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Toca fer un
parèntesi

LES COLLES
La colla dels Blancs farà el 

combat de glossa i els Blaus 

organitzen una jornada de 

jocs i espectacles al parc  4 i 6

somgranollers.cat
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EDICIÓ ESPECIAL de la programació cultural d’agost 

HISTÒRIA
L’Arxiu obre una mostra 

fotogràfi ca sobre els balls 
i la festa a la ciutat a 

principis del segle XX  28

MÚSICA
Les entitats de cultura 

popular opten per 

organitzar concerts de 

folk de petit format  8 a 18
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Avda. Sant Esteve, 7 
08402 - Granollers 

93 861 19 37  / 665 193 730 
viureagranollers@viureagranollers.com 

www.viureagranollers.com

Dotze anys de serveis immobiliaris a Granollers i comarca

COMPRA       VENDA      LLOGUER      ASSEGURANCES      TAXACIONS      GESTIONS

I que l’any vinent, Blancs i Blaus 
puguem tornar a omplir de color Granollers.
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Malgrat que enguany la Covid-19 s’ha endut per 

davant la Festa Major de Blancs i Blaus, Granollers 

no ha volgut renunciar a retrobar-se després de 

vacances al voltant d’una programació que posa en 

valor la cultura popular i els creadors del territori. 

Així, des del maig diferents entitats i l’Ajuntament 

es van posar a treballar per idear una programació 

de “mirada local i per ajudar un sector –el cul-

tural– molt afectat per la pandèmia”, explicava 

la regidora de Cultura, Maria Villegas.

Així naixia (Parèntesi), un programa amb una 

trentena d’actes que s’encetarà dilluns i s’allargarà fins al darrer diumenge d’agost, que enguany no 
veurà com es proclama el veredicte de la colla gua-

nyadora, sinó que al vespre aplegarà alguns ciuta-

dans al parc de Ponent per escoltar les havaneres 

de Barcarola.De fet, el (Parèntesi) –amb imatge gràfica del dis-

senyador local Pep Gaspar– deixa clar que “no dei-

xem de fer la festa major per sempre, sinó que 

fem un parèntesi”, deia la regidora. (Parèntesi) 

és una programació adaptada a la situació actual, 

que respecta estrictament les mesures sanitàries 

per “garantir una cultura segura i que se suma a 

revitalitzar la ciutat, acompanyar les persones i 

impulsar la cultura”, assegura el consistori.

Les entitats tampoc no amaguen el desencís 

d’haver hagut de renunciar a la festa major, però 

han treballat per oferir una programació variada 

per “fer front a les circumstàncies i innovar”, 

destacava l’alcalde Mayoral.

Així, Blancs mantindran el combat de glossa 

que organitzen des de fa anys, així com Taka Taka 

Chombo ha ideat un itinerari de música i des del 

Correllets es farà l’activitat virtual De perdidos al 

rio. A més, les Dames de Foc tornaran a escena.

La colla blava també s’ha sobreposat “sense 

perdre la il·lusió al cop dur de perdre la festa 

major. Malgrat la incertesa, ens hem reinven-

tat”, exclamava la cap de colla, Jenni Moreno. Així, 

els Blaus faran una jornada d’actes dissabte.

L’Agrupació Sardanista ha hagut de renunciar 

a la ballada a la Porxada, però, en canvi, proposa 

un concert de sardanes. Qui també trobarà a faltar 

ballar serà l’Esbart Dansaire, que aportarà l’apunt 

folk, de música tradicional, amb el concert de la 

Banda d’en Vinaixa. Per la seva banda, Passaltpas 

ha fet un exercici perquè es pugui ballar, tot i que 

haurà de ser individualment. Els Amics dels Ge-

gants i Cagrossos també trobaran a faltar poder 

arxiu

fer ballar les figures, però mantindran la música. 
Els Xics, tot i no poder fer castells, també du-

ran el món casteller al carrer amb una gimcana 

aquàtica –en col·laboració amb el Correaigua–, un 

concert, un espectacle i un documental. Diables 

de Granollers mantindran els tradicionals versots 

i també faran una carretillada. L’Olla dels Pobres 

també farà una nova edició de l’exposició La Casa 

de la Festa Major –que es va haver de suspendre 

arran de l’estat d’alarma–. 

Tot plegat amb la suma d’actes programats per 

l’Ajuntament i la suma d’equipaments com els mu-

seus i el Teatre Auditori. i M.e.

Tot i estar supeditats als 

esdeveniments sanitaris, 

l’Ajuntament assegura 

que els actes del 

(Parèntesi) es faran sota 

estrictes mesures de 

seguretat i higiene per 

evitar contagis. Tots els 

actes són amb aforament 

limitat i reserva prèvia 

d’entrada –a granollers.

cat/parentesi–.

A més, és obligatori l’ús 

de mascareta i mantenir 

la distància d’1,5 metres 

entre persones.  

El consistori recorda que 

si es tenen símptomes 

cal quedar-se a casa i 

consultar a Salut. I que 

és importat el rentat de 

mans i fer servir  

gel hidroalcohòlic abans 

d’entrar als recintes  

culturals –s’han  

triat espais amplis i  

a l’aire lliure–.

segura

El parèntesi de la festa 
proposa una trentena d’actes

Cultura

C/ Corró, 187 · Tel. 638 04 11 07
www.montessorigranollers.com

NOVA ESCOLA BRESSOL A LA CIUTAT 

Visites personalitzades.
Per a concertar cita: 638 04 11 07 
info@montessorigranollers.com

VINE A CONEIXE’NS
MATRÍCULA OBERTA

CASA DE LA FESTA MAJOR  Olla del Pobres farà la 4a edició de la mostra d’elements festius, anul·lada a la primavera

El programa cultural de finals d’agost començarà el dilluns 24 i s’allargarà fins al diumenge 30.
Hi han programat activitats Blancs i Blaus, l’Agrupcació Sardanista, l’Esbart Dansaire, Passaltpas, Amics 

dels Gegants i Capgrossos, Xics, Diables de Granollers, l’Olla dels Pobres, el cinema Edison i l’Ajuntament
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DESPRÉS DE DOS ANYS DE PLUJA,
LES DAMES DE FOC ACTUARAN AL PARC
 A tocar de celebrar el seu 25è aniversari –l’any vinent– les Dames de 
Foc de la colla blanca tornaran al parc Torras Villà amb el seu espectacle 
Què? Rose, si el temps i la Covid-19 ho permeten. De fet, ja fa un parell 
d’anys que la pluja obliga a suspendre aquest acte en què el foc és el 
protagonista. Les Dames de Foc mostren una habilitat sorprenent amb les 
seves carioques enceses, amb les quals fan coreografies i filigranes, que 
més d’un any han impressionat el públic de les grades del parc.

Enguany, dimecres, a les 21 i a les 23 h, serà el moment de gaudir de les 
coreografies de les Dames de Foc –cal tenir entrada perquè l’aforament és 
també limitat–.

ACTES BLANCS EL COMBAT DE CORRANDES COMPTARÀ AMB L’ACOMPANYAMENT DE L’ORQUESTRINA AIRES DEL MONTSENY

En línia

Correllets organitza 

‘De perdidos al rio’

Una de les proves més dures 
de la festa major de Blancs i Blaus, 
el Correllets, enguany compleix 
10 anys. L’aniversari rodó s’haurà 
de celebrar des de casa. Això sí, 
la cursa d’obstacles i fang haurà 
de viure’s des de casa per mitjà 
de l’activitat De perdidos al río, 
a la qual els interessats poden 
inscriure’s a www.correllets.cat. 
Correllets convida, de dilluns a 
divendres, a córrer, embrutar-se, 
disfressar-se, mullar-se i cansar-se
talment com si s’estigués corrent a 
la llera del Congost. El que no varia 
és que els participants hauran de 
superar, amb la màxima agilitat i 
velocitat possible, totes les 
sorpreses que es vagin trobant per 
la ribera. El canvi és que enguany 
caldrà demanar “cita prèvia” 
–inscriure’s per al dia i hora que 
es vulgui amb un grup reduït de 
persones– per a les diferents 
activitats. El lliurament de premis 
es farà diumenge per streaming.

Virtualitza’t amb les colles 

infantils de Blancs

Blancs també engega un joc de 
pistes virtual infantil, de dilluns
a divendres. amb premi per 
als 5 primers guanyadors. 
Les instruccions, a Instagram: 
@cuquetesblancs @colladelsblancs 
@granollerscultura

Poc s’ho pensava al gener la colla 

blanca quan, més matinera que 

mai, avançava el que hauria d’ha-

ver estat el fil conductor de la fes-

ta d’aquesta edició, que enguany 

no hi hauria festa major. Després 

del desencís inicial, els Blancs 

han sabut sobreposar-se i repen-

sar alguns dels actes que ja s’han 

convertit en clàssics de l’agost.

Així, enguany Granollers no 

haurà de prescindir de l’habitual 

combat de glossa, una cita per a 

la cançó improvisada que cada 

any guanya més adeptes. De fet, 

l’afició fidel ja es va demostrar el 

mateix dia en què es van poder 

fer les reserves d’entrades per a 

l’acte que se celebrarà divendres 

(19 h) al pati de l’escola Salvador 

Espriu, ja que les entrades es van 

exhaurir en poques hores. 

Aires del Montseny 
A més, enguany, els glossadors de 

la companyia Imaginària d’Arrel 

estaran acompanyats de l’orques-

trina vallesana Aires del Mont-

seny, formada per una dotzena de 

músics, de manera que el tradici-

onal combat de glossa prendrà un 

to més original.

A més, després de les corrandes 

i les nyacres, a les 22 h, Aires del 

Montseny també oferirà un con-

cert per presentar el seu primer 

disc Lliure albir (Segell Microsco-

pi, 2019) a la ciutat.

L’orquestrina de ball va néixer 

per posar la música de les Gita-

nes de Granollers el 2014, des de 

quan les ha anat acompanyant. 

Des de fa temps també proposa 

balls de plaça amb danses del país 

amb tocs de ballets vuitcentistes, 

ARXIU / X.SOLANAS

La colla blanca aposta per la glossa i la 
música itinerant de TakaTaka Chombo

De la mà de la colla blanca, la 

música tindrà un altre protagonis-

ta: la formació TakaTaka Chom-

bo, que fan música amb material 

reciclat i animen els carrers per 

festa major. En aquesta ocasió, la 

banda ha ideat l’itinerari musical 

Festakart, per repartir festa a tot 

Granollers. Serà dimecres a partir 

de les 22 h. 

a més del ball de Gitanes del Va-

llès. Tot interpretat des d’una 

perspectiva moderna i fresca, per 

apropar la música d’arrel a tots 

els públics.

ARXIU

COMBAT DE GLOSSADORS  L’any passat l’acte es va celebrar a la plaça Pau Casals
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ACTES BLAUS LA DIADA BLAVA COMENÇARÀ AMB JOCS DE ROL I CULMINARÀ AMB UN CONCERT DE MÚSICA OLDTIME

En línia

Blaus convida a jugar des 

de casa a ‘Cas obert FM2020’

La colla dels Blaus proposa un 
joc de pistes per aquesta setmana 
de programació festiva. Cas obert 
FM2020 és un joc d’investigació 
virtual, a través de les xarxes 
i el mòbil. Per participar-hi 
cal inscriure’s al web 
blausdegranollers.cat/CasOber t
entre aquest dissabte i el dimecres 
26. Els participants hauran d’anar 
descobrint les pistes per resoldre 
el misteri entre el mateix dimecres 
i el diumenge 30 d’agost.

Tot i el cop dur de perdre la fes-

ta major d’enguany, els Blaus han 

plantat cara a les adversitats i han 

programat per al (Parèntesi) una 

jornada de matí a nit al parc Tor-

ras Villà, on la colla continua apos-

tant per la producció pròpia amb 

un bon grapat d’activitats per a 

tots els públics i, com obliguen les 

circumstàncies, amb aforament li-

mitat –i inscripció prèvia–.

Així, dissabte 29 d’agost, a par-

tir de les 10 h i fins a les 13 h, 

Blaus convida a jugar partides de 

rol de temàtica variada i fruit de 

l’experiència del Club de Rol Men-

rood, un dels grups de la colla.

La diada blava continuarà a la 

tarda (de 17 a 19.30 h) també 

amb jocs, però aquest cop de lò-

gica, misteri i deducció, adreçats 

a tots els públics perquè puguin 

ARXIU / X.SOLANAS

Dissabte el parc Torras Villà acollirà 
una jornada blava de jocs i ‘late show’

nit de música i espectacles que 

culminarà amb l’actuació del grup 

Bum Ditty Music.

Bluegrass 
Bum Ditty Music és una banda de 

música oldtime i bluegrass, amb 

músics catalans i nord-ameri-

cans, al banjo, violí i guitarra. 

Concretament el Ned és de Caro-

lina del Nord i la Joana i el Iona de 

Barcelona i Figueres. Barregen el 

so tradicional del banjo, i el fid-

dle –violí– amb la guitarra, l’har-

mònica i la dansa percussiva, per 

recrear el ritme i les harmonies 

de la regió de les muntanyes del 

sudest americà.

Així, malgrat la incertesa del 

moment arran de la pandèmia, 

Blaus s’ha reinventat per tornar 

a viure una jornada memorable 

al parc que ha acollit moltes ac-

tivitats de la colla durant aques-

tes prop de quatre dècades, com 

les activitats infantils dels Aires 

Blaus, els primers Elektropark, 

les bitlles catalanes. Amb tot, se-

gur que trobaran a faltar els car-

jugar plegats. A més, també faran 

un bingo popular amb elements 

de la festa major. “Jugarem col-

lectivament cadascú des del 

seu espai personal a través del 

micro, i resoldrem el bingo i 

els jocs de deducció”, detallen, 

tenint en compte les mesures de 

distanciament entre persones 

que s’han d’aplicar en aquest final 

d’agost atípic.

Music & Chill 
La jornada de Blaus al parc Torras 

Villà continuarà a la nit (21.30 h) 

amb un xou nocturn, batejat com 

a Late Show Blaus Parèntesi, en 

què els assistents podran parti-

cipar a la cantada popular blava, 

a un bingo popular –Bingo Music 

Show– i a un espectacle d’Impros-

how. Tot plegat per gaudir d’una 

ERTOS, acomiadaments, reestructuracions empresarials, herències, divorcis i desnonaments.

ARXIU / X.SOLANAS

Les colles han acordat vendre 
un mocador conjunt per aquesta 
setmana de (Parèntesi), la 
recaptació de la venda del qual es 
destinarà a ajuts a persones que 
pateixen la crisi del coronavirus. 
Així, entre dilluns i diumenge 
30 es podran comprar a Ca 
l’Espinasa, Herbes del Portalet, 
Homoludicus, llibreria La Gralla, 
El rei dels caramels, Òptica Rius 
i La Paradeta. 

Mocadors

JENNIFER MORENO ÉS LA PRIMERA 
DONA CAP DE COLLA DE BLAUS
 L’atzar ha volgut que l’estrena d’una dona com a cap de colla de Blaus 
hagi estat complicada, fins al punt d’haver d’assumir la renúncia a la festa 
major tal com s’ha entès els darrers anys. Amb tot, Jennifer Moreno, la cap 
de colla de l’entitat des de novembre –quan va substituir Oriol Barnet–, ha 
demostrat tenir fusta de líder i empenta per dinamitzar l’activitat cultural a la 
ciutat: “Blaus vol reivindicar el paper de la cultura i cridar per dir que la cultura 

és segura, és salut i és crítica”, deia a la presentació de (Parèntesi). La junta 
també va renovar la secretaria, també amb una dona, Verónica Carballa.

rers. Caldrà encomanar-se al Sant 

Blau perquè mai més Granollers 

es quedi sense festa major. 

CAP AL 2021  La colla s’haurà d’encomanar al Sant Blau per recuperar la festaIMPROSHOW  Els Blaus tornen a organitzar un espectacle d’improvisació
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Enguany,
més que mai,

Bona Festa Major!

estabanellenergia.cat

#fibricitat.
El doble de felicitat per a la teva

fibra i la teva electricitat
de gaudir amb tu de la Festa!

www.emagina.cat
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CONCERT I DANSA L’AGRUPACIÓ SARDANISTA SE SUMA A LA PROGRAMACIÓ AMB UN CONCERT A LA FRESCA

Les cobles Ciutat de Granollers 
i Principal del Llobregat, al parc

i coral de compositors del país i 

algun de la ciutat, com el mestre 

Josep Maria Ruera.

Col·laboracions prèvies 
De fet, l’any passat l’Ensemble Ae-

dea i la Cobla Ciutat de Granollers 

ja van col·laborar en un especta-

cle de l’Esbart Dansaire al Teatre 

Auditori.

Aedea és una formació coral de 

Corró d’Amunt que du el nom de 

la musa de l’execució de l’obra ar-

tística, la que s’encarrega de llegir, 

recitar, tocar instruments i cantar. 

Per això, l’Ensemble Aedea porta 

en el seu ADN l’adaptació, de ma-

nera que és una formació oberta 

al canvi i a qualsevol proposta 

musical, amb versatilitat tant per 

Dv 28, 19 h

Parc Torras Villà

PARC TORRAS VILLÀ  Els sardanistes ja van substituir l’aplec de nit per un concert de cobla al juliol

Una altra de les entitats que tam-

poc ha volgut deixar la ciutat sen-

se activitat cultural aquest agost 

és l’Agrupació Sardanista de Gra-

nollers que, tot i haver hagut de 

renunciar a la ballada habitual de 

sardanes a la Porxada per festa 

major, ha trobat una alternativa 

per als amants de la dansa més 

bella. L’escenari ha hagut de can-

viar per traslladar-se a un espai 

amb més aforament, com és el 

parc Torras Villà –on al juliol els 

sardanistes ja hi van programar 

un concert–. La necessitat de dis-

tància també ha fet que la ballada 

s’hagi transformat en concert.

Així, l’Agrupació Sardanista 

proposa un directe amb la Cobla 

Ciutat de Granollers –dirigida per 

Joan Gómez–, la Principal del Llo-

bregat –sota la batuta de Marcel 

Sabater– i la coral Ensemble Ae-

dea –dirigida per Marc Tost–. L’ac-

tivitat “tindrà tres parts –una 

amb les dues cobles, la segona 

en què s’hi afegirà la coral, i a la 

darrera, amb inscripció prèvia 

i grups de rotllanes tancats que 

es podran ballar algunes sar-

danes”, explicava Ricard Saurí, 

president de l’entitat. L’Agrupació 

Sardanista, tot i ser conscient que 

no es pot fer una ballada com es 

fa habitualment, ha volgut deixar 

la possibilitat perquè les rotlla-

nes de persones properes puguin 

ballar tres o quatre sardanes. 

Durant el concert les formacions 

convidades oferiran algunes de 

les millors sardanes per a cobla 

La imatge 
de marca 
de l’empresa
L’empresa es mostra als treballadors 
com als clients i proveïdors a partir de 
la imatge de la seva marca, d’aquesta 
es desprèn la percepció del negoci. 
La identitat de l’organització facilita 
el reconeixement de l’empresa 
al públic, alhora que permet 
diferenciar-se de la competència.

Són varis els beneficis de treballar la 
imatge de marca com a estratègia, 
essent molt important analitzar el 
missatge a transmetre perquè la 
missió, la visió i els valors estiguin 
alineats. Com també saber què, com 
i a on transmetre amb el logotip, la 
publicitat, el material corporatiu i a 
quins canals tenir presència.

La imatge va relacionada amb 
l’àrea de màrqueting i comunicació, 
com amb la definició del manual 
d’identitat corporativa. El producte o 
servei és reconegut per la marca de 
l’empresa. La tipologia, forma i colors 
del logotip evoquen sensacions. El 
llenguatge i l’entonació del contingut 
digital (web, blog online, xarxes 
socials) com la papereria, s’associen 
amb l’audiència. Totes les vies s’han 
de cuidar, des del packaging als 
e-mails de contacte.

Els aspectes claus a tenir en 
compte són: escollir les eines que 
compleixin amb les necessitats, no 
oblidar la usabilitat de la web per 
una navegació òptima, facilitar el 
contacte, atendre l’experiència de 
l’usuari i ser detallista, generar 
contingut d’interès per connectar 
amb els internautes, compartir i fer 
difusió d’informació relacionada, 
tenir cura de la presència online i 
offline. L’objectiu és captar l’atenció 
del client - consumidor, amb 
elements visuals i textos que aportin 
posicionament de marca.

EL CONSULTOR DE RRHH

HELPOINT SERVEIS

Consultoria de Recursos Humans

T. 93 170 21 90 

Horari de dilluns a divendres 

de 9 a 17 h.

info@helpointserveis.com 

www.helpointserveis.com

a la música com per a les obres 

modernes més contemporànies, 

sigui en format coral o orquestral.

Per la seva banda, la Cobla Ciu-

tat de Granollers és la protagonis-

ta dels darrers anys de la ballada 

de sardanes de festa major. La 

cobla granollerina es va fundar el 

2014 i es va presentar en societat 

amb motiu de la inauguració dels 

jardins Salvador Casanovas. Diri-

gida per Joan Gómez, compta en 

la formació amb directors d’altres 

formacions, compositors i profes-

sors de música de llarga trajec- 

tòria dins la música tradicional. i

ORQUESTRA FUNDADA L’ANY 1914
n La Principal del Llobregat és una de les cobles més veteranes del país, 
que es va fundar el 1929 amb músics de l’Orquestra Artística Llobregatana de 
Cornellà, que s’havia creat el 1914. Ha treballat sota la batuta de directors de 
la talla d’Antoni Ros-Marbà, Salvador Brotons, Alfred Cañamero, Jordi León, 
Joan-Lluís Moraleda i Daniel Antolí. Durant aquests anys ha fet nombrosos 
concerts al Palau de la Música Catalana i als principals teatres i auditoris de 
Catalunya. La Generalitat de Catalunya li va atorgar la Creu de Sant Jordi.

arxiu / x.solanas



dj, 20 d’agost 2020 9



dj, 20 d’agost 202010 (PARÈNTESI)

BALLADORS CONFINATS CONCERT D’ARREL MEDITERRÀNIA A ROCA UMBERT

“Fa mesos que no podem ballar, 

ni en parella ni en grup”, lamen-
tava Muntsa Pou, de l’Esbart Dan-
saire de Granollers, en la presen-
tació de la programació d’agost. 
Amb tot, l’entitat ha volgut apor-
tar-hi l’apunt folk, de música tra-
dicional, “amb un altre format”, 
és a dir, un concert. 

I la formació triada ha estat La 
Banda d’en Vinaixa, liderada pel 
granollerí Enric Montsant –a la 
gralla i la tarota– i completada 
amb Joan Gomis –al baix–, Òscar 
Igual –a l’acordió– i Albert Ma-
llorca –a la bateria–. El quartet 
folk oferirà un repertori musical 
d’arrel mediterrània, fruit de 20 
anys de camí musical, per al pú-
blic que tingui reservada l’entra-
da al recinte de Roca Umbert. 

Trajectòria 
La Banda d’en Vinaixa és una 
banda ja clàssica en el món de la 
música tradicional del país. Nas-
cuda el 1998, amb la sonoritat 
de la gralla i l’acordió com a pro-
tagonista, La Banda d’en Vinaixa 
va iniciar la recerca i recuperació 
d’alguns dels balls del Vallès Ori-
ental, amb l’objectiu d’oferir mú-
sica de ball en parella als envelats 
i places del país, i, ara també dan-

arxiu

L’Esbart convida a gaudir 
de La Banda d’en Vinaixa

la voluntat expressa de les entitats 
i el consistori de fer una progra-
mació amb empremta local. De 
fet, Montsant va estudiar a l’Escola 
Municipal de Música de Granollers, 
on va tenir de professors, entre al-
tres, el mestre Josep Maria Ruera.

Fundador del grup Xarop de Ca-
nya, Montsant és també respon-
sable d’algunes músiques de la 
festa major, així com de La batllia 

de Sant Esteve de Granollers, una 
fanfàrria per a tres gralles, timbal 
i orgue que va idear per acompa-
nyar les autoritats a la missa de 
festa major. i

ses populars col·lectives.
El seu repertori va des de la 

música vuitcentista d’autors anò-
nims –amb masurques, vals, pol-
ques i pasdobles– als temes pro-
pis de Montsant. En els darrers 
anys també ha incorporat temes 
d’arreu de la Mediterrània.

El concert s’emmarca també en 

MÚSICA CONCERT DELS GRALLERS ELS RAJOLERS

DL 24, 20.30 h
Roca Umbert. Fàbrica de les Arts

L’entitat Olla dels Pobres comple-
tarà l’oferta de música popular 
amb l’espectacle dels Grallers els 
Rajolers … I que soni La Guimba-

da, que precisament porta el ma-
teix títol del llibre que enguany 
presentaven amb les músiques 
que acompanyes els elements de 
cultura popular de la festa major 
de Granollers.

De fet, l’Olla dels Pobres tam-
bé aplegarà tot aquest bestiari i 
elements de grups folklòrics a la 
mostra La Casa de la Festa Major, 
que s’instal·larà tota la setmana 
a la nau Dents de Serra de Roca 
Umbert, on havia d’haver estat 
present al març quan es va haver 
de suspendre per la pandèmia. 
Ara, de dilluns a diumenge 30 
d’agost, estarà oberta de 10 a 14 
h i de 17 a 20 h. Es podrà visitar 
de manera lliure o guiada –però 

ajuntament

Dv 28, 20.30 h
Roca Umbert

Olla dels Pobres apropa els 
elements i les músiques de 
la festa major granollerina

caldrà reserva prèvia de l’entrada 
a granollers.cat/parentesi–.

Per completar-ho, el concert de 
gralles … I que soni La Guimbada, 
en què, a banda de la interpreta-
ció dels Grallers els Rajolers, un 
narrador anirà presentant les 
peces musicals vinculades a la 
festa, amb suport audiovisual i 
diferents anècdotes i cerimònies.

Tot plegat, un espectacle ideal 
per a tots aquells nostàlgics dels 
moments màgics de la festa ma-
jor de Blancs i Blaus. I qui hagi 
fet tard en reservar una entrada, 
sempre podrà recórrer al llibre… 

I que soni La Guimbada, amb totes 
les partitures de les cançons de la 
festa. iPASSALTPAS BUSCA DANSES PER 

BALLAR TOT SOL EN TEMPS DE COVID
n Qui també trobarà a faltar ballar serà la gent de Passaltpas, una 
entitat formada el 1994 precisament per aprendre danses d’arreu del món. 
L’associació, però, no s’ha volgut conformar i ha fet una tria entre les prop 
de 300 danses que balla per trobar les que es poden ballar sols, sense 
contacte, que es podran aprendre el dimecres (20.30 h) a Roca Umbert. TECUM TERRA, DANSA I MÚSICA 

D’ARREL, TAMBÉ A ROCA UMBERT
n L’exposició d’elements de 
la cultura popular i el concert 
de músiques de la festa a Roca 
Umbert –així com altres propostes 
de música tradicional– es 
completaran dilluns (20.30 h) 
al mateix escenari fabril amb la 
proposta de Tecum Terra, un duet 
format per una músic i una ballarina 
que pretén recuperar l’essència 
que els avantpassats van deixar 
en forma de versos, melodia i 
ritme. Nascut el 2017, el projecte utilitza un repertori fidel a la música d’arrel 
acompanyada d’un toc contemporani. “Art cru, natural i renovador, que 

passa pel cant a cappella més sincer de la música d’arrel, continua amb la 

percussió ibèrica i acaba amb la fusió de la dansa contemporània i el teatre 

físic”, descriuen les creadores de Tecum Terra.

MOSTRA  En una edició anterior, peces de Lego recreaven l’entrada a la Porxada

LA BANDA D’EN VINAIXA  Un referent de la música tradicional del país
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Tornarem a estirar  
la nostra corda
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MÉS MÚSICA LA FORMACIÓ ACTUARÀ AL PARC DE PONENT EN DUES SESSIONS PER PODER ARRIBAR A MÉS PÚBLIC I MANTENIR LES DISTÀNCIES DE SEGURETAT

Concert de l’Orquestra Selvatana, 
una de les més veteranes del país

intèrprets i cantants, fan d’aques-
ta formació de Cassà de la Selva 
una aposta segura en qualsevol 
programa cultural estiuenc.

Així ho va pensar l’Ajuntament 

L’Orquestra Internacional Selva-
tana, una de les més veteranes i 
prestigioses del país, és d’aquelles 
formacions que fan festa major, 
encara que formalment enguany 

s’hagin anul·lat a la majoria de 
pobles i ciutats. Els més de 100 
anys d’experiència dalt dels esce-
naris compaginats amb un ànim 
de renovació constant amb joves 

una de les més veteranes del país

de Granollers, que l’ha contracta-
da perquè faci un doble concert al 
parc de Ponent en el marc de la 
programació del (Parèntesi), com 
sempre amb control d’aforament 
i les mesures de distanciament 
físic pertinents per minimitzar la 
possibilitat de contagi.

Història centenària 
La tardor de 1913, tres músics de 
les comarques gironines: el tible 
Pere Mercader, de l’Escala; el fis-

Ds 29, 19.30 h i 21.30 h
Parc de Ponent. Entrades exhaurides

cornaire Pere Arpa, de Cornellà 
del Terri; i el tenor Ramon Serrat, 
de Sant Joan de les Abadesses; 
que des del primer moment va as-
sumir la direcció de la formació, 
consolidaven plens d’entusiasme 
un projecte que tindria un llarg i 
brillant futur: la creació d’una co-
bla-orquestra. La van batejar amb 
el nom de Selvatana per fer honor 
al seu lloc de naixement: Cassà de 
la Selva.

Actualment dirigida per Jesús 
Santaliestra, la Selvatana s’ha 
consolidat com una de les orques-
tres de més prestigi del país, amb 
centenars de concerts anuals per 
tot el territori –en circumstàncies 
normals, és clar-.

Els darrers 25 anys, l’orquestra 
ha gravat més de 40 CD de sar-
danes, música de ball i concerts. 
L’aposta més important de la for-
mació, però, ha estat la disposició 
dels seus components a l’hora de 
tirar endavant el projecte i l’esta-
bilitat de la plantilla. ❉

Si hi ha un acte que no falta a cap 
festa major de Catalunya, sigui de 
costa o terra endins, és la cantada 
d’havaneres. A Granollers, a finals 
d’agost ja és un clàssic i, enguany, 
tot i les circumstàncies, el grup 
Barcarola serà l’encarregat que 
tampoc falti la cançó marinera 
a la programació d’estiu. Jordi 
Plans (acordió i direcció musi-
cal), Àngels Roca (veu i guitarra), 
Joan Borrell (veu) i Maties Carles 
(veu) oferiran un repertori d’ha-
vaneres tradicionals que interca-
laran amb ritmes populars com 
valsets mariners i sardanes. El 

resultat és un espectacle distret, 
variat i de regust mariner, que fa 
honor al nom de la formació del 
Maresme –barcarola és una com-
posició musical marinera amb rit-
me de vals–. Barcarola va néixer 
el 1993 a Vilassar de Mar, fruit de 
la únió de músics i cantaires amb 
experiència prèvia en el món de 
l’havanera –des de 1982–. Uns 
amants de la cançó marinera que 
encomanen la seva passió. ❉

Havaneres, una tradició 
de finals d’agost a ciutat

BARCAROLA

Dg 30, 20 h
Parc de Ponent. Entrades exhaurides

SE
LV

AT
AN

A
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DESITGEM RECUPERAR AVIAT
L’AMBIENT FESTIU DELS CARRERS

DE GRANOLLERS!

Edifici Àgora, Carrer Josep Umbert, 129, 08402, Granollers

938 706 408  ·   635 536 206  ·  agora@agora-sa.com
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PROPOSTES D’ALÇADA L’ENTITAT PROGRAMA ELS CONCERTS D’ELECTROGRALLA I EL PARAIGUA A ROCA UMBERT

Amics dels Gegants i Capgrossos 

de Granollers s’han trobat amb el 

confinament forçat de les seves fi-

gures que, arran de les mesures de 

distanciament, no poden sortir a 

ballar als carrers i places. Ni cerca-

vila ni ball de Giravoltes, res de res. 

Per això, l’entitat ha centrat la 

seva activitat en un dels instru-

ments que acompanya sempre 

l’Esteve i la Plàcida i en Cosme i na 

Daminana –els gegants vells de la 

ciutat–: la gralla. Així, aquest instru-

ment serà el protagonista de dues 

sessions musicals a Roca Umbert.

La primera, l’Electrogralla, serà 

dijous 27, a les 20.30 h. Es tracta 

d’un projecte del graller de Sallent 

(Bages) Roger Andorrà, que acaba 

d’editar el primer disc homònim 

d’electrogralla. Hi recull peces i 

tonades populars que adequa als 

nous estils musicals. Melodies com 

Amics dels Gegants mostra 
com la gralla pot unir-se
a l’electrònica i la patxanga

ARXIU / X.S.

el toc de castells, el Virolai, la sar-

dana, un ball de bruixes o el pasdo-

ble de la Patum de Berga sonaran 

amb la barreja de gralla i electrò-

nica, amb l’instrument tradicional i 

unes bases contemporànies.

La segona proposta d’Amics dels 

Gegants i Capgrossos serà El parai-

gua, un duet que parteix dels balls 

d’envelat per assolir una textura 

sonora a l’antiga. De fet, Roger An-

dorrà torna a ser al capdavant del 

projecte, juntament amb Mickey de 

los Reyes al bombardí i la percus-

sió. En aquesta ocasió, “la propos-

ta és més patxanguera”, explicava 

el president d’Amics dels Gegants, 

Arnau Torrillas. “El paraigua com-

bina com ningú l’elegància dels 

balls més populars amb la rauxa 

de la música actual”, detallen els 

Amics dels Gegants.

Així, doncs, qui hagi reservat 

entrada tindrà l’oportunitat de 

veure Roger Andorrà, un dels re-

ferents actuals de la gralla, en dos 

registres ben diferents. Andorrà és 

llicenciat en història de la música 

per la UAB i té el grau de clarinet 

i el grau superior d’interpretació 

de música tradicional especialit-

zat en gralla de l’ESMUC. Ha for-

mat part de nombrosos projec-

tes, com Nohosé (ska-patxanga), 

Safraig (jazz-folk), Zonore (pop) 

i Els Laietans (grup de grallers, 

entre d’altres, que donen una idea 

de la seva versatilitat i facilitat per 

als canvis de registres. 

Dos registres diferents

 del músic Roger Andorrà,

jove graller de referència

Ventiladors de peu, neveres de càmping, 
clor i hidronetejadores per a piscines.

Carrer Sant Jaume, 102 · Granollers · T. 93 870 78 64

Rambla del Celler, 29 · Sant Cugat · T. 93 590 38 86 

Avinguda Catalunya, 88 · Parets del Vallès T. 93 562 00 73

ignasiglobalf3@gmail.com

LA COMARCA GRANOLLERS

FERRETERIA

@

PINTURA 

FERRETERIA

LLAR · JARDÍ

Horari: de 8 a 13 h i de 16 a 20 h  (de dilluns a divendres) / de 9 a 13 h i de 16.30 a 20 h (dissabtes) @BOTIGA

SERVEI 
A DOMICILI

NO TANQUEM PER VACANCES

CONFINATS  Els gegants de Granollers es queden sense ballar a plaça

De la Reconstrucció 

a la República

Vallès Oriental

de drets i llibertats

Qualsevol reconstrucció 
és incompleta sense  
les eines i els recursos 
d’un estat

Amnistia  
i autodeterminació

República lliure, justa  
i neta

esquerra.cat/ca/reconstruccio-i-republica
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REPARTIMENT A MUNICIPIS DE LA VALL DEL TENES. 

PER A D’ALTRES POBLACIONS, 
CONSULTEU-NOS DISPONIBILITAT.OBERT A TOTHOM

ALIMENTACIÓ · HORT · JARDÍ · ANIMALS
OBERT

A L’AGOST
(DEL 3 AL 30)

De dilluns a divendres 
de 8.30 a 14.30 h.

Caps de setmana
de 9.00 a 14.00 h.

HORARI

Carretera de Granollers, km. 3
Lliçà d’Amunt · T. 93 841 51 53

      697 16 79 78

www.lallicanenca.org · info@lallicanenca.org

PROGRAMA
DEL 24 AL 30 D’AGOST

Org.: Passaltpas

21 i 23 h Parc Torras Villà
Què? Rose. Espectacle de foc 
de les Dames de Foc de Blancs

22 h Itinerant
Festakart. Espectacle de percussió 
itinerant sobre rodes de TakaTaka 
Chombo de Blancs

DIJOUS 27

20 h Parc de Ponent
Concert Entre cometes. Proposta 
de la Big Band de Granollers

20.30 h Roca Umbert
Electrogralla. Concet del graller 
Roger Andorrà
Org.: Amics dels Gegants i Cagrossos 
de Granollers

21 h Parc Torras Villà
Cinema. Un monstruo viene a verme.
Projecció de la pel·lícula de Juan 
Antonio Bayona. No recomanada 
per a menors de 12 anys
Org.: Cinema Edison

21 h Parc Firal
Versots. Humor satíric per fer 
repàs als esdeveniments de l’any
Org.: Diables de Granollers

DIVENDRES 28

12 h
Tronada aèria. A càrrec de la 
Pirotècnia Garcia de Lliçà d’Amunt

19 h Parc Torras Villà
Concert de sardanes. A càrrec de les 

DILLUNS 24

19.30 h Parc de Ponent
Reggae per Xics + Miniteloners + 
Tastet de grups infantils. Espectacle 
infantil

20.30 h Roca Umbert
La Banda d’en Vinaixa. Concert de 
música d’arrel mediterrània
Org.: Esbart Dansaire de Granollers

21 h Parc Torras Villà
M’encanta. Concert del Cor Jove 
Amics de la Unió

DIMARTS 25

18 h Carrers de Granollers
Resistència tour, amb Pep Callau i 
els Pepsicolen. Espectacle itinerant 
sobre rodes

19.30 i 21 h Parc Torras Villà
Fabulosus Circus. Circ de carrer 
amb Zampone Brass 

20.30 h Roca Umbert
Tecum Terra. Duet d’una músic i 
una ballarina. Música d’arrel i dansa

21 h Patí de l’escola Salvador Espriu
Concert jove amb Rescate i Saigon.
Reggae, ska i rock del Vallès

DIMECRES 26

19.30 h Escola Salvador Espriu
The Magic Showman. Espectacle 
de màgia a càrrec del Mag Marín

20.30 h Roca Umbert
Música i danses mediterrànies.

cobles Ciutat de Granollers, 
La Principal del Llobregat i 
la coral Aedea
Org.: Agrupació Sardanista 
de Granollers

19 h Pati de l’escola Salvador Llobet
Combat de glossa. Cançó 
improvisada acompanyada de 
l’orquestrina Aires del Montseny
Org.: Blancs

20.30 h Roca Umbert
… I que soni La Guimbada. Concert 
amb Grallers els Rajolers amb 
les músiques de la festa major de 
Granollers
Org.: Olla dels Pobres

21 h Parc Firal
Carretillada
Org.: Dialbes de Granollers

22 h Pati de l’escola Salvador Espriu
Concert d’Aires del Montseny. 
Música tradicionals i presentació del 
disc Lliure albir (Microscopi, 2019)

DISSABTE 29

A partir de les 10 h Parc Torras Villà
Jornada de Blaus. 
De 10 a 13 h Jocs de rol
De 17 a 19.30 h Vine a jugar. Tarda 
de jocs de lògica i bingo popular
Org.: Blaus

19.30 h Parc de Ponent
Concert amb l’Orquestra Selvatana

20.30 h Roca Umbert
El paraigua. Duet que combina balls 
populars amb la rauxa musical actu-
al, amb una proposta fresca
Org.: Amics dels Gegants 
i Capgrossos de Granollers

21 h Pati de l’escola Salvador Espriu
Concert jove amb Fantàctels. Grup 
resident als bucs de Roca Umbert. 
Reggae i ska

21.30 h Parc Torras Villà
Jornada de Blaus. Music & Chill. Late 
Show Blaus Parèntesi amb música, 
bingo i improshow

DIUMENGE 30

De 10 a 14 h Parc Torras Villà
Gimcana de Xics. Per a totes les 
edats

18 h Carres de Granollers
Resistència tour, amb Pep Callau i 
els Pepsicolen. Espectacle itinerant 
sobre rodes

18.30 h Parc Torras Villà
Concert de gralles i Escaleta on Tour. 
Amb Àlex Pereira i Engrallats
Org.: Xics de Granollers

19 h Teatre Auditori de Granollers
Sarsuela. La del manojo de rosas, 
a càrrec de la companyia Milnotes
Org.: TAG

20 h Parc de Ponent
Cantada d’havaneres amb Barcarola. 
Amb Jordi Plans, Àngels Roca, 
Joan Borrell i Maties Carles

22 h Cinema Edison
Enxaneta. Projecció del 
documental sobre el món casteller
Org.: Xics de Granollers 

GRANOLLERS 
(PÀRENTESI)

EXPOSICIONS
CASA DE LA FESTA MAJOR 

Espai expositiu a Roca Umbert on es mostren 

tots els elements del bestiari i grups folklòrics 

que formen part del seguici festiu de la ciutat.

Del 24 al 30 d’agost

De 10 a 14 h i 17 a 20 h

Org.: Olla dels Pobres

Les festes i els balls d’abans

Fotografi es dels fons de l’Arxiu Municipal de 
balls i festes del primer terç segle XX

Del 24 d’agost al 27 de novembre a l’Ajuntament

Afi nitats
Sobre el fons del Museu de Granollers
Exposició permanent al Museu de Granollers

Objectes personals

Escultures d’Efraïm Rodríguez, escultures

Fins al 10 de gener al Museu de Granollers

Retorn del retaule gòtic de Sant Esteve

Fins al 4 d’abril de 2021 al Museu de Granollers

Dibuixant la festa

Francesc Payàs. Exposició de dibuixos de la 

Festa Major de Blancs i Blaus a diferents 
botigues de la ciutat.

Del 14 al 30 d’agost

Què mengem avui?

Una exposició d’Ada Parellada i Agnès Villamor
Fins al 28 de febrer al Museu de Ciències
Naturals La Tela. Entrada lliure amb reserva 

prèvia al telèfon 93 870 96 51

(PARÈNTESI) VIRTUAL

JOC VIRTUAL. Cas obert FM2020. És un joc d’investigació virtual a 
través de les xarxes i el mòbil. Per participar-hi, us heu d’inscriure 
abans en una pàgina web blausdegranollers.cat/CasObert, entre el 
22 i el 26 d’agost, ambdós inclosos. Els participants hauran d’anar 
descobrint les pistes per resoldre el misteri. Entre els dies 26 i 30.
Org.: Blaus

CURSA EN LÍNIA. Correllets: De perdidos al río. Del 24 al 28 d’agost. 
El Correllets no s’atura; podràs tornar a viure online l’experiència 
del dissabte de festa major, des d’una altra perspectiva. 
Vine, corre, embruta’t, disfressa’t, mulla’t i moltes coses més. 
T’ho perdràs? Quan? Cada dia, inscriu-te a www.correllets.cat 
per al dia i hora que et vagi bé i amb el grup reduït que vulguis. 
Més informació a: www.correllets.cat. Org.: Blancs

Virtualitza’t amb les colles infantils de Blancs!
Troba la festa major blanca! Participa al joc de pistes virtual infantil, 
amb els petits de Blancs, de dilluns 24 d’agost fi ns a divendres 28. 
Hi haurà un premi per als 5 guanyadors! Trobareu les instruccions a 
Instagram: @cuquetesblancs @colladelsblancs @granollerscultura

Programes i cartells de festa major a partir de 1901 i mostra de 
fotografi es de balls i festes a Granollers del primer terç segle XX
Presentació de nou contingut al portal web de l’Arxiu d’Imatges de 
l’AMGr. https://arxiufotografi c.granollers.cat/fotoweb/
A partir del 24 d’agost

Concurs online. Els enigmes de l’Arxiu
Del 24 al 30 d’agost. Fes recerca a través dels portals de l’Arxiu 
Municipal i endevina les respostes. El 31 d’agost es farà un sorteig  
amb premi. http://www.granollers.cat/arxiu

Decorem els balcons
Sense la Festa Major de Blancs i Blaus, es convida a decorar balcons 
i fi nestres de colors l’última setmana d’agost per recordar de manera 
simbòlica que aquesta programació és un (PARÈNTESI).
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LES ENTITATS ES REINVENTEN LA COLLA GRANA OFERIRÀ UN ESPECTACLE D’HUMOR, UN CONCERT, UNA GIMCANA I UN DOCUMENTAL

Xics va ser de les primeres enti-
tats de Granollers que al març van 
aturar activitats i assajos davant 
el perill de contagi de la Covid-19. 
Amb tot, la colla s’ha mantingut 
activa, amb gestos solidaris i pro-
postes viruals per mantenir viu el 
vincle casteller.

Ara, amb la incertesa encara de 
quan podran tornar a aixecar un 
castell, els Xics han volgut parti-
cipar de la programació d’estiu 
amb quatre activitats variades 
que pretenen “apropar el fet 

casteller a tota la ciutadania”, 
explicava la responsable de l’àrea 
de creixement de la colla, Anna 
Leiva. I ho faran amb una jornada 
de matí a nit el diumenge 30.

Amb el Correaigua 
Xics començarà les activitats, al 
parc Torras Villà, amb una gim-
cana aquàtica, en col·laboració 
amb el Correaigua i per a totes les 
edats. La colla vol que la calor no 
sigui cap obstacle per demostrar 
qui té més força, equilibri, valor 
i seny per superar un circuit ple 
d’obstacles i atrevir-se a escalar 
caixes de cervesa com ho faria 
una enxaneta –una activitat que ja 
s’ha pogut veure en alguna festa 
major–. Com amb tot el programa, 
cal inscriure’s prèviament per al 
control d’aforament. La gimcana 
serà de 10 a 14 h.

Concert i humor 
Ja a la tarda, a partir de les 18.30 
h i també al parc, Xics ha prepa-
rat un espectacle que començarà 
amb les notes dels músics de la 
colla, els Engrallats, que oferiran 
una estona de festa i balls.

Xics aposta per apropar el 
fet casteller als granollerins

una paròdia sobre el Mobile  
World Congress el 2015, i l’any 
2017 estrenava Caps, amb la qual 
encara gira, tot relatant situaci-
ons tòpiques dels castesllers en 
clau d’humor.

Xics acabarà la jornada al Tor-
ras Villà amb la projecció d’Enxa-

neta per saber més dels castells. i

Seguidament, Àlex Pereira, un 
casteller dels Bordegassos de Vi-
lanova i graduat a l’Institut del Te-
atre, oferirà el seu xou humorístic 
i musical, en què relata “situaci-

ons còmiques dins del món cas-

teller, de manera que és una 

forma més de coneixe’ns”, deia 
Leiva. L’actor es va estrenar amb 

xics

TV3 VA RODAR ‘ENXANETA’ EN 3D, 
COINCIDINT AMB EL 23è CONCURS
n Enxaneta és un documental gravant en 3D i produït per TV3, que es va 
estrenar el novembre de 2011 –quan feia un any que s’havien proclamat 
els castells Patrimoni de la Humanitat–. Dirigit per Paulí Subirà, es va rodar 
a Tarragona, coincidint amb el 23è concurs de castells, i també a altres 
municipis com Valls, Vilafranca del Penedès, Terrassa i Mataró. La pel·lícula 
mostra els castells des del punt de vista de l’enxaneta amb imatges espec-
taculars, així com parla amb persones representatives del món casteller  
que tracten sobre la por, el risc i, sobretot, la força, l’equilibri i el seny.

Aquest estiu no hi haurà corre-
focs, però Diables de Granollers 
s’encarregarà que, qui ho vulgui, 
pugui anar al Parc Firal i ensumar 
una mica de pólvora. Divendres 28 
d’agost (21 h) els membres de la 
colla hi faran una carretillada –una 
encesa conjunta de tots els diables, 
que es disposen en cercle amb les 
maces carregades al màxim–. 

A més, Diables de Granollers 
podrà mantenir una de les acti-
vitats habituals de la festa major: 
els versots. La colla posarà veu 
als versos humorístics i satírics 
de crítica social, que fan un repàs 
als esdeveniments de l’any, ja si-
guin locals com d’àmbit nacional i 
mundial. Serà dijous vinent, a les 
21 h, també al Parc Firal. 

Diables garantirà el foc 
amb una carretillada i 
la sàtira amb els versots

arxiu

Tronada amb la Pirotècnia Garcia
La Pirotècnia Garcia, de Lliçà d’Amunt, serà l’encarregada enguany de 
fer esclatar la tronada de festa major, un dels actes tradicionals de la 
litúrgia festiva. En aquesta ocasió serà divendres 28, a les 12 h. A Gra-
nollers, fins a mitjans del segle XX es feien tronades de migdia cada dia 
de festa major. Era una tronada amb morters, que gairebé feia la volta 
completa a la plaça de la Porxada. L’any 1991 es va recuperar la tro- 
nada, però no la tradicional, sinó que es va substituir per una mascletà 

–la tradició de masclets units amb cordill provinent del País Valencià i 
que s’ha estès a moltes altres festes–. Aquest any, la tronada serà aèria 
perquè es pugui sentir des de tota la ciutat.  

ENGRALLATS  Els músics dels Xics actuaran al parc Torras Villà

FOC  Una maça preparada per a la carretillada del 30è aniversari
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CONCERTS JOVES L’SKA I EL REGGAE SERAN BEN PRESENTS ALS DIRECTES DE GRUPS LOCALS I DEL VALLÈS ORIENTAL

El pati de l’escola Salvador Espriu 

es convertirà la setmana vinent 

en l’escenari de la música jove de 

l’escena local i comarcal. Hi passa-

ran tres bandes, dues de novelles 

i una tercera ja consolidada que 

presentarà el primer disc.

Es tracta de la banda vallesa-

na d’ska Fantàctels, formada el 

2014 amb la voluntat de mante-

nir l’essència del gènere, amb una 

proposta original i actual. Des del 

2015 Fantàctels ha ofert nombro-

sos concerts pel Vallès que li han 

permès consolidar el seu directe i 

els temes propis. El mateix any va 

guanyar el primer premi del con-

curs Moguda Bandarra de Santa 

Perpètua de Mogoda i el Sona de 

Sant Celoni.

El 2019 va publicar tres senzills 

més evolucionats: 2Tone is back, El 

millor i Ben mudat. Aquest 2020 

ha enregistrat el treball Odi a pri-

arxiu

Fantàctels, Saigon i Reskate posen el 
ritme al pati de l’escola Salvador Espriu

mes del seu primer EP, Barri, que 

ja donaven a conèixer al febrer al 

públic de l’equipament juvenil Gra.  

Saigon són 10 joves vallesans 

que volen professionalitzar-se 

com a banda. Barri, que combi-

na lletres en català i castellà, fa 

referència al fet de voler apropar 

la música a tothom. Saigon –que 

compta amb un 70% dels seus 

components de la desaparegu-

da Machine Ska Reggae Band– té 

com a referents grups com La 

Raiz, Obrint Pas, La Gossa Sorda 

i Zoo. El seu, doncs, és un treball 

de mestissatge, amb la fussió del 

reggae, l’ska, el rock i altres estils 

per oferir un directe enèrgic.

Joves i premiats 
Reskate també arribarà al pati de 

l’escola Salvador Espriu amb el 

seu primer LP sota el braç, Primi-

tiu, un treball acabat de publicar 

aquesta primavera, just abans de 

l’estat d’alarma, i que ha estat gra-

vat amb Claudi Arimany Jr a Turo-

net Produccions.  

Novament el reggae i l’ska seran 

el protagonista de la mà d’aques-

ta banda amb músics del Vallès i 

el Maresme, que tant fan versions 

com temes propis. Un grup jove 

que amb dos anys de trajectòria, 

que ja ha tocat a la festa major de 

Granollers (2018), que ja ha com-

partit escenari amb Doctor Prats 

–a la sala Nau B1–, Bemba Saoco, 

LDS i Adala. 

mera vista, a La Bucbonera Studios 

de Caldes de Montbui, amb Tomàs 

Robisco i diverses col·laboracions. 

La Covid-19 va ajornar la seva pre-

sentació en directe, que ara sí que 

serà possible gràcies a la propos-

ta cultural de la darrera setmana 

d’agost a Granollers. Resident dels 

bucs d’assaig de Roca Umbert, 

actualment gestionats per l’asso-

ciació AUSA, Fantàctels és una de 

les bandes amb més projecció de 

la ciutat. Ara enregistra el seu se-

gon LP i està desitjant tornar als 

escenaris. Una formació de música 

festiva amb línies de vents reggae 

sobre harmonies pop.

Amb el primer LP sota el braç 
El primer concert jove, però, serà 

dilluns (21 h) amb dues bandes de 

reggae i ska compartint escenari. 

D’una banda, els joves de la co-

marca Saigon presentaran els te-

ARA A MOLLET I A GRANOLLERS.

      606 14 35 77

Deixa de patir pels deutes, per la teva situació familiar, 
per problemes laborals, o per un assumpte penal.
Et podem donar la millor solució legal! 

Som experts en llei de segona oportunitat, 
dret matrimonial, dret laboral i dret penal.

Truca’ns per concertar una primera visita gratuïta amb nosaltres. 

EL PRIMER PAS L’HAS DE FER TU, ELS SEGÜENTS ELS FAREM JUNTS.

fantàctels
El Cor Jove Amics de la Unió, diri-

git per Marta Dosaiguas, recupera 

per aquest (Parèntesi) l’espec-

tacle M’encanta, amb músiques 

d’arreu del món que combina la 

bellesa d ela música a capella amb 

la força dels musicals més cone-

guts. Ho farà acompanyat al piano 

per Roc Sala, dilluns (21 h) al parc 

Torras Villà. 

A més, però, el concert es com-

pletarà amb la primícia d’algunes 

de les peces del futur espectacle 

Denominació d’Origen (DO), que 

s’havia d’estrenar aquest estiu 

al Teatre Auditori i que s’ha ha-

gut de posposar fins a la propera 

temporada. Així, la formació jove 

de veus mixtes oferirà al públic 

l’estrena absoluta d’algunes de 

les peces de DO, algun tastet del 

qual ja ha fet córrer per les xarxes 

socials –en mode #spoilerDO–. 

L’espectacle inclou cançons i te-

mes de pop i rock –un gènere en 

què també es movia el muntatge 

de la temporada passada Revolu-

tion–. En aquesta ocasió, algunes 

propostes són gairebé himnes de 

les darreres dècades de la música 

catalana, amb una tria dels matei-

xos cantaires de peces d’autors 

diversos, com Txarango, Sopa de 

Cabra, Blaumut, Manu Guix, El 

Pony Pisador i, fins i tot, Rosalía. 

L’espectacle coral ha comptat 

amb els arranjaments de Lluís 

Pérez Cansell.

Després de suspendre al TAG 

aquest estiu, es preveu que l’es-

trena de Denominació d’Origen al 

complet sigui el 20 de novembre 

al mateix Teatre Auditori –si la 

Covid no torna a jugar una mala 

passada al sector de la cultura–.  

El Cor Jove Amics 

de la Unió estrena 

algunes de les 

peces del nou ‘DO’

Totes tres bandes

presentaran temes 

dels seus recents darrers

treballs discogràfics

SAIGON  Al febrer presentaven el seu primer EP al públic del GraFANTÀCTELS  El grup d’ska ha enregistrat enguany ‘Odi a primera vista’
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PER ALS MENUTS EN MARXA L’ESCENARI MÒBIL RESISTÈNCIA TOUR

Si hi ha una veu característica 
dels actes de festa major de Gra-
nollers és la del clown i animador 
Pep Callau, que fa més d’un quart 
de segle que és l’speaker oficial de 
la gresca de Blancs i Blaus –i l’any 
passat la fidelitat se li recompen-
sava amb un capgròs que s’ha su-
mat als elements festius de la ciu-
tat. Enguany, però, l’anul·lació de 
la festa farà que el paper de Callau 
sigui un altre. 

Amb tot, tant dimarts com diu-
menge els granollerins tornaran 
a veure el Pep Callau, en aquesta 
ocasió pujant dalt d’un escenari 
mòbil que recorrerà carrers i pla-
ces –una idea adaptada a la situ-
ació sanitària que permet gaudir 
de la música i la diversió amb la 
distància de seguretat garantida–.

La Soundtruck 
Així, Pep Callau i el grup Pepsico-
len passejaran per Granolles so-
bre la SoundTruck, una màquina 
pensada per escampar la disbau-
xa arreu i que arrancarà motors 
les dues tardes, a les 18 h. Callau 
portarà la seva alegria habitual 
a carrers i places, on conversarà 
amb els veïns.

L’espectacle Resistència Tour 

vol ser una declaració d’inten-
cions. “Que no podem sortir? 

No passa res, resistim, som 

la resistència, ens quedarem 

a casa, serem bons minyons, 

però tindrem festa de la bona”, 
anuncia Callau, qui insisteix en el 
fet que, després de tants dies de 
confinament, “tenim dret a des-

pertar les ganes de viure, de 

compartir un somriure amb els 

veïns i de passar una bona es-

REGGAE PER XICS

Pep Callau protagonitza 
la rua més segura i propera

sos espais amb capacitats limita-
des (Ampans, Can Vila, etc.) i amb 
les expedicions de Pallassos sense 
Fronteres (ONG de la qual és fun-
dador i membre de la junta).

Sovint s’acompanya dels Pepsi-
colen, és a dir, el músic i animador 
Lluís Rodríguez i el xanquer Raúl 
Cáceres, que també seran aquesta 
setmana als carrers de la ciutat 
amb la Resistència Tour. ❉

tona de música i alegria”.

Pep Callau fa prop de 30 anys 
que es dedica a l’espectacle. És un 
animador, presentador, xouman 
i mobilitzador de masses com 
n’hi ha pocs. A Granollers el seu 
vessant més conegut és el de pre-
sentador, el mestre de cerimònies 
–també ho és a Can Barça–, però 
Callau és un clown que reparteix 
bon humor amb una barreja d’ele-
ments artístics. Ha recorregut el 
territori català amb diversos col-
lectius i franges d’edat seguint el 
calendari festiu. Treballa en diver-

EL CONCERT VA ESGOTAR ENTRADES EN POQUES HORES

Dc 25 i Dg 30, 18 h
Carrers i places de Granollers

El parc de Ponent serà l’escenari 
de la proposta de l’àrea de Cul-
tura de l’Ajuntament per als més 
menuts de la casa. Novament, 
The Penguins tornen a Granollers 
amb el seu projecte més reeixit, 
Reggae per Xics, amb el qual han 
publicat un nou disc, Ballant da-

munt la lluna, que dilluns presen-
taran al públic granollerí. L’objec-
tiu és utilitzar el combustible dels 
ritmes jamaicans per fer viatjar el 
públic més enllà de les estrelles, 
amb cançons com Tira pel dret i 
Dr. Pins.

El grup arranja cançons del 
repertori tradicional infantil –Si 

vols aigua ben fresca i Ton pare 

no té nas, per exemple– i, per pri-
mera vegada, també hi incorpora 
composicions pròpies. 

Partint de l’estació espacial 
Kingston i amb l’ajuda del coet 
RPX-1, The Penguins acompanya 
el públic en un viatge per diver-
sos planetes i en la descoberta de 

PEP CALLAU

Dl 24, 19.30 h
Parc de Ponent. Entrades exhaurides

Reggae per Xics, ritmes 
jamaicans sobre la lluna

cançons, ritmes i instruments. Un 
viatge interestel·lar ple de música 
i diversió. 

De fet, música, humor i pedago-
gia es donen la mà per fer que un 
concert de Reggae per Xics esde-
vingui una experiència inoblida-
ble per a totes les edats.

The Penguins es va formar el 
2006 al Baix Llobregat i el 2011 
publicava el primer disc de Reg-
gae per Xics (Buenritmo) amb 
el mateix nom, conseqüència de 
l’èxit dels seus directes. De fet, el 
grup es va formar arran d’un petit 
concert ocasional per a infants que 
van organitzar per les festes de 
Santa Cecília. Arran de l’acollida 
que va tenir, van decidir continuar 
amb la banda, que el 2015 va rebre 
el premi ARC al millor espectacle 
per a públic familiar. ❉ M.E.

SOBRE EL CAMIÓ  Pep Callau recorrerà la ciutat amb un escenari mòbil

THE PENGUINS  Reggae per Xics acaba de publicar ‘Ballant damunt la lluna’
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ESPECTACLES FAMILIARS L’AJUNTAMENT PROPOSA ELS ESPECTACLES DE ZAMPONE BRASS I DEL MAG MARÍN

La proposta de circ d’aquesta 
programació arribarà de la mà de 
Zampone Brass, una banda de mú-
sics i saltimbanquis que vaguen 
orfes de circ i que ja van ser a Gra-
nollers fa un parell d’anys, posant 
la música i obrint pas a les com-
parses de la Passada de l’Ascensió. 

Ara tornen amb el muntatge Fa-

bulosus Circus, en què expliquen 
com Zampone Brass va ser, durant 
anys, la banda de músics que acom-
panyava els increïbles artistes del 
Fabulosus Circus, un circ conegut 
mundialment. Tot era meravellós 
fins que, un dia, el foc va posar 
punt final a aquell gran especta-
cle. Des d’aleshores, els músics 
de Zampone Brass busquen des-
esperadament el seu circ i volten 
pel món animant carrers i places 
amb l’esperança de tornar a viure 
aquells moments tan especials. La 
seva brúixola els guia dia rere dia 

mag marín

Músics i saltimbanquis
per crear l’ambient circense

Dm 25, 19.30 i 21 h
Parc Torras Villà

El talent granollerí arriba a totes 
les disciplines, tal com certifi-
ca aquesta programació d’agost 
de marcat accent local. Un nou 
exemple és el del Mag Marín, un 
jove granollerí que s’ha actuat 
arreu del món i s’ha convertit en 
un dels mags televisius de moda, 
amb aparicions a TV3 i TVE. “Fins 

i tot he fet màgia per les xarxes 

i també a la ràdio”, assegura el 
mag que s’atreveix amb tot.

Al (Parèntesi) oferirà el seu es-
pectacle The Magic Showman, ple 
de trucs i màgia de gran format 
per a tots els públics.

Nascut a Granollers el 1989, des 
de petit la seva passió pels esce-
naris ha estat present a la vida. 
“Als 9 anys vaig serrar per la 

meitat la Barbie Malibú de la 

meva germana gran i, malgrat 

la  bufetada que em vaig em-

portar, vaig saber que aquesta 

era la meva vocació”, explica.

zampone brass

Dx 26, 19.30 h
Pati de l’escola Salvador Espriu

Un espectacular xou de 
màgia de quilòmetre 0

Des del 2008 que es dedica 
professionalment a la màgia, amb 
l’assessorament de professionals 
del teatre, la dansa i la música per 
assolir espectacles complets.

L’any 2012 va guanyar el Galar-
dón Magicus; el 2014, el Premio 
Nacional de Magia de España, i el 
2015, el Premi Nacional de Màgia 
de França. A més, fa tres anys va 
ser el guanyador del concurs Pura 

Magia de TVE, en què 13 mags 
competien per ser el millor del 
país. Hi va concursar amb la seva 
germana Sandra, qui col·labora 
amb ell. Allà ja no va serra una 
Barbie, sinó la mateixa Sandra. 

Un mag que deixarà ben boca-
badat al públic que hagi pogut 
aconseguir un seient al pati de 
l’escola, ara ja exhaurits. i

i el públic els anima a continuar 
buscant… Dimarts ho faran al parc 
Torras Villà en sessió doble. i

Dibuixos de Francesc Payàs
L’inefable Francesc Payàs també torna aquests dies, amb un nou lliu-
rament de la seva sèrie de dibuixos de la festa major, en aquesta oca-
sió amb molts dels elements festius i alguns dels grups de les colles, 
com els McHagum dels Fòssils Blaus, dels quals el mateix Payàs n’és 
membre. Ja fa a l’entorn d’una dècada que aquest recull d’il·lustra-
cions amb esperit festiu formen part del programa d’activitats de 
la festa amb una exposició, habitualment a l’Espai Tranquil de Can 
Barbany. Enguany, però, els 31 dibuixos que ha fet Payàs estan expo-
sats als aparadors de 31 botigues de la ciutat, per tal que es pugui fer 
un recorregut. Els establiments són Mackey, Barbany, Carbó, Drac, 
Joan Sitges, Can Busquets, Estanc La Porxada, Confecions Montanya, 
Estanc Cot, El Racó, Calçats Nadal, Jerseis, Zebra, La Gralla, Licoreria 
Moreno, Òptica Rius, Herbes del Portalet, Hotel Iris, El Jardinet, Far-
màcia Bretcha, Estanc Tió, bon Art, Sabota, Porta, Ferreteria Canal, 
L’engruna, Bolsos Tió, Les Flors, Farmàcia Torrents i Farmàcia Ari-
many. Hi seran fins al 30 d’agost.

Exposició UNA TRENTENA DE BOTIGUES EXPOSEN ELS DIBUIXOS D’ELEMENTS DE LA FESTA

ZAMPONE BRASS  Una orquestra de saltimbanquis a la recerca de circ

MAG MARÍN  Oferirà l’espectacle ‘The Magic Showman’
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Assessors Immobiliaris

Jubany & Associats

gestió del seu patrimoni.

  Venda i lloguer d´immobles

  Gestió integral de patrimoni

  Compra-venda de solars

C. Carles Riba, 7, 2-2 · Granollers · T. 93 870 44 15  I  639 026 621 · www.jubanyassociats.com

Experiència i professionalitat

GRANOLLERS https://ancgranollers.org

Assemblea Granollers us anima a participar a la 
Festa Major 2020, serà una setmana diferent però 
res canvia el nostre orgull de BLANCS i BLAUS.
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ARTS ESCÈNIQUES LA COMPANYIA CAPGIRA L’OBRA DE PABLO SOROZÁBAL I LA CONVERTEIX A L’ESTIL PIN-UP

La companyia Milnotes ja té nova 
data per presentar la seva adapta-
ció de la sarsuela La del manojo de 

rosas. Després de mesos de pre-
paració –els assajos van comen-
çar al novembre–, la pandèmia va 
obligar a suspendre l’estrena, que 
havia de ser el 5 d’abril. Ara, però, 
el Teatre Auditori de Granollers 
(TAG) obrirà les portes el cap de 
setmana per acollir el muntatge 
de la companyia local, que serà la 
primera a obrir el teló de l’equi-
pament cultural després del con-
finament.

El musical ambientat als 50
El director artístic de la compa-
nyia Milnotes, Joan Garrido, ha ex-
plicat com han reinventat aquesta 
peça clàssica de Pablo Sorozábal 
amb llibret d’Anselmo Cuadrado 
i Francisco Ramos. “Que ningú 

no pensi que és un especta-

cle carrincló o antic, sinó que 

l’hem transformat radicalment 

per oferir una gran producció 

moderna”, detalla. De fet, l’obra 

compta amb una escenografia 
espectacular i un vestuari d’estil 
pin-up del reconegut Leo Quin-
tana, qui treballa sovint amb La 
Cubana. “Vestits amb tons pas-

tel, tupès i pentinats dels anys 

50 per fer actual i donar color i 

elegància a una obra còmica de 

milnotes

Milnotes revisa la sarsuela clàssica ‘La 
del manojo de rosas’ al Teatre Auditori

músics de l’orquestra. El projec-
te ha implicat una quarantena de 
persones, comptant amb la mitja 
dotzena de l’equip tècnic.

Inversió important i gira 
La del manojo de rosas és un 
muntatge ambiciós de factura lo-
cal que ha suposat una inversió 
important. El projecte, que es va 
veure estroncat arran de la pan-
dèmia, espera ara que la situació 
sanitària s’estabillitzi per poder 
fer gira per escenaris d’arreu de 
l’Estat.

De fet, Milnotes té encara en 
gira una altra sarsuela, La Corte 

del Faraón, estrenada també al 
TAG fa anys i amb la que va fer 
temporada amb Lloll Bertran al 

Teatre Victòria de Barcelona. La 
companyia granollerina va ser 
també responsable de la produc-
ció Els Pirates i Katiuska, la dar-
rera estrena de la companyia al 
Teatre Auditori. 

El llibret
La del manojo de rosas és una 
opereta en dos actes i sis quadres, 
que es va estrenar l’any 1934, i 
que tracta amb humor un trian-
gle amorós, el de l’Ascensió, la 
venedora de flors, i el mecànic 
Joaquim i el pilot de classe alta 
Ricard.  m.e.

sempre”, descriu la companyia.
L’espectacle, amb la direcció 

musical del franquesí Daniel 
Pérez i la coreografia de Maria 
Peláez, compta amb cantants i 
intèrprets de Granollers, així com 
les sopranos Mireia Dolç i Elisa Di 
Prieto, i el baríton i tenor Manel 
i Vicenç Esteve, d’una nissaga de 
cantants d’òpera ben coneguda 
al país –de fet, el seu pare, Vicenç 
Esteve també hi participa, junta-
ment amb l’actor i cantant Marc 
Calvo. Completen el repartiment  
el mateix Garrido, com a tenor, i 
els intèrprets Dani Bernabé, Neus 
García, Enric Boixaderes, Àngel 
Romero i Glòria Viguer. 

En total pujaran a l’escenari 
23 artistes, acompanyats de 13 

Ds 29 i Dg 30, 19 h. 
Teatre Auditori. Preu: 25 / 12 euros

El vestuari de tons pastel 

ha estat ideat per Leo 

Quintana, col·laborador 

habitual de La Cubana

El parc de Ponent acollirà dijous 
(20 h) el retorn de la Big Band de 
Granollers després del confina-
ment. Es tracta d’un concert que 
la formació ha titulat Entre come-

tes i que vol ser un retrobament 
amb el seu públic. 

La Big Band hi interpretarà un 
repertori molt variat, amb pe-
ces dels diferents espectacles de 
la banda –un conte africà, grans 
ballables per escoltar, alguna 
sintonia de sèries televisives en 
blanc i negre i, també, l’enyorada 
Guimbada, però diferent a l’habi-
tual de la festa major. La Big Band 
promet una “gran nit de jazz a la 

fresca”.  

MÚSICA

La Big Band de 

Granollers estrena 

‘Entre cometes’ 

al parc de Ponent

El cinema Edison també participa 
a la programació del (Parèntesi) 
amb una projecció de cinema a 
la fresca. Concretament, dijous 
vinent (21 h) es podrà veure al 
parc Torras Villà la pel·lícula de 
Juan Antonio Bayona Un monstruo 

viene  a verme (2016). Es tracta de 
la història d’un noi de 12 anys que, 
després de la separació dels seus 
pares, s’ha d’encarregar de la casa 
perquè la seva mare està malalta. 
El nen mirarà de superar les seves 
pors amb l’ajuda d’un monstre, 
però les seves fantasies també 
s’hauran d’enfrontar a la realitat, 
que la seva àvia li recorda sovint.  

CINEMA

‘Un monstruo 

viene a verme’ al 

parc Torras Villà 

‘LA DEL MANOJO DE ROSAS’  Milnotes preveu portar l’espectacle a escenaris de tot el país
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FENT MEMÒRIA L’ARXIU MUNICIPAL INAUGURA DILLUNS UNA EXPOSICIÓ FOTOGRÀFICA A LA PLANTA BAIXA DE L’AJUNTAMENT

L’Arxiu Municipal de Granollers 

(AMGr) s’ha sumat també a les 

activitats de la darrera setmana 

d’agost amb la inauguració di-

lluns de l’exposició Les festes i els 

balls d’abans, que es podrà veure 

a la planta baixa de l’Ajuntament 

fins al 27 de novembre.  Es tracta 

d’una nova proposta que recupe-

ra material de l’arxiu fotogràfic 

per donar a conèixer aspectes del 

Granollers del segle XX.

En aquesta ocasió, i coincidint 

amb l’aturada de la festa major, 

l’AMGr ha volgut recuperar foto-

grafies de les primeres dècades 

del segle XX per veure com es vi-

vien llavors els balls i les festes.

Quan arribava el bon temps 
En aquells anys, amb l’arribada 

del bon temps, a la primavera i a 

l’estiu, s’organitzaven al carrer di-

versitat d’actes festius que aple-

gaven els ciutadans i ciutadanes.

Les celebracions que tenien 

més anomenada eren, com actu-

alment, la festa major, però també 

els sants de barri, unes celebra-

cions alegres que propiciaven les 

trobades socials. S’organitzaven 

diferents activitats: balls al carrer, 

envelats a les places, s’il·lumina-

ven els edificis –com l’Ajuntament 

o el campanar de l’església de 

Sant Esteve– i, fins i tot, es feien 

tómboles benèfiques.

AMGR / AUTOR DESCONEGUT

Els balls a principis del segle XX

Els primers anys 

del segle XX, fins a 

l’esclat de la Guerra 

Civil, eren moltes 

les entitats o socie-

tats que havien cre-

at teixit associatiu a 

la ciutat i organitza-

ven múltiples acti-

vitats. Hi havia els 

Amics de la Unió, el 

Casino –les úniques 

que han mantin-

gut l’activitat fins 

avui–, l’Alhambra, 

el Centre Catòlic, el 

Foment de la Sarda-

na i la Unió Liberal. 

Quan arribava la 

festa major s’impli-

caven activament 

a preparar-la, com ho fan ara les 

entitats de cultura popular espe-

cialment.  

La festa major canvia de data
Els programes de les festes i els 

diaris de l’època expliquen què 

s’hi feia i com es vivien aquells 

dies d’esbarjo. Fins al 1929 la 

festa major es va celebrar de l’1 al 

5 de setembre i a partir de 1930, 

es va començar a fer l’últim dijous 

d’agost. 

La festa començava amb un 

repic de campanes i amb la inau-

guració de les il·luminacions pú-

AMGR / JOSEP GARRELL SOTO

SE COMPRA COLECCIONISMO

Andrés Nateras       654 80 76 11

Monedas, billetes, sellos, figuras Swarovski, antigüedades, colecciones y herencias.

SERIEDAD, DISCRECIÓN Y PAGO EN EFECTIVO

industrial,notificación de incidencias, 

mini del paquet Office. Nivell Català Alt. Es 
responsabilitzarà de la Gestio diària de 
les finques, així com el tracte amb clients 
(reunions). Disponibilitat horària. Horari 
oficina: De dilluns a dijous: de 9 a 13.30 h 
i de 16 a 19 h. Divendres de 8 a 15 h. (Més 
aprox. 2’5 hores en reunions setmanals 
fora d’horari que es facturaran a part del 

són escassos. Persona autosuficient en la 

comunicatius i amb mà esquerra. S’ofereix 
contracte per substitució de 6 mesos. 

En dependència del Cap d’Obres, les se
ves fucnions principals seràn: Assistir al 
Cap d’Obra, transport del material a les 

de Barcelona), seguiment de l’obra, re

cessitat de formació específica, valorant 
certa experiència en el món de la cons
trucció (es valorarà tenir vigent el curs en 

trucció). Candidats/es dinàmics, autosu
ficients, responsables, polivalents, i amb 
ganes de creixement. S’ofereix contracte 
directe amb l’empresa (6 m+indefinit). 
L’empresa facilita vehicle per al transport.

ESTUPENDO PISO ZONA DE LA ESTACIÓN DE FRANCIA. 
PARQUING INCLUIDO! CONSTA DE 90 M2, REPARTIDOS EN 4 HABITACIONES (2 DOBLES), 
COCINA OFFICE EQUIPADA CON LAVADERO, BAÑO COMPLETO CON DUCHA Y COMEDOR 
DE 20 M2 CON SALIDA A BALCÓN. CALEFACCIÓN DE GAS NATURAL. FINCA CON 2 ASCEN

ESPECTACULAR CASA INDEPENDIENTE EN VENTA EN LA 
ZONA DE TERRA ALTA. OBRA VISTA (PAREDES DE POLIURETANO) CON JARDÍN Y PISCINA. 
CONSTA DE 380 M2 CONSTRUIDOS EN PARCELA DE 490 M2. GARAJE DE 140 M2.

RECIBIDOR, COCINA OFFICE EQUIPADA, 2 HAB. DOBLES, BAÑO COMPLETO CON DUCHA Y 
BAÑERA Y COMEDOR DE 50 M2 CON CHIMENEA. 

Cartells

Dilluns, l’AMGr també obrirà al web de 
l’arxiu fotogràfic un nou bloc dedicat 
als Programes i cartells de la Festa 
Major de Granollers de 1901 a 2015, 
que inclourà 116 documents –79 
programes de 1901 a 1977 i 37 
cartells de 1979 a 2015. L’Arxiu vol 
donar a conèixer aquest material i 
posar-lo a l’abast de tothom. D’altra 
banda, també fa una crida a la 
ciutadania perquè ajudi a completar 
aquesta documentació, ja que hi ha 
anys dels quals no es disposa de 
material gràfic, “que esperem que a 
través de donacions de particulars 
els puguem recuperar, això  passa 
els anys 1902, 1903, 1904, 1905, 
1906, 1907, 1909, 1911, 1912, 
1918, 1922, 1936, 1937, 1938, 
1940, 1941, 1943, 1952 i 1978”, 
detalla Roser Rodríguez, directora del 
Servei d’Arxiu. Així, en aquest nou bloc 
d’impresos i cartells s’anirà mostrant 
tot tipus de materials, com programes 
de mà, pasquins, programes de festes, 
cartells d’actes oficials, culturals 
i d’altres esdeveniments socials i 
polítics. A través del portal arxiufoto-
grafic.granollers.cat es pot accedir a 
més de 15 fotografies, 22 pel·lícules, 
63  fonts orals i el material de les 29 
exposicions que l’AMGr ha organitzat 
fins ara.

Un dels cartells que s’hi podrà veure 
és el que l’artista granollerí Vicenç 
Viaplana va concebre el 1983, l’any 
de la gestació de la primera festa de 
Blancs i Blaus [a la fotografia].

AMGR / AUTOR DESCONEGUT

bliques. L’endemà es feia un ofici 

a la parròquia de Sant Esteve i, a 

continuació, s’iniciaven els balls 

matinals i les sardanes. A la tarda 

es programaven partits de futbol, 

tennis, curses ciclistes, exposici-

ons de pintura, concerts i balls a 

l’envelat; i al vespre, representa-

cions teatrals i més balls. També 

hi havia tronades de migdia, focs 

japonesos i un castell de focs ar-

tificials.

Les nombroses orquestres lo-

cals i d’altres de foranes eren con-

tractades per amenitzar els balls 

que organitzaven l’Ajuntament i 

les entitats. Acostumaven a fer-se 

als envelats, que es muntaven en 

places cèntriques com la de Per-

pinyà o el parc de l’Estació.

El sant del barri
Els veïns i veïnes organitzaven els 

sants de barri i rivalitzaven entre 

ells perquè la festa fos ben lluïda. 

El sant de barri per excel·lència 

era el de Sants Metges, que com-

prenia la part alta de la vila i tenia 

el cor en la capella situada al car-

rer de Corró –una celebració que 

Amics dels Gegants i Capgrossos 

va recuperar fa uns anys–. La fes-

ta de caire religiós donava pas als 

músics, que s’instal·laven al bell 

mig del carrer o a les voreres, i 

tocaven per al veïnat, que els es-

coltaven embadalits i ballaven al 

so de la música. 

Els carrers eren guarnits amb 

banderetes i cadenetes de paper, 

i el davant de les cases s’embellia 

amb canyes verdes i ramatges. 

Les fotografies escollides per 

l’Arxiu són una selecció que per-

met descobrir com eren aquestes 

festes, els espais que les acollien, 

i els granollerins i granollerines 

que en van gaudir. ❉

SANT DEL BARRI  Una de les festes de la ciutat als anys 20FESTA DELS XÒFERS La celebrada el juliol de l’any 1932

FESTA MAJOR  El ball a l’envelat l’any 1927
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MÉS MOSTRES MOSTRES PER VISITAR AQUEST AGOST

El Museu de Granollers manté 
obertes tres exposicions
El Museu de Granollers manté les 

portes obertes a l’agost per visitar 

les seves exposicions, tant la per-

manent –Afinitats, sobre les col-

leccions del fons del propi museu– 

i les temporals. Així, fins al 10 de 

gener es pot veure l’exposició 

d’escultures del granollerí Efraïm 

Rodríguez, Objectes personals.

La joia del gòtic 
Fins al 4 d’abril de l’any vinent 

–i gràcies a un acord amb el Mu-

seu Nacional d’Art de Catalunya 

(MNAC)– es pot visitar l’exposi-

ció Retorn a Granollers del retau-

le gòtic de Sant Esteve, que recull 

una desena de taules d’aquesta 

joia del gòtic català que Granollers es va vendre a 

principis del segle XX. Les persones que encara no 

l’hagin visitat podran entendre la societat de l’èpo-

ca i perquè la ciutat va desprendre’s de l’obra, així 

com contemplar les taules del segle XV que habitual-

ment es troben al MNAC –la majoria al magatzem–. 

Qui ja l’hagi vist, la pot revisitar, ja que aquest estiu 

el MNAC va cedir una nova taula perquè es mostri a 

Granollers, concretament la de l’escena del Calvari, 

atribuïda a Pau Vergós. 

ARXIU

En línia

Concurs: Els enigmes de l’Arxiu

Del 24 al 30 d’agost. L’Arxiu convida 
a fer recerca a través dels seus 
portals i endevinar les respostes 
–www.granollers.cat/arxiu–. El 31 
d’agost es farà un sorteig amb premi.

RETAULE  Aquesta joia del gòtic es pot veure fins a l’abril
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COMUNICACIÓ AMB HISTÒRIA I FUTUR DE BLANCS I BLAUS

La setmana vinent tots els granollerins i granollerines rebran a la bústia de 

casa una edició especial del SomGranollers, un número de 56 pàgines que 

repassa la història de la Festa Major de Blancs i Blaus, que enguany, després 

de 37 edicions, s’ha vist interrompuda per la crisi sanitària. 

Aquest parèntesi –recordat amb una rica programació cultural que re-

passem en aquest número– és també una oportunitat per fer memòria per 

reflexionar sobre el format actual de la festa i sobre cap on ha d’encarar el 

futur. Per pensar-ho col·lectivament, i des de la modèstia, SomGranollers ha 

volgut facilitar una eina que mira enrere per avançar –i, perquè no, també 

amb nostàlgia i enyorança de la festa de Blancs i Blaus–.

Per primera vegada, doncs, el SomGranollers es distribuirà a les bústies, 

per la qual cosa farà també un tiratge especial de 20.000 exemplars. Espe-

rem que el gaudiu i que serveixi d’impuls per preparar una festa major del 

2021 ben sonada. ❉

Som* repartirà per primer
cop a les bústies una edició 
especial de festa major

Promou:

www.somgranollers.cat
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de Roca Umbert
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Tot i renunciar a una festa major massiva –inviable davant 

les circumstàncies sanitàries actuals–, Granollers no renuncia 

a trobar-se a finals d’agost per acomiadar les vacances i 

tornar a la rutina laboral i escolar. La majoria de municipis 

grans s’han conformat amb activitats testimonials, sovint 

virtuals –o, fins i tot, ho han anul·lat tot, com la veïna Mollet–. 

Granollers és dels pocs indrets que ha programat set dies 

d’activitats –moltes menys que a la festa major i més 

restrictives, sí. Però alguna cosa es mourà la propera setmana 

a la ciutat–. Segurament és un petit gra de sorra que 

aposta per la recuperació del sector cultural a la comarca. 

I és insuficient, és clar. Però si tots els ajuntaments –i 

altres administracions– haguessin actuat igual, la penúria 

en el sector seria menor. La cultura és segura i necessària.

CULTURA SEGURA

Editorial

CONDICIONATS ALS PROTOCOLS DEL PROCICAT
■ La programació del (Parèntesi) pot patir canvis, ja que està condicionada als nous 

protocols d’activitats i esdeveniments culturals que, en funció de com evolucioni la 

pandèmia, pot aprovar la Generalitat de Catalunya des del Procicat. Així, doncs, els actes 

es realitzaran sota mesures de seguretat i higiene. Tots els actes són amb aforament 

limitat i reserva prèvia per al control d’accés. L’ús de la mascareta és obligatori i es 

demana mantenir la distància de seguretat d’1,5 metres entre persones que no siguin 

del nucli familiar de convivència. I, sobretot, en cas de tenir símptomes de la Covid-19, 

cal quedar-se a casa i consultar al 061 o al CAP. L’Ajuntament també demana de 

rentar-se bé les mans o fer servir una solució alcohòlica abans d’entrar als recintes 

condicionats per als actes –tots amplis i a l’aire lliure: el parcs Torras Villà i de Ponent, 

els espais exteriors de Roca Umbert, el Parc Firal i el pati de l’escola Salvador Espriu.
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