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2 Les novetats
La festa fa la revolució pendent: 
les dones al centre del programa
El pregó ofi cial i alternatiu, dues diades feministes, un ‘doc’ i els concerts de Mourn, 
Melenas, Rombo, Aiala, Joina, Suu, Violets, Cristina Len i Gigi McFarlane, destacats

l’entre-
vista

Mourn: “Conservem la 
ràbia contra el que espera 
la societat de nosaltres”

A. B.

C arla Pérez, amb les germa-
nes Jazz i Leia Rodríguez, 
són Mourn, la banda de 

noise-rock que en cinc anys 
ja ha voltat mig món, des de 
Brooklyn o Toronto fins al 
Japó. Ocasionalment totes 
tres havien pujat també a l’es-
cenari, amb Ramon The New 
Raemon Rodríguez, pare de la 
Jazz i la Leia, a fer versions. 
Ara justament preparen el seu 
quart disc amb dos temes nous 
i cançons de Chris Bell, Come o 
Husker Dü.

Cinc anys d’‘Otitis’. Què queda 
d’aquella innocència i de les pu-
tades del negoci musical?
Queda la idea de trobar-nos per 
donar sortida a aquella angoixa 
adolescent, la ràbia contra el que 
s’espera de nosaltres com a mú-
sics, com a persones, com a do-
nes. No ens ha calgut psicòleg.

Ara ja controleu el vostre destí?
A nivell personal hem fet moltes 
passes per saber dir que no, però 
com a grup encara ens queda. 
No sempre se’ns pren seriosa-
ment, i no sempre estàs amb la 
guàrdia alta, a punt per lluitar.

El quart disc, un àlbum de versi-
ons. Per què?
Sempre hem estat molt lligades 
a les versions perquè hem après 
a tocar mirant vídeos. Amb la 
Jazz al principi fèiem covers i 
això ens ha ajudat a trobar re-
cursos per fer els nostres temes.
 
Sou joves amb una educació 
musical superior a la gent de 
la vostra edat. Això ajuda al so 
Mourn?
No crec que algú tingui una edu-
cació musical superior o inferi-
or. Jo vaig créixer escoltant Tina 
Turner o fl amenc. Tot s’aprèn 
parlant dels grups que t’agraden 
i tocant. Mai no es parla del so 
que vols tenir.

Com us ho feu per cuidar la veu 
amb els crits que foteu?
No la cuidem. Ho hem par-
lat, per exemple, amb la Cris, 
de Belako, que no fuma ni beu 
i menja sa. Si les gires són llar-
gues, em faig una camamilla 
amb mel i llimona, però després 
em foto una birra.

La passió per la fotografi a t’agafa 
amb les gires? Com hi arribes?
Hi arribo perquè mon pare tenia 
una càmera bona. Revelar fotos 
és màgic. I m’hi vaig acabar afi ci-
onant obsessionant-me per la lo-
mografi a. Feia retrats, i amb les 
les gires m’hi vaig abocar més.

Creus que des d’aquí s’és consci-
ent de l’èxit que teniu a fora?
Tocar fora és més fàcil del que 
ens pensem. Nosaltres som 
dels últims que ens ha calgut 
un booking. Conec grups que 
s’ho munten tot ells. No és im-
possible.

Què fareu al concert de Gràcia? 
Una festa molt grossa. Feia anys 
que el Festigàbal ens volia però 
a l’estiu érem als EUA. Vindran 
molts amics. A Barcelona últi-
mament havíem tocat a l’Apolo o 
La Pedrera, però no en un espai 
obert i de festa. Tenim ganes de 
tocar i alliberar-nos. •

Carla, Leia i Jazz: Mourn. Foto: Cedida.

Albert Balanzà

Els precedents en els pri-
mers 201 anys de Festa 
Major han estat decebe-
dors: des del pregó que 
encara aboca un desequi-

libri insultant de 10 presències fe-
menines (individuals o comparti-
des) sobre els 34 pregons totals, 
fi ns a un programa que no acaba-
va d’evolucionar entre les orques-
tres de majoritària presència mas-
culina i recentment els grups, com 
diria Santi Balmes, de “niñatos con 
fl equillo en bandas de pop”. Màxim 
respecte per a tots ells, però a la 
Festa Major de Gràcia hi faltaven 
dones, perquè tampoc n’hi havia 
prou amb la clàssica sessió de cine 
a la fresca de La plaça del Diamant.

I enguany la cosa ha fet el tomb, 
la revolució pendent, les dones ja 
són al centre del programa. Per 
començar: no hi haurà només 
un pregó oficial encapçalat per 
quatre campiones dels Special 
Olympics, la Cristina Pandis, la 
Xènia Galtés, la Paola Manjón i la 
Noèlia Bautista, sinó que el pregó 
alternatiu de les festes llibertàri-
es de la plaça John Lennon també 
estarà protagonitzat per un grup 
musical liderat per dones, The 
Muriel Finsters; i aquesta, la dels 
concerts de bandes liderades per 
dones, serà la tònica dominant. 

Al capdavant d’aquesta nova 
dinàmica hi ha les Mourn (ve-
geu entrevista), la superbanda 
de noise-rock formada per Carla 
Pérez, amb les germanes Jazz i 
Leia Rodríguez, que seran cap de 
cartell del Festigàbal, juntament 
amb Melenas, el quartet garatger 
de Pamplona, i Rombo, un trio en 
aquest cas d’indie-pop amb arrels 
a Sant Feliu de Llobregat. Al nou 
escenari del Mas i Mas Festival, Continua a la pàgina següent

al terrat de l’Hotel del Sol, tam-
bé brillarà la presència de Gigi 
McFarlane, la jove cantant londi-
nenca amb arrels jamaicanes, o el 
quartet de Saphie Wells, la cantant 
peruana que lidera The Swingcats.

Entrant a la programació dels 
carrers, sigui ofi cial o festes alter-
natives, el canvi de tendència es 
confirma: a l’habitual presència 
del folk-rock de Tori Sparks (en-
guany tres bolos a Providència, 

Verdi i Joan Blanques de Baix de 
Tot) s’hi uneixen enguany el ne-
osoul d’Aiala, que ja tenen el seu 
tercer single publicat, Listen (car-
rer Berga); el rythm’n’blues de 
Cristina Len, amb l’EP Not for 

my ex com a carta de presentació 
(carrer Jesús); el punk-rock de les 
Violets, amb dos discos i un EP re-
cent, All I Want For Christmas Is You 
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(plaça Rovira); el pop de la també 
instagramer gracienca Suu (carrer 
Llibertat); el rap de l’empordane-
sa Joina (plaça Raspall); i l’elec-
tropop desenfadat de Las Tope 
Dramáticas (carrer Perla) o d’Ella 
Ella (placeta Sant Miquel).

Per arrodonir la festa en clau fe-
minista, dos carrers com Llibertat 
i Lluís Vives dedicaran la progra-
mació dels dies 17 i 18, respectiva-
ment, a la creació artística feta per 
dones: a Llibertat hi haurà dansa, 
poesia, fl amenc i punxadiscos, i a 
Lluís Vives -un dels tres carrers 
que s’estrenen enguany- hi haurà 
punxadiscos, concerts, una xerra-
da de Mujeres Migrantes i una can-
tada d’havaneres amb Haváname, 
grup integrat només per dones. 

També Puigmartí, un dels car-
rers que amb Progrés enguany se-
ran homenatjats per arribar als 
80 anys de guarnit ininterromput 
des de 1939, la comissió de festes 
està integrada en el nucli dur ex-
clusivament per dones. A place-
ta Sant Miquel, el grup de dones 
creadores Minerva explicarà la 
seva dinàmica local i a Jesús, last 
but not least, com una forma de 
superar aquelles programacions 
de cinema de La plaça del Diamant 
abans esmentada com a antiga di-
nàmica, aquesta Festa Major 
es projectarà el docu-
mental Chicas nue-
vas 24 horas, nomi-
nat als Goya 2016 i 
que denuncia l’ex-
plotació sexual de 
les dones en cinc 
països.

Per primera ve-
gada, doncs, les do-
nes passaran al centre 
del programa de Festa Major, 
però al seu costat també brillaran 
altres grans propostes musicals, 
encapçalades sobretot per Joe 
Crepúsculo (vegeu entrevista), 
el rei del tecnopop amb missat-
ge, que presentarà 10 en un con-
cert per tornar a aixecar la plaça 

La cantant originària de Nashville i habitual de la Festa Major de Gràcia, Tori Sparks, en una actuació. Foto: Cedida

l’entre-
vista

Joe Crepúsculo: “El meu cavall de 
batalla és utilitzar el tecno per tocar 
temes profunds, fi ns i tot fi losòfi cs”

A. B.

Joe Crepúsculo (Sant Joan 
Despí, 1981) és el cap de car-
tell de la Festa Major a la pla-

ça Rovira, punt de concentració 
dels concerts de format mig amb 
grups que durant l’any volten 
per sales de tot l’Estat. Instal·lat a 
Madrid des de fa cinc anys i sen-
se parar de fer bolos -ara n’ha 
encadenat una desena sobretot 
a Galícia-, l’artista que respon al 
nom real de Joël Iriarte presenta 
10 (El Volcán/Ópalo Negro, 2018).

Deu anys de trobador tecno en 
gira contínua. Què vols dir ara?
Ja porto quatre anys de gira i els 
deu anys els marco per pensar 
què he de fer en un futur. Han es-

tat deu anys molt bèsties en què 
no sabia si un projecte tan freak 
podia tenir cabuda. 

Has variat de músics, des dels 
començaments amb amics de la 
infància com Dani Granados, fi ns 
a Víctor Iniesta -ara amb Manolo 
Garcia. Quin mètode segueixes?
M’agrada estar amb amics. El 
Dani va pujar a tocar a l’Apolo 
no fa tant, i ara fem coses amb el 
Víctor, que és un tio molt creatiu.

Al nou disc vas triar 19 temes 
amb tots els grans èxits inclosos: 
Mi fábrica de baile, Todo lo bello es 
gratis, Los viejos, Gabriela. Què fa-
ràs a Rovira?
No ho he pensat del tot però vo-
lem que la gent s’ho passi bé. 
Farem les cançons més ballables.

Fa la sensació que fas el que 
vols: el disc de les comarques, Es 
Voltors. Això no despista?
Mai he pensat que despisti. Es 
Voltors potser no arriba a tanta 
gent. I és bo tenir material nou. 
Amb internet i la nova manera de 
difusió, sempre has d’estar allà. 
Però corres el risc de ser pesat. 
No ho sé. És un moment estrany.

Últims temes: España, Todo se 
corrompe, parles d’Open Arms o 
de la frontera mexicana... Li falta 
realisme al tecno?
Sempre ha estat el meu cavall de 
batalla utilitzar el tecno per tocar 
temes profunds, no només polí-
tics i socials sinó també fi losòfi cs. 

Fa cinc anys que vius a Madrid 
però tu has tocat a l’Helio moltes 

vegades. Com veus l’evolució del 
debat de la música en viu?
Calia fer alguna cosa, i regular 
per fer música en espais petits 
era important. Amb Tarántula 
havíem tocat a mogollón de llocs 
i això es va perdre. Cal afavorir 
aquest espai de la cultura per-
què la cultura educa, i sobretot a 
Barcelona, amb tantes cultures 
que hi ha i que podem conèixer a 
través dels concerts.

Què t’agrada de Madrid?
Madrid em va bé perquè jo viatjo 
per tot l’Estat cada cap de setma-
na i és al centre. M’agrada també 
la cultura de bar que encara té.

Dèiem que vas fer un disc de co-
marques. Si el fessis de BCN i un 
tema fos Gràcia, com seria?
Parlaria de la Gràcia d’abans, 
d’on va néixer mon pare, al car-
rer Progrés.•

Joe Crepúsculo, en una imatge promocional, al desert. Foto: Cedida

Ve de la pàgina anterior

Les novetats
concurs 

de carrers

1. Berga. El jardí
2. Ciudad Real. 1935 en el 

record
3. Fraternitat de Baix. 

Halloween
4. Fraternitat de Dalt. 

Fratern’s diner
5. Jesús. La mar de plàstic
6. Joan Blanques de 

Baix. John White un 
petit indi

7. Joan Blanques de Baix 
de Tot. Emociona’t 
amb JBdBdT

8. La Perla. Perlantone
9. Llibertat. L’Atlàntida 

existeix
10. Lluís Vives. Macondo
11. Maspons. Masforn
12. Mozart. La biblioteca 

cinc minuts després de 
la mitjanit

13. Perill. Perill ecològic
14. Plaça Poble Romaní. 

Pastisseria Romaní
15. Plaça Vila de Gràcia. 

El procés del guarnit
16. Plaça del Nord. 

Reserva del nord
17. Plaça Rovira. Rovira 

presenta ‘Los pájaros’
18. Placeta Sant Miquel. 

Ca la Gràcia: benvin-
guts i benvingudes

19. Progrés. Harry 
Progrés i els 80 guarnits

20. Providència. Mina 
Provi dència

21. Puigmartí. Foc i gel
22. Tordera. Vaixell 

Viking
23. Travessia Sant 

Antoni. La ruta de la 
Travesseda

24. Verdi. VeggieVerdi

Quatre carrers faran un 
procés de recollida selectiva 
del guarnit. Joan Blanques de 
Baix de Tot, Plaça Rovira, Jesús i 
Plaça de la Vila faran una prova 
pilot de recollida selectiva del 
guarnit. Els festers fan sempre un 
treball previ de recull i separació 
dels residus per fer els guarnits 
i l’objectiu és tancar el cercle del 
reciclatge; es coordinaran amb el 
servei de neteja de l’Ajuntament 
per recollir les restes. Qui vulgui 
un tros de guarnit, també el pot 
demanar a cada carrer (en lloc 
d’agafar-lo en plena festa) i el 
podrà tenir a partir del dia 22. 

Rovira com en les grans nits de 
Festa Major. En la mateixa clau 
generacional, el Festigàbal tor-
narà a fer pujar a l’escenari Joan 
Colomo (que a Rovira recupera-
rà la seva superbanda Zeidun) o 
els Aliment, i en escenaris més 
reduïts, de carrers o places, tam-

bé serà interessant escoltar les 
noves propostes folk-punk 

dels Ebri Knight (plaça 
de la Vila), el pop-punk 

dels Vàlius (carrer 
Mozart), el ritmes 
jazzy de Dani Nel·lo o 
de La Vella Dixieland 
(tots  dos a  Joan 

Blanques de Baix), 
les cançons de Halldor 

Mar (a Travessia Sant 
Antoni) o de Daniel Higiénico i 

El Sobrino del Diablo (a la place-
ta Sant Miquel, i el segon també a 
Sant Pere Màrtir), els himnes es-
tripats de Miquel del Roig (a l’es-
pai de l’ANC de la plaça Joanic) i la 
nova sessió de pd de Miqui Puig (a 
Travessia Sant Antoni). •

 Major 
l docu-
nue-
mi-
6 i 
x-
e 
c 

ve-
do-
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Festa Major,
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d

j
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A. B.

El rap reivindicatiu de Joi na 
i Acros o les versions de la 
Banda Biruji a la plaça del 
Raspall, els ritmes jamai-
cans dels habituals Soweto 

a Sant Pere Màrtir i el pregó de les 
mutedressed The Muriel Finsters 
-sempre apareixen embolicades de 
dalt a baix- a la plaça John Lennon 
són els principals atractius de la 
programació dels escenaris de les 
festes alternatives. El quart escena-
ri, el del Casal Popular Tres Lliris, 
s’ubicarà a la plaça interior de l’Es-
pai Jove, al carrer Santa Rosa, des-
prés d’haver guarnit en els tres 
últims anys a la plaça del Nord. 
Només Raspall programarà els set 
dies (del 15 al 21), mentre que Sant 
Pere Màrtir es reduïrà a quatre dies 
(del 15 al 18) i Lennon se centrarà 
en tres (del 16 al 18). 

En aquests espais la progra-
mació combativa segueix sent 
l’eix central i el guarnit queda 

Joina, Acros, Banda Biruji i 
Soweto, els altres sons de la festa 
al programa de festes alternatives
Les ‘mutedressed’ The Muriel Finsters faran el pregó a la plaça John Lennon; Sant Pere 
Màrtir i Raspall guarniran igual: la vaga de la Canadenca; Tres Lliris farà festa a Santa Rosa

l’entre-
vista

The Muriel Finsters: “Si un dia sonem 
al súper, cremarem els nostres discos”

A.B.

The Muriel Finsters, pregone-
res de les Festes Llibertàries 
de la plaça John Lennon, vé-

nen d’un univers paral·lel.
 

Què direu al pregó?
Volem donar-nos a conèixer a 
noves companyes de lluita con-
tra l’imperialisme freqüencial.

“He canviat la soga per les sis 
cordes”, dieu a ‘Por’. Com va 
l’empoderament de les dones?

Cal crear música sincera que ens 
ajudi a cavalcar el dia a dia i a po-
sar equilibri a les nostres vides. 
En aquest cas es tracta d’una per-
sona que ha estat violada i perd la 
por conseqüent del fet. 

Puigdemoney, cremar el Senat... 
Avall el poder, mort a les jerar-
quies i elis elis putxinel·lis. 

Si un dia sonéssiu al súper... 
... la lluita hauria estat en va i 
cremaríem els nostres discos. •
•Tota l’entrevista: independent.catLes Muriel, en acció. Foto: Cedida

més aviat en segon terme perquè 
no entra a concurs, però vés per 
on Raspall i Sant Pere Màrtir han 
coincidit enguany en el mateix 
tema: un homenatge al centenari 
de la vaga de la Canadenca, una 
de les principals fi tes del movi-
ment obrer català, on els treba-
lladors van aconseguir revertir un 
canvi en les condicions de treball 
que significava una rebaixa de 
sous i estendre la mobilització a 
les companyies de gas, ferrocar-
ril i aigua. Les festes llibertàries 
de la plaça John Lennon, l’espai 
que agrupa en l’organització col-
lectius com la llibreria Aldarull, 
el Banc Expropiat, l’Ofi cina d’Ha-
bitatge i militants llibertaris, en-
guany no fa guarnit i se centra en 
la programació durant el cap de 
setmana.

Quinze anys sense Rugé
D’una manera o altra, tots els col-
lectius que formen part de les fes-
tes alternatives se sumaran també 
el primer dia de festes, dijous 15, a 
la manifestació anual de record a 
Roger Albert Rugé, el jove lliberta-
ri que enguany ja farà 15 anys que 
va ser ferit greument per un grup 
de nazis -Aitor Dávila com a au-
tor material i Emilio Cortés, que 
portava en un primer moment el 
ganivet- i que posteriorment va 
morir en un dels incidents més 
greus que es recorden en plena 
Festa Major. La manifestació no 
tindrà en principi res d’especial 
però Plaça Raspall enguany ha in-
corporat un recordatori en forma 
d’imatge al cartell amb la jupa de 
cuir que ell sempre portava i el 
lema Rugé. 15 anys sense tu. Mai 
no mor qui mai s’oblida.•
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Clara Darder

Us imaginàveu que seríeu pregoneres? 
PM: M’ho van dir a l’acidH. No sabia on fi car-me. I vaig 
dir: “Vale, però que és?”. M’ho van explicar i vaig dir que 
sí. CP: Yo me emocioné, me puse contenta. XG: Em vaig 
posar a saltar com una boja. NB: Em vaig posar nerviosa 
perquè sóc molt tímida i llegir davant de tanta gent...

Heu pensat com ho fareu?
PM: Jo seré la primera; he de començar bé perquè, si no, 
tot anirà malament. XG: Jo seré la segona. CP: Podríamos 
ensayar en el balcón? Yo seré la tercera. NB: Jo seré la 
quarta. Ens criticaran si ho fem malament? 

Us va agradar que us fessin fotos? 
NB: A mi sí perquè vull ser model. PM: Quan menys fotos 
millor. Ho sento; no planifi co ser famosa a la meva vida. CP: 
A mi me gustó, estabamos bien. XG: M’encanten les fotos.

El pregó

“Ens hem esforçat 
molt per ser aquí”

Cristina Pandis, Xènia Galtés, 
Paola Manjón i Noèlia Bautista
Pregoneres de la Festa Major de Gràcia 2019

Les esportistes Cristina Pandis (34), 
Xènia Galtés (33), Paola Manjón 
(21) i Noèlia Bautista (19) són les 
pregoneres de la Festa Major de 
Gràcia 2019. El motiu pel qual 
han estat escollides és perquè són 
dones, formen part de l’acidH i 
estan apadrinades pels Lluïsos de 
Gràcia, però sobretot perquè el 
seu entrenament esportiu i la seva 
intel·ligència límit les ha portat 
a ser campiones internacionals 
participant a olimpíades i mundials 
en la especialitat de bàsquet.

La Paola, la Cristina, la Xènia i la Noèlia, abans de l’entrevista, a la balconada de la plaça de la Vila. Foto: Josep Maria Contel

Per què creieu que us han escollit per ser pregoneres? 
PM: Per haver arribat a uns Special Olympics a Abu Dhabi 
i per guanyar a bàsquet; porto set anys entrenant molt. 
NB: Perquè he entrenat molt als Lluïsos. XG: Per Lluïsos, 
jugant en diferents campionats. CP: Por jugar muchas ho-
ras y entrenar.

Com van anar les olimpíades?
CP: Nos gustó mucho. Hablaban en inglés y àrabe entre 
ellos. Me gustaron las mezquitas y la ceremonia de inau-
guración, que fue muy bonita. PM: Vaig estudiar una mica 
d’anglès abans d’anar-hi. No hi havia dones i, si les veies, 
només podies veure els seus ulls, perquè anaven totes 
amb burka. Impactava.
 
I les que heu jugat als mundials? 
NB: A mi m’agrada molt viatjar. D’Àvila em va agradar 
que vam visitar la muralla. El millor, però, va ser gua-
nyar la medalla d’or. XG: Estàvem als afores de Madrid, 
en un poble, i semblava la casa del terror perquè hi ha-
via molta boira i feia por. Vam guanyar la medalla d’or, 
també. 

Heu de menjar bé per dedicar-vos a l’esport?
PM: Sí, però a les olimpíades va ser molt difícil perquè tot 
era molt picant i ho vam passar malament. Vam menjar 
amanides i sucre per poder jugar. CP: El entrenador nos 
dijo que no comiésemos bolleria y sí mucha fruta y ensa-
ladas. La comida picante no es buena y te hace.... XG: Et fa 
pam, a l’estomac, i això no és bo.

I teniu afi cions en el vostre temps lliure?
NB: Estudio, quedo amb els amics, estic amb la família. 
XG: Amb les amigues vaig al cinema, la família i estar per 
casa. CP: Me gusta entrenar a un equipo de bàsquet, via-
jar y salir con los amigos. PM: Llegeixo: ara mateix el lli-
bre del Pau Gasol; dos dies la setmana treballo a la botiga 
de Nike, i també quedo amb el xicot.

Com us divertiu? 
PM: Música electrònica, tecno. NB: Família o amigues, 
el bàsquet i cantar. XG: Bàsquet, la consola, la música, la 
marxa. CP: Voy a bailar bachata, me gusta la música.

Sou de Gràcia? 
XB: Sóc de Via Júlia i de Canet de Mar. XG: Sóc de Gràcia, 
m’agrada la Festa Major. CP: Visc a l’Eixample. PM: Sóc de 
l’Eixample, també.

Què és el que més us agrada de Gràcia?
XG: M’agrada la Festa Major, els carrers guarnits amb 
màscares, els gegants, els dracs, els castellers... NB: 
M’agraden els carrers. PM: M’agrada que està cèntric i 
ben comunicat per arribar a tot arreu.

Quin es el vostre somni?
XG: Fer-me una foto amb Michael Jordan i tenir una casa 
amb jacuzzi. NB: Conèixer Carles Puyol. PM: No en tinc 
cap, el millor és viure la vida. Als Emirats Àrabs volia ser 
campiona i em vaig quedar a les portes. CP: Mi sueño es 
conocer a Pau Gasol, pero ya lo he hecho; ahora soy famo-
sa en el básquet, pero quiero serlo mas.
 
D’aquí 10 anys seré a... 
PM: Estaré treballant, amb un sou fi xe i vivint de manera 
independent. Jugant a bàsquet. I amb un gos. NB: Tindré 
una família, parella i un fi ll, i un gat. XG: Viure en família, 
amb una casa amb jacuzzi i jubilada del bàsquet. CP: Lo 
que me aparezca. A ver si sale algo de seguir entrenando a 
un equipo de básquet. •
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Èric Lluent

No fa ni quatre anys que 
el dictador és mort i als 
catalans fa pocs mesos 

que se’ls ha deixat escollir en-
tre Constitució o continuar en 
mans dels feixistes. Sembla que 
guanya Constitució. És agost 
de 1979 i la ciutat és mig buida. 
Moltes famílies han fet les ma-
letes per agafar el tren i retirar-
se unes setmanes al Maresme 
o a la Costa Daurada. El passat 
desembre es va despenalitzar 
l’homosexualitat, però l’estig-
ma continua. El cotxe de moda 

és el Renault 18, de línies buro-
cràtiques. A la ràdio sona una 
barreja de música espanyola 
i grups internacionals, des de 
Víctor Manuel, Camilo Sesto i 
Miguel Bosé a Dire Straits, Bee 
Gees, ABBA o Village People. El 
Madrid ha guanyat la Lliga i el 
València, la Copa. L’Europa ha 
quedat 17è a la Tercera Divisió. 

I, mentrestant, als carrers 
del cor de la vila de Gràcia, uns 
quants veïns i veïnes es con-
juren per reimpulsar la Festa 
Major, l’ànima de la qual s’endu-
gué quaranta-tres anys enrere 
la Guerra Civil. El dia 15 d’agost, 
La Vanguardia publica: “Gracia 
recupera su Fiesta Mayor. En esta 
nueva ocasión, con once calles 
y una plaza, la de Rius y Taulet, 
adornadas por los propios veci-
nos, la tradición toma nuevo em-
puje”. A 2019, podem dir que la 
il·lusió i l’esforç d’aquell estiu de 
1979 han valgut la pena. Gràcies, 
pioneres.•

t

Pioneres

A 2019 podem 
dir que la il·lusió 
i l’esforç d’aquell 
estiu de 1979 han 
valgut la pena

Llibertat recorre al mite de 
l’Atlàntida com a metàfora 
per remoure consciències
El primer premi de l’any passat amb el guarnit ‘Sons rurals’ utilitzarà enguany codis 
QR per incitar al canvi d’hàbits i programarà una jornada feminista el 17 d’agost

Carina Bellver

Llibertat avisa: el món se’n va 
a la merda com li va passar a 
l’Atlàntida, la civilització mi-
tològica que va desaparèixer 
sota l’aigua per sempre més. 

Però en el nostre cas no serà per 
un terratrèmol, sinó per entossu-
dir-nos a no voler canviar les coses. 
La solució per evitar la catàstrofe 
és ben senzilla: només cal que ens 
posem les piles. 

Aquest rerefons de conscienci-
ació col·lectiva impregna el guar-
nit d’un carrer que aspira -sense 
cap pretensió però amb trajectòria 
llegendària- a revalidar el primer 
premi. “L’Atlàntida existeix: el mar 
s’està convertint en un abocador, 
també en un lloc de mort de per-
sones que busquen una vida millor. 
Els atlants van ser una civilització 
que va desaparèixer i nosaltres, si 
seguim com ara, també acabarem 
desapareixent”, adverteix Jordi 
Torrent, un dels dissenyadors del 
guarnit d’enguany de Llibertat. 

Aquesta Atlàntida metafòrica 
i contemporània es materialitza-
rà en un fons marí en què el 90% 
dels elements seran reciclats i bona 
part es mostraran tal com són, sen-
se maquillar. “Pneumàtics, roba ve-
lla, estris de cuina... Posarem ele-
ments reconeixibles per ensenyar 
la segona vida que se li poden do-
nar i també per conscienciar sobre 
tot el que es llença. Fem un guar-
nit molt fi losòfi c però no volem ser 
pessimistes, volem mantenir l’espe-
rit festiu”, insisteix en Jordi. 

I per incidir en aquesta inquie-
tud de conscienciació col·lectiva, hi 
haurà elements amb codis QR que 
explicaran el procés de producció 
de cada peça i que donarà el toc 
2.0 al guarnit. També hi haurà una 
part oberta a la participació, on es 

tres de carrer, un dels més llargs 
del concurs, mentre que a la por-
talada quedaran representades les 
ruïnes atlantes, amb àmfores ma-
rines. El guarnit no estalviarà en 
detalls acurats. “Aquí hi ha molta 
feina. Ho fem per passar-nos-ho bé 
i per distreure’ns, perquè quedi el 
millor possible. Però això no signi-
fi ca que no hi hagi un gran control 
de qualitat. D’això se n’encarrega el 
Jordi”, fa broma la Teresa Farran. 

Pel que fa a la programació, la 
principal novetat és la jornada fe-
minista del 17 d’agost, amb actuaci-
ons, concerts, poesia i punxadiscos 
que estaran protagonitzats per do-
nes. En el programa de nit destaca 
la presència de Suu, la jove cantant 
local que ho ha petat també a les 
xarxes com a instagramer.•

L’Antonio, veí del carrer Llibertat, concentrat fent tubs de paper de diari que formaran part del guarnit. Foto: Jordi Torrent

Dissabte 17 d’agost
Jornada feminista: 
19.30 h Dansa amb Priscila.
20.30 h Poesia amb editorial Labreu.
21.30 h Alba Alsina Flamenco Jazz.
23.00 h Duquesa Turquesa i PD Cooba.

Dimarts 20 d’agost
12.00 h Vermut musical amb l’Orquestrina Trama.
23.00 h Suu.

Dimecres 21 d’agost
18.00 h XXè concurs de puzle (amb tiquet).

els actes 
principals

podran escriure desitjos per a un 
món millor i accions per incitar al 
canvi i remoure consciències. Per 
reduir l’impacte hard metal dels 
elements reciclats sense pintar, la 

gamma cromàtica del carrer com-
binarà pantones turquesa, rosacis 
i morats. En total, hi haurà entre 
300 i 400 fi gures, moltes més que 
l’any passat, al llarg dels 100 me-

El primer premi 2018
1979
2019
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Sara Rañé

Les eleccions municipals 
del 1979 van ser claus en la 
transició cap a la normalit-

zació democràtica. Van ser anys 
de grans mobilitzacions i reivin-
dicacions veïnals. Els equips de 
govern locals van haver de fer 
front a la manca de gestió du-
rant el franquisme: reformes ur-
banístiques, infraestructures bà-
siques, equipaments als barris, 
serveis a les persones. 

Ara, 40 anys després, la glo-
balització, la crisi econòmica, el 
capitalisme fi nancer i els canvis 

tecnològics han provocat una 
gran transformació de les for-
mes de vida en les ciutats que 
generen grans reptes de futur.

Els governs municipals s’en-
fronten a problemàtiques de 
gran abast: desigualtat i exclu-
sió, precarietat laboral, encari-
ment de l’habitatge, massifi cació 
turística, crisi ecològica, enve-
lliment. Potser és el moment 
de reforçar i buscar noves for-
mes de governança que deixin 
de banda l’atac i la confronta-
ció permanent i donin pas a una 
política del pacte, la negociació i 
l’acord. Al treball cooperatiu i en 
xarxa entre nivells de govern. I 
a unes formes de govern muni-
cipal més obertes i horitzontals 
que permetin la participació del 
veïnatge en les decisions i pro-
jectes urbans mitjançant me-
canismes diversos. Només així 
podrem anar construint unes 
ciutats del futur més igualitàri-
es, sostenibles i habitables.•

40 anys després

Potser és el 
moment de 
buscar noves 
formes de govern 
que no sigui l’atac

El segon premi 2018
1979
2019

Verdi barreja vegetals i ciència 
fi cció en un guarnit esbojarrat i 
divertit que busca la sorpresa
El carrer fa enguany un gir radical de les temàtiques més habituals i planteja una 
història amb verdures que muten i inicien la seva revolució: l’Imperi ‘Veggie’

Fèlix Prunera

Fruit de la inspiració d’un 
membre de l’Associació de 
Veïns, la gent de Verdi ha 
decidit aquest any trans-
formar el carrer en el relat 

d’una història futurista, creada a 
partir de fusionar dos conceptes 
que són tendència: la ciència fi cció 
i el món dels vegetals. Així és com 
rebrà Verdi els visitants, amb un 
hort aparentment inofensiu i un 
pou de pedra a l’entrada, sota el tí-
tol de VeggieVerdi. 

El que més sorprendrà és, un 
cop dins del guarnit, trobar-se 
amb un munt d’hortalisses pen-
jant del sostre com si fossin làmpa-
des (que de fet ho són) i un cientí-
fi c experimentant amb tomàquets, 

Bròquil -d’aquí l’eslògan del carrer: 
‘’S’ha acabat el Vròquil’’- , voldran 
fer-se amb el control del planeta 
Terra i, si ho aconsegueixen, vés a 
saber quines altres malvades aspi-
racions tindran. El decorat també 
inclou una porta estel·lar oberta a 
la galàxia, que condueix els veggi-
es a enviar un poblat d’alienígenes. 

Cadascun d’aquests fets no es-
taran escrits enlloc, ni ningú els 
explicarà. Els esdeveniments de la 
trama seran el propi guarnit, cada 
decorat serà una escena de la his-
tòria, de manera que l’única for-
ma de saber com acaba la història 
de les verdures serà visitar Verdi, 

avançar pel carrer i gaudir de la 
festa. Sens dubte, es tracta d’un 
guarnit esbojarrat, divertit i curiós 
que busca sorprendre el visitant.

 Verdi del Mig va ser el primer 
carrer que es va incorporar de 
nou a la Festa Major després del 
franquisme, i l’any passat va ce-
lebrar el 40è aniversari d’aques-
ta tradició amb un segon premi 
d’allò més esperat després de tres 
anys sense pujar al podi, gràcies 
al seu decorat inspirat en l’Anti-
ga Roma. 

Pel que fa a la programació, el 
carrer segueix apostant per va-
lors segurs com l’incombustible 
Albert Malla, la rumba d’Alma de 
Boquerón i els Arrels de Gràcia, o 
la cantant de folk-rock Tori Sparks, 
que va camí de convertir-se en un 
nom clàssic de la Festa Major. •

Veïns i veïnes de Verdi s’afanyen aquests dies ultimant els elements que formaran part de VeggieVerdi. Foto: Fèlix Prunera

Dijous 15 d’agost
23.00 h Albert Malla – Hasta Luego cocodrilo.

Divendres 16 d’agost
18.30 h Havaneres amb el grup Port Vell.
23.00 h Alma de Boquerón. Rumba.

Dilluns 19 d’agost
23.00 h Arrels de Gràcia. Rumba.

Dimarts 20 d’agost
23.00 h Tori Sparks. Folk-rock.

els actes 
principals

carbasses, pebrots, i tot tipus de 
fruits. Més endavant, aquests ex-
periments se li giraran en contra, 
ja que aquestes verdures, d’algu-
na manera, mutaran per aconse-
guir el control i capturar el pobre 

home. El que els vegetals desco-
neixen és que potser aquest cien-
tífic treballa amb algú, algú que 
vol frenar aquesta rebel·lió vegetal. 
Però aquests no pensen quedar-se 
plantats. Liderats pel seu capità, el 

Sorprendrà 
trobar-se un munt 
d’hortalisses 
penjant del sostre



L’Independent de Gràcia
Especial Festa Major
2 d’agost de 2019

10

Lluís Bou

El règim del 78 trontolla i 
l’Estat espanyol està en cri-
si. Ara es veu molt clar. El 

règim del 78, que es va donar 
una pàtina d’autonomisme que 
mai no es va creure va trobar 
en els primers ajuntaments de-
mocràtics un petit però neces-
sari contrapès al model. El mu-
nicipalisme de tanta tradició 
catalana va ser un dels escassos 
contrapunts al projecte, junta-
ment amb la Generalitat catala-
na i el govern basc. En va ser la 
baula feble, perquè era el poder 
local i sovint governat pel ma-
teix partit que governava a l’Es-
tat, però feia correccions.

Ara els contrapesos estan 
trinxats i el règim del 78 està 
seriosament tocat. El deep state 
ha iniciat una ofensiva per re-
compondre les peces, en la qual 
participa Pedro Sánchez, i ja 
veurem si prospera.

El municipalisme és útil 
en els països centralitzats. El 
gran país del municipalisme 
és França, que l’havia utilitzat 
sempre per donar sortida a les 
energies del territori, que si 
no es perdien pel centralisme. 
A França el model estava ben 
greixat i va funcionar bé fi ns a 
la globalització, però d’alesho-
res ençà té el motor gripat. És 
un model decimonònic.

Contràriament a França, 
el país més descentralitzat 
d’Europa, que és Alemanya, 
no té una pulsió municipalis-
ta com l’entenem nosaltres. Els 
Ajuntaments funcionen i punt, 
i no han d’actuar en la polí-
tica de país. No els cal. Hi ha 
ciutats estat, el govern fede-
ral és a Berlín, el Bundesbank 
a Frankfurt, el Tribunal 
Constitucional a Karlsruhe i 
els serveis d’intel·ligència han 
estat durant dècades a Munic. 
I el model que va sorgir a 
Alemanya després de la Segona 
Guerra Mundial és ara el més 
equilibrat d’Europa.•

El règim trontolla

Silvia Manzanera

Canvi radical. Plaça Rovira 
abandona el blanc i la lí-
nia elegant i sòbria dels 
darrers anys per una 
proposta totalment opo-

sada. Foscor, atmosfera de sus-
pens i ocells, molts ocells. El clàs-
sic d’Alfred Hitchcock Los pájaros 
inspira el decorat que les perso-
nes de la comissió de la plaça pro-
posen enguany, una idea sorgida 
d’un malson. 

“Una nit vaig somniar que els 
carrers de Festa Major estaven 
buits, i arribava a la plaça Rovira 
i tampoc hi havia decorat, no-
més ocells al voltant del senyor 
Rovira”, explica Maisa Garcia, àni-
ma de la comissió. Aquesta angoi-
xa i els ocells es van traduir en la 

ment és quan no puc parar de plo-
rar”, confessa. 

Tot i que hi haurà els principals 
objectes i elements del clàssic de 
Hitchcock (el cotxe, la cabina de 
telèfon i els jocs infantils), el deco-
rat no vol ser una reproducció de 
la pel·lícula sinó que vol recrear el 
tema i traslladar-lo a base de paper 
i cartró, desenes de metres de tela 
encolada, fusta o canyes trobades a 
la vora d’un riu. Les excursions dels 
membres de la comissió sempre te-
nen un resultat profi tós en aquesta 
època on s’intensifi ca la necessitat 
de material. “La idea és que la gent 
reconegui la pel·lícula, perquè tam-
bé és més fàcil que s’entengui què 
volem transmetre”, afegeix Maisa. 

Així, tant el cotxe (que apareix 
en l’escena fi nal del fi lm) com la 
cabina de telèfon (on la gent hi po-
drà entrar) seran de mides reals. 
Evidentment, l’element que més 
es repeteix en el guarnit són els 
ocells: corbs negres en vol, amb 
el coll recte, mirant a esquerra o 
a dreta; diferents posicions que 
en difi culten la construcció en sè-
rie però què són un clar signe de 
la manera de treballar d’aquesta 
comissió que no té por de canviar 
l’estil d’anys anteriors per seguir 
evolucionant, per seguir aprenent. 

La il·luminació també és un punt 
que la comissió d’aquesta plaça té 
en compte, i per això han maqui-
nat un joc de llums que “esperen 
que funcioni”. Així que no reve-
len res. No és secret, però, la pro-
gramació musical d’un espai que 
sempre ha apostat per concerts 
de bandes amb nom propi (des de 
2016 de la mà de l’Error Fest) i per 
la proposta ja consolidada de soul 
i funky del Blackcelona. Enguany, 
a més, s’han ampliat les activitats 
familiars, els vermuts i Rovira serà 
també una gran pista de ball amb 
el concert de Joe Crepúsculo.•

Dues veïnes de Rovira fent els corbs, un dels elements protagonistes del guarnit d’enguany. Foto: Silvia Manzanera

idea mare d’un decorat que els ve-
ïns s’afanyen a construir aquests 
dies. Com sempre, asseguren que 
van tard i encara queden elements 
per enllestir. “És horrible, anem 
pitjor que altres anys i segur que 
no arribem, falten moltes coses 

per fer”, es queixa Maisa, i després 
afegeix: “Arribarem on puguem. El 
que més valorem és que arribi el 15 
al matí, després de tota la nit mun-
tant, i quan sentim la traca ado-
nar-nos de què hem estat capaços 
de fer entre tots. I en aquest mo-

El tercer premi 2018
Rovira canvia la línia elegant per 
una atmosfera fosca inspirada en 
el fi lm de Hitchcock ‘Los pájaros’
La plaça es distancia de guarnits anteriors amb una proposta sobre el clàssic de terror 
i manté l’aposta musical amb l’Error Fest, Joe Crepúsculo i la jornada del Blackcelona

1979
2019

Dijous 15 d’agost
23.00 h Error! Fest: Violets, Zeidun i Bad Mongos.

Divendres 16 d’agost
23.00 h Error! Fest: Gambardella, 
F.E.A. i Playback Maracas.

Dissabte 17 d’agost
13.00 h Blackcelona: The Crabtones.

Dimarts 20 d’agost
23.00 h Urfabrique i Joe Crepúsculo.

els actes 
principals
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Meritxell Díaz

Per un motiu, o més aviat, 
per diversos motius, mai he 
format part d’una comissió 

de Festa Major: quan era nena, 
perquè els estius marxàvem al 
poble a veure la família; quan 
era adolescent perquè, tot i 
quedar-me a Gràcia i gaudir de 
la Festa, el meu carrer no guar-
nia; passats uns anys, perquè 
em vaig exiliar a Sant Antoni, 
i des de fa deu estius, perquè 
visc a milers de quilòmetres de 
la Vila. Vull puntualitzar, però, 
que si se’m concedís una altra 
vida, m’agradaria viure l’expe-
riència de ser festera. 

Per això, tot fent un exercici 
d’imaginació, però parlant des 
del desconeixement -i perdo-
neu-me si erro-, quan penso 
en les comissions de carrers, 
veig petites estructures demo-
cràtiques que prenen decisi-
ons sobre les temàtiques dels 
guarnits, els materials a utilit-
zar, les activitats diürnes du-
rant la Festa, què s’oferirà a 
les nits, els grups que pujaran 
a l’escenari… Unes comissi-
ons amb mecanismes de par-
ticipació directa on es prenen 
decisions col·lectives i les ide-
es de tothom tenen el mateix 
pes. Uns grups veïnals on es 
posen en pràctica els princi-
pis democràtics de limitació i 
control de poder. Uns festers i 
festeres que fonamenten el seu 
treball en la tolerància, la col-
laboració i el compromís per 
crear el millor programa i con-
tribuir a fer que la Festa Major 
de Gràcia segueixi sent la Festa 
en majúscules.

Quan enguany se celebren 
40 anys d’Ajuntaments demo-
cràtics, no concebo altra for-
ma d’organització. I és que sóc 
d’aquelles afortunades que ja 
va néixer en l’era democràti-
ca, sense patir una dictadura. 
Diuen que la democràcia no és 
perfecta, però malgrat la seva 
imperfecció, voto per ella.•

az

Imperfeccions

Irònic i crític, el tercer guarnit 
de Jesús mostra els efectes al 
mar de l’abús dels plàstics 
Tortugues atrapades amb pneumàtics o un fons marí ple de deixalles; el decorat del 
carrer -amb el seu estil precís i acolorit- es posa seriós amb un missatge contundent

Silvia Manzanera

D ijous al vespre de la dar-
rera setmana de juli-
ol i la calor tropical que 
s’ha instal·lat a la ciu-
tat no descoratja el grup 

de persones que s’ha reunit al lo-
cal de la comissió de Jesús. Dues 
d’elles busquen un espai en mig 
d’un munt de material divers que 
encara no té forma defi nitiva per 
treballar en una de les fi gures del 
guarnit d’enguany: una tortuga 
atrapada en un pneumàtic. Si l’ar-
rencada del carrer a Festa Major 
ara fa tres anys va sorprendre amb 
una Metaformosi (tercer premi) i 
amb el Món dels somnis -una pro-
posta sorgida de la imaginació dels 
alumnes del Patronat Domènech 
que també va quedar a la part alta 
de la classifi cació-, enguany la crí-
tica i la denúncia recorren el deco-
rat, el nom del qual no deixa mar-
ge pel dubte, Un mar de plàstic. 

Tot i que en principi la idea era 
més general, reduir la problemà-
tica de l’abús del plàstic a platges i 
mars va ajudar la comissió a l’ho-
ra de dissenyar el guarnit. Això sí, 
no abandonen el seu estil de cons-
truir una història; aquest any una 
història amb missatge. “Ens vam 
quedar sorpresos quan vam veu-
re l’anunci del Mediterràniament, 
vam sentir una mica de pressió, 
però també vam veure que el tema 
estava agafant rellevància i el de-
bat sobre el nostre model de con-
sum s’estava intensifi cant”, expli-
ca el Jordi, membre del nucli dur 
del carrer.

El guarnit, a més, fa servir la 
ironia per posar en evidència les 
nefastes conseqüències de la so-
cietat de consum actual en un en-
torn natural com el mar. Així, l’en-
trada al carrer convida al visitant 

Quin sentit té fer un guarnit crític i 
després llançar-ho tot a la brossa? 
I mentre un membre de la comis-
sió mostra les làmpades-medusa 
d’infi nitat de colors que cobriran 
el sostre, una veïna deixa anar el 
seu titular: “la Festa Major la fem 
els veïns i les veïnes!”.•

Els animals marins que poblaran el decorat de Jesús ja comencen a prendre forma defi nitiva. Foto: S.M.

amb un pop gegant que dóna la 
benvinguda, i una platja idíl·lica 
on no hi falten el fl otador o el pa-
ra-sol. És la cara de la moneda 
amable, la superfície. Després, 
el visitant se submergeix en el 
fons marí, on l’aigua està ple-
na de tortugues, taurons, medu-
ses o cavallets de mar, i es topa 
amb la realitat: canyetes, bosses 
de plàstic, bastonets de les oïdes 
i altres objectes d’ús diari que es 
llencen sense control. La realitat 
ha transformat la primera imatge 
paradisíaca i els animals aparei-
xen atrapats pels plàstics. 

I ha estat lògicament el plàstic 
el material rei del guarnit, amb els 
bidons típics de cervesa com a cap 
de llista. Una veïna fa broma i diu 
que són com el porc; se n’ha apro-
fi tat tot. Realment ells també són 
molt d’aprofi tar així que no conce-

ben un guarnit que no es faci reci-
clant. Per això està la imaginació i 
la experiència de les anteriors edi-
cions. I és clar, s’han apuntat com 
a voluntaris a la prova pilot d’en-
guany, amb tres carrers més, per 
separar els residus del guarnit i 
reciclar-los un cop acabi la festa. 

El quart premi 2018

Dijous 15 d’agost
12.00 h Taller de Rebozo mexicano para 
embarazadas, amb Berta Nueno.
23.00 h Mancha E’Platano i Dj The House Party.

Dissabte 17 d’agost
23.00 h Cristina Len i Broem i Dj Hanakito.

Dilluns 19 d’agost
23.00 h Documental: ‘Chicas nuevas 24 h’. 
Presentació a càrrec d’Alba Muñoz.

els actes 
principals

1979
2019
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Luis Ángel 
Fernández
Hermana

Hi havia una vegada un país 
del qual s’explicaven coses 
extraordinàries i terrorí-

fi ques que havien succeït des 
de feia tants anys, que per als 
més joves mereixien el qualifi -
catiu de “temps immemorials”. 
Aquella va ser l’època del “Ojito 
amb el que dius” o “Ojito a qui 
l’hi dius”. O sigui, poques festes 
perquè no sabies amb qui balla-
ves. I això que els patidors eren 
gent que portava la gresca a les 
entranyes. Però el pal no portava 
una pastanaga lligada, sinó que 
portava més pal. Fins que, entre 
altres moltes coses sorprenents, 
ens va donar un atac de votar, 
fi ns i tot als regidors, cosa que ni 
tan sols havien vist els que avui 
proclamen que això del canvi cli-
màtic ja ho veia venir.

Juntament amb les festes, 
i des de les festes, vam anar 
modelant una nova geografi a 
urbana, no només física, sinó 
també, com ens van ensenyar 
a l’escola sobre els mapes que 
mereixien tal nom, política. 
Entre batzegades socials de di-
ferent intensitat i amb la festa 
com cisell essencial dels nous 
escultors, de convocar nosal-
tres, vam passar a ser convo-
cats anualment per les bandes 
(de música), la gresca, les be-
gudes i altres esperons festers. 
La progressiva maduresa polí-
tica conquerida contra aquells 
avisos d’una altra època, ha 
desembocat ara en la inespera-
da barreja de sexe (això diuen), 
ball (inclòs el rock&roll) i mul-
titud de turistes navegant a tot 
drap pel barri darrere d’un po-
comucho d’alcohol.

Aquest és el moment en què 
hauríem d’abandonar la so-
lemnitat d’aquells temps des-
concertants i peguntar-nos: 
Què diria Franco davant aques-
ta disbauxa? ¿Tant pal per 
amagar fi nalment l’enrenou 
sota una llosa? Per què no l’ai-
xeca d’una vegada i ens ofereix 
el seu veredicte? Una cosa així 
és el que ens falta per perllon-
gar durant la resta de l’any el 
gaudi de les festes de distric-
tes com Gràcia. No hauríem 
d’acontentar-nos amb reduir 
la conya tan sols a un parell de 
setmanes. Els turistes se n’han 
anat, és el nostre moment 
d’apoderar-nos de la gresca. 
Encara que ens peguin.•

z

La llosa de la festa

1979
2019

Macondo, una 
reserva índia i la 
llar, als carrers 
que s’estrenen 
Lluís Vives, Plaça del Nord i Nova 
Placeta Sant Miquel comparteixen 
en aquesta edició de Festa Major 
l’honor de ser nous espais guarnits 

S. M.

Uns perquè feia 50 anys 
que no es veia un deco-
rat al carrer i ja han dit 
prou, uns altres perquè 
l’agost passat es van sen-

tir orfes durant una setmana i els 
tercers perquè, a contra corrent, 
van voler recuperar un espai que 
havia esdevingut incòmode per a 
la Fundació i s’ha regularitzat amb 
una comissió de veïns ofi cial. Lluís 
Vives, Nova Placeta Sant Miquel i 
Plaça del Nord s’estrenen a la llista 
dels 24 carrers i places que guarni-
ran a la Festa Major 2019.  

Lluís Vives
Macondo. L’última vegada que 
Lluís Vives va lluir un guarnit va 
ser el 1969. Per això els veïns que 
van gaudir fa 50 anys del darrer 
decorat on encara avui viuen no 
poden amagar l’emoció de tornar 
a celebrar una Festa Major amb 
el seu carrer guarnit. “Hi ha en-
cara veïns que guarden records 
d’aquella època, quan eren petits 
com, per exemple, el meu marit. 
És molta la il·lusió amb què enca-
rem aquest repte”, confessa Lina 
López, presidenta de la comis-
sió del nou espai i festera a Perill 
en els últims quatre anys. Aquest 
salt al carrer propi, però, també té 
les seves difi cultats. “No comptar 
amb local és un inconvenient, de 

Lluís Vives aprofi ta per avançar els dies que els veïns treballen al carrer. Foto: Cedida

moment estem construint totes 
les peces a casa”, peces que ser-
viran per reconstruir Macondo, 
el poble creat per Gabriel García 
Márquez a Cent anys de solitud. La 
raó: “Tothom sap de què parla el 
llibre però no en tenim una imat-
ge gràfi ca”, explica la responsable 
del carrer, que també destaca com 
a novetat el seu lema: la font de la 
festa, per ser l’únic carrer amb font 
que guarneix. “És el nostre tret di-
ferencial”, diuen. També han vol-
gut apostar per fer una programa-
ció inclusiva i paritària amb una 
jornada en femení, una xerrada a 
càrrec de Mujeres Migrantes o l’ac-
tuació del grup d’havaneres format 
íntegrament per dones Haváname.

Nova Placeta Sant Miquel
Ca la Gràcia: benvinguts i benvin-
gudes. La retirada l’any passat de 
la Placeta Sant Miquel de la Festa 
Major va deixar buida una zona 
que ja se sent prou allunyada del 
nucli més actiu de la Vila. I els co-
merciants ho van notar especial-
ment. “Va ser una pena”, explica 
Maria Chiara Ziliani, portaveu de 
la nova junta. “Hem demostrat 
que la gent no va tant a la seva bola 
com sembla”, apunta. Així, amb la 
implicació de botiguers i veïns de 
la zona amb experiència en altres 
comissions, i amb la complicitat 
de l’INS Vila de Gràcia, que ha ce-
dit l’espai per deixar el material, 
el nou grup construeix el decorat 

Lluís Vives 
Diumenge 18 d’agost
12.00 h Vermut en femení amb Nakauany Sampaio.
19.00 h Vespre en femení: Haváname (havaneres).

Dimarts 20 d’agost
20.00 h Cinema a la fresca: El amor en tiempos del cólera.

Nova Placeta Sant Miquel
Dissabte 17 d’agost
23.00 h Los últimos del Titanic (rock) i DjMamayé.

Dimarts 20 d’agost
18.00 h Escriptores i poetes a la Festa. 
Col·lectiu Minerva, Creadores de Gràcia.
23.00 h Concert: Ella Ella.

Plaça del Nord
Dijous 15 d’agost
21.00 h Projecció de Rostro Pálido i altres fragments de 
Buster Keaton, musicades en directe per Florenci Salesas.

Diumenge 18 d’agost
24.00 h Concert amb Clotet&NOTme (rock).

els actes 
principals

Membres de la comissió de Nova Placeta Sant Miquel fent el guarnit. Foto: S.M.

que convertirà Lluís Antúnez en 
una casa, el lloc on tothom s’ha 
de sentir còmode. La portalada 
serà una façana, al mig els espais 
típics d’una llar -aquesta decora-
da pels dibuixos i pintures que ha 
fet l’alumnat de Jujol i Patronat 
Domènech- i tanca un pati. I ara 
que s’acosta la data totes les mans 
són necessàries. “Després de tre-
ballar tota la tarda ens quedem a 
sopar aquí, o els bars de la zona 
ens porten alguna cosa, estem re-
alment a gust. És la part més bo-
nica”, confessa la Maria. 

Plaça del Nord
Reserva del Nord. 
Apadrinats per pla-
ça Rovira i partint 
de l’experiència de la 
Marta i el Marc al con-
curs de balcons (han 
quedat segons tres ve-
gades), Plaça del Nord 
s’estrena a la festa amb 
un guarnit que és tota 
una declaració d’inten-
cions. “Volíem trencar 
l’esquema d’anys anteri-

ors quan el casal Tres Lliris ocupa-
va l’espai, i mostrar tranquil·litat”, 
explica el Marc. Aquest membre 
de la comissió de la plaça del Nord 
assegura que partir de zero sem-
pre representa més esforç, tant 
des del punt de vista econòmic 
com humà, però també compten 
amb la implicació de veïns més ve-
terans o l’ajuda de La Salle Gràcia, 
que ha cedit la capella i la sala de 
teatre perquè puguin treballar el 
decorat. Amb la intenció d’evitar 
la repetició d’elements, el guar-
nit vol ser “un recorregut expe-

riència amb elements 
que no avorrissin”. 
No hi faltaran els 
tòtems, els tipis, un 
riu, núvols, pluja o 
una gran canoa. La 
programació també 
s’ha ideat sota el cri-

teri de la calma, gua-
nyen les activitats 
familiars i els con-
certs s’acaben a la 1. 
“Poden seguir la fes-
ta a Rovira”, clou amb 
ironia el Marc.•
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Halloween, vikings o la ruta 
de la seda, els altres favorits
Les emocions, un campament indi, els colors, els dolços, els minerals, 
un envelat del 1935 o el procés de guarnit inspiren la resta els carrers

Adriana Campo / Santiago 
Goncevitt / Fèlix Prunera

Berga
El jardí. Els veïns del carrer Berga 
han decidit transformar el carrer 
en un jardí. A l’entrada es podrà 
veure un estany amb nenúfars, 
granotes i un jardí vertical, un pa-
radís per a qualsevol amant de la 
reutilització. El sostre serà un cel 
blau fet amb onze mil ampolles de 
plàstic tallades i pintades on pen-
jaran tot de làmpades de colors 
que fan tènues llums i crearan 
una gran atmosfera a les nits. Més 
endavant del carrer, el cel deixarà 
lloc a multitud de plantes enfi la-
disses, que entonen perfectament 
amb l’ambient natural del carrer, 
també format per palmeres, fulles 
gegants i tucans. 
• Activitat recomanada. Concert 

Aiala. Diumenge 18 a les 23.00 h.

Ciudad Real
1935 en el record. Ciudad Real es 
convertirà en un envelat de Festa 
Major just abans de la guerra. La 
Festa Major de 1935, recordada 
en un fi lm inèdit que es va pro-
jectar fa dos anys, pel Bicentenari, 
sempre ha tingut un especial re-
cord entre els festers veterans. El 
principi del carrer, segons la in-
terpretació de Ciudad Real, recre-
arà l’entrada d’un teatre amb una 
taquilla i unes cortines. El sostre 
estarà ple de banderoles i garlan-
des fetes, sobretot, amb ampolles 
i garrafes de plàstic, i al fi nal hi 
haurà un grup de ninots fets de 
paper maixé animant la festa. Els 
materials utilitzats són cartó, pa-
per de diaris, fusta i paper maixé. 
• Activitat recomanada. Concert 

Flowers & The Band  i Tupica. 
Dissabte 17 a les 23.00 h.

Fraternitat de Baix
Halloween. La festa de Halloween 
se celebra el 31 d’octubre, a tot ar-
reu menys al carrer Fraternitat de 
baix, que cau en ple mes d’agost 
El guarnit és un paisatge terrorí-
fi c, ple d’aranyes, rates i escalets, 
i no hi faltaran tampoc una casa 
encantada, un cementiri i les ca-
rabasses típiques d’aquesta ce-
lebració. Una imatge icònica de 
Halloween que també hi serà són 
els nens i nenes demanant dolços 
a les cases. Els materials més uti-
litzats per elaborar tot el guarnit 
han estat principalment el porex-
pan, el paper de diari, els plàstics 
de bidons de cervesa i la tela de 
galliner.
• Activitat recomanada. Nit 
de swing amb Swingmaniacs. 
Diumenge 18 a les 23.00 h.

Les veïnes de Berga envoltades d’ampolles de plàstic que serviran per crear el sostre. Foto: Fèlix Prunera

A Providència fabriquen aquests dies ametistes, carbó o diamants que decoraran la seva particular mina. Foto: Adriana Campo

Fraternitat de Dalt
Fratern’s diner. Fraternitat de 
dalt es convertirà en un restau-
rant americà de mida XXL. Els ele-
ments del guarnit tindran unes mi-
des extraordinàries i l’objectiu és 
que, passant pel carrer, els visitants 
es transportin als Estats Units. El 
decorat forma part d’un joc visual, 
els veïns volen que sigui també un 
element interactiu i fer participar 
els visitants. A través de les xarxes 
socials aniran donant les diferents 
pistes com ara: “Si el sostre és el 
terra, tot està cap per avall”.
• Activitat recomanada. Gospel i 

Més. Dijous 15 a les 23.00 h.

Joan Blanques 
de Baix
John White un petit indi. No se 
sap si és cosa de Hollywood o què, 
però per la Festa Major apareixerà 
un campament indi en plena Vila 
de Gràcia. Des de Joan Blanques 
de Baix han decidit transformar el 
seu carrer en el punt de trobada 
dels que es coneixen com a dolents 
de l’oest. Un mar de cactus de l’al-
çada d’un jugador de bàsquet en-
vairà Joan Blanques de Baix, que 
té com a principals protagonistes 
nou cavalls repartits per tota la 
llargada del carrer. Cada un d’ells 
estarà envoltat de gespa, feta a 
partir d’ampolles de plàstic talla-
des i pintades.
• Activitat recomanada. Concert 

La Vella Dixieland. Dimarts 20 a 
les 23.00 h.

Joan Blanques 
de Baix de Tot
Emociona’t amb JBdBdT. El Mon-
stre de les emocions és un conte 

que parla d’un monstre que té un 
embolic amb les emocions. Els ve-
ïns de Joan Blanques de Baix de 
Tot volen plasmar aquesta idea en 
el seu guarnit. El carrer es dividi-
rà en sis etapes i cadascuna té un 
color, seguint l’ordre d’entrada: la 
por serà el color marró; la ràbia 
el vermell; la tristesa el blau; la 
calma el verd; l’alegria el groc; i 
la disbauxa serà tots els colors. 
Les emocions també penjaran del 
sostre. Per exemple, en l’espai de 
la tristesa, hi haurà unes llàgri-
mes fetes de paper, i a la de la cal-
ma, uns gerros amb plantes, tam-
bé de paper.
• Activitat recomanada. Concert 

The Shu Shu’s feat. Sinead Savage. 
Dilluns 19 a les 00.00 h.

La Perla
Perlatone. La Perla proposa un de-
corat conceptual: els colors s’apo-
deraran del carrer, i es volen dife-
renciar de la resta mitjançant una 
temàtica decorativa que permetrà 
als visitants fer la seva pròpia in-
terpretació. A l’inici es trobaran 
un degradat de colors, que a mesu-
ra va avançant el carrer esclataran 
en una cruïlla i s’acabarà amb el 
carrer mudat de blanc. La portala-
da estarà decorada amb elements 
de la vida real que relacionem 
amb colors (rosa que l’amor s’hi 
posa!) i al fi nal del carrer hi hau-
rà un arc amb quadres blancs. El 
sostre estarà decorat amb una bar-
reja d’elements que refl ectiran els 

colors del terra. Aquest any Perla 
col·labora amb persones grans que 
viuen en pisos tutelats donant al 
carrer un punt més social.
• Activitat recomanada. Guapa 

Festival i Las Tope Dramáticas. 
Dilluns 19 a les 23.00 h.

Maspons
Masforn. El pa és un aliment bàsic 
de la cuina mediterrània, però de 
la seva elaboració no se’n té tant 
coneixement. Per aquest motiu la 
gent de Maspons ha decidit trans-
formar el seu carrer en un viatge 
pel procés de fer pa. Hi haurà un 
molí gegant amb quatre pales a 
l’entrada del recorregut, ja que és 
el primer lloc per on passa el blat. 
Un cop dins, la meitat del sostre 
serà un camp de blat del qual hi 
pengen unes roselles, que de nit 
també faran de làmpades. A un 
costat, enganxat a la paret, hi hau-
rà un forn de pedra que ens recor-
da als més tradicionals, fet de te-
trabrics, i al bell mig del carrer, un 
espantaocells. L’altra part del sos-
tre el formarà el pa que ja està fet: 
pa de Viena, baguets, coques, etc. 
Tot llest per ser venut en un forn 
de pa... Casualment, n’hi ha un just 
a la cantonada del carrer.
• Activitat recomanada. Nit de tri-

buts: Sin Soda i Hammer to Fall. 
Dissabte 17 a les 23.00 h.

Mozart
La biblioteca 5 minuts després de 
mitjanit. Els més lectors tindran 
una cita obligada amb el carrer 
Mozart, que recrearà una bibliote-
ca molt especial feta amb paper, ma-
lles i cartró. A partir de la mitjanit, 
els elements de la biblioteca agafen 
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da, i el sostre serà el nivell del mar, 
on pengen les meduses i els peixos 
que envolten aquesta construcció 
de fusta que han trobat. A banda 
i banda del carrer hi haurà les pa-
rets del vaixell, que estan recober-
tes d’escuts al més pur estil víking.
• Activitat recomanada. Teatre 

Fòrum TiriTrans. Diumenge 18 a 
les 20 h.

Travessia Sant 
Antoni
La ruta de la Travesseda. La seda 
s’apoderarà del carrer tot trans-
formant-lo en un recorregut ge-
ogràfi c i conceptual. El viatge co-
mençarà a la Xina, al principi del 
carrer, guarnit amb fanalets, co-
lors vermells i la seda que enca-
ra és un capoll. En anar avançant 
s’arribarà a l’Orient Mitjà amb les 
típiques formes geomètriques i 
on la seda ja comença a ser teixi-
da. Al fi nal del carrer s’arribarà a 
Europa, on la seda ja ha estat tre-
ballada i té forma de tela. És el de-
corat més auster i econòmic de la 
història del carrer, ja que han re-
ciclat molt material que ja tenien 
com CDs o tela.
• Activitat recomanada. 

Terroristas del Son i Miki Puig Dj. 
Dissabte 17 a les 23.00 h.•

l’entre-
vista

El Sobrino del Diablo: “Faig cançons 
per explicar el meu punt de vista però 
mai faré pornografi a sentimental”

Silvia Manzanera

El Sobrino del Diablo, Juan 
Gómez González, es mou a 
Gràcia com a casa seva. És el 

seu territori habitual des que va 
començar ara fa gairebé dues dè-
cades. La història del professor 
de literatura que va deixar les 
classes pels escenaris és conegu-
da. Amb una dotzena de discos, 
molt discurs i més improvisació, 
enguany fa doblet: Placeta Sant 
Miquel i Sant Pere Màrtir. 

La teva trajectòria és de record. 
D’on treus les energies per fer 
tants concerts? 
Tres bolos a la setmana multipli-
cat per 20 anys, sí, segurament 
sóc el cantautor català que més 

concerts fa. I sense mànager. 
Però més cansat és fer de pale-
ta vuit hores. Treballo del que 
m’agrada i és cert que faig més 
feina, no només tocar. Tampoc 
tinc xofer; així que puc fer 500 
km en un cap de setmana. Però 
tinc trucs per no cremar-me: no 
repetir repertori. La improvisa-
ció també m’ajuda a no fer un 
concert igual. 

Al teu darrer disc ‘Horta, 
Transilvania & el Far West’ hi ha 
un part que ha composat i can-
tat el teu fi ll. Com ha anat això?
L’Èric sempre ha tingut molt 
bona veu i com és un friki com 
jo, un estiu li vaig proposar fer 
cançons amb temàtica de ter-
ror. Només he fet la instrumen-
tació. És molt fl ipant per a un 

nen de vuit anys veure cançons 
seves a l’Spoty.

La realitat et dóna sufi cient ma-
terial per a les cançons. Et consi-
deres un músic a contracorrent? 
Sóc un àcrata i faig el meu camí. 
Vaig a contracorrent, sí. Sóc anti-
feixista i antimonàrquic, així que 
em truca més la gent d’esquerres. 
Cs també em va trucar al principi 
perquè canto majoritàriament en 
castellà, però això no vol dir que 
sigui espanyolista, nomes que és 
la meva llengua materna.

Criticar al sistema però viure 
d’ell. No et crea contradiccions? 
Sí, perquè parlo molt de capita-
lisme però quan acaben els con-
certs venc els discos perquè tinc 
dos fi lls i pago una casa, però 

intento viure amb coherència. 
No deixaré de ser jo ni faré com 
Manu Chao, que va d’antisiste-
ma però treballa per a una gran 
discogràfi ca. 

De quins temes no has volgut 
parlar mai? 
No parlo mai d’amor ni desa-
mor, perquè ja ho fa el 95% dels 
músics, la majoria malament. 
Explico el meu punt de vista 

però mai faré pornografi a sen-
timental. 

Enguany fas doblet a la Festa 
Major. Què has preparat? 
Decideixo el repertori cinc mi-
nuts abans del concert. El de 
Lluís Antúnez és amb Daniel 
Higiénico, un duet habitual de 
l’Astrolabi, i el tenim molt per 
la mà. I a la Torna hi haurà més 
càrrega política.•

Juan Gómez González, El Sobrino del Diablo, tocant a Cardedeu. Foto: A. B.

La resta de carrers

Un vaixell viking, l’eix central del decorat del carrer Tordera. Foto: Félix Prunera

Un veí de Joan Blanques de Baix de Tot concentrat en el guarnit d’enguany. Foto: F.P.
Detall del guarnit de Ciudad Real. Foto: A.C.

vida pròpia, les diferents seccions 
estaran plenes de vitalitat, un caver-
nícola representa la secció d’histò-
ria, també es pot veure una nau es-
pacial, llibres que desprenen colors 
i altres decoracions que recrearan 
aquesta biblioteca tan especial.
• Activitat recomanada. Micho, 

Vàlius i Menta. Dissabte 17 a les 
23.00h

Perill
Perill ecològic. Fa temps que el 
planeta Terra té un problema que 
està acabant amb un munt d’espè-
cies; el plàstic. El guarniment del 
carrer vol transmetre un missatge 
d’ajuda cap a un seguit d’animals 
que es troben en perill d’extinció, 
com són l’ós panda, l’ós polar, els 
fl amencs, la tonyina vermella, en-
tre d’altres. Tots es trobaran a l’in-
terior del carrer, on hi haurà un 
exemplar gran i uns quants de pe-
tits, per donar a entendre que les 
futures generacions també es veu-
ran afectades. A la sortida, simu-
lant l’Antàrtida, hi haurà un ice-
berg fonent-se que s’ha convertit 
en una font. La gent, quan hi vul-
gui treure el cap, en comptes de 
veure l’aigua i a ella mateixa re-

fl ectida, hi veurà un ós polar, sim-
bolitzant que l’animal ja no hi és.
• Activitat recomanada. Taller de 

construcció d’instruments musi-
cals amb Reusonica. Dimecres 21 
a les 11.30 h.

Plaça del Poble 
Romaní
Pastisseria Romaní. La plaça del 
Poble Romaní es convertirà en 
una pastisseria plena de dolços. A 
mesura que vagin passejant per la 

plaça, els visitants podran veure 
pastissos de tota mena, balances i 
altres elements típics d’una pastis-
seria. També recrearan el personal 
del local: a la part del darrere hi 
haurà el pastisser, que estarà fent 
un pastís gegant per encàrrec i sis 
ajudants que li donaran un cop de 
mà. Tot el guarnit estarà fet de po-
rexpan, cartró, plàstic, tela de ga-
lliner, polietilè i pintures.
• Activitat recomanada. Concert 

Yumitus del Pichón. Dissabte 17 a 
les 23.00 h.

Plaça Vila de Gràcia
El procés del guarnit. La plaça es 
convertirà en un taller de creació 
del guarnit. Hi haurà una prestat-
geria amb eines, màquines, altres 
objectes del taller i un drac a mig 
fer que forma part d’un guarnit 
que s’estarà construint. El sostre 
estarà ple d’eines i materials que 
es faran servir durant el procés, i 
el cartó, les garrafes, els tubs de 
plàstic, el porexpan, la xarxa de 
galliner, el fi lferro i els diaris es 
convertiran en eines i material de 
construcció per recrear el procés 
de creació del guarnit. 
• Activitat recomanada. Ebri 

Knight. Dimecres 20 a les 23.00 h.

Providència
Mina Providència. Els veïns de 
Providència convertiran el car-
rer en una mina una mica especi-
al, una combinació de tot allò que 
se’n pot extreure. A partir de fi l-
ferro, diari, tela de galliner, tubs 
de paper, guix, plàstic, pintura 
i cola entre altres, els veïns han 
creat trossos de carbó, ametistes, 
diamants… Segueixen amb el seu 
propi estil, expliquen que un cop  
tenen decidit el tema, fan recer-
ca a internet a la recerca d’inspi-
ració, però mai han seguit un es-
til diferent. La comissió es mostra 
animada i hi ha un bon ambient. 
Tot i això, diuen que al fi nal sem-
pre han de córrer, i que acabar el 
carrer ja és una fi ta.
• Activitat recomanada. Albert 

Malla amb ‘Hasta luego, Cocodrilo’. 
Dissabte 17 a les 23.00 h.

Tordera
Vaixell Viking. Com si Gràcia fos 
el mar, el carrer Tordera es vestirà 
amb un vaixell víking que, mentre 
l’estava solcant, va tenir la des-
gràcia de topar amb una roca 
que el va portar al naufragi. 
Quan els visitants entrin per 
popa o per proa, veuran que 
són dins l’aigua, que l’embarca-
ció ha quedat totalment submergi-
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La Festa 
Major 2019, 
dia a dia
Dimecres 14
• 17.30 h La Passada del Pregó amb els gegants de Gràcia 

Pau i Llibertat i l’Àliga de Gràcia. Recorregut: Can 
Musons-Plaça de la Vila 

• 19.00 h Pregó de la Festa Major a càrrec de Cristina 
Pandis, Xènia Galtés, Paola Manjón i Noèlia Bautista, de 
l’equip de bàsquet de dones amb intel·ligència límit de 
l’acidH-Lluïsos. Plaça de la Vila de Gràcia

Dijous 15
• 08.00 h Matinades de gralles i de foc, amb grallers, 

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

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

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

• 20.00 h Manifestació. 15 anys sense Rugé. Sortida: 
metro Fontana

• 22.30 h Pepet i Marieta. Rumba. Plaça del Folk. Plaça del 
Sol

• 23.00 h Reclam i Nacional II. Còvers. Carrer Puigmartí
• 23.00 h Violets, Zeidun i Bad Mongos. Rock. Error! Fest. 

Plaça Rovira

Divendres 16
• 13.00 h Recordant Xesco Boix. Amb Fèlix de Blas (tots 

els dies fi ns al 21). Plaça del Folk. Plaça del Sol
• 20.00 h Pilar caminat i diada de vigílies. Castellers de la 

Vila de Gràcia i Jove Castellers de Sitges. Plaça de la Vila 
de Gràcia

• 21.00 h Pregó de les festes llibertàries. Amb The Muriel 
Finsters. Pink punk. Plaça John Lennon

• 21.00 h Joan Colomo, Rombo, MariaLlüisa i Arrels de 
Gràcia. Festigàbal. Plaça de la Sedeta

• 23.00 h Diamante Negro, Alavedra i Italic. Rock. Carrer 
Mozart

• 22.00 h Re-PAS-sem amb Esbart Vila de Gràcia. Plaça 
Joanic

• 23.00 h Dani Nel·lo y Los Saxofonistas Salvajes. Carrer 
Joan Blanques Baix

• 22.00 h Miquel del Roig. Versions. Espai ANC. Plaça 
Joanic

• 23.00 h Suu. Pop-reggae. Carrer Llibertat
• 23.00 h La Vella Dixieland. Jazz. Carrer Joan Blanques 

Baix
• 23.00 h Tori Sparks. Folk-pop. Carrer Verdi mig
• 23.00 h Gypsy Vampers. Swing manouche. Plaça del 

Diamant
• 23.00 h Ebri Knight i Lasta Sanco. Pop. Plaça de la Vila 

de Gràcia
• 23.00 h Joe Crepúsculo i Urfabrique. Tecno. Plaça 

Rovira

Dimecres 21
• 20.30 h Gigi McFarlane. Soul-jazz. Mas i Mas Festival. 

Hotel del Sol. Plaça del Sol
• 21.30 h Toca dormir. Cercavila nocturna gegants. 

Sortida: Plaça de la Virreina
• 22.45 h Correfoc. Plaça de la Vila de Gràcia

Dissabte 17
• 13.00 h Soweto. Ska-rocksteady. Festes alternatives. 

Sant Pere Màrtir
• 13.00 h The Crabtones. Blackcelona. Plaça Rovira
• 17.00 h Lliurament de Premis del Concurs de 

Carrers Guarnits. Plaça de la Vila de Gràcia
• 19.00 h Diada Castellera. Amb Castellers 

de Vilafranca, Xiquets de Reus, Colla 
Joves Xiquets de Valls i Castellers de la 
Vila de Gràcia. Plaça de la Vila de Gràcia

• 21.00 h Melenas, Power Burkas, 
Mourn, Aliment i DJ Waterparties. 
Festigàbal. Plaça de la Sedeta

• 22.30 h Saó, Pelut i Pelat i La 
República Rumbera. Rumba. 
Carrer Progrés

• 23.00 h Nit de tributs. Sin soda 
(Soda Estéreo) i Hammer to 
Fall (Queen). Versions. Carrer 
Maspons

• 23.00 h Ball de bot. Placeta 
Manuel Torrente

• 23.00 h Micho, Vàlius i Menta. 
Pop-punk. Carrer Mozart.

• 23.00 h Show d’Albert Malla 
Hasta luego cocodrilo. Pd’s. 
Carrer Providència.

• 23.00 h Terroristas del Son 
i Miqui Puig dj. Rumba i 
Pop. Travessia Sant Antoni

• 23.00 h Cristina Len. R’n’b. Carrer 
Jesús

• 23.45 h Joina. Rap. Festes alternatives. 
Plaça Raspall

Diumenge 18
• 12.00 h Halldor Mar. Pop. Travessia Sant Antoni
• 20.00 h Anairam i Blue Joy. Alternativa i Rock festiu. 

Guanyadors Desconnecta i DMJ. Plaça del Folk. Plaça del Sol
• 21.30 h Una Festa a l’ADN. Documental de Vicenç Sanclemente 

sobre la Festa Major. Plaça del Nord
• 23.00 h Falciots Ninja. Pop. Carrer Puigmartí
• 23.00 h Daniel Higiénico, El Sobrino del Diablo i DjMamayé. 

Pop-rock. Placeta Sant Miquel
• 23.00 h AIALA. Neosoul. Carrer Berga

Dilluns 19
• 20.30 h Carlos Sarduy Trio. Afrocubanjazz. Mas i Mas Festival. 

Hotel del Sol. Plaça del Sol
• 23.00 h ‘Chicas nuevas 24 h’. Documental: Presentació a 

càrrec d’Alba Muñoz. Carrer Jesús
• 00.00 h The Shu Shu’s Featuring Sinead Savage. Jazz. Joan 

Blanques de Baix de Tot
• 00.00 h Banda Biruji. Punk-festa. Festes alternatives. Plaça 

Raspall

Dimarts 20
• 20.00 h Cinema: ‘El amor en los tiempos del cólera’. Carrer 

Lluís Vives

Carrers guarnits
Espais de Festa Major
Espais guarnits no federats i espais alternatius
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40 anys d’un canvi essencial 
que va rellançar la Festa Major, 
els ajuntaments democràtics
L’aire fresc dels nous dirigents municipals, sobretot en els anys 
vuitanta, va assentar les bases per a la coordinació al voltant de 
la festa d’administracions, empreses privades i entitats locals 

Josep M. Contel

El  passat 3 d’abril es van 
complir quaranta anys de 
les primeres eleccions mu-
nicipals democràtiques, 
convocades a Espanya 

després de la dictadura franquis-
ta. A la ciutat de Barcelona, els re-
sultats van ser clarament a favor 
dels partits d’esquerra, sent ele-
git Narcís Serrà com alcalde de 
la ciutat i Mercè Sala com a regi-
dora del Districte de Gràcia. Unes 
designacions que van arribar pocs 
mesos abans de la Festa Major de 
1979, encara que la sessió consti-
tutiva del Districte no es faria fi ns 
al 14 de setembre. La festa ja esta-
va preparant-se des de feia mesos 
i diferents comissions que s’estre-
naven aquell any ja havien arren-
cat com a tals a fi nals de l’any 1978. 
La Festa Major de 1979 va aplegar 
onze carrers i un envelat. Era una 
festa que progressava tímidament 
i que amb la bona voluntat del ve-
ïnatge de diferents carrers, havia 
deixat al darrere la cota més bai-
xa de cinc carrers de mitjans de la 
dècada dels anys setanta.

Els dirigents polítics nouvin-
guts a la gestió municipal a poc a 
poc van anar progressant en la ra-
diografi a de la ciutat i dels seus ha-
bitants. Una feina complicada, però 
imparable per canviar la manera de 
fer del nou ajuntament. La ciutat 
tenia moltes mancances: estruc-
turals, culturals, assistencials, en-
tre altres, que calia corregir. Dins 
de l’apartat cultural, com un gra 

volien convidar a qualsevol cosa, 
tothom el volia saludar, i la família 
festera estava agraïda que la màxi-
ma autoritat de la ciutat els dedi-
qués una estona en mig de la festa 
gran. Amb el temps i les diferències 
polítiques, aquella magnifi cació de 
l’alcalde ha perdut empenta.

Una altra de les consideraci-
ons que s’ha de tenir en comp-
te d’aquesta primera legislatura 
municipal 1979-1983 va ser l’aire 
fresc, sí, l’aire fresc dels nous polí-
tics, com l’aire fresc de la ciutada-
nia. Tothom tenia ganes de fer co-
ses, tothom volia guanyar al carrer 
i la festa era un bon punt de troba-
da. En els carrers guarnits hi havia 
sopars de germanor, jocs de sortija, 
havaneres, sardanes, balls i moltes 
ganes de consolidar els projectes 
de cadascun dels carrers guarnits.

Premsa local, fi lms i entitats
Paral·lelament a les actuacions mu-
nicipals i de la família festera, en 
aquest inici de la recuperació de la 
festa, hi va haver altres elements 
que van contribuir en la seva con-
solidació. El primer d’ells va ser la 
revista Carrer Gran que va aparèi-
xer el 1979, promocionant-la en di-
ferents línies, primer com a premsa 
local, segon encarregant-se de fer 
el programa ofi cial o generant un 
número extraordinari per aquells 
dies i tercer organitzant algun ball, 
mostra gastronòmica o creant el 
capgròs del Pepitu Campanar. Una 
feina molt important, la dels perio-
distes de Carrer Gran, que va servir 
per donar una visió més cultural i 
històrica de la festa.

El carrer Puigmartí va guanyar el primer premi el 1981 amb un guarnit sobre el Pol Nord. Foto: Josep Maria Contel

de sorra, hi havia la Festa Major de 
Gràcia. Una festa que estructural-
ment des de mitjans dels anys sei-
xanta havia patit una certa deixade-
sa. Malgrat que no s’havia suprimit, 

es deixava que a poc a poc moris 
d’inanició, com va passar amb al-
tres festes populars de la ciutat, en 
moltes ocasions argumentant que 
els carrers eren per als cotxes i no 
pas per fer-hi festetes.

Així el nou ajuntament demo-
cràtic també tenia un repte amb 
les festes i en general amb la cultu-
ra popular, malgrat que amb l’ar-
ribada a l’alcaldia de José María 
Socias Humbert, el desembre de 
1976, algunes coses havien millorat. 
En aquest sentit, la primera Festa 

Major de Gràcia, de democràcia 
plena, va ser la del 1980, amb cator-
ze carrers i un envelat, i amb la sor-
presa de vilatans i forasters, de la 
presència de l’alcalde de Barcelona 
Narcís Serra pels carrers guarnits 
de la Vila, saludant el veïnat o com-
partint taula amb ells. Tota una ex-
periència per a les persones que 
van viure aquells moments.

Aquell any i els següents, el pe-
riple de l’alcalde pels carrers guar-
nits es va convertir en un nou ritu-
al de la festa. A tots els carrers el 

La Festa Major de 
1979 va aplegar 
onze carrers i 
un envelat



L’Independent de Gràcia
Especial Festa Major

2 d’agost de 2019

19

sorgir altres grups de cultura, 
com la Colla Vella de Diables, els 
Bastoners de Gràcia i la Diabòlica 
de Gràcia, que van començar a do-
nar una altra dimensió a la festa.

En el marc d’aquest creixement 
qualitatiu, el 1987 el nombre de car-
rers va arribar fi ns a vint-i-set guar-
nits, un curt espai de temps en el 
qual la federació de carrers va estar 
presidida per Joan Simó, Jordi Ruiz 
i Manuel Molinas, mentre que els 
responsables del Districte van ser 
Mercè Sala, Francesca Masgoret i 
Xavier Valls.

De les diferents regidores i re-
gidors de les dues primeres legis-
latures, 1979-1983 i 1983-1987, cal 
citar la feina feta pel regidor Valls, 
que va impulsar la festa des de tots 
els àmbits, com instaurar el 1986 
la samarreta de la festa amb l’es-
lògan Gràcia Divina, a través de la 
venda de la qual els carrers dispo-
saven d’una nova font de finan-
çament. Valls també va posar en 
marxa el 1986 un petit carrilet que 
voltava pels diferents carrers guar-
nits o va instaurar el pregó de la 
festa el 1986 amb Sílvia Munt o 
va recuperar el 1987 la tradició de 

Documents

El regidor Xavier Valls en el berenar infantil del carrer Verdi de Dalt el 1981. Foto: Josep Maria Contel

El segon esdeveniment que va 
infl uir també en part a la festa va 
ser el rodatge de la pel·lícula La pla-
ça del Diamant, basada en la novel-
la de Mercè Rodoreda, dirigida per 
Francesc Betriu i interpretada en-
tre altres per Sílvia Munt i Lluís 
Homar. Un film que va convertir 
la Vila en un gran plató cinema-
togràfi c entre els mesos de juny i 
setembre de 1981, en el qual es va 
muntar a la plaça del Diamant un 
envelat i es van guarnir també dos 
carrers, per recrear l’ambient de la 
festa major que descriu la història. 
Una producció en la qual van par-
ticipar molta gent de Gràcia, sobre-
tot en les escenes de la Festa Major i 
que també va oferir una visió molt 
positiva de la festa tant a la família 
festera com al veïnatge en general.

El tercer va ser les diferents en-
titats culturals que a redós de l’As-
sociació de Veïns van sorgir com 
l’Anella, Serveis Creatius; Gràcia 
Jocs i Rialles, entre altres enti-
tats, grups o l’Ateneu Llibertari de 
Gràcia, que van generar un gran re-
vulsiu a l’hora de plantejar noves 
propostes culturals.

Premis, consums i SGAE
Dins d’aquest panorama, l’Ajunta-
ment de Barcelona i el Districte de 
Gràcia van apostar per fer costat a 
les festes populars -entre elles a la 
Festa Major de Gràcia-, amb canvis 

com anul·lar els premis en metàl·lic 
dels carrers guanyadors per rever-
tir aquests diners en una subven-
ció d’igual quantia per a cadascun 
dels carrers o també fer-se càrrec 
dels consums elèctrics dels car-
rers guarnits. També es va establir 
un acord amb la Societat General 
d’Autors pel qual l’Ajuntament es 
feia càrrec del pagament dels drets 
d’autor de totes les festes majors 
de la ciutat i es lliurava els carrers 
guarnits d’aquesta càrrega eco-
nòmica. Evidentment l’Ajunta-
ment va començar a primar totes 
les activitats que se celebraven en 
la via pública, relegant al cotxe a 
un element secundari, tot al con-
trari de la visió franquista que ha-
via avalat el consistori durant uns 
quants anys.

Quant a Gràcia, les noves auto-
ritats municipal van decidir con-
vocar a començaments de l’any 
1981, un concurs per construir 
una parella de gegants i un drac. 
Finalment la guanyadora del pro-
jecte dels gegants va ser l’Àngels 
Jutglar, mentre que el del drac, va 
recaure en el projecte de Néstor 
Pellicer. El 15 d’agost de 1982, al 
matí, es van estrenar els nous ge-
gants i el drac. El 1985 es van ba-
tejar els gegants de la Vila com 
Pau i Llibertat, noms escollits 
pels infants de les escoles de la 
Vila. Paral·lelament a Gràcia van 

l’envelat a la Vila, instal·lant un en-
velat tradicional d’antenes a la pla-
ça de la Revolució que es va con-
vertir en una gran sala de festa, 
en la qual es va celebrar el pregó 
de Rudy Ventura, el repartiment 
de premis de concurs de carrers 
guarnits, diferents balls i una vet-
llada de lluita lliure. Però l’envelat 
només va durar un any.

Ara, vist en perspectiva, aquests 
primers anys de l’ajuntament de-
mocràtic de la ciutat de Barcelona 
i la seva vinculació amb la Festa 
Major de Gràcia, es pot extreure en 
conclusió que va ser un binomi es-
sencial per al desenvolupament de 
la festa i va assentar les bases per a 
la incorporació d’altres administra-
cions i empreses privades.•

Serra amb la gent de Carrer Gran, Albert Musons i Vicenç Sanclemente.  Foto: J. M. C.

L’Espai Albert Musons recupera 
‘Guarnir el món de festa’. Des del 
15 de juliol es pot visitar l’exposició 
comissariada per Josep Fornés i 
feta amb motiu de la Festa Major 
del Bicentenari. Una mostra de 
fotografi es que aplega les festes 
de Gràcia, les falles de València, 
la festa de Sant Antoni que es fa 
al barri d’Alfama de Lisboa i la 
‘desfi lada de silleteros’ a Medellín. 
Totes elles tenen en comú la 
transformació de l’espai urbà. 
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20 Els carrers homenatjats
Puigmartí i 
Progrés, 80 
anys de festa 
sense parar
Guarnint ininterrompudament des de 
l’any 1939, Puigmartí resisteix però pateix 
pel futur i Progrés manté l’esperit obert 
que ha captivat noves generació de festers

Silvia Manzanera

Nova edició d’efemèri-
des: enguany fa 80 anys 
que les comissions de 
Progrés i Puigmartí 
guarneixen sense inter-

rupció des de l’any 1939, quan es 
va acabar la Guerra Civil i es va 
recuperar la festa major. Només 
Puigmartí i Progrés no s’han atu-
rat mai, si bé hi ha un segon bloc 
de carrers que van anar apareixent 
i desapareixent, com Llibertat, so-
bretot a l’eix sud de la festa.

“Abans la festa era molt dife-
rent, els guarnits eren senzills i 
tot plegat resultava més fàcil”. Qui 
parla és Maite Torres, una de les 
festeres més veteranes de Gràcia. 
El seu compromís va començar 
als 14 anys i en té 62. El seu ma-
rit se li va declarar en plena fes-
ta i el seu imaginari d’estiu està 
ple de records de balls, de nits a 
la fresca, de sopars amb veïns. Ara 
la Maite està envoltada de dones, 
les que formen part de la comis-
sió del carrer, que diuen que ella 
les ha enredat. La presidenta, Laia 

Una comissió de dones lidera el carrer Puigmartí, amb la Maite Torres com a referència de festera veterana. Foto: SM
Torres, diu que quan era petita ja 
volia ser festera. No va poder re-
sistir la temptació de sumar-s’hi. 

El guarnit de l’edició núme-
ro 80 és especial. Records de foc i 
gel s’inspira en el decorat de l’In-
fern de 1973 amb què el carrer va 
guanyar el primer premi i l’altre 
meitat en el guarnit del Pol Nord 
de 1981, també número 1. “No te-
nim recursos però tampoc no vo-
lem competir”, explica la festera 
veterana. La més jove reafi rma la 
queixa tradicional de Puigmartí, la 
manca de local, i enguany, a més, 
sense l’Abaceria. “Es nota molt que 
no hi ha mercat, no passa gent, i 
el comerç és molt nou, no es col-
labora com abans”, explica la Laia. 
Però la presidenta del carrer es 
mostra tranquil·la. “Si no acon-
seguim fer tot el que tenim pen-
sat, doncs en fem menys i ja està”. 
Aquest any serà així. El vinent...

La història de Progrés, per la 
seva banda, supera els 80 anys de 
recorregut documentat, ja que 
abans de la Guerra Civil ja s’hi 
guarnia. “Estem fent recerca per 
saber exactament els anys de la 
festa al carrer i calculem que que-

da poc pels 100”, assegura Ramon 
Ortiz, membre de la comissió d’un 
carrer que va experimentar un 
canvi visible amb la incorporació 
de gent provinent de Verdi de Dalt. 
Això, amb l’activisme i militància 
que protagonitzen la majoria de 
les persones vinculades, fa que 
el creixement del carrer hagi es-
tat una constant els darrers anys. 
“Abans es podia viure del veí direc-
te del carrer, però amb l’increment 
del turisme i els canvis socials que 
ha patit la Vila això ara no pot ser”, 
assegura el Ramon.

Especialitzats en pel·lícules i 
sèries de televisió, els guarnits de 
Progrés s’han anat afi nant i ara es 
cuiden més els detalls. No hi fal-
ten les grans estructures (la Perla 
Negra del guarnit de Pirates del 
Carib té el record amb 15 metres 
d’alçada màxima) ni els elements 
tradicionals: la font de l’Emili –re-
ferent de Progrés. Enguany tam-
poc serà una excepció i el carrer 
reproduirà amb el seu caracte-
rístic estil l’univers Harry Potter, 

amb l’escola de màgia de Howarts, 
el gran menjador ple d’espelmes i 
la resta de referències de la popu-
lar saga creada per J.K. Rowling, 
com ara la família Weasley o el 
banc Gringotts, situat al llarg del 
carreró Diago. 

Després de 80 anys non stop, 

amb un funcionament assemblea-
ri i una aposta decidida per obrir-se 
a totes les mans possibles, Progrés 
resisteix com un carrer fort que 
ha sabut fer conviure els festers de 
tota la vida amb les noves genera-
cions, i lògicament, de nou, aspira 
al primer premi.•

l’entre-
vista

Banda Patilla: “Compartim amb 
Progrés la manera assembleària de 
funcionar i com fan partícips a tothom”

S. M.

El seu esperit festiu i patxan-
guero els ha convertit en clàs-
sics de Gràcia i de Progrés, 

d’on són fi lls i amb qui compar-
teixen la mateixa manera de fer. 
La Banda Patilla, una associació 
de músics sense ànima de lucre 
als quals els encanta liar-la parda,  
tornaran a fer ballar la gent de 
camí a l’entrega de premis. Ho ex-
plica Ènric Ràfols.

Sou fi lls de Progrés. Quin signifi -
cat té això ara per a vosaltres? 
La Banda ha canviat molt des 
que va néixer. Al principi hi havia 
més gent del carrer, ara només en 
queda un o dos d’una trentena de 
músics que som. Però mantenim 

una relació molt estreta, anem 
cada any uns dies a guarnir i ens 
reservem un bolo per a la festa. 

Com veieu l’evolució del carrer?
Sempre ha estat molt assembleari 
i nosaltres, com a associació sen-
se ànim de lucre compartim amb 
ells el mateix esperit. També ens 
agrada com fan partícips la gent, 
tothom és benvingut, tant se val 
d’on vinguis. Això no ha canviat 
mai i és el més maco. 

Què de festa i què de reivindica-
ció hi ha en els vostres concerts?
En principi el nostre repertori no 
té càrrega política. Som una txa-
ranga una mica bandarra. Portem 
un micròfon i deixem anar el que 
volem. És cert que som d’esquer-
res i antifeixistes, tots intentem 

mostrar el que pensem amb molt 
d’humor i un punt d’irreverent; 
ens fi quem amb l’Espanya pro-
funda, Millet o Pujol però també 
amb l’esquerra indepe. 

Però la festa és el més important.
No hi ha res de seriositat en la 
nostra proposta. Al principi anà-
vem amb vestit i corbata per pro-
vocar i fer el gamberro. En reali-
tat som tots una colla de punkis.

Què teniu pensat fer a Progrés 
aquest any?
Els acompanyarem com sempre 
al lliurament de premis i quan 
acabem de sopar i sense que nin-
gú ens ho demani farem una se-
gona cercavila, i anirem a liar-la 
a Llibertat i ja veurem quins car-
rers més. Som d’improvisar molt. 

Com ha anat variant el repertori 
i els músics al llarg de tot aquest 
temps?
Vam començar amb quatre can-
çons i ja tenim repertori per fer 
tres hores de concert. Hi ha una 
comissió que s’encarrega de les 
composicions que després votem 
en assemblea. Des del principi hi 
ha hagut gent amateur amb gent 
que en sabia molt, profesionals 
formats a l’ESMUC que volien to-

car amb nosaltres perquè la liem 
molt parda i gaudeixen molt to-
cant amb la banda. 

I el públic?
Al principi ens movíem en cercles 
alternatius i amb el temps ens 
truquen d’ajuntaments. Ens agra-
da anar a la Crida de Vic o a les 
festes de la Floresta, llocs així que 
quan bufes un cop surt la gent de 
sota les pedres per ballar.•

Posant ritme a les festes de la Floresta, on també són habituals. Foto: Cedida

Progrés
Divendres 16 d’agost
22.00 h Concert Jove amb Flux, Lírica 
de Trobadors i Blue Joy.

Dissabte 17 d’agost
16.30 h Cercavila amb la Banda Patilla per anar al 
lliurament de premis del concurs de guarnits.
22.30 h Concert: Saó, Pelut i Pelat 
i La República Rumbera.

Puigmartí
Dijous 15 d’agost
23.00 h Reclam i Nacional II. Versions.

Diumenge 18 d’agost
23.00 h Falciots Ninja. Pop festiu.

els actes 
principals
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22 El Festigàbal
Mourn, Melenas i Rombo, poder 
femení per projectar el Festigàbal 
L’aposta pel relleu generacional amb grups de noies contrasta amb amics de sempre 
com Joan Colomo o Aliment, i amb el fi txatge d’Arrels de Gràcia pel món modern

Ignasi Fortuny

C ada any és més difí-
cil defi nir un cartell del 
Festigàbal que sorpren-
gui i que lligui amb la 
voluntat de l’Heliogàbal, 

els seus programadors, de ser un 
oasi de noves músiques en mig de 
la programació tradicional de la 
Festa Major de Gràcia. Això és així 
perquè molts dels noms que abans 
només tocaven al Festigàbal -com 
Joe Crepúsculo, Playback Maracas 
o Vàlius- estaran tocant en altres 
espais com Rovira o Mozart. 

Però enguany, de nou, ho han 
aconseguit: sobretot tirant de 
valors joves i recentment consa-
grats com Mourn, la superbanda 
de noise-rock de Carla Pérez i les 
germanes Jazz i Leia Rodríguez; 
Rombo, el pop senzill de Clara 
Molins, Montse Martín i Núria 
Curran, i entremig de les dues, el 
pop garatger de Melenas, un quar-
tet de noies de Pamplona amb 
molta guerra. Els tres grups seran 
els caps de cartell del divendres 16 
i del dissabte 17 a la Sedeta, que fa 
cinc anys que acull el festival ini-
ciat el 2006 a plaça Rovira.

Enguany amb els maldecaps de 
la situació al·legal de l’Heliogàbal 
ja gairebé superats, el Festigàbal 
combina aquesta aposta de relleu 
generacional i poder femení amb 
alguns amics de sempre com Joan 
Colomo o Aliment, que han passat 
pel cartell en anteriors anys, i tam-
bé destaca Arrels de Gràcia com a 
consagració local que ha penetrat 
en altres àmbits del batec de la ciu-
tat a partir dels ànims rebuts per 
part de referents culturals com 
Julià Guillamón o Quim Monzó. 

La resta del cartell també té al-
tura: d’una banda, amb les can-
çons preciosistes de Marialluïsa 
acabades d’estrenar enguany des 
d’Igualada, i de l’altra, amb el punk 
histriònic dels Power Burkas, que 
ja tenen segon disc a BCore.•

Albert Benet

Ja tenim la samarreta nova 
i la discussió de sempre so-
bre el seu disseny. Desconec 

quantes se n’han fet i quantes 
se’n vendran. Quan era adoles-
cent, vestir la samarreta era una 
tradició. A mi m’agradava lluir-la 
tot l’estiu. Era un senyal d’iden-
titat, com ho és vestir l’escapu-
lari de l’Europa. Tanmateix, re-
cordo que em feia molta ràbia 
veure els polítics forasters ves-
tint-la durant el pregó o pels car-
rers guarnits, com si amb aque-
lla roba volguessin expressar 
complicitat amb Gràcia. A me-
sura que em vaig anar fent gran, 
però, vaig descobrir la facilitat 
amb què alguns polítics (homes 
i dones) canvien de samarreta.

La política municipal recu-
perada ara fa 40 anys també ha 
patit aquell ball indumentari. 
Només cal repassar les llistes 
del 26 de maig per veure com 
n’arriben a ser, de camaleònics, 
alguns personatges (homes i 
dones, també). D’ençà del 1979, 
a Barcelona han manat els soci-
alistes, els convergents i ara els 
comuns. Però cap ha estat capaç 
d’implementar l’elecció directa 
dels regidors. I Gràcia segueix 
sense tenir cap edil que vesteixi 
la samarreta gracienca tot l’any 
i la sui trepitjant les places, enti-
tats, casals i clubs durant 4 anys. 
No demano la utopia de recu-
perar l’alcalde de la nostra vila 
però sí que un regidor que hagi 
estat elegit directament pels vo-
tants del territori no pas pel par-
tit vencedor a la ciutat, sigui qui-
na sigui la seva samarreta.

En 40 anys, la Festa Major ha 
crescut en tots els sentit: car-
rers, actes, subvencions i inte-
ressos, soroll, brutícia, turistes i 
exiliats. L’Ajuntament de Gràcia, 
en canvi, es manté sense capa-
citat de decisió en les qüestions 
importants. Com va dir la dipu-
tada Ponsatí, ja n’hi ha prou de 
tanta samarreta simbòlica.•

net

Les samarretes 
dels polítics

1979
2019

l’entre-
vista

Rombo: “El nostre segon disc es 
un autohomenatge a l’amistat”

I. F.

Quatre anys després del seu 
debut, les Rombo han tornat 
amb el disc Clara, Montse, 

Núria.  El grup d’indie-pop de 
Sant Feliu de Llobregat és un dels 
destacats del Festigàbal (diven-
dres 16 d’agost, La Sedeta).

El nou disc es diu ‘Clara, Montse, 
Núria’. Per què l’heu titulat amb 
els vostres noms?   
Explica bé el que hem viscut 
com a grup: abans érem qua-
tre, ara som tres. I això d’alguna 
manera ens ha afectat a molts 
nivells. Hem fet més pinya com 
a amigues. Però també ha afec-
tat la sonoritat del disc perquè 
la bateria és electrònica, preci-
sament perquè ens vam quedar 
sense algú que la toqués. També 
explica una mica la nostra fi lo-
sofi a, aquesta cosa molt direc-
te i del fes-t’ho tu mateix. Ens 
agrada dir que és un títol homò-
nim com el primer, que es deia 
Rombo, però d’una altra manera. 
Un autohomenatge a l’amistat i a 
fer música juntes. 

És un disc curt, de vuit cançons i 
breus. És volgut?
És relativament volgut. No és cap 
exercici d’estil ni cap declaració 
d’intencions, té sobretot a veure 
amb com ens surten les cançons, 
com les treballem i amb la mú-
sica que ens agrada. A vegades 

intentem allargar-les, afegint-hi 
una part instrumental o fi ns i tot 
una estrofa més, però no ens aca-
ba d’agradar com queda i optem 
per seguir amb la versió inicial 
de la cançó, que és més espontà-
nia i fresca. Per altra banda hi ha 
molta gent que fa cançons molt 
curtes que ens fl ipen, com el Tony 
Molina, per exemple. Així, quan 
s’acabi el disc, si t’ha agradat tin-
dràs ganes de tornar-lo a escoltar. 
Quina por fer-se pesat!

El vau presentar a l’Heliogàbal. 
Ara torneu al Festigàbal. Què té 
d’especial l’Helio? 
L’Helio és casa i família. Hi anà-
vem abans que Rombo existís. 
Quan vam començar a tocar-hi hi 
anàvem després d’assajar. També 

hi vam presentar el primer disc i 
ara el segon, hi hem vist grapats 
de concerts meravellosos. A més, 
la Núria hi treballa. La manera 
que tenen de treballar, de tractar 
els grups, d’entendre i viure la 
música s’assembla molt a com ho 
fem nosaltres. Això fa que com a 
grup t’hi sentis molt a gust i vul-
guis tocar-hi sempre. 

Un record de la Festa Major. 
Núria: Amb 18 anys portar una 
cantimplora plena de Four Roses i 
taronja penjada d’una ronyonera.
Clara: Tot i els carrers plens de 
concerts i guarnits, treure el cap a 
La Gaviota i saludar l’Alberto.•

•Entrevista completa a 
independent.cat

Les tres Rombo, més unides que mai. Foto: Irene Royo.
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Gigi McFarlane, a l’escenari del Jamboree. Foto: Cedida.
Albert Balanzà

A poc a poc els escenaris de 
la Festa Major de Gràcia 
van creixent no només 
pel nombre de carrers 
guarnits sinó també en 

espais paral·lels lluny del perfi l de 
multituds que amara tota la fes-
ta, i enguany això es tradueix amb 
la presència d’un espai de progra-
mació del Mas i Mas Festival a la 
terrassa de l’Hotel del Sol. Ja l’any 
passat a l’hotel de la plaça del Sol 
s’hi va fer un primer experiment 
de concerts pausats i enguany ja 
se li ha donat màxima difusió sota 

el nom de Terrassa Sanmiguel, 
una altra intervenció del princi-
pal patrocinador de la programa-
ció ofi cial.

Els programadors del festi-
val, amb altres escenaris repar-
tits per tota la ciutat en aquests 
mesos d’estiu des de fa 17 anys, 
s’han sumat a Gràcia amb mitja 
dotzena llarga de concerts gratu-
ïts basats en noms sobradament 
coneguts pel públic habitual del 
Jamboree de la plaça Reial. Gigi 
McFarlane, la jove cantant londi-
nenca amb arrels jamaicanes, o 
Carlos Sarduy, multiinstrumen-
tista que es troba còmode tant en 
el jazz com en el fl amenc o en la 

música popular cubana, hi han 
deixat sentir no fa tantes setma-
nes els seus ritmes, i ara pujaran 
al nou escenari de la terrassa de 
l’Hotel del Sol. Al seu costat, el 
programa es completa amb Vic 
Mirallas, Aseremuray, Gessamí & 
Kquimi, Saphie Wells Quartet i els 
Swingcats, i The Shu-shu’s trio.

La voluntat de la nova progra-
mació, segons apunten els organit-
zadors, és “escalfar motors abans 
de baixar als carrers guarnits”. 
Tots els concerts, programats del 
15 al 21 d’agost amb sessió única di-
ària, començaran a les 20.30 hores 
i tindran una durada aproximada 
de seixanta minuts. •

Els ritmes del Jamboree 
s’instal·len a plaça del Sol
Gigi McFarlane, Carlos Sarduy, Saphie Wells i altres habituals de 
la sala de la plaça Reial aportaran pausa a la massifi cació festera 

Dijous 15 d’agost
Vic Mirallas, música urbana.

Divendres 16 d’agost
Aseremuray, afrobrasil, new soul i world music.

Diumenge 18 d’agost
Saphie Wells Quartet i The Swingcats, swing.

Dilluns 19 d’agost
Carlos Sarduy, afrocubanjazz.

Dimecres 21 d’agost
Gigi McFarlane, soul-folk.

els actes 
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Casa Vicens acostarà el món del 
modernisme als carrers amb 
tallers de ceràmica i papirofl èxia
La casa museu del carrer Carolines ofereix de franc les seves rutes olfactives i redueix 
al 50% l’oferta de cultura i gastronomia ‘Summer Vicens’ dins la Ruta del Modernisme

Albert Balanzà

L ’any passat Casa Vicens ja va 
fer una declaració d’intenci-
ons per ser present cada ve-
gada més a la Festa Major 
de Gràcia amb un guarnit 

d’un parell de mans gegants que 
van conviure amb els visitants du-
rant bona part dels set dies de fes-
ta al seu jardí interior, fi ns que un 
dels tòtems va quedar fortament 
malmès per la tempesta d’estiu. 
Enguany, a través de la relació crei-
xent que la casa museu del carrer 
Carolines ha traçat des del primer 
dia que va obrir amb la Fundació 
Festa Major, Casa Vicens ja penetra 
de forma molt clara en la progra-
mació dels carrers guarnits amb 
dues propostes per fer arribar el 
món del modernisme als festers.

En la línia engegada aquesta pri-
mavera de fer arribar el modernis-
me a un públic infantil a través d’un 

construcció i decoració la icònica 
xemeneia del terrat de Casa Vicens. 

Amb un target més adult i amb 
una voluntat més observadora que 
participativa, Casa Vicens repetirà 
el taller de ceràmica que el ceramis-
ta que s’ha encarregat de restaurar 
l’espai museístic, Manel Diestre, 
ja va fer en l’edició passada de la 
Festa Major en carrers com Joan 
Blanques de Baix de Tot. Enguany 
hi haurà tres dies de demostració 
programats, del 19 al 21 d’agost, als 
carrers Berga, Jesús i Puigmartí.

De manera paral·lela a la progra-
mació festera, Casa Vicens també 
obrirà alguns de les seves activi-
tats a la participació gratuïta. És 
el cas de les rutes olfactives que 

es van iniciar el novembre de 2018 
amb motiu del primer aniversa-
ri de l’obertura de la casa museu, 
seguint els perfums que Ernesto 
Ventós Nasevo va crear per relacio-
nar algunes estances de la casa. Les 
rutes dels dies 15, 16, 17 i 18 a les set 
de la tarda seran gratuïtes.

També segueix l’última oferta 
de Casa Vicens, la Summer Vicens, 
com a experiència cultural i gastro-
nòmica de visita lliure amb un tast 
a la cafeteria Hoffmann. Els visi-
tants que tinguin el talonari de la 
Ruta del Modernisme podran fer la 
visita a meitat de preu.•

El guarnit de l’any passat a Casa Vicens. Foto: Cedida

pla educatiu, la direcció de Casa 
Vicens oferirà del 16 al 21 d’agost 
a dotze carrers guarnits (Berga, 
Lluís Vives, Joan Blanques de Baix 
de Tot, Puigmartí, Plaça de la Vila, 

Taller de papirofl èxia
Berga, 16 d’agost
Lluís Vives, 16 d’agost
Plaça de la Vila, 17 d’agost
Providència, 17 d’agost
Ciudad Real, 17 d’agost
Tordera, 18 d’agost
Joan Blanques Baix Tot, 18 
d’agost
Puigmartí, 19 d’agost
Placeta Sant Miquel, 20 
d’agost
Trav. Sant Antoni, 20 d’agost
Jesús, 21 d’agost
Fraternitat Dalt, 21 d’agost

Taller de ceràmica
Berga, 19 d’agost
Jesús, 20 d’agost
Puigmartí, 21 d’agost

els actes 
principals

El ceramista Manel 
Diestre mostrarà 
per segon any el 
treball fet a la casa

Travessia Sant Antoni, Placeta Sant 
Miquel, Jesús, Tordera, Ciudad 
Real, Providència i Fraternitat de 
Dalt) un taller de papirofl èxia en 
3d que tindrà com a element de 
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Josep A. Torralba

Són tantes les històries en 
tots aquests anys de Festa 
Major que he anat parlant 

amb gent per veure què podia 
escriure i he vist clarament la 
importància de la festa per la 
quantitat de sentiments, records 
i anècdotes que en sorgeixen. 
Per desgràcia, en aquests temps, 
la majoria dels fets que provo-
quen aquests records seria di-
fícil que tornessin a produir-se. 
Tot a la vida ha d’anar evolucio-
nant, però no sempre és de ma-
nera positiva. La societat can-
via a una velocitat alta i potser 
les tradicions haurien de fer-ho 
d’un mode molt més pausat. 
Hem d’intentar mantenir-ne al 
màxim els orígens i les caracte-
rístiques. Les administracions i 
les seves lleis, cada cop més pro-
peres al fet individual que al col-
lectiu, no ajuden gens. I la gestió 
de les mateixes festes i cap a on 
les volem dirigir segurament 
tampoc. Potser els mateixos car-
rers no tenen clar què pot ser el 
més important. No m’imagino 
als nens que formen part avui de 
la vida dels carrers anant sols, 
de nit, a saludar als coneguts 
d’altres comissions amb tota 
tranquil·litat, ni als adolescents 
perseguint a aquell grup de ver-
sions tan bo, amb qui podies 
ballar tota la nit sense trepitjar 
cap peu ni la necessitat de tenir 
una copa a les mans, i moltes al-
tres històries de no fa tant. Està 
clar que la Festa Major de Gràcia 
és més que especial, però molt 
menys que fa 40 anys. • 

ralba

40 anys després

La cultura popular
1979
2019 Els gegantons Torradet i Gresca fan 

20 anys i s’entrega la beca Mike Lane
La Passada del Pregó serà una de les novetats de les colles, mentre que els castellers es 
preparen per carregar i descarregar a la plaça de la Vila la torre de 8, el 7 de 8 i el 3 de 9 

Albert Vilardaga

El Torradet i la Gresca, els 
gegantons de Gràcia, fan 
20 anys aquestes festes, i 
per celebrar-ho participa-
ran juntament amb la res-

ta de gegants, l’Àliga i els Xiquets 
de Valls a la nova Passada del 
Pregó el dia 14 a dos quarts de sis, 
sent aquesta una de les principals 
novetats del programa. La passa-
da sortirà de Can Musons fi ns a 
la plaça del Sol, on s’incorporarà 
el Toc d’inici, format per les co-
lles de cultura popular, i acabarà 
a la plaça de la Vila per donar pas 
al pregó.

Al marge d’aquests actes cen-
trals, enguany el gruixut progra-
ma de cultura popular té retocs 
d’horaris importants. “Enguany 
la missa del 15 es farà a les 11, mit-
ja hora abans, i el Toca Dormir el 
dia 21 s’avança a dos quarts de 10 
i no a dos quarts de 12, per garan-
tir l’assistència de més públic i no 
trepitjar altres activitats progra-
mades”, explica Edu Almacelles, 
president de les Colles de Cultura 
de Gràcia.

Aquesta serà també una Festa 
Major especial per als castellers: 
el dia 19 es farà per primera vega-
da l’entrega de la beca Mike Lane, 
valorada enguany en 10.000 euros 
i que servirà per donar suport a la 
investigació de les traumàtiques 
lesions medul·lars, en honor al cas-
teller que el 2013 es va ferir greu-
ment i posteriorment va morir. A 

El Torradet i la Gresca es van estrenar l’any 1999 i es poden veure exposats a la seu del Districte. Foto: Geganters de Gràcia

més, el segon dia de Festa Major 
al matí els blaus participaran en 
l’homenatge a Sant Roc, davant la 
capella acabada de restaurar del 
carrer Llibertat, i al vespre faran 
la baixada del Pilar Caminat des de 
plaça del Sol fi ns a plaça de la Vila. 

La Diada Castellera de Festa 
Major serà el dia 17 a les set de la tar-
da, després del lliurament de pre-
mis als carrers guarnits, i hi parti-
ciparan els Castellers de Vilafranca, 
la Colla Jove dels Xiquets de Valls, 
els Xiquets de Reus i els amfi trions, 
que estan assajant la torre de 8, el 7 
de 8 i el 3 de 9. •

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

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

Dissabte 17 d’agost
19.00 h. Diada Castellera. A la plaça de la Vila.

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

els actes 
principals
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28 La festa de l’esport
Els tornejos esportius 
se centren en dos dies 
a La Salle i El Centre
El dia 15 al matí hi haurà la pedalada popular, i a la tarda 
l’Europa disputa el Trofeu Vila de Gràcia contra el Prat

Albert Vilardaga

E ls clubs i entitats espor-
tives posen el seu gra de 
sorra a la Festa Major, 
amb el futbol, el bàsquet, 
el tennis taula, els escacs 

i el ciclisme proposant activitats 
per a tots els gustos. El dia 15 co-
mençarà amb el torneig de 3x3 
de bàsquet que organitza La Salle 
Gràcia, i amb la pedalada popular 
que organitza el Club Ciclista de 
Gràcia. El torneig de bàsquet ar-
riba enguany a la 24a edició i s’ha 
convertit en una tradició per als 
amants d’aquest esport. Les ins-
cripcions per participar-hi es-
tan obertes fi ns al 13 d’agost, al 
preu és de 46 euros per equip, que 
han de ser d’entre tres i cinc ju-
gadors. La pedalada començarà 
a dalt de tot del passeig de Sant 
Joan, passarà per carrers i places 
emblemàtiques de la Vila, i aca-
barà davant la seu del Districte. 
No es tracta d’una cursa sinó d’un 
passeig per gaudir de la Vila des 
d’un altre punt de vista. Totes 
dues activitats començaran a les 
10 del matí.

Dimarts 20 hi ha dues activitats 
més preparades: escacs i tennis 
taula. A partir de les 10 del matí, 
el Tres Peons organitza la 15a edi-
ció del torneig de partides ràpides, 
una modalitat dels escacs molt di-
nàmica, consta de partides de 10 
minuts, un màxim de set rondes 
i de 100 jugadors participants. 
El torneig està obert a qualsevol 
persona i per participar només 
cal acreditar-se una hora abans 
a El Centre, la seu del torneig. A 

L’Europa va guanyar la temporada passada el Trofeu Vila de Gràcia contra el Lleida a la tanda de penals. Foto: A. Garreta

dia 7 disputa un amistós contra el 
Granollers, el 10 contra el Sants, el 
17 contra el Manresa, el 18 contra 
el juvenil de la Damm, i el 25 con-
tra el Figueres, abans de començar 
la lliga contra el Vilafranca la set-
mana següent.

El Femení A arrenca el 12 
d’agost i jugarà la seva edició del 
Trofeu Vila de Gràcia el dia 25 con-
tra el fi lial de l’Espanyol. El mes 
d’agost també jugarà dos amisto-
sos més, el dia 18 contra el Sant 
Gabriel i el 31 contra el Cornellà.

Diversos jugadors dels primer 
equip masculí i femení, juntament 
amb representants de la directiva 
faran la tradicional passejada pels 
carrers guarnits de la Festa Major 
el 16 d’agost a les 5 de la tarda.• 

El torneig de 
bàsquet arriba a 
la 24a edició, el de 
tennis taula a la 18a 
i el d’escacs a la 15a

la mateixa seu i a la mateixa hora 
s’organitza també el 18è torneig 
de Tennis Taula, que s’organitza-
rà en quatre categories: infantil 
(fi ns a 15 anys), masculí, femení, 
i parelles (que poden ser mixtes). 
Les inscripcions al torneig es po-
den fer fi ns al dia 12 a la Fundació 
Festa Major, i el preu per partici-

pant és de 8 euros, excepte en la 
categoria de parelles que és de 4 
euros per jugador.

Passejada escapulada
El primer equip de l’Europa va 
començar a rodar el 25 de juli-
ol, i viurà les festes en l’equador 
de la seva pretemporada. La pre-
sentació de l’equip davant l’afi ció 
serà el 15 d’agost, al voltant de les 
7 de la tarda amb la celebració del 
Trofeu Vila de Gràcia. Aquest any 
el rival és el Prat, acabat d’ascendir 
a Segona B i que entrena l’extèc-
nic escapulat Pedro Dólera. Però el 
mes d’agost és frenètic per l’equip 
de Vilajoana, s’estrena al Nou 
Sardenya el dia 4 d’agost a la Copa 
Catalunya contra el Llagostera; el 

Ernest Cauhé 
@ernestcauhe

Fa 40 anys vam començar a 
fer-nos petits. Per primera 
vegada a la història, almenys 

de la qual tenim dades fi ables, 
els humans ens vam començar 
a fer petits. Fins llavors la pro-
gressió havia estat sempre as-
cendent. Els fi lls sempre eren de 
mitjana més alts que els pares, i 
aquests més alts que els avis. Els 
homes havien crescut 9 centí-
metres en 100 anys i les dones 8. 
I l’estirada més gran va ser entre 
els europeus. Els científi cs con-
venen que l’alçada humana ve 
designada per una combinació 
de factors, genètics i ambientals, 
com gairebé tot. De fet són 697 
variants genètiques les que de-
terminen la nostra altura. Però 
sens dubte, l’alçària dels homes 
i dones arreu del món ens ex-
pliquen moltes coses de les ma-
neres de viure i les dades ens 
pinten un mapa de desenvolupa-
ment econòmic claríssim. 

És a partir de l’any 1979 que 
es produeix l’anomalia. Tot i que 
els investigadors subratllen que 
no és necessàriament cert que 
a menys alçada, menys felicitat, 
la nostra estatura decreix des 
de fa 40 anys lentament però 
contínua, com volent-nos dir 
alguna cosa del nostre estil de 
vida. Pocs poden dubtar que els 
últims 4 decennis han estat de 
progrés econòmic i social, no 
només a casa nostra sinó arreu 
del planeta. Tots els principals 
indicadors marquen una evolu-
ció positiva. L’esperança de vida 
creix, s’han reduït els índex de 
mortalitat infantil, la renda per 
càpita evoluciona favorable-
ment, les desigualtats en renda 
familiar, disminueixen amb el 
pas dels anys, més persones que 
mai viuen en règims (suposa-
dament) democràtics, i els con-
fl ictes bèl·lics (sempre que no 
siguin zero ja en seran massa) 
declinen. Però l’estatura, no. La 
biometria ens parla i de moment 
no la sabem entendre.•

uhé 
uhe

Fer-se petit
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30 La contra

L’Independent no es fa responsable ni té per què compartir les opinions expressades a la secció d’opinió del setmanari

Dos anys de solitud

Jesús Sánchez
@ciutatsatelite

Mesos desprès del 17 d’agost de 2017, 
davant del policia que prenia nota de 
la seva declaració, Kirsten havia de 
recordar aquella tarda en què la seva 
amiga Virgínia l’anava a portar a les 

festes de Gràcia. Juntes pujaven les Rambles de 
Barcelona en direcció al barri. Allà les esperava la 
bellesa dels carrers guarnits per un exèrcit d’àvi-
es coratge, gitanos, joves, veïns i canalla que fan 
de l’alquímia una ciència, convertint ampolles de 
plàstic, envasos de iogurt i cartrons d’ous en art 
únic, autèntic i universal.

Però no van arribar. Van presenciar l’atemp-
tat terrorista del 17-A a les Rambles. Kirsten i 
Virgínia van escapolir-se de l’atropellament pa-
tint ferides lleus producte de l’estampida. Però 
patirien desprès d’altres ferides asimptomàtiques 
però silenciosament devastadores: ferides emoci-
onals. No ho han pogut suportar. El que van veu-
re va ser molt dur i ha tingut seqüeles a les seves 
vides. Totes dues formen part d’un nombrós col-
lectiu al qual se’ls ha denegat el reconeixement 
de les seves afectacions psicològiques per part del 

Ministerio del Interior espanyol. Només compten 
amb el suport de la UAVAT (Unidad de Atención y 
Valoración a Afectados por el Terrorismo) lidera-
da per Roberto Manrique, víctima de l’atemptat 
d’Hipercor i bolcat en una lluita asimètrica perquè 
es faci efectiu el reconeixement dels afectats. Un 
primer pas s’ha donat amb el conveni signat amb 
l’Ajuntament de Barcelona i la UAVAT el passat 31 
de juliol. Mentrestant l’Estat espanyol no les reco-
neix atenent a certs criteris burocràtics de kafki-
anes interpretacions que prevalen sobre criteris 
clínics i humans.

Aquell agost de 2017 els ciutadans van haver 
de baixar de l’escenari d’una festa que feia ja 40 
anys que s’havia acabat a Barcelona coincidint 
amb l’establiment dels primers ajuntaments mo-
derns en democràcia. Aleshores, moviments tan 
potents com el veïnal, el llibertari o el feminista 
van ser domesticats a través del debilitament, la 
criminalització o l’exclusió en cada cas, perquè 
en democràcia la lluita al carrer va passar de ser 
considerat un instrument de reivindicació a ser 
un element violent i de distorsió. Les iniciatives 
veïnals i associatives com les festes de Gràcia o 
la protesta veïnal davant els problemes de mas-
sifi cació turística han pogut sobreviure gràcies 
a valors com els de solidaritat i el compromís. 
Resiliència en estat pur. Moltes de les víctimes 
del 17-A, tant de reconegudes com les que no, 

porten dos anys de solitud. La motivació de la 
lluita d’uns i altres és d’arrel diferent. Però pot-
ser coincideixen en tres qüestions: la seva lluita 
compta amb el recolzament de persones compro-
meses que es mouen per valors solidaris; la seva 
lluita no compta amb un recolzament honest per 
part de certes administracions més preocupa-
des per la farsa gestual del “jo condemno” i en el 
cas de les víctimes del 17-A per la salvaguarda de 
segons quines unitats indissolubles de la pàtria; 
i tres, tots dos casos són transmissors d’un enor-
me valor humà i social... abocats al més profund 
oblit perquè la roda futurista de plàstic, fum, in-
foxicació i sèries en la que vivim no ens convida al 
pensament, la crítica i la refl exió.•

Rebuig, a la Festa  Major 2018, als atemptats  Foto: A. B.
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Marina Fernàndez TornéGraciencs a la contra

S i una cosa té de bo anar sumant anys és que fer-se 
gran implica indissociablement anar acumulant ex-
periència i això, llevat de lamentables excepcions, 
acostuma a ser sinònim de saviesa. 

És amb l’assoliment de l’edat madura que un co-
mença íntimament a fer balanç, a recomptar encerts i com-
prendre errors, a revisar i re-enfocar el propi full de ruta. 
Any amunt o avall, aquest moment de refl exió arriba a la 
vora de la quarantena. És la famosa crisi dels 40. Fa tot just 
quatre mesos, el 3 d’abril, la Vila va endinsar-se en aquesta 
etapa, de la mà de l’aniversari de les primeres eleccions de-
mocràtiques als ajuntaments. 

Els consistoris van ser un dels darrers vestigis franquis-
tes, van haver de passar quatre anys des de la mort del dic-
tador per iniciar la desinfecció a escala local. Després de 
quatre dècades immersos en la grisor del franquisme i fent 
honor a l’estació meteorològica durant la qual van celebrar-
se, aquelles eleccions de la primavera de 1979 van ser l’es-
clat de la llibertat als carrers. Als barris. Al barri. A Gràcia. 

Poques setmanes després del cop d’estat -aquest sí amb 
totes les lletres- de Franco, es van suspendre les Festes de 
Gràcia, una tradició que llavors ja comptava amb més de 
cent anys d’història. Bona part dels diners que quedaven 
al veïnat reservats per a actes, decorats, embalats i altres 
derivats lúdics van destinar-se a ajudar les famílies de les 
víctimes caigudes en defensa de la República. A mitjans 
dels anys 50, les festes van recuperar-se emmordassades i 
lligades amb la corretja curta de la dictadura. Així, va néi-
xer la Federación de Comisiones y Asociaciones de la Fiesta 
Mayor de Gracia, amb domicili social a la seu de la Falange 
de la Plaça Lesseps. Van ser vint anys de supervivència co-
artada, de respiració assistida. Fins que a punt d’estrenar 
la dècada dels 80, Gràcia va començar a despertar d’aquella 
letargia, tot bevent de l’energia de la seva festa.

Igual com passa ara, l’associacionisme va servir com a 
motor per a la cohesió social del barri, amb uns veïns de-
cidits com mai a reconquerir les llibertats perdudes. El 
dret de vot n’era el paradigma. Amb la recuperació de la 
democràcia, els moviments culturals graciencs van arre-

mangar-se per ressuscitar la Festa Major amb tot el seu 
esplendor. 

Amb el pas dels anys, el treball en equip s’ha mantin-
gut com l’essència de la festa, una cooperació veïnal que 
juga un paper clau com a factor d’integració, que reforça 
el sentiment de pertinença i d’arrelament. De fet, amb l’en-
velliment progressiu de la població les comissions de cada 
carrer han adoptat un nou rol imprescindible, el de cura i 
acompanyament de la gent gran que viu sola al barri. 

Amb tot, assolida la maduresa, sobre Gràcia i la seva fes-
ta sobrevola un nou fantasma. Ara l’espectre ja no duu bi-
goti, ni alça enlaire la mà dreta. Ara la mà se la fi ca a la but-
xaca i hi busca la cartera. Ara el fantasma no es diu Franco, 
es diu gentrifi cació. O especulació immobiliària i expulsió 
veïnal, per ser més gràfi cs. És la crisi dels 40.•

La crisi dels 40

Veïnes del carrer Verdi preparant el guarnit d’enguany. Foto: F. P

La cooperació veïnal reforça el 
sentiment de pertinença i arrelament
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Amb la 
col·laboració:

Valentina Baratti

Vaig preguntar a la meva 
amiga Antònia, que va créi-
xer a Gràcia, si l’arribada 

de la democràcia va marcar un 
canvi en la festa major. La mira-
da de la meva amiga es va atu-
rar en els records, i va comen-
çar a recordar-me les atraccions 
de la plaça Joanic, les bandes 
de renom que anaven a tocar a 
Diamant, els guarnits fantasio-
sos dels carrers, d’un en parti-
cular es recordava, guarnit amb 
rentadores antigues i bombo-
lles de colors. Totes aquestes 
imatges em semblaven molt bo-
niques, però el que volia saber 
estava més ben relacionat amb 
l’aspecte polític. La meva ami-
ga es va quedar mirant-me, una 
mica sorpresa i em va dir amb 
honestedat que segons ella la 
decadència o el ressorgir de les 
festes no depenia de la política, 
sinó de la voluntat individual 
dels veïns, de la constància i de 
la capacitat de comprometre’s. 
Em va comentar que les festes 
van ressorgir a fi nals dels 90, 
marcades per un fort sentiment 
de pertinença. Acabem la nostra 
conversa, i em vaig adonar que 
no vaig obtenir la resposta que 
volia, però em vaig deixar por-
tar pels seus records, els d’una 
nena de fi nals dels seixanta, 
d’aquells temps que tots defi -
neixen com grisos i d’opressió, 
on els veïns de Gràcia, reivindi-
caven a través de la música i de 
l’art la llibertat d’expressió que 
mai van abandonar.•

Voluntat veïnal
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Tornem 
el 6 de 

setembrede Gràciade Gràcia


