari i
ratllar els dies que falten ﬁns al
començament de les festes més
desitjades de Barcelona. Ens
veiem allà!
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