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2

L’Independent de Gràcia
Especial Festa Major
31 de juliol de 2020

Andrea Motis, Meritxell Neddermann i Alison Darwin
lideren un programa en línia on també hi destaquen titelles,
ﬂamenc i havaneres que trenquen els rols de gènere

Albert Balanzà

N

ingú parlava al mes de
març de la possibilitat de suspensió de la
Festa Major de Gràcia
2020, sobretot quan la
majoria d’experts sanitaris i dirigents polítics insistien en el rotllo
del pic de la corba i la corba del
pic i alguns periodistes parlaven
de grip, però aquesta possibilitat
real es manté i es mantindrà ﬁns
al 14 d’agost a les set de la tarda,
quan engegarà amb el pregó de
tres professionals sanitàries l’estranya edició del 2020. Com en els
últims 203 anys, amb l’excepció de
les epidèmies del còlera de 1854 i
de 1885, de la Setmana Tràgica de
1909 o de la Guerra Civil en els
anys 1936, 1937 i 1938, si res a última hora ho impedeix, hi haurà sí
o sí Festa Major.
No serà una Festa Major com
les altres, amb el clàssic missatge del miler d’activitats al carrer
i els guarnits monumentals, però
el programa virtual i els sostres
d’una vintena de carrers i places
i els balcons d’una trentena llarga de veïns (els primers sense concurs i els segons sí) es desplegaran
en to de resistència. Certament no
hi haurà escenaris físics ni oﬁcials ni alternatius, ni tan sols el del
Festigàbal però, des de la resolució
de la Generalitat del 17 de juliol i
el replantejament ﬁnal del protocol que inicialment al juny encara preveia tres espais de festa amb
reserva prèvia, la Fundació Festa
Major i el Districte s’han llançat a
enregistrar contrarellotge actuacions musicals, espectacles infantils,
dansa i ﬁns i tot intervencions dels
festers en clau d’opinió.

l’entrevista

Meritxell Neddermann:
“La música és molt íntima,
ha fet molta companyia”
Albert Vilardaga

M

eritxell Neddermann
(Vilassar de Mar, 1990)
va estrenar el seu primer
disc en solitari In the Backyard
of the Castle el 13 de març, just
en les dates d’inici del confinament.
Com ha estat estrenar disc a
l’inici de la pandèmia?
Bastant bé. És un àlbum amb
una música molt íntima, i hi ha
força gent que m’ha fet arribar
que el disc li ha fet molta companyia aquests dies durant el conﬁnament.
Has hagut de promocionar-lo
des de casa.
Sí, tenia els instruments a casa i

La Festa Major 2020 és, doncs,
sobretot, l’aterratge en un escenari virtual de la programació que ja
s’havia preparat de fer a les places Joanic i Dones del 36 i, com ja
s’ha anat decantant en els últims
anys, la tria d’opcions de programació (vegeu recomanacions pàgina 12) seguirà els paràmetres de

gravava amb el mòbil o com podia, com hem fet tots, però és
un pal.
Expliques que en el disc expresses les emocions més fosques
a la recerca de la pau interior i
l’acceptació d’un mateix... Et
sents alliberada?
Sí, penso que en part la música ha de servir per això, sempre
és un procés però em sento més
alliberada.
Vas començar tocant el piano i
ara t’atreveixes també amb la
veu, com et sents més còmode?
Al piano em sento molt còmode,
cantar és un procés que m’és difícil, però cada vegada em sento
més còmode.
In the Backyard of the Castle és
la nova normalitat, no la sanitària
sinó la d’una societat més oberta,
amb les dones com a protagonistes centrals, amb els rols de gènere tradicionals saltant pels aires en mostres artístiques per a
petits i grans i amb el discurs habitual dels sectors més anquilosats ja arraconat i premiades les

Meritxell Neddermann, en una imatge promocional. Foto: Cedida.

un disc doble, un en format breu
i una versió ampliada.
Exacte, en la versió extensa hi
ha temes que no hi són el primer
disc, hi ha interludis de piano i
cançons allargades. Cançons que
en el primer disc són de tres minuts, en el segon són de cinc. Són
uns vint minuts més de música.
Has tocat anteriorment a
Gràcia?
Havia tocat el piano al CAT, amb
iniciatives que fan evolucionar les
mentalitats.
La trompetista jazz Andrea
Motis, la pianista i cantautora
Meritxell Neddermann, la també
cantautora Patrícia Atzur o el grup
de grunge Alison Darwin, liderat
per Laura Soler, són tres exemples
de la programació virtual de quali-

el cor de gòspel The Beating
Souls, i espero poder tornar a ferho aviat.
Què n’esperes del concert
d’aquesta Festa Major?
Gravaré el concert als Lluïsos
de Gràcia el dia 12 i s’emetrà el
dia 20 a les nou de la nit. Em sap
molt greu no poder fer-ho presencialment amb la gent que és
com m’agradaria. A més, la Festa
Major de Gràcia és molt xula.

•

tat que Districte i Fundació Festa
Major han dissenyat i tancat en
una setmana -just aquest dimecres
es va ultimar la graella- en una dinàmica que els organitzadors no
han amagat que en els últims tres
mesos els ha dut a preveure diverContinua a la pàgina següent
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Les novetats
ment d’homes, el grup de Girona
que des de 2013 encapçalen Marta
Pérez, Montse Ferrermoner i Tona
Gafarot actuarà en l’últim dia de
Festa Major, el 21 d’agost, amb el
seu espectacle principal d’havaneres i cançons de taverna. La reinvenció del gènere està en marxa
amb aquest grup que ja ha gravat
quatre discs, l’últim dels quals és
En llauna (2020), on hi ha havaneres clàssiques, un valset mariner,
una rumba havanera, un cant patriòtic i ﬁns i tot un xotis.

Ve de la pàgina anterior
sos escenaris i que internament
Festa Major ha viscut amb un debat molt viu i a ﬂor de pell que s’ha
traduït ﬁnalment en una gran majoria de carrers sumant-se a la proposta de mínims del sostre guarnit
-uns 20 metres- i mitja dotzena de
comissions que han decidit no fer
festa o fer alguna activitat interna
al marge de la Festa Major.
La resta de la programació, que
es podrà veure a través del canal
de youtube de la Festa Major [accés directe a www.festamajordegracia.cat], està esquitxada per tot
arreu de propostes clàssiques en
la temàtica però innovadores en
el discurs, i aquí s’hi destaquen
almenys quatre exemples:
1. La cuentista. Els contes per a
nens i nenes adults que planteja la companyia formada el 2011
per Mariana Yáñez reivindica “la
porta cap a la imaginació” dels espectadors més petits i utilitza les
titelles, com abans també havia
treballat les ombres, per retratar
d’una altra manera els rols de gè-

La trompetista jazz Andrea Motis, en una actuació recent. Foto: Cedida

nere. “Que cadascú es vesteixi, estimi i se senti com vulgui reformulant la història de la Rínxols d’Or”,
informen en l’espectacle que representaran per a la Festa Major
de Gràcia.
2. Flamenco Metropolitan. Què
hi fan quatre noies de Barcelona,
Madrid i l’Iran ballant ﬂamenc a
Barcelona? “Tenim la nostra pròpia

lluita de trencar amb el paradigma,
i no hi veiem cap problema”, apuntàven aquest juny en un reportatge
de televisió. Van començar tocant al
metro i a cada actuació s’allunyen
més dels tòpics del quadre ﬂamenc
andalús, sobretot pel que fa als rols
d’home i dona.
3. Les Anxovetes. Havaneres de
Dona. En un sector tradicional-

4. Orquestrina Trama. A Gràcia, si
en algun sector musical hi ha bons
experts és en el de la música tradicional i popular, i l’Orquestrina
encarna la renovació generacional
i alhora clavada a les arrels de la
recuperació de cançons del llarg
i ample dels Pirineus. Habituals
del Tradicionàrius des que van
començar el 2013 o animadors de
l’última (Tele)Revetlla Folk al CAT
aquest Sant Joan conﬁnat, el sextet format entre la Cerdanya i l’Alt
Urgell presentaran el seu tercer
disc per seguir acostant d’una manera fresca i desenfadada el món
folk a tot tipus de públic.

•

l’entrevista

Alison Darwin: “Faltarà el públic però volem animar
la gent allà on siguin, amb un concert canyero”
A.B.

el disc nou, Meaningless sounds
(2020) i alguna versió.

A

El disc va sortir a l’inici de la pandèmia. Com ho heu superat?
La tecnologia ens ha ajudat amb
concerts en streaming, en terrasses, en iniciatives solidàries. Al
ﬁnal el disc s’ha escoltat més perquè la gent estava més a casa o els
mitjans de comunicació en parlaven. Ens hem adaptat i ara sí que
tornem a encarar-nos a la preparació dels concerts en viu.

lison Darwin, el power trio
de grunge melòdic liderat
per Laura Soler, té poc més
de tres anys de vida però la seva
trajectòria s’ha anat afermant
des dels dies que encara com a
Skylines tocaven a La Sonora,
al Col·leccionista o a l’Astrolabi
ﬁns ara que són grup destacat al
Let’s Festival (suspès enguany) o
que fan de teloners dels Smoking
Souls o els Against The Current.
L’any passat vau tocar al carrer
Jesús, enguany havíeu de pujar a
l’escenari de Dones del 36 i ﬁnalment us veurem per pantalla.
Sí, és cert que faltarà el públic
però farem el concert habitual,
amb trio, canyero. Volem animar
la gent, allà on siguin. Tocarem

En quin moment musical esteu?
Com afecta o beneﬁcia el conﬁnament total o parcial al músic?
Ens ha derivat cap a composar
nou material. Ja mirem amb certa perspectiva aquells primers
concerts als bars i hem evolucionat per anar més enllà i poder
viure de la música algun dia.

Alison Darwin, en una imatge promocional. Foto: Cedida

Quina comparació amb altres
grups us agrada o fa més ràbia?
Hi ha qui parla de The
Cranberries perquè fèiem alguna versió, dels Nirvana, dels
Strokes. Som bastant dolents
deﬁnint el que fem.

No tothom ho sap: Alison Darwin.
Va sorgir de la combinació del
segon nom de Taylor Swift i del
nom d’un gos, el de la germana del baixista, i ens va semblar
que sonava bé i que no el tenia
ningú.

•

sostres
guarnits

1. Ciudad Real.
Moviment de colors
2. Fraternitat de Dalt.
Who wants to live forever?
3. Jesús. Orizuru
4. Joan Blanques de
Baix. Geometria
5. Joan Blanques de Baix
de Tot. Primavera 2020
6. La Perla. Les garlandes
de les Perletes
7. Llibertat. Incògnita
8. Lluís Vives. Gianni
Rodari
9. Maspons. Les festes
majors passades
10. Mozart. Jungla de colors
11. Perill. Grans èxits
12. Plaça Vila de Gràcia.
Motius ﬂorals
13. Plaça del Nord.
Reciclatge de colors
14. Providència. Plàstic
15. Puigmartí. L’envelat
16. Travessia Sant
Antoni. Els anys passats
17. Verdi. Giuseppe Verdi
--------------------------------18. Berga*
19. Fraternitat de Baix*
20. Tordera*
21. Plaça Poble Romaní*
22. Plaça Rovira*
23. Placeta Sant Miquel*
24. Progrés*
*Carrers que han decidit no
guarnir o fer alguna activitat
al marge de la Festa Major

El pregó
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Festa
virtual

Professionals de la sanitat pública

Verdi mig guarnit

“Seguim sent pacients
per no ser pacients”

Lola Capdevila
la

MFF: Que seguim cuidant-los amb il·lusió, segons el que
passi ho fem d’una manera o un altre però sempre ho fem.
EBV: Mai he vist tan unit l’equip sanitari com en aquesta
pandèmia. La complicitat ha estat bestial.

Maite Fabregat, Elvira Bisbe i Xènia Sist. Foto: Josep Maria Contel

Xènia Sist Viaplana, infermera
doctora, adjunta de direcció a
infermera a l’Hospital de la Santa
Creu i Sant Pau; Maite Fabregat
i Fernández, infermera del CAP
de Vila de Gràcia-Cibeles, ara
a l’equip de direcció; i Elvira
Bisbe Vives, anestesiòloga de
l’Hospital de l’Esperança i del
Parc de Salut Mar i vicepresidenta
del Col·legi de Metges.
Clara Darder

Que signiﬁca per a vosaltres ser pregoneres de la Festa
Major de Gràcia?
XSV: És un honor, i em fa molta il·lusió i alhora molt respecte.
MFF: És un honor. Gens conscient al principi, però treballem pel barri i m’agrada representar tot l’equip del CAP.
EBV: Molta il·lusió. Sóc gracienca des del 87. Els meus ﬁlls
van anar a Turó del Cargol, també a Lluïsos, treballo al barri,
i represento els treballadors sanitaris del meu entorn.
Que voleu que entenguin els ciutadans?
XSV: Que representem un col·lectiu, amb força i empenta
que ho hem donat tot a peu de llit.

Ha canviat el món amb el Coronavirus?
XSV: Sí, i seguirà canviant. Hem d’acceptar les normes i
adaptar-les al nostre dia a dia. Parar-nos ens ha anat bé.
L’esperança és que arranquem d’una altra manera: menys
contaminació, ciutat sense turistes... i hem après a regular
l’atenció a urgències.
MFF: Sí. Després de la Guerra Civil, de l’Edat Mitjana, va
canviar? Sempre canviem i tampoc és dolent. Hem de gaudir de coses i no posar-nos en la por.
EBV: Hi haurà un abans i un després. És una oportunitat
per reforçar el sistema sanitari i buscar solucions però hi
ha nous riscos: la por i l’increment de la pobresa.
Quin missatge li donaríeu al món?
XSV: El virus ens ha reforçat molt com a societat, hem carregat les bateries per la unió entre nosaltres, lluitant contra un enemic comú.
MFF: Molta gent ha sortit reforçada d’aquest patiment.
EBV: Està plegat de gent disposada a ajudar i moltes empreses s’han reinventat per donar un cop de mà creant material necessari pels hospitals. Cada dia a la feina els restaurants portaven menjar per alimentar professionals. Hi ha
molta gent que ha tret el millor de si mateix.
A qui donaríeu les GRÀCIES?
XSV: A la població pel seu esforç al conﬁnar-se, i a tots els
professionals sanitaris. I també els altres professionals que
van seguir movent el mon: alimentació, transportistes, etc.
MFF: Jo aplaudia a les vuit al balcó a tothom per l’esforç de
quedar-se a casa. Aplaudia d’agraïment.
EBV: Vull donar les gràcies als joves, aquells estudiants de
medecina e infermeria i altres que es van presentar voluntaris a treballar en el que calgués amb generositat, compromís i coratge.
I ara què?
XSV: A seguir aprenent. Època difícil per la part emocional.
Lluitant perquè ara sabem on anem.
MFF: Hem canviat la manera de relacionar-nos amb els pacients, i això ha vingut per quedar-se, més distància però
també més mitjans que han solucionat moltes coses.
ABV: Serà molt llarg, pot durar ﬁns a dos anys mínim. El personal sanitari necessita descansar, perquè és possible que hi
hagi un segon, un tercer, un quart brot. Hem d’aprendre a
viure amb les mascaretes i com diuen els Stay Homas, “Gotta
be patient” i jo afegeixo “not to be a patient”.

•

Entrevista completa a independent.cat

N

o puc dormir, fa calor! I
què farem enguany per
FM? Li dono mil voltes al
coixí. L’endemà, en Sergi m’obre
els ulls. Entro al local i la mirada se’m clava, sí o sí, al prestatge
des d’on m’observen un fotimer
de copes, guardons, reconeixements i premis de tota mena
i una fotograﬁa, en blanc i negre, que recorda la tradició i la
llarga història d’aquest carrer.
Quan puc recuperar la mirada de l’entorn, es fa evident la
tristesa i la inactivitat veïnal del
moment. Frenètica en edicions
passades. Enguany tot és diferent. Diferent com ho han sigut
aquests darrers mesos on la por,
la incertesa i el dol han campat amb tota llibertat pel nostre
entorn i no sembla que hàgim
aconseguit viure gaire temps la
“nova normalitat”.
Potser serà un any de recolliment que ens servirà per a
replantejar futures edicions?
Tant de bo! Aquest any, com
gairebé tot, la Festa serà la mínima expressió i no es perdrà
perquè les ganes i el compromís hi són però cal reconèixer que, per responsabilitat, la
contenció i el simbolisme seran omnipresents.
Un guarniment aeri, una
bona traca per homenatjar a les festeres i festers que
ens han deixat aquests mesos: en Joan Ribera i la Roser
Fàbregas, en Pere Figuerola i la
Roser Muntané, això és els que
es plantegen en aquest carrer
històric de la Vila. Encara falten dies i potser el desànim i la
inseguretat minvaran una mica
o a l’inrevés, però no oblidem
mai que som gent de pedra picada. Hi haurà noves edicions i
noves generacions, segur!
Gràcies, Sergi, pel teu
temps. Bona i responsable
Festa Major per a tothom.

•

El primer premi 2019
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virtual

Gaudir la festa
depèn de nosaltres
Òscar Mejías
ías
Blanch

Progrés enceta un debat sobre
el model de festa del futur i
s’enfoca en el guarnit del 2021
El carrer que va aconseguir el primer premi l’any passat amb un decorat inspirat en el
món creat per JK Rowling decideix quedar-se al marge de la Festa Major d’enguany

C

om que malgrat tot hi haurà Festa Major, em resisteixo a deixar de buscar el
punt optimista a com s’estan
esdevenint els fets. Ens agradi
més o menys, aquest any ens
vindrà una celebració escapçada i, per tant, només depèn de
nosaltres intentar-la veure amb
una mirada positiva.
Penseu-hi. Penseu-hi bé.
Penseu en la possibilitat de
passejar per carrers sense
aglomeracions. Visualitzeu
els veïns i veïnes asseguts al
voltant de taules en mig de la
calçada, en absoluta tranquillitat. Penseu en com de fàcil
serà relacionar-nos els uns
amb els altres, sense que els
festers estiguin constantment
aclaparats per la feina. I en
com això, pot ajudar a fer sorgir la espontaneïtat del moment, a fer que ens animem a
participar de quelcom que no
entrava en els nostres plans
aquella tarda d’agost.
Creuo els dits esperant que
aquest punt i a part acabi esdevenint un parèntesi que
ajudi a fer, ni que sigui, petits
retocs en el plantejament de
la Festa. Potser se’ns està presentant una oportunitat. Una
oportunitat de canvis. I quan
dic això, no em refereixo als
tòpics esloganitzats de l’estil “això ens farà més forts” o
“crisi vol dir oportunitat”. El
que vull dir és que, precisament aquest any que s’esper a
una festa més propera que mai
al seu veïnat, provem d’analitzar i cercar punts concrets, de
coses que han funcionat, per
implementar-les més endavant
i ajudar, així, a retornar una
mica la Festa Major al barri.

•

Silvia Manzanera

A

mb molta “pena” però
després d’un debat intern
i una reflexió meditada
i conscient Progrés enguany no farà Festa Major.
Algunes veus apunten a una solitària traca, i prou. El carrer que va
tornar al podi l’edició passada, en
l’any en què celebrava 80 anys ininterromputs, aproﬁta l’excepcionalitat d’aquest any per repensar el model de festa -menys massiﬁcat, més
veïnal- i posa la mirada en el 2021.
“Potser és un bon moment per fer
cohesió interna al marge de la posició oﬁcial per tal de buscar un altre
model de Festa Major”, expliquen el
Ramon i l’Eli, membres de la comissió de Progrés.
L’evolució i creixement del carrer
pel que fa a la participació i implicació dels seus membres han tingut efecte en els guarnits, que han
guanyat en espectacularitat en els
darrers anys. Les altes expectatives que havien dipositat als decorats de Pirates del Carib (2016) o El
llibre de la Selva (2018) no van tenir
recompensa i el malestar es va fer
notar. Però l’any passat, l’esforç de
convertir el carrer en un altre carrer, la via més famosa de la saga
Harry Potter, el carrer Diagon, va
obtenir el màxim reconeixement.
“L’any passat els ànims no eren de
guanyar sinó de satisfacció i orgull
d’haver acabat el 14 d’agost”, assegura l’Eli.
L’aprenentatge de l’experiència
del guarnit de l’any passat és clar:
els detalls requereixen més previsió. “Érem conscients de no ser
perfectes però la visió global havia agradat molt”, afegeix la veïna,
“però nosaltres sempre ens quedem amb la votació popular”. I és
precisament aquesta ﬁlosoﬁa de

Esclat d’alegria de Progrés durant la recollida del primer premi del concurs de guarnits l’any passat. Foto: Albert Vilardaga

L’aprenentatge de
l’any passat: els
detalls requereixen
més previsió
carrer, on el guarnit es considera
l’essència de la festa, un dels punts
clau del debat sobre el model que
els preocupa. “Si fem guarnits espectaculars també atreus més
gent, i en part contribueixes a la
massiﬁcació de la festa”, reﬂexiona l’Eli. “Però jo recordo als meus
avis fent guarnits impressionants
als anys 40 i la festa era una altra,
no hi havia la gent d’ara”, afegeix el
seu company de comissió.

La decisió de mantenir-se al
marge de l’edició d’enguany no ha
estat fàcil. Després d’una edició esgotadora, el carrer va començar a
treballar a ﬁnals de l’any passat en
la nova idea, un guarnit que feia
temps que volien fer i que guardaran per l’any vinent. Al març, quan
la pandèmia ho va aturar tot, els
veïns i veïnes de Progrés havien
avançat “molt en il·lusió però no en
treball efectiu”. “El local ens condiciona molt així que no podem fer
realment res ﬁns al juny”, explica
l’Eli. A tot això, se li afegeix la particularitat d’un carrer heterogeni,
obert a opinions, edats i posicions
diferents que ha hagut d’afrontar
la incertesa de la crisi. “Molts estem en altres lluites i altres també
treballen en primera línia a l’àmbit

sanitari, així que tot plegat ha fet
que visquéssim un debat intern difícil”, assegura l’Eli. Segons el seu
company de comissió, “el timing
imposat per la Fundació per prendre la decisió de participar-hi o no
tampoc no ha ajudat”. “És un buit
no poder fer el guarnit però s’ha de
ser optimista i pensar que el farem
l’any vinent”, afegeixen.
Conscients que la seva situació
econòmica és estable, Progrés alerta de la posició més feble d’altres
carrers. “N’hi ha que arrosseguen
la crisi dels atemptats, o el fet que
moltes persones marxin del barri o
tanquin locals que són guarnidors,
com la Tarreta”, explica l’Eli, i afegeix: “Costarà refer-se’n. I aquí és
on espero que la Fundació hi ha actuï per salvar-los”.

•
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virtual

Balcons i ﬁnestres
Sara Rañé

El segon premi 2019
Mozart es converteix en una
jungla de colors per rebre
unes festes atípiques
La comissió del carrer haurà d’esperar per poder revalidar la segona posició
de l’any passat i espera que els guarnits retornin la vida a la Vila de Gràcia

D

urant el conﬁnament
causat per la crisi de la
Covid-19 els balcons i les
ﬁnestres de les cases de la ciutat van anar prenent un nou
protagonisme i un nou signiﬁcat. Van ser un espai de creativitat i van ser utilitzats per activitats ben diverses; la música
i el cant, el ball, l’esport, Però
sobretot per a l’observació, la
conversa i la comunicació entre els veïns i les veïnes .
Enguany, per motius evidents de seguretat sanitària
la Festa Major serà més petita, més íntima,més callada,
més veïnal, més silenciosa i
incerta, potser més reﬂexiva.
El guarnit dels carrers serà
mínim i tindrà només un caràcter simbòlic. El concurs de
balcons i portalades agafarà el relleu tot contribuint a
donar continuïtat al protagonisme d’aquests espais tan sovint oblidats. Les ﬁnestres, els
balcons i les portes són espais
intermedis entre el carrer i la
casa, entre el públic i el privat,
entre l’interior i l’exterior. En
la literatura i en l’art són símbol d’obertura i de futur, d’aire, de llum, de mirada cap enfora, de transició i canvi.
Els balcons i les ﬁnestres
guarnits poden ser també petites metàfores, espais d’imaginació i trencament de la quotidianitat, de proposta i crítica,
de noves mirades individuals i
col·lectives, i de noves possibilitats. Una manera de conservar la tradició i alhora actualitzar-la. Una vegada més, la
festa canvia i es transforma
reﬂectint els impactes socials i econòmics de la ciutat.
Aquesta vegada ben inesperats
i excepcionals.

•

“Aquest any serà
més aviat una
festa menor”,
apunten els festers

Entrada al guarnit que el carrer Mozart va fer l’any passat i amb què van aconseguir fer podi. Foto: JM Contel

Pol Solernou

M

ozart es va coronar
com la sorpresa de la
última Festa Major. Ni
més ni menys que vint
van ser les posicions
que el carrer va escalar al pòdium
de premiats respecte del 2018. La
biblioteca 5 minuts després de mitjanit, premiada amb la medalla de
plata, va il·luminar ara fa un any
les nits de Gràcia, omplint el carrer Mozart de prestatgeries plenes
de llibres i relats fantàstics.
Aquest 2020, però, la història
ha estat radicalment diferent. Tot
i seguir comptant amb els artífexs
de la remuntada de l’any passat, el
carrer Mozart no podrà revalidar
el segon premi per culpa de l’actual crisi de la COVID-19. Amb l’inici de l’emergència sanitària el veïnat va decidir aparcar el guarnit
en el qual estaven treballant. Van

deixar enrere un projecte desenvolupat i il·lusionant per tornar a
començar de zero. A mesura que
l’impacte de la pandèmia es minimitzava, al carrer Mozart ja pensaven com gestionarien els milers de
persones que, com cada any, passarien per les Festes de Gràcia. Res
més allunyat de la realitat.
La comissió de festes de Mozart va adonar-se de l’error després de veure la poca participació
que van tenir les celebracions per
Sant Joan, encara que la pandèmia semblés relativament controlada. I és que els múltiples rebrots
dels últims mesos han allunyat
encara més de la normalitat unes
festes ja de per si atípiques i emocionalment difícils de gestionar.
El David i el Guillem, membres
de la comissió del carrer, asseguren que aquest any “serà més aviat una festa menor”, però l’esperen
amb la mateixa il·lusió de sempre.
“Serà més petita, però també més

veïnal, més nostra. Altres anys
semblava impossible gaudir sense dos concerts cada nit i enguany
encara ho acabarem punxant de
YouTube en petit comitè”, comenten fent broma els festers.
Des de la comissió de Mozart
afirmen que el guarnit d’aquest
any és més un crit de “malgrat tot

seguim aquí” que un projecte desenvolupat i dubten que això suposi una decepció per als visitants,
tenint en compte l’excepcionalitat d’aquesta edició. Podent engalanar únicament el sostre del carrer, han optat per crear una jungla
de colors. Ampolles de plàstic, cordes o teles: tota mena de material
ha estat vàlid per construir aquesta
peculiar jungla. Fins i tot una veïna, pel seu compte, ha anat a buscar oueres al mercat per pintar-les
i dóna’ls-hi forma.
Tot i que inicialment el veïnat
va haver de treballar els decorats
des de casa, la reobertura del local va ajudar a dinamitzar la feina
i millorar l’organització. Tornar a
tenir un espai de treball amb eines
i material, encara que s’hagués de
demanar cita prèvia per fer-ne ús,
va acabar de donar l’impuls ﬁnal a
la jungla de Mozart.

•

La comissió de festes de Mozart, el 2019 recollint el segon premi. Foto: JM Contel

El tercer premi 2019
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Travessia de Sant Antoni
elabora un sostre simbòlic
reutilitzant material anterior

Festa
virtual

La Covid i la
Torre de Babel
Lluís Bou

La incertesa marca tendència en un any de guarnits a petita escala que
mostren una diferència important en comparació amb els anys passats

L
“No volem buida
la Travessia, però
farem tot el que
hem pogut”, diuen

El local de la comissió de Travessia Sant Antoni, en una imatge atípica en altres edicions per aquestes dates. Foto: Cedida

Maria Ripoll

T

ravessia de Sant Antoni
participa a la Festa Major
amb un guarnit sense
tema per primer cop des
de la seva constitució, ara
fa set anys. Això no obstant, si n’hi
hagués d’haver un, seria la incertesa, ja que durant els últims mesos aquesta sembla haver estat la
conditio sine qua non per a tothom,
sobretot si l’objectiu és organitzar
una Festa Major en plena recaiguda per la Covid-19.
En aquesta línia els veïns es
guien amb les notícies que es publiquen respecte als contagis i les
mesures que pren la Generalitat i
això no obstant tots segueixen amb
la voluntat de fer les celebracions
d’enguany, encara que sigui a petita
escala. Per poc que puguin seguiran
fent la traca inicial i ﬁnal, posaran
les banderes i el guarnit del sostre

per mantenir la tradició, malgrat
que el concurs estigui cancel·lat.
Durant el confinament els veïns van mantenir el contacte amb
videotrucades, a través de les
quals feien concursos de paelles,
TikToks i molt més. Malgrat els
esforços per mantenir l’activitat
del carrer encara que fos virtual,
entre alguns membres va resultar
més complicat comunicar-se mitjançant les pantalles i, amb el pas
dels mesos, la motivació a seguir
connectat va minvar.
A l’inici es va valorar l’opció de
fer el guarnit que tenien pensat
per aquest any però amb menys
complexitat, i tanmateix, van decidir que, reduint la idea, l’estaven malbaratant. Després de diverses reunions entre els veïns,
es va decidir posar la creació del
guarnit en pausa fins al dia 11
d’agost. A partir d’aquesta data
tot segueix endavant segons el

que les mesures i les ganes dels
veïns permetin.
“Els ànims van ﬂuctuant molt,
en un inici pensàvem que era una
bogeria que es cancel·lés tot per
un virus”, diu l’Oriol. Però tots els
veïns van entendre que justament

amb la Festa Major de Gràcia el
distanciament social seria inexistent, sobretot tenint en compte que els carrers són molt petits
i estrets. “Hi ha molta gent que té
por i prefereixen no fer res, mentre que hi ha d’altres que voldrien mantenir la tradició”, comenta.
Però malgrat tot, volen demostrar que hi són i que és Festa
Major: “A mi em sabria molt greu
que Travessia estigués buida, és
cert que estem fotuts i no ho estem celebrant com tocaria, però
almenys hem fet tot el que hem
pogut”, explica l’Oriol. Així que,
reutilitzant materials d’anys anteriors i cadascú treballant des de
casa seva, evitant així cap perill
de contagi, s’ha creat el guarnit
de l’any 2020 de Travessia de Sant
Antoni.

•

Travessia, un carrer guanyador, recollint el tercer el 2019. Foto: JM Contel

a Covid està impactant a tot
el món. Un ésser microscòpic va fer tancar a casa
la gran majoria de la població
mundial, en plena globalització
i quan ja s’han enviat sondes
al planeta Mart. La humanitat
semblava que, com a conjunt,
havia arribat a un progrés tecnològic sense precedents, i un
virus li ha tornat a baixar els
peus a terra.
La Covid té relació directa amb el mite de la Torre de
Babel, escrit fa més de 3.000
anys. Diu el Gènesi (Bereshit)
que descendents de Noè van intentar construir una ciutat ver-

Què acabarà
representant per al
món la pandèmia
de la Covid?
tical d’una alçada descomunal.
Tots parlaven el mateix idioma
però quan la torre va arribar
al cel, i per tant van desaﬁar la
creació, Déu els va confondre
i van començar a parlar diferents llengües ﬁns que es van
dispersar.
El mite de la Torre de Babel
és ambivalent. Per una banda,
és un càstig diví per haver desaﬁat la creació. Però de l’altra,
l’aparició de diverses llengües
es pot veure també com una
solució mítica d’origen diví per
evitar el mal, en compartimentar les preses de decisions, i en
el fons repartir el poder. Què
acabarà representant per al
món la pandèmia del Covid?
Tindrà un impacte superﬁcial
o també serà profund i una lliçó humanística? Ha servit per
plantar-nos altre cop el peus a
terra?

•
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Què hem après?
Jesús Sánchez
ez

E

l 15 d’agost d’enguany
farà 80 anys de la rendició del Japó, que va signiﬁcar la ﬁ oﬁciosa de la Segona
Guerra Mundial, coincidint
amb el començament de les
(No)Festes de Gràcia. Europa
va quedar en ruïnes i el Pla
Marshall va venir a revifar la
malmesa economia occidental. Tot i el devastador resultat
de la contesa, a dia d’avui els
governs democràtics – entre
ells Espanya - permeten la fabricació i venda d’armes que
acaben en mans d’estats que
generen guerres o deportacions massives de refugiats.
Això corrobora que el principal motor generador de crims
i atrocitats és la estupidesa
humana. L’historiador Carlo
Cipolla així ho va establir a la
seva Teoria de la Estupidesa,
on un dels seus principis diu:
“La persona estúpida és el tipus de persona més perillosa
que existeix. L’estúpid és més
perillós que el malvat”.
No seré tan ruc de pretendre comparar aquella terrible etapa de la Història amb la
desolació actual derivada del
COVID-19. O aﬁrmar si la tómbola de feixos de bitllets de la
UE faran la funció de l’esmentat Pla Marshall d’aleshores.
Ara bé, com se celebrava Nadal
o qualsevol altre festa tradicional en aquell marc de postguerra? De forma invisible.
Tan invisible com avui ho són
la tristor dels que no podran
veure guarnits els seus carrers aquest any, o la fallida del
sector cultural, o l’augment
signiﬁcatiu de xecs menjadors
per a famílies vulnerables o la
gent gran que ha mort o malviu sola.
Ara o fa 80 anys la següent
pregunta continua vigent:
Què hem après?

•

La resta de carrers
Queen, Rodari, Verdi o
la primavera no viscuda,
els altres sostres guarnits
Els carrers traslladen la imaginació al sostre amb grues de
paper, notes musicals, color, ﬂors i ﬁgures geomètriques

Maria Ripoll / Pol Solernou

Ciudad Real
El moviment i el color coronen
Ciudad Real amb un sostre fet de
materials completament reciclables, igual que van fer l’any passat. Per elaborar el guarnit senzill d’enguany, els veïns de Ciudad
Real s’han organitzat de tal manera que tothom pogués passar pel
local i a la vegada evitar el contacte entre més persones de les recomanades. El resultat ﬁnal no té un
tema especíﬁc com la resta d’anys
i tampoc es permet fer activitats
presencials, però el públic pot participar en activitats en streaming
com un espectacle de titelles o un
vermut musical.

Fraternitat de Dalt
La cançó Who Wants To Live
Forever de Queen ha estat el tema
central del guarniment del carrer
Fraternitat de Dalt. Els veïns i veïnes han volgut plantar cara simbòlicament a l’actual pandèmia
des d’un punt de vista optimista.
A Fraternitat de Dalt sabien que la
Festa Major anava per sobre de tot
i que, tot i haver arribat en unes
circumstàncies difícils, era més
necessari que mai omplir el carrer de color i vida.

Jesús
Sadako Sasaki, diagnosticada de
leucèmia després de sobreviure
a la bomba atòmica d’Hiroshima,
va construir mil grues de paper
que, segons una llegenda japonesa li concedirien el seu desig
més profund. El veïnat de Jesús

Veïns treballant aquests dies al local de Joan Blanques de Baix. Foto: Pol Solernou

ha treballat durant la pandèmia
per construir centenars d’aquestes grues que es podran veure al
sostre del carrer durant les Festes
de Gràcia. Es tracta d’un missatge
d’agraïment a malalts i sanitaris,
una acció simbòlica en record de
totes les persones que han lluitat
durant mesos a primera línia de
front contra la Covid.

Joan Blanques
de Baix
Formes geomètriques de colors
seran els principals elements del
sostre del carrer Joan Blanques
de Baix, el qual està fet a base de
decoracions d’anys anteriors reciclades. El motiu d’aquesta elecció
va més enllà de la sostenibilitat, ja
que són molts carrers que, sense
les activitats que hi havia programades al llarg de l’any, veuen complicat fer front als costos que suposen els decorats i el local on els
preparen i es reuneixen. Però de
totes maneres no deixen de tenir la
voluntat de participar en la Festa
Major amb les traques, les banderes i el seu sostre de colors.

Joan Blanques
de Baix de Tot

Detall del guarnit d’enguany del carrer Jesús. Foto: Pol Solernou

Les ﬂors omplen el carrer de Joan
Blanques de Baix de Tot amb motiu de poder gaudir de la primavera que aquest any la Covid ha robat. Els veïns i els vianants poden
observar un sostre fet de moltes

espècies diferents de ﬂors, que a la
vegada estan fetes de diversos materials reciclats. Tot plegat ofereix
al carrer un ambient de color que
durant la primavera real d’aquest
2020 no hem pogut gaudir. De totes
maneres, amb aquest sostre simbòlic, també es mostra la voluntat
dels veïns d’evitar que la celebració sigui un motiu de contagi, però,
a la vegada, de seguir amb la tradició de la Festa Major.

La Perla
Les protagonistes del guarnit del
carrer de la Perla són les seves creadores; les popularment anomenades Perletes del Clot entre els veïns.
Aquestes són les dones que viuen
als pisos tutelats per a gent gran
del Concili de Trento, les quals estan entre la població de risc i durant aquest conﬁnament la creació
del guarnit per la Festa Major els ha
suposat una gran distracció. Els veïns de la Perla, que només pretenen
mantenir l’esperit de veïnatge amb
el decorat d’enguany, han ajuntat
els treballs manuals que han fet les
dones del Concilio de Trento i ho
han convertit en el sostre que llueix
sobre el carrer. De totes maneres,
no volen causar cap reclam, és per
això que tampoc organitzen cap activitat en línia ni presencial.

Llibertat
Després de guanyar el concurs de
carrers de 2018 amb els seus Sons

rurals, el carrer Llibertat va comunicar fa quinze dies als veïns que
“amb molta tristor i dol” enguany
no farien Festa Major, però sí que
muntarien un guarnit simbòlic
davant del local, sobre el qual han
volgut mantenir el secret.

Lluís Vives
El veïnat de Lluís Vives tenia clar
que volia participar com fos a les
Festa Major per segona vegada a
la seva història. Per fer-ho, els veïns i veïnes del carrer disposats a
treballar per la decoració han decidit celebrar els 100 anys del naixement d’un dels grans mestres de la
literatura infantil i juvenil, Gianni
Rodari. El carrer s’omple amb un
colorit sostre de 20 metres, que vol
transmetre la màgia i la innocència que es reﬂecteixen a les obres
de l’autor italià i que, en l’actual
temps de crisi, són més necessàries que mai.

Maspons
El carrer Maspons fa una mirada
cap al passat per recordar els decorats dels anys anteriors i s’adapten
a la situació actual amb un decorat discret en què un dels elements
son les samarretes de la Fundació
Festa Major d’altres anys. Aquest
decorat, les banderes i les traques
d’inici i ﬁnal son el punt mig que
han trobat els veïns per no fer un
reclam a possibles aglomeracions,
però a la vegada fer saber que és

La resta de carrers
Festa Major. La gent de Maspons
ha optat per fer el decorat a nivell individual i després han juntat les diferents peces entre pocs
abans de penjar-ho, tal i com han
fet molts altres carrers.

Perill
A Perill, com a tots els carrers,
s’han hagut d’adaptar a la nova
realitat de la Festa Major de
Gràcia. La crisi de la Covid ha fet
canviar de plans a la comissió de
festes del carrer, que ha optat per
fer una recopilació dels últims 5
anys de decorats. D’aquesta manera es podran tornar a veure elements dels guarnits en els quals
el veïnat ha treballat des que van
començar a participar en les Festa
Major l’any 2015.

Plaça Vila de Gràcia
Tot i haver-se d’adaptar a un nou
format sense concerts ni activitats
públiques, els Castellers de la Vila
de Gràcia tenien clar que volien celebrar la tan esperada Festa Major.
Així doncs, han decidit guarnir la
plaça de la Vila amb motius florals: ﬂors i fulles en els quals ha
treballat el veïnat durant els mesos de conﬁnament. A més, també han volgut preparar un vídeo
explicant què és i la importància
que té la festa per la colla.

Plaça del Nord
Els veïns de la plaça del Nord opten per un guarnit en què tots
els elements tenen les idees individuals de cadascú que ha collaborat amb la seva creació. A

partir d’unes indicacions, tots
han agafat materials reciclables
com ampolles, teles o CD i ho han
transformat en allò que han volgut, però sempre amb la condició
de donar color a la plaça, com, per
exemple, amb ﬂors. La manca de
grans estructures pesades permet
que el guarnit d’enguany es pugui
penjar sota els arbres, on s’ajunten totes les idees dels veïns, els
quals mantenen la voluntat de
fer una celebració íntima i tancada, ja que conserven la il·lusió de
participar en la Festa Major per
segon any.

Providència
El carrer Providència s’adhereix
a la proposta de sostre guarnit
de mínims i ho farà amb peces de
plàstic reciclades en base a la imaginació artística que tinguin a última hora. “Volem fer festa però
sense perjudicar ningú; som gent
gran i, per tant, població de risc”,
explica la presidenta del carrer,
Manolita Domínguez. Providència
trobarà a faltar el clàssic xou d’Albert Malla, Hasta luego, Cocodrilo,
però ja pensa en l’any que ve de
manera positiva.

Puigmartí
El carrer Puigmartí celebrava fa
un any la seva vuitantena participació ininterrompuda al concurs
de guarnits de les Festes de Gràcia.
La por a la pandèmia i la petjada
que aquesta ha deixat ha fet que
ﬁns i tot la comissió de Puigmartí,
formada per algunes de les festeres més veteranes, posés sobre la
taula l’opció de no engalanar el
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carrer aquest any. Finalment, tot i
no poder fer activitats ni concerts,
l’esperit de la Festa seguirà viu a
Puigmartí, que s’ha cobert amb
teles blanques, per convertir-se
en un autèntic envelat.

Verdi
Un sostre de notes musicals coronen el carrer Verdi, fent honor
al músic que dóna nom al carrer,
però sobretot amb el motiu d’homenatjar les vides que s’han perdut durant els últims mesos. És
per això que la gent de Verdi no
realitza cap activitat oberta al públic, online ni entre els mateixos
veïns, ja que volen evitar qualsevol acumulació de persones. Amb
tot, duen 42 anys consecutius celebrant la Festa Major i, tot i la situació excepcional d’aquest any, la
tradició es manté, encara que sigui
a petita escala.

Veïnes de Lluís Vives, pulint detalls del guarnit enhonor a Rodari. Foto: P. Solernou

•

Set carrers
es decanten
ﬁnalment per
no fer festa

Les notes musicals del sostre de Verdi, encara per acabar. Foto: Maria Ripoll

Berga, Fraternitat de baix,
Poble Romaní, Rovira,
placeta Sant Miquel,
Progrés i Tordera són els
set carrers dels 24 que
ﬁnalment s’han decantat
per no fer ni el sostre
guarnit. Tots han coincidit
a assenyalar que vindran
temps millors.
La proposta ‘Moviment de colors’ de Ciudad Real, en preparació. Foto: Pol Solernou
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virtual

No pas, sense tu
Albert Benet
net

Les 40 recomanacions
La festa virtual, dia a dia
No busqueu escenaris físics al carrer perquè enguany
la Festa Major és a la xarxa i, com cada any, aquestes
són les principals recomanacions de l’Independent

S

ense tu, la Festa Major ja
no té cap sentit per a mi. La
pandèmia maleïda se t’ha
endut Gràcia enllà i m’ha esqueixat per a sempre. La mort va
entrar a casa de matinada. Tot
va passar tan de pressa, que encara avui em desvetllo tot sentint aquella veu colpidora que
em va dir que no havies superat
la malaltia. No van deixar-me
dir-te adéu. Quin comiat tan poc
humà que vas tenir, estimada.
Ho sento.
Poc ens ho pensàvem unes
setmanes enrere mentre guaitàvem les ﬂames del fogueró
de la plaça del Diamant. Saps
que has estat la meva escalfor
durant més de 50 anys però
d’ençà que no hi ets que tinc la
sang glaçada. Tremolo i et ploro cada dia. Això no obstant,
les llàgrimes no apaguen el caliu del nostre matrimoni: llarg
i plàcid. Un amor que va esclatar un nit de festa major.
El temps passa de pressa: de
les misses obligades a la parròquia de Sant Joan als balls agafats a l’envelat i unes besades
innocents en un racó de la plaça Trilla. Més tard, ja casats,
vam ser molt feliços retallant
i pintant els cartrons del decorat del carrer. Nosaltres mai
no vam competir sinó compartir la joia de l’estiu gracienc
amb altres veïns alegres i solidaris. La vellesa ens va passar
factura i ens vam anar enretirant sense fer soroll.
L’any passat encara vam ballar un parell de sardanes a la
plaça Rovira, tot i depassar els
90 anys. Enguany, sense tu,
no sortiré pas perquè aquesta
mala anyada m’ha esguerrat la
festa i la vida.

•

Divendres 14

Dimarts 18

19.00 h Pregó de la Festa Major a càrrec de Xènia Sist,

Maite Fabregat i Elvira Bisbe, professionals de la sanitat
pública
22.00 h Documental: ‘Sentir i guarnir. 200 anys de Festa
Major a Gràcia’

13.00 h Onicorium. Concert-vermut
17.00 h Recital poètic. Amb Teresa Vergés & cia
18.00 h Folkids. Amb Pep López
21.30 h Flamenco Metropolitan. Nou ﬂamenc
23.00 h La Portàtil FM. Folk

Dissabte 15

Dimecres 19

09.00 h Traques de globus. Crida a través del canal de

11.00 h La Cuentista, amb l’espectacle ‘Rínxols d’òs’
13.00 h Alma de Pato. Concert-vermut
17.00 h Desastrosus cirkus. Circ alternatiu
22.45 h Swing Shots i Wax & Boggie. Soul i blues

youtube perquè tothom surt als balcons a petar globus
11.00 h Xiula. Concert infantil
17.00 h Corpolitzant la lluita de les Dones del 36. Teatre
20.00 h La Chus. Monòlegs
21.00 h Patrícia Atzur. Cançó
22.00 h Alison Darwin. Grunge
23.00 h The Milkers. Versions
00.30 h DJ Pinxa. Sessió

Diumenge 16

Dijous 20
11.00 h La Jana i els sentiments. Espectacle per a nadons
13.00 h Pararayos. Concert-vermut
17.00 h La princesa valiente. Teatre juvenil
19.30 h Documental: ‘Festa Major a principis del segle XXI’
21.00 h Meritxell Neddermann. Cançó

11.00 h La Cuentista, amb l’espectacle ‘Amunt i avall,

pageses, cucs i alls’
17.00 h Projecte Quimera. Titelles
18.00 h Jo vull ser. Pallassos
20.00 h Dansa acrobàtica amb Maria Villate
21.00 h Glossa. Combat entre glossadors
23.00 h Orquestrina Trama. Folk
00.30 h DJ Baeza. Sessió

Divendres 21
11.00 h Conta contes. Amb Blai Sanabre i Susanna Nabó
19.00 h Les Anxovetes. Havaneres en clau femenina
21.00 h Andrea Motis. Jazz
23.00 h DJ Muerta Sánchez. Sessió
00.00 h Traques de globus. Crida a través del canal de

youtube perquè tothom surt als balcons a petar globus

Dilluns 17
13.00 h Alma de boquerón. Rumba
18.00 h Lliurament de premis del concurs de balcons
20.30 h Performance sobre els somnis. Amb Alba Tor i

Soﬁa Chavarro
21.30 h Documental: ‘Els últims’
22.30 h Al·lèrgiques al pol·len. Teatre

El making of de la festa virtual
Casa Fuster i l’Hotel del Sol es
converteixen en els escenaris
plató on es grava la programació
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Festa
virtual

De pel·lícula
Valentina Baratti
atti

Els teatres d’entitats com Lluïsos, el CAT, l’Orfeó Gracienc i el Centre Moral s’hi sumen

A
A. B.

La programació
virtual es completa
amb vídeos amb els
festers dels carrers

L

a cinquantena d’activitats
que estructuren enguany
la festa virtual de la Festa
Major de Gràcia, l’única
possible a causa de la crisi
sanitària, ja s’hauran fet quan arrenqui oﬁcialment la programació
amb el pregó a porta tancada dijous a les set de la tarda a la sala
d’actes del Districte. El pregó, de
fet, serà l’únic acte que es farà en el
moment i s’emetrà per streaming
amb accés a la sala, ara per ara, només possible per a deu persones.
La resta de la programació s’ha
enregistrat aquests dies previs a
Festa Major amb un grapat d’escenaris, des de Casa Fuster i de
l’Hotel del Sol, i també des la xarxa de teatres de les entitats, per
exemple, Lluïsos de Gràcia, Centre
Moral, Orfeó Gracienc i Centre
Artesà Tradicionàrius.
El treball frenètic, després de
la decisió de reformular la festa

Wax & Boogie, en plena actuació enregistrada a Casa Fuster Foto: J. M. Contel

adoptada després de la resolució
de la Generalitat del 17 de juliol, ha
comportat sessions de gravació diàries aproﬁtant les facilitats tècniques de la xarxa local i la capacitat de resposta ràpida dels artistes

que han acceptat aquesta modalitat de festa virtual.
A tall d’exemple, la cantautora
Meritxell Neddermann enregistrarà el dia 12 a Lluïsos l’actuació que
s’emetrà el dia 20 al vespre a tra-

vés del canal de youtube de Festa
Major. En el disseny de la programació hi han participat no només
les entitats o empreses que han cedit els espais sinó també els programadors locals com Blackcelona
o l’Heliogàbal.
La programació virtual es completa més enllà de les actuacions
amb els enregistraments que ha
fet l’equip de comunicació de la
Fundació Festa Major amb portaveus de les comissions de festes sobre diversos temes d’opinió
i amb l’elaboració o reemissió de
documentals que aprofundiran en
el rerefons històric de la la festa,
que ja suma enguany 203 anys de
trajectòria.

•

ny 2020 l’any que ha canviat tot. Ni tan sols l’any 2001,
amb mig món declarant la
guerra al terrorisme, ha aconseguit marcar tan profundament
la vida de cadascú. Una pel·lícula
de ciència-ﬁcció feta realitat,
aquest és el nostre temps. Fa poc
havíem tornat a la normalitat,
feliços de tenir la ciutat al nostre
abast. Lamentablement no ha
durat molt, una altra vegada els
titulars dels diaris s’han omplert
de males notícies: brots i aïllament. Amics que feia més d’una
dècada que vivien a Barcelona
han tornat al país d’origen. No
podien pagar el lloguer, eren
autònoms i no tenien feina. Per
a ells no hi haurà Festa Major.
Aquest any no hi seran, han deixat la ciutat, potser per no tornar mai. I pels que es queden,
l’important és estar junts. La
cita a mitjans d’estiu, que ens
ajuntava a tots, segueix existint.
Encara que sense els meravellosos guarnits. El que podem fer
és estar agraïts per seguir aquí,
amb els que queden, i amb el record dels que han marxat.

•

L’organització
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Carla Carbonell

Festa
virtual

Presidenta de la Fundació Festa Major

La Plaça del
Diamant (en
pandèmia)

“La festa amb guarnit simbòlic i
virtual és dir: no ens han vençut”

Ernest Cauhéé

P

otser l’envelat de Diamant
tindrà l’agror de ﬁnal d’era
de quan es van trobar el
Quimet i la Colometa. I potser l’adroguer de sota deixarà
de saludar-nos, perquè no hi
tindrà res a la caixa i ni esma
d’aixecar els ulls de la porteria. I les criatures, l’Antoni i la
Rita, enyoraran com mai l’escola i les colònies. Els coloms,
hauran de volar més per buscar les beces que no els llençarà la vella Julieta, ara víctima
d’una altra maldat de les que
surten als llibres d’història.
Tornarà a ser un malson de coloms aquest estiu a les festes.
“Tots els records que conservo de Gràcia son entranyables”, reconeixia una reconfortada Rodoreda, després de
l’èxit de l’obra que va dur el
nom de la plaça i del barri a
tants països. “Tots els records
que conservem de Gràcia son
entranyables”, podrem dir de
la festa que ens va catapultar
al coneixement i reconeixement internacional.
I com la Colometa, anirem
perduts en carrers deserts,
mig de festa, mig tement el
què ha de venir. El veïnat no
es deixarà veure gaire i així
com l’autora enyorava els cinemes Trilla o els Smart o els
Mundial ens farem creus de
veure morts els Verdi, i els
Girona i el voluntariós projecte dels Texas.
Però els quatre bojos de
Berga mantindran la ﬂameta, amb poc gust musical, però
molta empenta. I a Sol desaﬁaran per una estona la normativa, i hi haurà cants i guitarra. I
a Llibertat o a Fraternitat ﬁns i
tot trobaran recuperada aquella tranquil·litat dels sopars
de festa a la fresca. I per una
estona, els coloms tornaran a
menjar-ne de gust les engrunes. La Colometa s’ho mirarà
des del balcó, ara convertit en
plaça, i s’adormirà contra la
brisa nocturna d’agost i amb
la remor de les notícies.

•

de Gràcia
La Perla, 31, 08012 Barcelona
Tel. 93 217 44 10
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totalment veïnals, de baixar la cadira i petar la xerrada. Tot
allò es podria adaptar ara, però la nova resolució és tan genèrica -tècnicament no pots menjar-te un gelat pel carrerque ens ha obligat a tirar enrere.
Parleu de festa veïnal potser oblidant que la gent no ve a la
Festa Major per les activitats sinó pel passeig. Com s’evita?
Això ja passa ara cada dia previ de Festa Major. Els que passegen no es queden una hora aturats a un carrer veient
una activitat. L’única diferència entre passejar amb guarnit
simbòlic o passejar sense és que mires amunt.

Carla Carbonell, en la passejada institucional del 2019. Foto: Cedida

Albert Balanzà
En el moment que estem enregistrant aquesta entrevista,
te la jugaries a dir que 100 x 100 hi haurà Festa Major?
No asseguro res, però una festa digital com l’estem preparant és impossible que l’anul·lin. Festa n’hi haurà; ara,
si el Procicat tomba el guarnit simbòlic -que es pot penjar en una tarda amb menys de deu persones-, em sabria
molt de greu.
Porteu mesos de debat amb un protocol d’activitats presencials mínimes que no ha servit. Heu estat ingenus?
Vam treballar un tipus de festa segura, a l’estil de com s’està fent el Grec i el Cruïlla, i amb actes de carrers sense crida

Enguany no hi ha concurs de carrers, però en quina mesura es percebrà que heu potenciat el concurs de balcons?
No és una substitució però sí que el conﬁnament ens ha
permès veure que la gent ha fet vida als balcons. Els balcons han servit per expressar-nos, i això és el que pretén el
guarnit de Festa Major. I aquest any té un sentit especial.
La festa virtual pot tenir un sentit de símbol de resistència, però potser és un succedani del que hem pogut fer.
Una Festa Major sense carrer no és Festa Major. Per això
és tan important el guarnit simbòlic; com a mínim així es
mantindrà l’esperit viu. És dir no ens han vençut.
Heu reformulat l’edició 2020, el 2019 va haver-hi incidents
greus, el 2017 el Bicentenari amb els atemptats, vas haver
de reordenar econòmicament l’entitat. Cansada?
Una mica sí. T’acabes buidant, com va dir Guardiola, i aquest
any ha estat el més esgotador, com una cursa de fons.
Quantes Festes Majors et queden?
Una més, el 2021, i no repetiré. I plegaré abans si percebo
que he perdut el suport de la majoria dels carrers.

•

Opinió convidada
Taula de treball del Protocol contra les agressions masclistes a Gràcia

L’excepcionalitat no ens fa abaixar la guàrdia

A

l març vam tenir reunió de la Taula
del Protocol per a l’abordatge de les
violències masclistes. Calia avaluar
l’actuació a Foguerons i començar a encarar la preparació de la Festa Major 2020.
Poc ens podíem imaginar aquells dies de
primavera com estaríem, sanitària i socialment, a l’estiu. La taula, integrada
pel Circuit Barcelona contra la violència
masclista, l’Associació de Drets Sexuals i
Reproductius, l’Assemblea Feministes de
Gràcia, el Districte de Gràcia i la Fundació
Festa Major i l’Espai Jove La Fontana, en
quatre anys hem desenvolupat el protocol
d’actuació Gràcia Antimasclista per unes
festes lliures d’agressions masclistes i donar resposta davant les mateixes, i s’han
polit i ajustat conceptes i propostes des
de l’experiència vivencial a partir de cada

edició de la Festa Major. La taula, en tot
cas, és activa tot l’any.
L’obligada formació per als carrers i
espais de festa, els objectius del punt lila
i les parelles itinerants, els materials divulgatius, la ubicació dels lavabos públics
cercant la màxima seguretat, la coordinació amb els espais de festa alternatius a
partir de Feministes de Gràcia, la comunicació... Tot això s’ha treballat i es treballa
de manera coordinada i col·laborativa.
Les activitats i acords entorn el
Protocol pivoten sobre dues idees: d’una
banda, Gràcia rebutja les agressions masclistes i volem una Festa Major lliure de
violències masclistes; d’altra banda, facilitem el màxim d’informació sobre els recursos als quals les dones poden recórrer
en cas d’agressió, i es fa sensibilització du-

rant la Festa Major que pot ser d’utilitat
més enllà de l’espai de festa.
Aquest 2020 la Taula del Protocol ens
hem reunit i treballat veient de compassar l’operativa per a la sensibilització i
atenció des del punt lila i les parelles itinerants al format acordat en funció de les
restriccions. Organitzarem un debat, cercarem una falca per punxar a l’inici de les
activitats i altres propostes encara covantse. Sense festa presencial hem acordat la
no instal·lació del punt lila, però SÍ una
àmplia difusió de la infograﬁa d’actuació
davant d’una agressió sexista (tant si la
pateixes com si la veus). L’excepcionalitat
d’aquest 2020 no ens fa abaixar la guàrdia. Seguim treballant en el marc de la
Festa Major i més, per una Gràcia lliure
de violències masclistes.

•
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