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Últims pisos al centre de Granollers
Obra acabada amb entrega immediata, vine a veure-la!

A 5 minuts a peu de la Plaça de la 
Corona, davant del Museu de La Tela!

Aquest any la Festa Major s’ha convertit en un (Parèntesi), però a SALAS sabem que l’esperit es 
manté intacte. Guardeu salut per l’any que ve i, mentrestant, per què no recordar edicions passades 
al sofà del vostre pis nou? El voleu estrenar ja? Demaneu-nos informació i fem-ho possible!
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EL PARÈNTESI  LA COVID-19 HA OBLIGAT A SUSPENDRE LA FESTA MAJOR DE BLANCS I BLAUS, MOMENT PER FER MEMÒRIA I PREPARAR EL FUTUR

El model festiu d’èxit de Blancs i 
Blaus s’ha d’aturar passats 37 anys
Una programació cultural recorda 

el parèntesi en la trajectòria de la festa 

major, i com les entitats i el consistori 

mantenen el pols per recuperar-la 

l’any vinent amb energies renovades

Com a col·lectiu, Blancs i Blaus 

no podia haver viscut un pitjor 

malson. La Covid-19 ha evidenci-

at que res no importa qui guanya 

el repte de festa major, sinó qui 

aconsegueix que la ciutat es di-

verteixi i visqui amb més intensi-

tat els darrers dies d’agost, en el 

retorn de les vacances.

Enguany, caldrà fer una aturada 

forçada a una tradició que es ges-

tava fa 37 anys de la mà d’un grup 

de joves que volien incrementar 

la participació al carrer. I l’èxit es-

pectacular en aquest propòsit ha 

estat precisament el motiu que ha 

obligat a anul·lar l’edició de 2020 

de la juguesca de Blancs i Blaus. 

Al maig, la comissió formada 

per entitats i Ajuntament prenia 

la determinació de suspendre la 

festa major per evitar posar en 

risc, arran de la pandèmia, les 

persones que any rere any s’hi 

apleguen. Amb tot, no s’ha volgut renunciar al retrobament de fi-
nals d’agost i a les iniciatives cul-

turals que s’han aplegat aquesta 

setmana, entre dilluns i diumen-

ge, en una programació que supo-

sa un (Parèntesi) en la història de 

la festa major de Blancs i Blaus. 

Les entitats actives
Malgrat que enguany no hi haurà 

concurs de rajolers, ni estirada 

de corda ni tants altres actes em-

blemàtics del repte festiu, des de 

dilluns les entitats habitualment 

vinculades a la festa estan desen-

volupant activitats –això sí, amb 

aforament limitat i inscripció 

prèvia–. La majoria es concentra-

ran aquest cap de setmana, quan 

Blancs farà el Combat de glossa, 

que, a més, enguany comptarà amb 

l’acompanyament de l’orquestrina 

Aires del Montseny (divendres). 

Blaus farà dissabte una jornada al 

parc Torras Villà, amb jocs de rol, 

bingo popular, música i un impro- 

show. Divendres, l’Agrupació Sar-

danista hi organitza un concert 

i Diables de Granollers una car-

retillada al parc Firal. Amics dels 

Gegants convida dissabte a un 

concert i, diumenge, els Xics fan 

una gimcana castellera i un docu-

mental. A més, l’Olla dels Pobres 

exposa la Casa de la Festa Major, 

per veure els elements festius que anhelen desconfinar-se. i M.e.

COMPRAVENDA    LLOGUER    ADMINISTRACIÓ VERTICAL    ASSESSORAMENT

NOVA 
UBICACIÓ

finquesmarcel@finquesmarcel.com     www.finquesmarcel.com

Sant Josep, 16
08401 Granollers

93 879 17 67

Bitllet editorial

HI SOM
LA COVID-19 HA TRASTOCAT 

el món i obliga a adaptar-se a 

les circumstàncies i a viure en 

la incertesa. Enguany Som* no 

pot explicar les novetats de la 

festa major de Blancs i Blaus 

2020 –anul·lada i enyorada–, 

però sí que pot fer una mirada 

al passat per recordar tot el 

que s’ha construït, juntament 

amb els seus protagonistes, i 

albirar també el futur. Perquè 

la festa de Granollers és 

memòria i futur. Hem volgut 

fer una edició especial per ser 

guardada, amb afany de ser 

de col·leccionista per tothom 

que vulgui rememorar la 

trajectòria de la festa.  

Amb continguts recuperats 

d’edicions anteriors i

d’hemeroteca, i amb molts 

més de nous –amb una 

cronologia d’aquests 37 anys i 

amb imatges inèdites cedides 

per alguns dels fotògrafs que 

més han viscut els actes de 

festa major–. Aquest número 

que teniu a les mans és, com 

la festa major, fruit de la feina 

col·lectiva i de moltes veus –a 

tothom que d’una manera o 

altra hi ha col·laborat, moltes 

gràcies–. Aquest repàs a la 

festa major vol ser també una 

eina de reflexió –ens hi ha 

ajudat el reconegut folklorista i 

gestor cultural Bienve Moya– 

per encarar les futures edicions 

amb més força i encert, 

perquè Granollers continuï 

sent un referent de les festes 

majors al país. Llarga vida a 

Blancs i Blaus!

Podeu consultar-ne el pro-

grama complert a la pàgina 

54 d’aquesta edició i tot el de-

tall dels actes a l’edició ante-

rior –número 261–, que tam-

bé us podeu descarregar a

somgranollers.cat

(PARÈNTESI)

(PARÈNTESI)  La presentació de la programació cultural de la darrera setmana d’agost, que manté actives les entitats que ja pensen en l’any vinent
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Els ideòlegs de la primera edició 
de la Festa Major de Blancs i Blaus 
s’imposen el repte de treure la 
gent de casa. El gran objectiu és 
la reconquesta del carrer i de les 
places, la transformació de l’espai 
públic. En aquells temps l’alena-
da d’aire fresc que aporten els 
Comediants, el Centre de Teatre i 
col·lectius artístics, com la Murga 
o la Farinera, té molta influència.

La processó del sant Blau, en 
la qual s’hi canten saetes i es re-
parteix vi als passavolants, aixeca 
polseguera. En acabat, la figura 
desapareix misteriosament...

La pensada de convertir el parc 
Torras Villà en un menjador a 
l’aire lliure per acollir una arros-
sada popular –i gratuïta– té un 
èxit sense precedents. I fins avui. 
És l’activitat més antiga de tota 
la festa major. Uns anys més tard 
el cuiner Joan Rovira confessaria 
que “l’arrossada no té cap se-

cret, la fem com a casa”.
Les activitats d’animació es 

combinen amb la contractació 
d’espectacles de companyies que, 

UNA HISTÒRIA D’ANY EN ANY (I) UN GRUP DE JOVES VA IDEAR LA JUGUESCA DE BLANCS I BLAUS PER DINAMITZAR UNA FESTA ENSOPIDA

Els orígens als 80

en aquells moments, comencen 
a caminar i que avui impressiona 
veure plegades. A Granollers coin-
cideixen La Fura dels Baus amb un 
festival infantil a la Porxada, el Ma-

nicòmic d’El Tricicle a la plaça de 
l’Església (que s’ha de suspendre 
a causa de la pluja), l’actor Manel 
Barceló interpretant La tigressa i 
altres històries de Dario Fo, el xou 
d’Ángel Pavlovsky i un concert de 
Rocky Muntanyola (heterònim del 
músic Jordi Batiste). i

Fa 37 anys, l’ensopida festa gran de Granollers rebia una batzegada i 
des d’aleshores res no ha tornat a ser el mateix. Els granollerins que 
abans allargaven les vacances fins al darrer instant ara s’afanyen a 
tornar a la ciutat durant la darrera setmana d’agost per gaudir d’una 
proposta festiva que barreja tradició i innovació i ha acabat esdevenint 
un referent a tot el país. En any de (Parèntesi), aquesta és una crònica, 
forçosament condensada, del seu ric anecdotari…. –per Carles Riobó

1983
LA GENT AL CARRER

arxiu / t.torrillas

A l’edició especial de festa major de 2018 del Som* parlàvem amb tres de les persones que van posar la llavor de l’actual 

model de Blancs i Blaus. Pepus Costa, Carles Lax i Albert Soler explicaven com un grup de joves vinculats a l’AV Sota el 

Camí Ral van decidir idear una festa alternativa. “Es volia recuperar el carrer i la gent s’hi va apuntar perquè hi havia 

ganes de fer coses”, deia Lax. Soler explicava com es van passar moltes estones a l’Hemeroteca “revisant programes 

de principis de segle i buscant algun element que ens permetés estirar del fil” i, llavors es va produir la descoberta: el 

llibre de 1960 Granollers Vila Oberta en què Amador Garrell parla d’una antiga juguesca entre dos rajolers. “El tema del 

joc, de la rivalitat, era important. Fer reviure allò, com a hereus d’aquells dos rajolers, podia tenir la seva gràcia”.  Costa 

aleshores treballava al Casal del Jove i va ser el primer receptor d’aquella proposta, i va organitzar la colla dels Blancs. 

“Ells van pensar que tenia gent al meu voltant –gent del casal, dels escoltes…– i van creure que podia relacionar-me 

i trobar prou massa crítica per bastir una colla rival. El cert és que era una història molt engrescadora i no va ser cap 

problema afegir-s’hi”, relatava. L’Ajuntament els va deixar fer a veure què passava. “Ens van donar 25.000 pessetes per 

colla, a tornar. Però ens van perdonar, perquè al final no vam tornar ni un duro”, deia Lax. “Anàvem fent com podíem, 

però intuïes que el model que s’iniciava era encertat”. Però calia molta gent al darrere perquè hi havia molt pocs recur-

sos; l’Ajuntament prioritzava la fira de l’Ascensió i la festa major estava molt desatesa a nivell econòmic.

Per donar a conèixer tota aquesta oferta, el 1983 l’Ajuntament recupera 
l’edició de Pedra de l’Encant. Cròniques de la festa major, una publicació 
que ja havia aparegut el 1979. En aquesta versió és un fulletó d’aparença 
amateur i molt sentit de l’humor que s’imprimex en òfset a l’Escola Mu-
nicipal del Treball, fet amb més ganes que mitjans per un grup de joves 
periodistes. Durant aquell any apareixen quatre números, un per dia, el 
primer gratuït i la resta a un preu de venda de 10 pessetes.

L’anècdota la posa una colla de joves de Santa Eulàlia, el que es va ano-
menar l’Escamot verd. En el seu manifest “clamaven contra la blancú-

ria i la blavura, el centralisme granollerí i reclamaven els boscos, 

les torrenteres i el romaní”. L’artífex principal d’aquella acció eco-
logista és el gastrònom Pep Salsetes i una de les activistes és una jove 
santaeulalienca anomenada Empar Moliner. Uns anys després ell esde-
vindrà pregoner de la festa granollerina (2008) i ella, relatora (2000). i

ramon ferrandis

1984
AUSTERITAT ENCARA

Un cop llançada la idea de la ju-
guesca entre colles, s’inicia el lent 
procés de consolidació. En uns 
temps d’arques municipals apri-
mades i estretors econòmiques, 
les activitats populars, barates i 
autogestionades, semblen la mi-
llor alternativa. 

L’alcalde socialista Rafel Ballús 
aposta per una festa “amb aus-

teritat, sense caure en les ri-

dícules ostentacions d’altres 

temps”. La Comissió de la Festa 
Major i el Servei Municipal de 
Cultura dissenyen un programa a 
mida, amb una cercavila, concerts, 
balls, sardanes, una actuació de 
l’esbart, un partit de futbol entre 
Blancs i Blaus, una gran traca i un 
esmorzar i sopar de germanor. 

És l’any del bateig de la colla 
Blanca, que organitza una gran 
festa a la Porxada, amb jocs de tota 
mena, premis i un festival de nit. 
Els rivals celebren l’elecció de la 
Pubilla Blava. Les colles van aga-
fant cos mica en mica.

L’única concessió al dispendi és 
un festival de màgia amb el televi-
siu fakir Kirman i Li-Chang, entre 
d’altres. i

ramon ferrandis

FAKIR KIRMAN  Una de les poques estrelles mediàtiques de la festa del 84

amGr / esteve Gironella

CAPS DE COLLA HONORÍFICS  Josep M. Ruera i Ferran Salamero, a l’av. del Parc
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El socialista Josep Pujadas ocupa 

l’Alcaldia i la festa major continua 

construint la seva litúrgia. Aques-

ta edició és recordada per la ce-

lebració del primer Concurs de 

Rajolers, un diumenge al matí a 

la plaça de la Porxada. La idea és 

fer una demostració de l’ofici, però 

després dels cinc minuts de la pro-

va Joan Josep Biscarri i Amador 

Galí s’embranquen en una picaba-

ralla amable sobre els defectes de 

les peces de l’altre, de manera que 

aviat l’acte anirà prenent format 

de competició. Tot i que durant 

els primers anys no puntua com 

a prova oficial, la rajolada tenia 

un pes moral a l’hora de decidir el 

guanyador de la festa major.

UNA HISTÒRIA D’ANY EN ANY (II)  LA LITÚRGIA DEL REPTE DE BLANCS I BLAUS VA PRENENT FORMA

El primer concurs de rajolers

Es fa una primera Tronada 

dels 1.000 metres i un castell de 

focs d’artifici, millorant en ambi-

ció l’habitual traca de fi de festa.

També és l’any de la creació de 

la colla de Diables de Granollers i 

d’una primerenca exhibició caste-

1985
PECES I CAIRONS

arxiu /xavier solanas

L’estiu de 2017 el fotògraf Xavier Solanas captava aquesta imatge dels ra-

jolers històrics de Blancs i Blaus per a una entrevista a l’edició especial de 

festa major. Llavors, el rajoler blanc Amador Galí –que moria dos anys des-

prés– explicava que el concurs havia sigut “una experiència molt maca. 
Però era molt cansat i es passaven molts nervis”, reconeixia. Joan Biscar-

ri, de la colla blava, va ser qui va donar el seu nom perquè fos l’adversari a 

la juguesca. “A la primera rajolada que es va fer hi va haver una exhibició 
de peces de tot tipus. Es feien teules i tot!”, recordava Biscarri. També 

explicava com “el primer any et portaven ajagut com un faraó i menjant 
raïm”, i Galí afegia: “I tapat amb un llençol!”. 

1986
FOC I AIGUA

El Concurs de Rajolers es traslla-

da al Parc Torras Villà i se celebra 

el dissabte al migdia. Els Diables 

de Granollers cremen per primera 

vegada en un Correfoc, al costat 

d’un parell de colles convidades i 

fixant ja en l’imaginari col·lectiu 

una de les imatges més potents i 

plàstiques de la festa major.

Durant l’espectacle de foc els 

participants demanen aigua, que 

cau a galledes de les finestres i els 

balcons, per refredar la calorada. 

Allò representa un problema per a 

la seguretat dels Diables, de manera 

que els Blancs responen amb una 

amgr / fons esteve gironella

BISCARRI I GALÍ  Després d’un any a la Porxada, es traslladen al parc

llera amb la colla vella dels Xiquets 

de Valls com a protagonistes.

El programa d’espectacles tor-

na a ser ambiciós, perquè inclou 

un recital de Raimon i la repre-

sentació d’Antaviana de la com-

panyia Dagoll Dagom. i

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.

remullada mòbil després del Cor-

refoc, l’embrió del futur Correaigua.

Als Blancs també els cal un grup 

d’animació infantil i abans de 

llogar-ne un decideixen fer-s’ho 

ells mateixos. Acaba de néixer El 

Tramvia Blanc. El seu segon bolo 

serà una actuació per la castanya-

da, contractats per l’Ajuntament, 

que serveix per eixugar el dèficit 

de la colla d’aquell any. El grup 

aviat pren autonomia i comença a 

fer actuacions pel seu compte. 

Aquell any la ballaruga per als 

grans la posen Los Sirex. i

1987
MOLT MUSICAL

L’efervescència de la comarca es 

posa en relleu amb les actuacions 

d’Aullidos en el garaje (poc des-

prés rebatejats com Los Sencillos), 

Treepoli i el grup de jazz fusió Té 

Punch. També s’escenifica el musi-

cal La botiga dels horrors, a càrrec 

de la companyia Teatre Victòria.

La cloenda de curs del Taller de 

Cant del Centre de Teatre permet 

que Aníbal Gil porti a escena la 

sarsuela La verbena de la paloma, 

encetant una tradició que després 

reprendrà amb l’Aula Lírica.

L’any que la Guita neix al local de 

l’AV de Sant Miquel se celebra la pri-

mera Trobada de Gegants, ja que 

el Taller Sarandaca acaba de res-

taurar els gegants Esteve i Plàcida. 

L’artesà Ramon Aumedes fa la seva 

màgia i des d’aleshores la parella 

més alta de la ciutat balla més que 

abans, amb unes proporcions més 

harmonitzades i uns trets arrodo-

nits. També estrenen vestuari. i

1987
GIRAVOLTES

La colla dels Blaus s’inscriu com a 

entitat cultural sense ànim de lu-

cre al Registre d’Associacions de 

la Generalitat de Catalunya.

Els gegants de Granollers ba-

llen per primer cop l’emblemàtic 

Ball de Giravoltes amb motiu del 

vintè aniversari de l’Esteve i la 

Plàcida. Compost per Martí Ven-

tura i ballat l’últim dijous d’agost, 

és l’únic ball on dansen, a ritme 

de pasdoble, les dues parelles de 

gegants juntes.

Continua la tradició de portar 

conjunts veterans dels anys 60 i 

aquell any actuen Los Salvajes. i

jordi ribólos sirex
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El primer Correaigua amb aquest 

nom, itinerant i amb un recorregut 

sorpresa, és també força rudimen-

tari gràcies a una màquina cedida 

pel servei municipal de neteja. 

Amb el temps, de les màquines ne-

teja carrers es passarà a bastides fixes a la plaça de la Porxada pro-

UNA HISTÒRIA D’ANY EN ANY (III)  ES CREEN ALGUNS DELS ACTES MÉS EMBLEMÀTICS, COM L’ESTIRADA DE CORDA I ELS GEGANTS BISCARRI I GALÍ

El naixement 

d’actes mítics 

de les dues colles

veïdes de mànegues, i d’aquí a les 

grues elevadores actuals.

El Concurs de Rajolers es tras-llada al Parc Torras Villà durant 
la tarda del diumenge i la família 

gegantera s’amplia amb la incor-

poració del gegant Biscarri, en 

honor del rajoler Blau.

Se celebra la primera Nit Golfa al Parc de Ponent i en el capítol 
d’espectacles sobresurt Cómeme el 

coco negro de la companyia La Cu-

bana i el concert de Los Diablos. i

1989
PRIMER CORREAIGUA

1990
NEIX EL REPTE

La tradició del Repte s’inaugura tímidament, en un acte a la Porxa-

da encara sense massa presència 

de públic. Els primers reptadors són Pitu Llobet (Blancs) i Agustí Tristany (Blaus).
Els Diables de Granollers incor-

poren el drac tricèfal per com-

memorar els seus primers cinc 

anys de vida, i un temps després 

serà gestionat per una colla prò-

pia. El músic Lluís Soler contri-bueix a la seva posada en escena 
component dues peces per a gra-lla. També s‘incorpora el gegant 

Galí, imatge del rajoler Blanc.

La festa s’acomiada amb una 

actuació conjunta de la parella formada per Ana Belén i Victor 
Manuel al camp de futbol del car-

rer Girona. i

arxiu / x.solanas

CORREAIGUA  L’activitat nascuda el 1989 –i gestada abans– s’ha anat sofisticant amb canons d’aigua i de llum

toni torrillas

XICS  Primer pilar caminat

1991
ESTIRADA DE CORDA

Els Blaus repten els Blancs a una 

primera estirada de corda al 

carrer Santa Anna. La convocatò-ria té un èxit inesperat i la corda 
queda curta. Sense intuir-ho, s’ha 

plantat la llavor d’un dels actes 

més participatius de la festa ma-jor. Avui és la competició per ex-

cel·lència.

Després d’una actuació pun-

tual a l’ombra de la colla blanca, 

“amb més ganes que tècnica”, 

aquest és l’any de la presentació 

dels Xics de Granollers com a una 

entitat independent i amb el nom 

i la camisa triats. En aquells mo-

ments són entre 40 i 60 castellers d’entre 5 i 40 anys i constitueixen 
la colla més al nord de Catalunya. Neix un dels moments més icò-

nics i emotius de la festa grano-

llerina, el pilar caminat.

Se celebra una primera batalla 

de globus d’aigua i es presenta la 

figura del Bailo, el capgròs amb 

cavallet que encén els actes de foc. Agustí Tristany és la primera 
persona que li dóna vida, però es 

dóna la circumstància que tota la família Pachón ha portat el Bailo 
en un moment o altre.

Aquell any actuen Los Manolos, La Tribu de Santi Arisa, Ja t’ho diré i Joan Amèric. i

1992
PROGRAMA AMBICIÓS

Durant l’any olímpic una moció 

de censura situa el convergent Josep Serratusell al capdavant de 
l’Alcaldia i el nou govern s’aboca a la festa. Serveix com a eficaç alta-

veu de la primera edició del Fes-

tival Internacional de Troba-

dors i Joglars i es rendabilitza la 

presència a la ciutat del cantautor 

francès Georges Moustaki, convi-

dat a diversos actes.

La resta del programa no es que-da enrere: concert d’Els Pets i els ac-tors Pep Munné i Silvia Munt duen 
a escena Cartes d’amor. La ciutat també acull una exhibició d’esports 
bascos, amb presència d’aizkolaris i aixecadors de pedra. i

toni torrillas

ESTIRADA DE CORDA  Un dels actes claus de la competició de les colles

1993
AMB PERSPECTIVA 

La festa comença a tenir pers-

pectiva històrica i el Museu acull l’exposició retrospectiva 10 anys 
de Blancs i Blaus. La inauguració 

emmarca un Repte que té com a 

protagonistes dos carismàtics 

veterans, l’activista cultural Este-ve Ferrer (Blancs) i el periodista Ferran Salamero (Blaus).Per endolcir l’aniversari, l’Ajun-

tament convoca tots els pastis-

sers locals a fer unes postres de 

festa major. La proposta escollida 

és el Rajol, el cruixent de pasta de 
full farcit de trufa i praliné d’ave-

llanes ideat per Ramon Balcells, 

del forn de Ca l’Espinassa. 

El Correaigua presenta el Bas-

ser, la bèstia d‘aigua; apareixen 
dos capgrossos nous, el Sol i la Lluna (un encàrrec del veïnat del carrer del Sol al Taller Saranda-ca); s’estrena el capgròs Tirant i 
el Colom té ball i música propis, 

composta per Felip Andreu. 

Hi actua la vedette Lita Claver, la 

Maña, i la música en directe torna a 

tenir protagonisme amb la celebra-

ció del primer Festival de Rock 

Vallesà, la programació de grups emergents de rock català (Um-pah-pah i Karda Fàstic) i la primera 
edició del karaoke popular.  i

1994
ESCLAT D’IDEES

Antoni Granja-Llobet inaugura una mostra de dibuixos entorn de la festa major que precedeix 
el Repte a la desapareguda sala Sant Jordi. “Quan tenia cinc anys 

ja portava el capgròs del di-

moni. Els gegants i capgrossos 

m’apassionen!”, explica el pintor.
Se celebra la primera estira-

da de corda infantil, la primera 

cronoescalada al Scheila, el pri-

mer pique de Gralles, la primera 

sortida de toros embolats, un 

concurs de videojocs i fa la seva 

aparició la Gralla de Foc.Els Amics de Ponent s’encarre-

guen de fer córrer el Tren Blau de Ponent i també organitzen al-
guns àpats.Peret i Chocolate encomanen 
ritme de rumba a la nit, l’actriu 

Amparo Moreno porta el seu mo-

nòleg Shirley Valentine i l’orques-tra La Principal de la Bisbal posa 
la ballaruga. i
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EL MILLOR CONSELL

Resolem les teves preocupacions, 
amb qualitat, confiança i compromís

ADVISORIA ofereix serveis integrals en l’àmbit jurídic 

i econòmic a empreses, entitats i particulars.

Advocats i economistes

www.advisoria.cat



AGOST 202010 FESTA MAJOR

La festa major s’amplia a set dies 

i la gresca ja comença el dilluns. 

En conseqüència, el programa 

d’aquest any és molt atapeït i ja 

s’assembla molt a l’actual.

El Museu torna a acollir una ex-

posició, 10 anys de foc. Diables de 

Granollers 1985-1995. Els Blancs 

inauguren la Font Màgica i la Via 

Blanca, ideen un rocòdrom i una 

pista americana, i bategen la nova 

gegantona, la Paula, anomenada 

així en memòria de Paula Araujo, 

una jove de la colla blanca que va 

morir prematurament.

Els Blaus sumen dos nous cap-grossos, la �igura de Gregori Re-

sina i el xino, i introdueixen el ta-

peo blau i la cremada de l’Ajunta-

ment. També se celebra la prime-

ra Baixada de Carromòbils. ❉

UNA HISTÒRIA D’ANY EN ANY (IV)  LA FESTA DE BLANCS I BLAUS JA COMENÇA A ASSEMBLAR-SE A L’ACTUAL, AMB MOLTÍSSIMES ACTIVITATS

Una setmana d’actes
amb un programa atapeït

1995
MÉS DIES

1996
FIL TEMÀTIC

Els Blancs l’encerten de ple en 

idear una festa major al voltant 

d’un fil temàtic. Granollers fa un 

viatge enrere en el temps i reviu 

l’època medieval, amb un castell i 

una taverna a la Porxada, un mer-

cat medieval a la plaça de l’Esglé-

sia, torneigs al parc de Ponent, 

jocs de rol en viu i grups d’ar-

quers recorrent el centre.

Se celebra la primera edició de la 

Passada de Rajoles, un altre acte 

AMGR / ANTONI ALCALDE

CERIMÒNIA D’INICI  La Porxada guarnida de festa l’any 1995

1997
NOUS ESPAIS 

Els Blancs es constitueixen for-

malment com a entitat i l’edició 

celebra el centenari d’aquella ju-

guesca del juliol de 1897 entre 

els rajolers Josep Bonet, en Rayo, i 

l’hereu Jaume Maynou. La festa no 

s’oblida dels seus orígens i s’orga-

nitza un acte d’homenatge a Este-

ve Ferrer, traspassat l’any anterior.

La festa està generant el seu 

propi marxandatge i productes sa-

AMGR / PERE CORNELLAS

ARRIBADA A LA PORXADA  El Trenet Blau participa a la cerimònia d’inici

proposat per les colles que obté 

èxit popular i queda ràpidament 

fixat al programa. També la pri-

mera Trobada de Ball de Bastons, 

es crea el grup Foteu-li canya i el 

Tramvia Blanc festeja el 10è ani-

versari del primer disc, Tramviat-

ge. I com que on n’hi ha dos n’hi ha 

tres, el Museu acull l’exposició Xics 

de Granollers, 5 anys de castells.

Les cròniques són confuses al 

respecte, però aquest pot ser l’any 

del debut de Pep Callau com a veu 

de la festa, una mica accidentat: 

“En el pregó em vaig equivocar 

donant l’entrada al pilar cami-

nat abans que entressin tots 

els elements a la plaça. Hi havia 

dues opcions: plegar o pren-

dre-m’ho seriosament. I vaig fer 

això segon”. Callau només ha faltat 

un any a la cita, i és ja tot un clàssic.

També és l’any del relleu del rajo-

ler blanc. Amador Galí passa el tes-

timoni al seu fill Jordi i el canvi es 

resol en victòria. La prova està pre-

nent unes dimensions que aconse-

llen el trasllat al Pavelló Municipal 

d’Esports, en horari de tarda. Així 

es mantindrà durant sis anys, però 

la decisió és polèmica perquè “amb 

el canvi vam guanyar en capaci-

tat i en visibilitat… però també 

en una xafogor insuportable 

que, de vegades, creava més ner-

vis i tensió del compte”. ❉

AMGR / TONI TORRILLAS

TEMÀTICA MEDIEVAL  Membres de la colla blanca vestits d’època

tèl·lit. Un d’aquest és el conte Els 

Blancs i els Blaus de l’escriptora Te-

resa Duran i els germans il·lustra-

dors Marc i Pep Brocal.

L’afluència de gent és tan gran 

que hi ha necessitat d’esponjar 

i generar nous espais. La plaça 

Barangé s’incorpora per primera 

vegada com a territori festiu. Aquí 

els Blancs proposen “fer un viat-

ge que transcorre entre la ficció 

i la realitat”, amb la possibilitat 

“de viure la festa en un país ima-

ginari”. Els Blaus demanen activar 

bé els cinc sentits.

També s’instal·la una zona de 

restauració al parc Torras Villà, un 

gran bar de tapes amb mitja dot-

zena de xiringuitos. Aquí mateix 

l’arrossada organitzada en col·la-

boració amb el Gremi d’Hostaleria 

estrena una nova paella, construï-

da expressament pels alumnes de 

l’Escola Taller Xarxa.

Se celebra la primera edició del 

Concurs de cuina de peix blau i 

bacallà, la primera cursa urbana 

de karts i la colla Els Gabitos resca-

ta la figura del Sant Blau i surt en 

processó, portat per la confraria. El 

castell de focs artificials es trasllada 

del parc de Ponent al mirador de la 

Font Verda. Els espectacles porten 

Rosario, els actors Sergi López i 

Toni Albà i el grup Ska-P. ❉

SERVEI DE VALORACIÓ  INTEGRAL A VÍCTIMES

www.advaloremadvocats.cat

Telèfon d’atenció a víctimes: 93 135 21 94

ÚNIC DESPATX AL VALLÈS DE L’ASSOCIACIÓ D’ADVOCATS DE VÍCTIMES D’ACCIDENTS DE CATALUNYA

Accidents de trànsit i laborals, negligències mèdiques, incapacitacions...
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AGOST 202012 FESTA MAJOR

L’agost d’aquell any es completa 
la reforma de la plaça de la Por-
xada, ara alliberada del trànsit 
rodat. Un escenari nou de trinca 
per festejar el 30è aniversari dels 
gegants de la ciutat, l’Esteve i la 
Plàcida, que també són objecte 
d’una exposició. 

La publicació, que des de l’any 
anterior ha adoptat el format de 
diari que té ara, es torna a rebate-
jar La Pedra de l’Encant.

Els Blancs tornen en certa ma-
nera als seus orígens, amb una 
presència permanent al carrer de 
muntatges itinerants, xarangues i 
animació espontània, com la barra 
mòbil que serveix la Mala Llet i la 
seva versió infantil i sense alcohol, 
el Bon Rotllo. És l’any de la pri-
mera victòria de David Galí, l’altre 
fill del rajoler blanc Amador Galí.

En l’apartat musical, Manolo Gar-
cia presenta el seu primer treball 
en solitari, i Sau, encara amb Carles 
Sabater, el seu darrer treball dis-
cogràfic. I amb el Chaval de la Peca 
animant una sorollosa Nit Golfa. ❉

UNA HISTÒRIA D’ANY EN ANY (V)  LA FESTA CADA COP ÉS MÉS MULTITUDINÀRIA I EL PARQUET QUEDA PETIT PER AL CONCURS DE RAJOLERS

L’auge del tombant de segle

1998
NOVA PORXADA

MARTÍ VENTURA

Aniversari rodó. Multitud d’acti-

vitats i propostes commemoren 

els primers 20 anys de Blancs i 

Blaus, inclòs un acte dedicat a 

tots els nascuts el 1983, l’anun-

ci de l’edició d’un CD que recull 

les músiques de la festa amb l’enregistrament en directe de la Guimbada 

durant el Concurs de Rajolers, i l’espectacle d’homenatge Blaüncs: dues 

colles per a una festa a càrrec de l’Esbart Dansaire de Granollers. L’espec-

tacle, amb música de Martí Ventura, coreografia de Carles Morales i Ves-

tuari de Pau Fernández, mostra els aspectes més significatius de la festa: 

el repte, la cercavila, l’estirada de corda i un llarg etcètera fins al veredicte.

Els Blancs aixequen la Karpatxigada, organitzen un festival d’animació 

infantil de 15 hores de durada, juguen a la Porra i celebren el 10è aniversari 

del Basser. Els Blaus transformen la plaça Barangé en el túnel del temps 

Blavarium, s’empesquen el joc familiar Tirant Lo Blanc i recuperen la cre-

mada de l’Ajuntament. 

Un element de benvinguda, la figura del Colom (en record a l’home de 

teatre Gregori Resina) es jubila i és substituït per un de nou.

El castell de focs es trasllada al 

seu emplaçament actual al Parc Fi-

ral i el got reutilizable s’adopta de 

manera definitiva, amb 40.000 uni-

tats, per fer una festa més sostenible 

i respectuosa amb el medi ambient. 

Com a resultat, es recullen 27.000 qui-

los menys de residus sòlids respecte a 

l’any anterior. També es posen a dispo-

sició 8.000 preservatius. ❉

Per un cop, i sense que serveixi de 
precedent, el fil conductor de la 
colla blanca és un element de co-
lor blau: el Mediterrani. Els Blancs 
porten a Granollers trossets de 
Grècia i Mallorca en forma de mú-
sica, gastronomia i decoració.

Per demostrar el bon rotllo en-
tre les colles, els Blaus organitzen 
un insòlit casament. Un nuvi blau 
i una núvia blanca es diuen el sí 
a la Porxada i després van a fer-
se les fotografies de rigor al parc 
de Ponent, acompanyats de tots 
els convidats. La festassa culmina 
amb una fangada popular.

Arriba el web oficial de la festa 
major. En el cinquè aniversari de 
la colla gran del Ball de Bastons es 
presenta la secció infantil, s’estre-
na el capgròs Dormilega, se cele-
bra el primer campionat d’skate i 
es disputa un partit de futbol sala 
per a invidents. Per primera vega-
da, la Cursa de transport de pare-
lles de fet es converteix en prova 
puntuable. Entre els espectacles, 
el concert d’Extremoduro i l’actu-
ació de Toni Albà. ❉

AMGR / TONI TORRILLAS

NOU CAPGRÒS  A la plaça de la Porxada, a la cerimònia d’inici de 1999

2000
LA BOTIGA

La festa assoleix la majoria d’edat 
i obre portes la Botiga de Festa 
Major al Boulevard la Porxada, 
un cèntric espai on proveir-se de 
tots els articles promocionals de 
les colles, de la Comissió de Festa 
Major i de la resta de grups que 
hi orbiten.

S’inicia la tradició del relator de 
festa major amb l’escriptora Em-
par Moliner. El veterà Miguel Gila 
posa la nota d’humor a vuit dies 
de festa. ❉

2001
A PROP DE L’EMPAT

L’emoció és màxima. Els Blancs 
s’han alçat amb la victòria 
l’any anterior. Si enguany 
hi tornen, s’establirà un 
emocionant empat entre 
colles, amb nou victòries 
cadascuna.

Des de 2001 el Drac 
Petit acompanya el 
Drac de Granollers 
perquè els menuts 
també tinguin una 
bèstia de foc.

Es presenta amb 
bona acollida 
el cava de festa 
major, amb una 
producció inicial 
de 700 ampolles que 
s’anirà ampliant en edicions suc-
cessives. En aquells moments és un 
Mas Xarot elaborat a les Caves Ca-
tasús i Casanovas de Sant Sadurní 
d’Anoia –un producte que s’ha man-
tingut amb altres caves fins ara–.❉

AMGR / TONI TORRILLAS

BASTONERES  Actuació de l’any 2000 durant la cercavila de festa major

1999
NOU WEB

L’emoció és màxima. Els Blancs 
s’han alçat amb la victòria 
l’any anterior. Si enguany 
hi tornen, s’establirà un 
emocionant empat entre 
colles, amb nou victòries 

Des de 2001 el Drac 
Petit acompanya el 
Drac de Granollers 
perquè els menuts 
també tinguin una 

Es presenta amb 

el cava de festa 
major, amb una 
producció inicial 

PERE CORNELLAS

LA PUJADA AL SCHEILA  La prova el 2000, recuperada fa un parell d’anys

2002
EL PARQUET SUPERAT

Els Blancs es reciclen per empes-
car-se un atrevit programa que 
batejat com la Blancsfollia, que 
també té rèplica a les xarxes. Els 
Blaus aposten per una rentada de 

cara als clàssics d’èxit provat. 
La renovada Gralla de Foc, la 
Botifangada, la ruta del quin-

tillo o una festa house en són 
una mostra. Els amants del risc 

tenen una cita amb el Tira’t de la 

Mútua. Neixen els Blancs Fire De-
partment per fer ballar la Guspira 
i es bateja la penya motoritzada 
Pistons Blaus.

El sopar de germanor de les 
colles canvia i es transforma en 
un típic sopar mallorquí obert a 
tota la ciutadania, sota els estels i 
amb la gespa del parc Torras Villà 
fent d’estovalles. Es posa a prova 
el got de plàstic reutilitzable en 
el marc d’una campanya de Salut 
Pública.

El pavelló del Parquet torna a 
quedar superat i s’imposa un nou 
canvi d’aires. El Palau d’Esports

apareix com l’alternativa idònia, 
tot i que és un canvi agosarat i de 
resultat incert. 

En l’apartat musical destaquen 
Juan Perro i The Chanclettes. ❉

2003
‘BLAÜNCS’

Un element de benvinguda, la figura del Colom (en record a l’home de 

El castell de focs es trasllada al 

seu emplaçament actual al Parc Fi-

ral i el got reutilizable s’adopta de 

manera definitiva, amb 40.000 uni-

tats, per fer una festa més sostenible 

i respectuosa amb el medi ambient. 

Com a resultat, es recullen 27.000 qui-

los menys de residus sòlids respecte a 

l’any anterior. També es posen a dispo-
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Millor 
créixer 
que fer-se 
gran

Matrícula 
oberta
tot l’any

Pedagogies alternatives
Fa més de 15 anys que treballem 
l’educació infantil amb un estil únic

El Petit Príncep
Corró 159-161, baixos
08401 Granollers

T. +34 938 403 209
T. +34 619 821 954

info@elpetitprincep.cat

Escola Montessori
de 0 a 3 anys
www.elpetitprincep.cat



AGOST 202014 FESTA MAJOR

La festa major ja té una edat i els 
aniversaris s’acumulen. Se cele-
bra la primera dècada del Ball de 
Bastons, el Tren Blau, l’associació 
de danses d’arreu del món Pas-
saltpas i el Rajol. També s’hi suma 
l’Agrupació Sardanista de Grano-
llers, amb mig segle d’existència i 
una ballada per la pau.

La festa s’allarga per davant, 
separant el repte i el pregó. Els 
Blaus declaren Granollers terri-
tori komantxe i a les propostes ja 
conegudes sumen el primer con-
curs de decoració i engalanament 
de balcons (que l’any següent es 
farà extensiu als dos colors de la 
festa) i el joc familiar els Píxels 
Blaus. Els Blancs deixen marca i 
inauguren el llançament de ra-

joles, despleguen la Paranoia de 
Blancs, el concurs de monòlegs o 
el ral·li fotogràfic Tres clics.

L’any que el socialista Josep 
Mayoral accedeix a l’alcaldia el 
Museu es transforma en el centre 
de difusió i promoció de la festa. 
La decisió és acollida amb dispa-
ritat d’opinions però atreu més 
de 14.000 visites, també amb el 
Teatre Auditori a ple rendiment. 
Aquell any es distribueixen més 
de 4.000 tatuatges a l’aigua amb 
la imatge de la festa. ❉

UNA HISTÒRIA D’ANY EN ANY (VI)  LA FESTA S’ALLARGA PER DAVANT, TOT SEPARANT EL REPTE DEL PREGÓ,  I OBRE LA TROCA

Més que consolidada i en creixement

2004
INICI MÉS LLARG

AMGR / TONI TORRILLAS

El clan McHagum dels fòssils blaus és un dels grups més veterans de les 

colles de Blancs i Blaus –22 anys–, però la creació de subcolles que orga-

nitzen autònomament els seus actes va començar a créixer sense parar a 

partir dels anys 90, i és una de les claus de l’èxit de participació de la Festa 

Major de Blancs i Blaus.

2005
MÉS GRUPS

La colla blanca potencia l’Esperit 
Blanc, la Canya Blanca o les Cares 
Blanques, alhora que presenten 
la seva patrona, la Neus Blanca. 
Obligats per la situació de seque-
ra, se celebra el primer Correai-
gua sec de la història.

Els Blaus viatgen amb la Línia 
Blava i creixen amb la incorpora-
ció de cinc colles noves, sumant 
un total de 22 grups autònoms 
que ofereixen espectacles ambici-
osos com el Moulin Blau o el joc 
d’investigació i recerca Qui cony 

ha estat?. 
En l’any del 20è aniversari del 

Concurs de Rajolers i el jove rajoler 
Blau Miquel Locubiche, antic apre-
nent de Joan Josep Biscarri, s’alça 
amb la victòria per primera vegada.

Els Diables de Granollers cre-
men el correfoc del 20è aniversa-
ri amb les tres colles –la infantil, 

AMGR / TONI TORRILLAS

ASSISTENTS AL REPTE  Els infants, vestits amb el color de la colla, són els primers en animar

la jove i la gran–, la incorporació 
d’antics membres i una especta-
cular encesa de lluïment.

Després de gairebé 20 anys, les 
dues parelles de gegants de la ciu-
tat renoven el vestuari, dissenyat 
per la modista Francina Morell.

Es decideix que la festa major a 
internet no tingui data de caduci-
tat i el web estigui a l’abast d’un 
clic durant tot l’any i amb contin-
guts actualitzats periòdicament. ❉

2006
TROBALLES

2007
OBRE LA TROCA

Els Blaus organitzen el 
seu programa al voltant 
d’un fet real: la troballa d’un 
cap del déu Bacus a les excavacions 
de la plaça de l’Església. “Ha estat 

tota una revelació. I ara sabem 

que els Blaus venim de la tradi-

ció més granollerina, perquè els 

romans, els nostres avantpas-

sats i fundadors de Granollers, 

ja adoraven Bacus, com nosal-

tres el nostre sant Blau, l’hereu 

directe de la follia”.
Els Blancs aposten per la Sinto-

nia Blanca, amb la música com a 
bandera, i organitzen la Gran Cor-
reguda (una cursa de gairebé un 
quilòmetre amb els participants 
nus), la primera trobada de ge-
gantons i els 20 anys del Correai-
gua, amb el mestre Martí Ventura 
tocant en directe acompanyant 
del saxofonista Llibert Fortuny i 
el seu grup.

I encara més aniversaris: el 15è 
dels Xics de Granollers, el 10è de 
les Dames de Foc, el 15è del Bailo 
i el 10è dels Draguets. ❉

Les entitats estrenen el Centre de 
Cultura Popular i Tradicional la 
Troca, al complex Roca Umbert 
Fàbrica de les Arts, un equipa-
ment de 1.800 metres quadrats 
concebut com un punt de trobada 
de les entitats d’arrel.

Els Blancs enlairen la festa 
ocupant el cel i inspirant-se 
en l’àlbum de Tintin Objec-

tiu: la Lluna, mentre que els 
Blaus escampen la seva es-

sència per tota la ciutat.
Neixen les Blauceltes i el 

grup Blautufarra incorpora a la 
colla un “gegant diferent”, en 
Farras, un personatge articulat 
concebut per la companyia de te-
atre Artistras de la Garriga.

La colla del Drac de Granollers 
adopta la Granota de Can Bassa, 
una figura construïda el 1995 per 
amenitzar la festa de Sant Joan 
del barri. És l’any de l’actuació de 
Manolo Escobar. ❉

Els Blaus organitzen el 
seu programa al voltant 

Els Blancs enlairen la festa 
ocupant el cel i inspirant-se 
en l’àlbum de

grup Blautufarra incorpora a la 
colla un 

2008
DE REFERÈNCIA

La Festa Major de Blancs i Blaus 
arriba al quart de segle amb una 
vitalitat envejable i convertida en 
una de les festa majors de refe-
rència al país. Els Blancs articulen 
el seu programa al voltant d’uns 
petits personatges, els Blanctuns. 
Els Blaus posen en valor la me-
mòria d’aquests 25 anys, “amb 

orgull i humilitat”.
El Museu acull l’exposició 25 de 

25. Cartells de la festa major i l’es-
tudiós Paco Cruz amb els textos i 
el fotògraf Pere Cornellas amb les 
imatges basteixen a quatre mans 
el llibre Els Blancs i els Blaus. Gra-

nollers. La festa major, entre la 

tradició i la innovació, amb pròleg 
del fondista Ramon Parellada.

La Botiga de Festa Major es 
trasllada a la Casa de Cultura Sant 
Francesc i es representa l’obra de 
teatre Germanes. ❉

2009
DEBAT SOBRE FUTUR

Una edició marcada pels efectes de 
la crisi econòmica, però també pel 
debat sobre el futur de la festa.

També presenta canvis d’esce-
naris amb motiu de la conversió en 
àrea per a vianants al centre. L’es-
tirada de corda i la passada de ra-
joles es traslladen al carrer Alfons 
IV. Les cercaviles tenen nou recor-
regut i la fira d’atraccions es mou a 
una nova ubicació al Parc Firal.

L’any que es decideix eliminar 
les nits golfes, els Blancs fan la 
primera cremada dels instituts i 
l’espectacle Paranoia. Els Blaus 
contraataquem amb una ambicio-
sa versió de la cremada de l’Ajun-
tament, recuperen la gimcana Mo-

bilitza’t i l’espectacle Versió 3.0. ❉

2010
ESCENARIS RENOVATS

Es renoven escenaris, com les pla-
ces de la Corona, Maluquer i Salva-
dor, i Perpinyà i, sobretot, el carrer 
Anselm Clavé, ara convertit en 
passeig. Les proves de competició 
hi retornen. 

Les efemèrides destacades són 
els 25 anys dels Diables de Gra-
nollers (amb exposició al Museu 
inclosa: Diables! 25 fent foc) i del 
Concurs de Rajolers. 

La Botiga de la Festa Major tor-
na a canviar de seu i es trasllada 
momentàniament a la Sala Tara-
fa. L’editorial Alpina publica l’an-
tologia El Relat de Festa Major de 

Granollers. 10 anys. L’imitador Pep 
Plaza hi posa el toc d’humor. ❉
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Amb ganes de tornar-nos a veure!
Obrim portes a l’atenció presencial:

només cita prèvia

estabanellenergia.cat

Truca’ns al

900 250 260

Contacta’ns

atc@estabanell.cat

Reserva
la teva cita

via web o per telèfon. 
I recorda!

Pots seguir fent totes
les gestions on-line

i via trucada.
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Els Blancs asseguren tenir la clau 

de la festa i els Blaus bufen fort. A 

més, Jordi Galí passa el testimoni 

al seu germà David Galí.

L’estirada estrena corda nova, 

de 100 metres de llargada, per 

reposar la vella, deteriorada per 

anys d’estira-i-arronsa.

La Traca dels 1.000 metres can-

via de recorregut i es desplega 

des del parc de Ponent, passant 

pel carrer de Torras i Bages i mo-

rint a la plaça de la Corona.

Se celebra la primera edició del 

Correllets i del Concurs d’Apa-

radors de festa major i arriba el 

20è aniversari dels Xics de Grano-

llers i el 10è del Drac Petit.

La Casa de Cultura Sant Fran-

cesc torna a ser el punt de venda 

i seu de La Botiga de Festa Major.

Los Sirex i Los Mustang posen la 

nota generacional i nostàlgica. ❉

UNA HISTÒRIA D’ANY EN ANY (VII)  EL NOMBRE D’ACTES FAN LA FESTA INABASTABLE, PERÒ APTA PER A TOTS ELS GUSTOS I PÚBLICS

La dècada abans 
del parèntesi
2011
NEIX EL CORRELLETS

2012
FIL TEMÀTIC
Es constitueixen els Blautònics, 

els Blaucànics i els Blaumaníacs, 

un grup que fa activitats com el 

Granollers Express. I els Yin-Yang 

Blaus són els més matiners, fanà-

tics del tai-txí. Joan Rovira es re-

ARXIU / XAVIER SOLANAS

CORRELLETS  La prova va néixer a principis d’aquesta dècaca i ha anat guanyat adeptes, fins a l’edició virtual d’enguany

PERE CORNELLAS

ENDINSATS  L’arribada del seguici a la Porxada, entre capgrossos

2013
PÚBLIC FAMILIAR

La festa del 30è aniversari de 

Blancs i Blaus dedica una atenció 

especial als actes programats en 

horari de tarda, pensats per a un 

públic familiar i fins i tot nadons.

Blancs proposen l’iPlec, l’aplec 

del segle XXI, una combinació de 

2014
MÚSICA AL CARRER

Els Blancs proposen que cadascú 

interpreti un paper en un conte 

gens convencional, una història 

que supera la ficció. Estrenen la 

primera edició del Festival In-

ternacional de Música al Carrer 

(FIMAC) i organitzen un equip 

d‘investigadors per resoldre el 

misteri de la desaparició de la 

Neus Blanca. Blaus belluguen i 

fan bellugar amb la Royal Blau-

harmonic Orchestra, el joc de l’As-

sassí del pinzell i la Denominació 

d’Origen Blava.

La Colla del Ball de Bastons i 

l’entitat Passaltpas bufen 20 es-

pelmes i en acabar la festa major 

el rajoler Biscarri anuncia la seva 

retirada com a Bailo Blau.

El celoní Joan Colomo posa la 

banda sonora amb el seu pop rock 

independent. ❉

2015
MÉS DE 200 ACTES

Fem-la gegant!, s’exhorta des de la 

imatge del cartell i l’imperatiu es 

compleix rigorosament: el progra-

ma supera les 200 activitats i es fa 

inabastable i per a tots els gustos.

Els Blancs proposen viatjar amb 

el passaport de la Festa Blanca, 

incorporant la plaça del Peix als 

espais de la festa i transformant-la 

en un barri mariner, amb un xirin-

guito, una subhasta de peix, un so-

par a la fresca i un concert de rum-

ba catalana en tribut a Gato Pérez.

Els Blaus pretenen capgirar 

la ciutat, confondre el dia i la nit 

amb diferents espectacles diaris 

de producció pròpia i formats di-

ferents però on la participació és 

la protagonista.

Es commemora el 30è aniver-

sari del Concurs de Rajolers amb 

un mosaic fet amb la participació 

del públic, en una edició més àgil 

i dinàmica retransmesa en directe 

per televisió.

Els Diables de Granollers recu-

peren la carretillada per encendre 

l’espurna dels trenta anys. També 

és el 10è aniversari del grup Toc-

DeDena i la Guita Xica fa cinc anys.

Les gegantes Damiana i Plàci-

da estrenen ball per agrair nous 

rams, neixen els Taka Taka Chom-

bo i se celebra la primera edició 

del sopar jamaicà i el sopar de fi 

de festa torna al parc Torras Villà.

Als productes de la festa s’hi 

suma la cervesa, una cream ale 

elaborada pels propietaris de la 

botiga Cervesa Sobre Tot. 

La banda sonora de la festa té un 

clar color català amb Brams, Mazo-

ni, Cesk Freixas, Gertrudis i Doctor 

Prats i els incombustibles Miven, 

el conjunt local creat pels germans 

Bonaventura i Miquel Martínez, 

celebren el seu 50è aniversari. ❉

Alguns artistes i grups semblen mantenir un idil·li amb la festa major granollerina 
–i amb els programadors–. Van ser contractats en algun moment i han anat tor-
nant, mantenint una fidelitat envejable. Sense cap mena de dubte qui encapçala 
aquest rànquing és l’actor Joan Pera, sigui en solitari o bé formant parella còmica 
amb Paco Morán, desaparegut el 2012. De fet, el 2015 Pera va celebrar els seus 
50 anys de professió a Granollers. A la ciutat s’han vist els espectacles La extraña 

pareja (1999), La jaula de las locas (2002), Mamaaá (2004), Matar al presidente

(2006), El show de Joan Pera (2008), El sopar dels idiotes (2009), Visca els nuvis

(2011), Violines y trompetas (2012), La extraña pareja (2014) i Fer riure és un art

(2015) –i, fora de festa major, L’avar (2016).
Tot seguit la classificació inclou altres repetidors: La Salseta del Poble Sec (en 

algunes edicions amb doble concert, de tarda i de nit), el monologuista Dani 
Pérez, Pepe Rubianes i Quico el Cèlio, el Noi i el Mut de Ferreries.

Altres companyies i artistes que han vingut en més d’una ocasió (tret dels 
Miven, que juguen a casa) són La Fura dels Baus, Tricicle, Dagoll Dagom, el Mag 
Lari, Los Rebeldes, el bailaor Jesús Cortés, la Troba Kung-Fú, La Vella Dixieland, 
el mentalista Anthony Blake, Gertrudis, Huapacha Combo, Ángel Pavlovsky, Los 
Diablos i Catfolkin, entre d’altres.

tira com a cuiner de l’arrossada, 

davant l’agraïment de tothom.

S’introdueixen canvis en les ba-

ses del jurat secret i la festa amplia 

més el seu reflex a les xarxes soci-

als través d’un concurs de fotogra-

fia a Instagram que premia la qua-

litat i l’originalitat de les imatges.

L’humor absurd de la parella 

Faemino y Cansado encaixa com 

un guant en el difícil context socio-

econòmic que s’està vivint. ❉

Els artistes habituals

tradició i avantguarda, d’arrel cul-

tural i modernitat. 

Els Blaus desperten la bèstia 

al Zoo Blausentralparc “per des-

cobrir les espècies autòctones 

de la fauna blava i interactuar 

amb elles” i activen un web espe-

cial per recollir la memòria histò-

rica de la colla. També irrompen 

els joves bombers, infermers i 

policies de les Forces Blaves d’In-

tervenció (FBI). ❉
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La festa as-

soleix el seu 

zenit, amb més de 

240 actes programats.

Blancs transformen 

Granollers en un plató cinematogrà�ic i estrenen 
una festa de pel·lícula, incloent-hi 

la gala dels Premis Galí. Els Blaus 

recuperen el porró com a símbol 

universal i es proposen com objec-

tiu que esdevingui una emoticona 

de WhatsApp, amb campanya a 

Change.org inclosa. 

El Correvent s’incorpora a les 

proves puntuables al mateix temps 

que neixen els Cucots, les Nimfes 

Blanques, els Esquilats i la Corda 

Blava; Piula Blava recupera la Cre-

mada de l’Ajuntament –això, sí, en 

format de mapping– i se celebra la 

primera edició de l’Electropark.

Els Xics de Granollers festegen 

el seu 25è aniversari alçant un pi-

lar de 4 aixecat per sota durant el 

Concurs de Rajolers, rememorant 

l’edició del 1990. El Correaigua 

celebra els 30 anys amb música 

en directe, el Concurs de cuina de 

peix i bacallà arriba als 20 anys, 

el Club de Rol Menrood celebra el 

quart de segle, les Dames de Foc 

repassen els seus primers 20 anys 

de vida amb l’espectacle 20th Cen-

tury Foc i els Blautònics fan 5 anys.

Els Gegantons presenten el ter-

cer gegantó de la colla, en aquest 

cas la primera gegantona, la Rita.

L’empresa granollerina Dolo-

res Enterteintment desenvolupa 

l’aplicació per a mòbil el Joc de 

Blancs i Blaus. Entre els especta-

cles, la representació de l’obra de 

teatre Caiguts del cel i el concert 

d’Hotel Cochambre. ❉

UNA HISTÒRIA D’ANY EN ANY (i VIII) APLICACIONS, ‘MAPPINGS’ I MÚSICA ELECTRÒNICA IRROMPEN AMB POTÈNCIA EN EL PROGRAMA

La necessària 

transformació en 

l’era dels mòbils

2016
MÉS DE 240 ACTES

TONI TORRILLAS

FLAIXOS  La Porxada s’omple de llum amb els mòbils i la participació de milers de persones 

2017
TREBALL EN EQUIP

L’any que els Blaus ploren la des-

aparició del seu excap de colla 

Lluís Bertrans, els Blancs prenen 

la decisió de prescindir d’aquesta 

figura, per visibilitzar un sistema 

2018
DONES AL PODER

Aquesta edició serà recordada 

per les iniciatives d’empodera-

ment de les dones i la reivindica-

ció feminista. Una edició que és 

fotografiada, relatada, retrans-

mesa i explicada, més que mai, a 

través de les xarxes socials.

Els Blancs organitzen el festival 

SenseCap, un model d’acampada 

amb glamur. El leitmotiv dels seus 

rivals són els anys 80 i una nos-

tàlgica Movida Blava que recorda 

proposa l’origen de la festa i “la 

ARXIU / XAVIER SOLANAS

2019
AMB PERSPECTIVA 

Blancs inventa la Factoria blanca 

per fer una festa més reivindicati-

va. Blaus l’ambienta a cal Got, una colònia tèxtil �ictícia de principis 
del segle XX. La lluita obrera, els 

sindicats, la vaga general i els pi-

quets inspiren les activitats festi-

ves d’aquesta edició.Es produeix una �ita històrica: 
els Blaus guanyen l’estirada de 

corda després de 16 anys de do-

mini blanc.

(2020)
EL PARÈNTESI

Després d’anys de creixement en 

participació, en actes i en vinguts 

d’arreu per viure la festa major 

de Blancs i Blaus, a principis de 

2020 ningú sospitava que arribaria 

l’agost i enyoraríem aquest gran 

moment col·lectiu de Granollers. 

Enguany, la Covid-19 ha obligat a 

fer un (Parèntesi), un moment per 

agafar forces per a l’any vinent, tot i 

mantenir la flama de la cultura viva 

amb una programació reduïda. ❉

La festa as-

soleix el seu 

zenit, amb més de 

240 actes programats.

Blancs transformen 

Granollers en un plató 

MÉS DE 240 ACTES

de funcionament basat en el 

treball en equip.

Els primers es vesteixen 

de científics per incitar tot-

hom a l’experimentació, men-

tre que els rivals recuperen 

l’essència de la colla reivin-

dicant el mercat i la cultura 

de carrer.

La colla jove dels Diables 

de Granollers festeja els 25 

anys d’història amb una carreti-

llada especial; el grup Paranoia 

celebra el seu 20è aniversari amb 

l’espectacle The Big Blanc i tam-

bé se celebra el 15è aniversari de 

la Guspira; el Farras celebra 10 

anys amb una festa per als més 

petits i els capgrossos restaurats 

del Corb i la Granota reapareixen 

coincidint amb el 35è aniversari.

Se celebra la primera edició del 

Blaus Sound System Festival 

de música jamaicana, els Blaus 

recuperen la figura de l’Encanta-

dor de la ciutat i s’incorporen els 

grups Blancat, Gresquers, Zuteko, 

Nakaitz, Punkoats, 33RPM, Blau-

cops, Blaus 360, Blautasu-

nai Proyecto X.

La proliferació d’ac-

tituds masclistes 

amoïna i per pri-

mera vegada es 

redacta un protocol 

contra les agressi-

ons sexistes. També 

s’habilita el Punt G, 

d’ajuda en casos de vi-

olència masclista i tam-

bé en qüestions relaciona-

des amb el consum de drogues. ❉

Nakaitz, Punkoats, 33RPM, Blau-

cops, Blaus 360, Blautasu-

La proliferació d’ac-

tituds masclistes 

amoïna i per pri-

mera vegada es 

redacta un protocol 

contra les agressi-

ons sexistes. També 

s’habilita el Punt G, 

d’ajuda en casos de vi-

olència masclista i tam-

mobilització al carrer”.

Triple aniversari pels Amics 

dels Gegants i Capgrossos de Granollers: els Gegants Grossos 
arriben al mig segle amb nou ves-

tuari, l’entitat que els fa ballar en 

celebra 20 i el Ball de Giravoltes 

en fa 30. També és el 25è de la 

Gralla de Foc i Disco Inferno arri-

ba a una dècada de vida.

La Cronoescalada torna 20 anys 

després i es bateja la nova gegan-

tona de la colla dels Gegantons de 

Blaus, pensada per a la mainada.

Es creen més grups que mai: Amarruk, Blancdà-
lics, Batek, Dametes, 

la Grupeta, Llunàtics, 

Suricates, Blaupant-

hers, Blautrapelles, 

Saures, Hblauo, 

Pinkblaus i Vikings

Granollers rep 

la visita del foraster 

Quim Masferrer i els 

concerts tenen com a pro-

tagonistes Mojínos Escozíos, To-

meu Penya i Oques Grasses. ❉

En l’any de la mort de l’histò-

ric rajoler Blanc, Amador Galí, un molletà �ill de quatre generacions 
de rajolers, el popular Pep Callau 

celebra els primers 25 anys com a 

speaker o�icial de la gresca. Tam-
bé se celebra el 5è aniversari del 

Va de rams i neix el nou grup Au-

rembiaix.

Per primera vegada, ni l’alcalde 

ni cap representant polític for-

men part del jurat, que està inte-

grat únicament per set persones 

de la societat civil.

En l’àmbit musical, la Balkan 

Paradise Orchestra i Carles Belda 

són els protagonistes de les nits 

de concerts.  ❉
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Suma’t a 
l’Operació Aigua!
L’exposició Operació Aigua vol conscienciar als visitants sobre la 

situació actual i futura de la disponibilitat d’aigua, dels usos i abusos 

que en fem com a societat i de l’impacte que aquests tenen en el 

medi natural. L’exposició està dirigida al públic general, posant un 

èmfasi especial en el públic familiar i escolar.

SOREA i el Museu de Ciències Naturals de Granollers us convidem 

a visitar aquesta exposició que inaugurem l'1 d’octubre.

Dijous 1 d’octubre

18.30h
Inauguració de l’exposició 

Operació Aigua.

18.45h
Xerrada “L'escalfament del planeta 

i el seu impacte en els recursos hídrics” 

a càrrec d’Alfred Rodríguez Picó.

Museu de Ciències Naturals de 

Granollers (Carrer Palaudàries, 102. 

Jardins Antoni Jonch Cuspinera)

Exposició oberta fins al 21 d’octubre 
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Per les mostres de
suport que hem rebut

moltes gràcies!

#elteuhospital

–Com recordeu la vostra prime-

ra festa?

–Pere Cornellas [PC]: El 1983 
gairebé no hi havia fotògrafs, i 
molt poca gent al carrer. La gent 
encara no entenia la dinàmica de 
les colles. La gran sort és que el 
jovent que ho portava hi va posar 
molta imaginació i entusiasme 
i van comptar amb personatges 
de generacions més grans, com 

C.R.

RETRATANT LA FESTA LA MIRADA RERE L’OBJECTIU DE CINC FOTOPERIODISTES QUE FA DÈCADES QUE VIUEN LES ACTIVITATS DE BLANCS I BLAUS DES DE PRIMERA FILA, PERE CORNELLAS, RAMON FERRAND

“La digitalització ha democratitzat les imatges”

Kirman, un concert de jazz a la 
Porxada… Als anys 80 i 90 també 
en vaig fer algunes, però encara 
no eren el que ha acabat sent. 
–Toni Torrillas [TT]: Vaig debutar 
l’any 90 o 91 i no l’he deixada de 
fer mai. He vist l’evolució d’una 
festa molt petita, amb actes que 
avui serien impensables, com el 
Repte al pati del Casino o l’estira-
da de corda al carrer Santa Anna. 
–Griselda Escrigas [GE]: Jo vaig 
començar fa 25 anys, per substi-
tuir el Ramon quan era de vacan-
ces. Havia fet festes majors a al-
tres pobles de la comarca, però la 
de Granollers em va sobrepassar, 
perquè no hi estava acostumada. 
Va ser molt intens, però també em 
va enganxar. I des de 1995 he fet 
totes les edicions.
–Xavier Solanas [XS]: Revista del 

Vallès va començar a encarre-
gar-me fotos el 94 o 95. Era una 
festa major molt més avançada, 
amb moltíssima gent i uns actes 
molt semblants als actuals i que 

ja  coneixem tots. Des d’aleshores 
també les he fet totes.
–I algun acte que preferiu evitar?

GE: Per la càmera, els actes d’ai-
gua i de foc.
RF: Sí, no em fan gràcia els cor-
reaigues, perquè corres el risc 
que et remullin a tu i a l’equip, 
que és el pitjor.
XS: No és que em molesti fer els 
actes de nit, però sí que m’agrada 
treballar de dia per després estar 
lliure i poder gaudir una mica de 
la festa.
PC: Intento no anar als actes de nit. 
Massa gent i actituds incíviques.
TT: És evident que els actes a par-
tir de certa hora de la nit poden 
propiciar l’incivisme, i això s’hau-
ria d’evitar. Per altra banda, hi ha 
actes, com la cerimònia d’inici, en 
què la cercavila és massa llarga. 
Amb tots els respectes i tota la il-
lusió que hi vulguin posar, crec que 
hauria de ser una cosa a revisar.
–De fet, Toni, tens fama de ser 

el fotògraf que s’ha menjat més 

el mestre Ruera o l’Esteve Ferrer. 
Això va ajudar a fer pinya.
–Ramon Ferrandis [RF]: A les del 
1983, 1984 i 1985 jo hi era, treba-
llant com a freelance per al Plaça 

Gran. Però fins aleshores no havia 
vist cap festa major a Granollers 
perquè ningú no hi venia, no te-
nia cap anomenada a la comarca. 
Vaig fotografiar el pregó, cercavi-
les, van venir trabucaires, el fakir 

La festa major de Granollers és una font inesgotable de situacions, 

escenaris, fets i rostres. I gairebé tots els expliquen amb imatges 

aquests cinc fotoperiodistes amb moltes hores de vol. L’any 1983, 

durant el primer enfrontament pacífic entre Blancs i Blaus, Pere 

Cornellas ja era a peu de carrer, com a fotògraf aficionat. Des 

d’aquell mateix instant es va convertir en un incondicional. Tot el 

contrari que Ramon Ferrandis, l’excap de fotografia d’El 9 Nou, que 

se l’ha estalviada tant com ha pogut. Ara ha aprofitat els mesos de 

confinament per escanejar bona part del seu ingent arxiu d’imatges, 

incloses les edicions més antigues de la festa granollerina.

Toni Torrillas és una de les persones que més l’ha retratada, des 

de tots els angles possibles. La generació més jove i fresca està 

representada per la mirada de Griselda Escrigas, que també publica 

a El 9 Nou, i Xavier Solanas, fotoperiodista de la desapareguda 

Revista del Vallès i actualment al SomGranollers. –per Carles Riobó

LES CINC MIRADES  Ramon Ferrandis, Xavier Solanas, Toni Torrillas, Pere Cornellas i Griselda Escrigas

hores de festa major…

TT: Dels que quedem en actiu, 
segurament sí. Potser el Pere em 
guanya, per edat. Però sí. Recordo 
la Nit Golfa de 1998 amb el Chaval 
de la Peca al parc de Ponent, vaig 
arribar a casa completament de 
dia, amb el temps just de carregar 
bateries i tornar a sortir.
PC: Quan preparava el llibre de 
fotografies de la festa major, els 
anys 2005 i 2006, vaig fer tots els 
actes, i vaig acabar esgotadíssim. 
Vaig dir-me que mai més. Per aca-
bar-ho d’adobar, hi ha els actes 
paral·lels, que no surten al pro-
grama, de manera que avui ja és 
impossible cobrir-ho tot.
–Us deu haver passat de tot. Re-

cordeu alguna anècdota?

GE: Suposo que com tots els fotò-
grafs, arribar al primer Correai-
gua sense saber ben bé de què va 
i acabar xopa de dalt a baix.
PC: Quan es feia l’estirada de cor-
da al carrer Santa Anna jo estava 
dalt d’un balcó, perquè allò és molt 
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E PRIMERA FILA, PERE CORNELLAS, RAMON FERRANDIS, TONI TORRILLAS, GRISELDA ESCRIGAS I XAVIER SOLANAS

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

La més icònica

EL 2012 TONI TORRILLAS VA CAÇAR UNA FOTO AL VOL D’UN PARELL 
de vailets al carrer, el què en l’argot fotoperiodístic es coneix com un robat. 

Aquella instantània va saber captar molt bé l’essència de la festa de Blancs i 

Blaus, una combinació de rivalitat i alhora d’harmonia entre colles. En definitiva, 

va fer bo el tòpic que diu que una imatge val més que mil paraules. Torrillas 

explica que possiblement és la foto més difosa de la festa granollerina, de 

vegades amb permís… i moltes altres, sense. “Realment ha corregut molt. 

Ha sortit reproduïda en premsa, en anuncis i sempre és una de les primeres 

que apareix en la cerca d’imatges de cercadors com Google”. Feu la prova...

T.T.

estret, i de cop i volta la corda es 
trenca i resulta que l’havien lligat a 
una pilona. A partir d’aquell any la 
van traslladar a la carretera. I una 
vegada, fotografiant el Concurs de 
Rajolers a peu de pista, al pavelló 
de parquet, va aixecar-se un home 
de la colla blanca dient que jo, com 
a Blau, estava influint en la prova… 
i em van fotre fora!
–Com és la relació amb les colles?

GE: Intentem ser equitatius i treba-
llem des de la imparcialitat. Jo no 
sóc de cap colla, m’agrada la festa 
major i veure com la gent gaudeix. 
Però sempre hi ha els comentaris 
de si hem publicat més fotos de 
Blancs o més fotos de Blaus.
–La festa va cap als primers 40 

anys. Aquestes quatre dècades 

han estat també les de la revo-

lució digital, del rodet de pel·lí-

cula a la targeta de memòria. 

GE: Ens va canviar molt. Per fes-
ta major treballàvem dues o tres 
persones i diumenge a la tarda jo 
em trobava molts rodets que s’ha-
vien de revelar i editar. A més, en 
aquella època les fotografies les 
escanejaven a Vic, havia de venir 
un taxi i portar tot el material allà. 
Se’ns feia molt complicat treba-
llar així. Quan va arribar el digital 

podia estar a la redacció, rebent 
les imatges per correu electrònic.
RF: Als primers anys hi havia en 
Pere, l’Antonio Alcalde i jo, i oca-
sionalment l’Esteve Gironella, 
el Pere Espaulella i el Toni Sala. 
Érem quatre i disparàvem analò-
gic, naturalment. Amb un rodet 
de 36 fotos cobries quatre actes. 
Ara, amb les targetes de memòria, 
en els primers dos minuts ja n’has 
fet el doble.

TT: Tecnològicament tenim molts 
avantatges amb el digital, i amb 
una immediatesa que no teníem. 
A més, estem treballant amb unes 
sensibilitats que eren impensa-
bles en pel·lícula. Abans el flaix era 
imprescindible i avui gairebé està 
en desús. Ara pots fer unes fotos 
espectaculars, molt millors, amb 
llum natural o amb poca llum.
–Ara heu de competir amb mul-

titud de càmeres particulars 

amb moltes prestacions i tam-

bé amb els telèfons mòbils…

PC: Això vol dir totes les llumetes 
enceses dels mòbils al Correfoc o 
al Correaigua, només veus braços 
alçats. I la foto nocturna que a mi 
m’interessa, amb l’efecte visual de 
les espurnes, me l’aixafen. I des-
prés també hi ha el típic personat-
ge que sempre se’t posa al davant.
TT: Sí, aquesta gent fan molta nosa. 
T’aixequen el braç o fan servir el 
flaix i tot plegat t’espatlla la foto, 
perquè només veus que llumetes. 
Però al mateix temps no considero 
que ens estiguin fent la competèn-
cia perquè moltes d’aquestes fotos 
no tenen qualitat ni tècnica, i van 
a parar a un compte d’Instagram o 
de Twitter de manera instantània i 
demà ja no tenen cap valor.
PC: Nosaltres venim de l’analògic 
i sabem el que costa fer una foto; 
per tant, racionalitzem, no dispa-
rem a tort i a dret. D’altra banda 
estic molt content dels nanos que 
pugen, que tenen una tècnica bru-
tal i amb qui m’encanta treballar. 
Abans els grans que jo coneixia 
eren uns déus i no t’hi podies acos-
tar. En canvi, ara no. La digitalitza-
ció ha democratitzat, tothom està 
al mateix nivell. Ara bé, no tothom 
pot escriure una novel·la i no tot-
hom pot fer bones fotos.
–Quantes fotografies podeu arri-

bar a fer durant una festa major?

RF: Milers, segur.
TT: Un any ho vaig comptar i 
me’n van sortir 12.000 i escaig, 
entre bones i dolentes.
–Després de tants anys, costa 

trobar un enfocament original, 

un angle diferent?

GE: Sí. A mi em motiva molt l’es-
tirada de corda i sempre acabo 
amb els mateixos personatges 
del davant, que són els que criden 
més l’atenció. Però tinc la sensa-
ció que m’estic perdent tota l’altra 
gent de la filera. M’agradaria tro-
bar punts de vista diferents, però 
sé que la foto que ha de sortir de 

l’estirada de corda és aquesta i 
l’he d’assegurar. Això fa que els 
professionals ens limitem molt, i 
en canvi els fotògrafs que no van 
per encàrrec crec que s’hi poden 
lluir molt més i anar als detalls.
TT: Hi ha actes en què ja saps que 
la foto és aquella i no una altra. 

L’exemple seria la trobada cas-
tellera. La foto és des del balcó i 
amb un objectiu angular, enqua-
drant el castell i la plaça al darre-
re. Crec que he provat tots els an-
gles possibles i aquesta és la foto. 
Ara ja no provo res més.
PC: Un any a la Rajolada vaig fer 
una foto del peu enfangat d’un rajo-

ler, amb les espardenyes de betes. 
Aquella imatge va ser trencadora 
i se’n va fer un pòster. Com que jo 
vinc de pagès, crec que s’hi percep 
el concepte de treball tradicional i 
en segon terme la gent, la festa.
–Com valoreu l’anul·lació de la 

festa en el seu format habitual?

PC: És un reflex del que està pas-
sant, no queda aïllada del context 
mundial. Estic molt ensorrat per-
què no podré sortir de festa, però 
alhora content que s’hagi pres 
aquesta decisió perquè no fer-ho 
comportaria problemes.
GE: En el fons, ho agraeixo perquè 
l’any que ve encara la gaudirem 
més. És un descans que vindrà bé 
a tothom, també als que l’organit-
zen i als qui hi treballem, per tor-
nar-hi amb més empenta i amb 
més ganes.
XS: La festa major sempre és una 
tornada de vacances amb un in-
centiu. Tornes a treballar però 
també amb ganes de festa i això 
ho trobarem a faltar. ❉

PERE CORNELLAS

BALL DE GIRAVOLTES  Un dels actes més emotius captat en ple moviment

“Un any vaig comptar

quantes fotografies vaig 

fer en una edició i me’n 

van sortir 12.000 i escaig”

“La festa major és sempre 

un incentiu a la tornada 

de vacances. Treballes, 

però amb ganes de festa, 

i ho trobarem a faltar”
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CAPS DE COLLA  LES CARES VISIBLES D’UN ESFORÇ COL·LECTIU I DESINTERESSAT QUE VA MÉS ENLLÀ DELS NOMS I COGNOMS

La paritat, l’assignatura pendent
L’any passat les colles van voler posar l’accent de manera especial 

en la reivindicació de la condició femenina i el seu empoderament. 

Certament, encara hi ha molt camí a recórrer en aquest àmbit. Un 

senzill repàs a la relació dels caps de colla fa ben palès que la paritat 

és encara una assignatura pendent, per bé que la presa de decisió en 

aquests grups és consensuada i a les juntes hi ha molta representació 

femenina. Tot i això, en el decurs d’aquestes gairebé quatre dècades 

només dues dones hi han aconseguit arribar. En 37 edicions -enguany 

hauria d’haver arribat la número 38- han passat pel càrrec 26 caps 

de colla, sempre en solitari, tret d’alguna excepció per part de la colla 

blanca. El blau Paco Cruz i la blanca Marta Sendra han encapçalat 

els mandats més longeus. Aquestes són les identitats d’un esforç 

col·lectiu i desinteressat que segurament no s’hauria de resumir en 

simples noms i cognoms. Potser per aquest motiu el 2017 la colla 

blanca va prendre la decisió de prescindir d’aquest figura en favor 

d’una direcció més assembleària. 

A la dècada dels 80 la colla dels 
Blancs tenia molt pocs membres i 
eren molt joves. La figura del cap 
de colla no existia com a tal, es va 
anar configurant amb el pas del 
temps i no es va institucionalitzar 
fins anys després. En els primers 
moments formaven la pinya Joan 
Bretcha, Pepus Costa, Marta 
Felip, Miquel Illa, Pitu Llobet, Rosa 
Llobet, Anna Podall, Alba Porta, 
Carles Ribell i Vicenç Sala, entre 
altres. Tothom feia de tot i el cap 
de colla era un càrrec que tenia 
poques atribucions (una d’elles 
era acompanyar al pregoner 
durant la cercavila). Entre 1983 
i 1995 les responsabilitats a la 
colla blanca van ser compartides 
entre diferents persones.

Els 80 
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Amb la recuperació dels ajun-

taments democràtics, gairebé 

tot estava per fer. També revifar 

unes festes majors endormisca-

des, somortes. Durant els primers 

quatre anys de la represa, entre 

1979 i 1982, l’Ajuntament de Gra-

nollers va optar per identificar 

un tema que articulés temàtica-

ment la festa (els 125 anys del 

ferrocarril, l’exposició en record 

de la Unió Liberal, la restauració 

dels gegants petits…), alhora que 

descentralitzava el programa or-

ganitzant les activitats als barris.

L’adopció de la juguesca entre 

colles subverteix aquest model. A 

partir de 1983 es planteja la idea 

de no dispersar la festa, sinó con-

centrar l’animació a les places del 

centre. Es reforça d’aquesta ma-

nera un element indispensable de 

tota manifestació festiva: la trans-

formació física de la ciutat.

El fulletó d’aquella primerenca 

edició inclou una declaració d’in-

tencions per part de la colla dels 

Blaus: “A Granollers, doncs, hi 

ha guerra. Guerra declarada 

i oberta que no busca victòri-

es per eliminació del contrari, 

sinó amb l’instrument de la 

imaginació. Anem-hi doncs, 

amb mocador al coll, a capgirar 

els costums”.

Es desconeix el perquè dels co-

lors blanc i blau, però l’estudiós 

Paco Cruz aventura que “estan 

molt arrelats a Granollers: des 

del balonmano Granollers fins 

al Club Atlètic tenen el blanc i 

el blau al seu uniforme”.

Un parell d’anys més tard, els 

Blancs defineixen aquest vincle 

especial entre colles com “una 

història d’amor i de disputa”. 

Una història no exempta de des-

amgr

COLLES EN EVOLUCIÓ  LA TRAJECTÒRIA DE BLANCS I BLAUS I EL NOU MODEL FESTIU TAMBÉ ESTÀ LLIGAT A LA TRANSFORMACIÓ URBANÍSTICA

Vet aquí un blau, vet aquí un blanc
repartit entre la nombrosa 

participació de la comarca, els 

granollerins que sempre han 

estat fidels i els que a poc a poc 

van trencant l’hàbit i retornen 

a finals d’agost convençuts que 

haurà valgut la pena”.

Amb el pas del temps i de les 

edicions, les colles han anat apor-

tant i gestionant noves iniciatives. 

Aquelles que tenen acceptació 

popular quallen i van definint 

l’estructura que dóna força ritual 

a la tradició. 

Uns començaments difícis
El 1985 és l’any del salt qualita-

tiu per als Blancs, en part arran 

d’una renovació generacional. 

Fins aquell moment la colla era 

un grup d’amics que feia sobretot 

animació al carrer. Però a partir 

d’aquest moment el seu progra-

ma passa a tenir propostes molt 

més ambicioses i trencadores.

Les colles també són vivers de 

nous grups, alguns esporàdics i 

altres permanents, amb continu-

ïtat durant la resta de l’any, com 

els diables, els castellers, els ge-

ganters o els grallers.

Molt aviat, el 1988, l’Ajuntament 

fa una enquesta per conèixer el 

grau d’acceptació que tenen els 

granollerins de la festa major. Un 

91% dels enquestats saben què 

són les colles i un 40% d’aquests, 

majoritàriament joves, s’identifi-

quen clarament amb un dels dos 

colors. Un 63% dels ciutadans 

afirmen assistir a la festa, almenys 

un dia. Una participació que ha-

via augmentat proporcionalment 

un 30% els darrers cinc anys. De 

manera significativa, de l’estudi 

també es desprèn que quasi un 

25% dels espectadors provenen 

d’altres poblacions de la comarca. 

A partir del 1990 les colles de-

diquen molts esforços al guarni-

ment dels seus respectius feus, 

les places de la Porxada i Barangé. 

Durant bona part de la dècada la 

festa viu una efímera edat daura-

da que tindrà conseqüències.

En aquells moments era una 

prova competitiva que puntuava 

i les colles s’hi abocaven. En són 

una mostra el Circ Blanc de 1994 

o l’espectacular teatre xinès dels 

Blaus de l’any següent.

Aquests esforços d’imaginació 

avinences. Joan Pocurull explica 

que “els primers anys la rivalitat 

es va entendre malament. Hi ha-

via idees molt maques, però la 

competició va resultar desagra-

dable, i es van definir les dues 

colles com els Blancs, els nens 

macos, i els Blaus, els de barri. 

Això va fer mal i va fer que gent 

marxés de la colla dels Blancs”.

El carrer és l’escenari
En aquells moments les festes 

majors tenien un gran mèrit. Ins-

pirades pels grups emergents de 

teatre de carrer, substitueixen 

la manca de recursos amb unes 

grans dosis d’imaginació. 

A Granollers una de les ànimes 

de l’animació Blanca era l’Esteve 

Ferrer. A ell si li deuen moltes ide-

es originals i innovadores, com 

el Tren Blanc, la Font Màgica i 

el Correaigua, que va començar 

fent-se amb un camió de la nete-

ja i una mànega d’aigua i ha aca-

bat transformat en un espectacle 

plàstic de primer ordre. Activitats 

que han proporcionat personali-

tat distintiva a la festa granolleri-

na. Per no parlar de les hores i 

hores de diversió.

De mica en mica la festa major 

va anar construint la seva perso-

nalitat. Una suma de manifestaci-

ons populars i accions inventades, 

en detriment dels espectacles 

contractats a cop de talonari, in-

tercanviables, més comercials i 

sovint amb menys personalitat. 

En un article del 1990 es diu: “La 

falta d’actes singulars i absèn-

cia d’orquestres o solistes de 

molta anomenada han estat 

norma d’aquests anys. Però la 

festa ha funcionat, perquè el 

protagonisme estava al carrer, 

BLANCS  Decorant la plaça de la Porxada el 1983

exigien molta dedicació, consumi-

en molts recursos i energia i ge-

neraven una despesa econòmica 

superior a la que podien assumir. 

Cada colla es gastava més d’un 

milió de pessetes en materials.

També va ser determinant l’in-

sostenible desgast de recursos 

humans. El 1997, per exemple, els 

Blancs van esmerçar deu dies de 

feina per fer possible l’erupció del 

seu volcà. La suma de tots aquests 

factors va precipitar la desapari-

ció del que es va qualificar de 

“cursa infernal”, una tasca en 

què treballava una part de la gent 

de les colles durant tot l’any. L’al-

ternativa, més assequible, passa 

ara per una decoració més homo-

gènia per tota l’illa de vianants.

La festa troba el seu camí
El 1995 la Festa Major de Blancs i 

Blaus avança a velocitat de creuer 

i les colles reben un aval, tant des 

de l’Ajuntament com per part de 

la ciutadania. El programa és ata-

peït i els espectacles de fora em-

pal·lideixen davant la imaginació 

i el gran poder de convocatòria 

que exhibeixen les activitats i els 

actes de competició locals. El de 

Granollers és ja un model festiu 

d’èxit incontestable.

Tanmateix, les dues victòries 

blaves consecutives de 1994 i 

1995 passen factura i a comença-

ments de l’any següent els Blancs 

tornen a viure immersos en un 

període de desencís i desànim. 

La crisi era tan palesa que va pro-

vocar la reincorporació d’alguns 

antics membres, i això provoca 

una reactivació. La millor prova 

de l’esperit de superació blanc és 

la festa major de 1996, totalment 

ambientada en l’Edat Mitjana, que 

els proporciona l’esperat triomf.

El 2001 la festa major és un sig-

ne d’identitat per a Granollers, un 

element de projecció i un factor 

d’atracció de visitants. Un gran 

actiu de la ciutat, associat a valors 

com els de la participació, la con-

vivència i la cohesió social.

L’Ajuntament torna a fer un 

estudi amb la col·laboració de la 

Diputació de Barcelona, aquest 

cop per avaluar-ne l’impacte soci-

al i econòmic. Aquest es xifra en 

gairebé 326 milions de pessetes, 

és a dir, que per cada milió que es 

gasta l’Ajuntament se’n generen 

gairebé tretze.

L’estudi també conclou que un 

84% dels enquestats estan satis-

fets amb la festa major i que un de 

cada quatre ciutadans avança la 

seva tornada de vacances per no 

perdre-se-la. i  c.r.

amgr

BLAUS  Passejant el Sant Blau pels carrers del centre 

El 1991 és un any molt complicat pels Blancs, que eren molt poquets. En aque-

lla edició va passar un fet insòlit: el jurat va dictaminar un empat entre colles i 

aquesta decisió precipita els esdeveniments, ja durant el mateix acte del vere-

dicte. En calent, molts dels components volen dissoldre la colla i deixar-ho córrer. 

En paraules de Vicenç Sala, “al mes de maig de l’any següent no quedava ningú, 

no hi havia diners i es va haver d’improvisar molt”.

Aleshores van tenir la pensada d’organitzar el Tastavins dels Blancs a la plaça de 

les Olles per recaptar diners, una primera mostra de vins a Granollers que els va 

proporcionar una mica d’oxigen per seguir endavant. Possiblement la continuïtat de 

la festa major no havia estat mai tan pendent d’un fil com en aquell moment.

El 1991, pendents d’un fil

Continua a la pàgina 26
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El 2003, transcorreguts 20 anys, 

s’imposa una reflexió sobre quina 

ha de ser l’evolució de la festa. Per 

fer-ho, a la tardor, el Museu acull la 

celebració d’unes jornades de tre-

ball a través de cinc taules rodones 

en les quals es debaten els models 

d’organització i altres aspectes.

L’evolució de la festa també és el 

canvi en la fesomia de la ciutat, amb 

nombrosos carrers, places i equi-

paments que s’hi han anat incorpo-

rant, abandonant o modificant. En 

ocasions per causes urbanístiques 

i en altres per evitar el col·lapse 

ARXIU / X.SOLANAS

COLLES EN EVOLUCIÓ  EL MODEL FESTIU SUPERA AMB ÈXIT LA REDUCCIÓ DE PRESSUPOST A FINALS DE LA PRIMERA DÈCADA DEL SEGLE XXI 

Fortalesa davant la crisi
nombrós i han generat més subdivi-

sions. L’aparició de grups per a totes 

les edats, des dels infantils als més 

grans, garanteixen el relleu genera-

cional i actes més variats i per a tots 

els gustos. El 2005 els Blaus creixen 

amb la incorporació de 5 colles no-

ves, i sumen en total 22 grups autò-

noms. El llavors cap de colla, Esteve 

Plantada, afirma que “Blaus és una 
colla de colles. Cada grup ha de 
ser capaç d’autogestionar-se per 
ell mateix, ser autònom”.

Un altre fenomen a tenir en comp-

te és el pas del temps. Les noves ge-

neracions provoquen la proliferació 

de nous grups que donin resposta a 

les necessitats del moment. Això ex-

plica el creixement de col·lectius de 

pares i mares implicats a una colla i 

que ara tenen fills petits.

A partir del 2009 una part de 

l’impuls de la festa queda parci-

alment frenat de cop per l’esclat 

de la crisi econòmica mundial i 

la imposició d’uns estrictes crite-

ris d’austeritat. Com a mesura de 

previsió, les colles redueixen el 

pressupost i preveuen un descens 

del consum durant els 10 dies de 

celebració. Tot i que les dues colles 

reben una subvenció municipal, 

la major part dels seus ingressos 

provenen de la venda de samarre-

tes, mocadors i altres productes de 

la festa, així com de les barres que 

es munten als carrers i places.

Tot i els condicionats, la festa es 

continua vivint amb una intensitat 

màxima. La situació de desacce-

leració convida a fer valoracions i 

encetar un període de meditació. El 

model no es qüestiona, però potser 

sí el creixement exponencial i el risc 

de morir d’èxit. Plantada opina que 

“el model és correcte, però s’ha 
d’anar adaptant a nous temps. 
Funciona i la prova és que l’han 
copiat a altres llocs”. David Fiér-

rez, el seu homòleg blanc, creu que 

“els dies de festa i el nombre d’ac-
tes ja han arribat al seu límit”.

El 2010 i el 2011 el pressupost 

es redueix un 10%, a punt de supe-

rar la ratlla dels 200 actes festius al 

programa i amb 9 proves de com-

petició. Malgrat això, es manté la 

qualitat i la voluntat de ser més efi-

cients i imaginatius. Algunes veus 

apunten que, pel fet d’haver-se 

massificat tant, la festa ha perdut 

una miqueta d’identitat i ha fet que 

poca gent s’hi impliqui del tot, per 

d’assistència en duels electritzants.

El 2002 s’inaugura el Teatre Au-

ditori, llargament esperat i sovint 

objecte d’acudits al pregó i als Ver-

sots. Aquell any les obres de cons-

trucció de l’aparcament soterrat 

a l’avinguda del Parc són l’excusa 

perfecta per demostrar la viabilitat 

de tallar al trànsit aquesta artèria 

principal durant uns dies sense que 

la mesura suposi un terrabastall.

Durant aquella dècada es pot 

parlar de renovació i atreviment, 

amb unes colles que tornen un any 

i un altre amb energies renovades i 

més força que mai, oferint especta-

cles cada cop més originals.

Des dels inicis, els Blaus han tin-

gut un nombre de seguidors més 

MULTITUDINÀRIA  La festa de Blancs i Blaus és cada cop més participada

bé que atrau molts forasters.

L’any següent la crisi continua 

colpejant amb força i el pressupost 

municipal s’ajusta un cop més. 

Aquesta edició està marcada per 

la modificació de les bases de va-

loració del jurat anònim davant la 

pressió exercida pels Blancs, que 

ha perdut les tres edicions ante-

riors. La decisió s’adopta a les jor-

nades Totx1pregó, que serveixen 

per iniciar un procés de reflexió.

L’edició de 2013 encara arrossega 

els efectes de la crisi i un pressupost 

reajustat, però el 2019 la Botiga de 

Festa Major supera els 102.000 

euros de recaptació, una xifra que 

proporciona una idea de l’impacte 

econòmic que generen aquests dies 

de bogeria i vida al carrer. 

Al novembre de 2019 Jennifer 

Moreno és escollida com la pri-

mera cap de colla dels Blaus de la 

història, i assegura que el principal 

desafiament és una fita encara mai 

assolida: guanyar quatre vegades 

seguides. “És el nostre objectiu 
principal. És difícil, però no im-
possible”. Una insospitada pan-

dèmia ho ha impedit i el duel ha 

quedat ajornat. Però l’any que ve 

Blancs i Blaus es tornaran a veure 

les cares. Hi haurà un guanyador, 

però no hi haurà vençuts.

De 4 dies de festa s’ha passat a 9. 

D’un grapat d’actes modestos i vo-

luntariosos s’ha passat a un progra-

ma inabastable, amb més de 200 

propostes. Una cita marcada en 

vermell al calendari i que avui mo-

bilitza gent de tota la comarca i de 

més enllà. No està gens malament 

per un grup d’amics que el 1983 va 

voler capgirar la festa. ❉ C.RIOBÓ

Ve de  la pàgina 24

Decideixi amb antelació com vol que sigui el seu servei funerari.

TRUQUI’NS I L’ASSESSOREM T. 937 415 370

funeraria@cabrejunqueras.com
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SERVEIS ADEQUATS A MIDA 
PER A EMPRESES, AUTÒNOMS 

I PARTICULARS

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

938 706 408  ·   635 536 206  ·  agora@agora-sa.com

ASSESSORAMENT FISCAL I COMPTABLE

ASSESSORAMENT LABORAL

ASSESSORAMENT LEGAL

CONSULTORIA / INTERNACIONAL

CONTINUÏTAT DE L’EMPRESA FAMILIAR

ASSEGURANCES / CRÈDIT I CAUCIÓ

RECURSOS HUMANS

PLANS D’IGUALTAT

ESTALVIS / INVERSIONS / JUBILACIÓ

MARQUES

PROTECCIÓ DE DADES

GESTORIA ADMINISTRATIVA



AGOST 202028

El primer sistema de reciclatge digital que té cura

de la sostenibilitat del planeta i de tot Granollers.

Uneix-te reciclant llaunes i ampolles de plàstic 

de begudes amb el mòbil.

RECICLA 

PER TENIR CURA DE 

LA SOSTENIBILITAT 

DEL PLANETA I 

DE GRANOLLERS  
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ARXIU

PARTITURES  DEL TOC D’INICI A LA GUIMBADA, UN LLIBRE RECULL TOTA LA MÚSICA DE LA LITÚRGIA DE FESTA MAJOR

La banda sonora festiva

d’elements festius La Casa de la 

Festa Major, Olla dels Pobres ha 

programat un concert que du el 

mateix nom que el llibre. El grup 

de grallers Els Rajolers –Arnau 

Torrillas, Guim Puigventós, Marc 

Estrecha, Ariadna Ruiz, Gerard 

Nogueira i Gemma Rovira– inter-

pretaran les cançons i tonades 

més conegudes de la festa major, 

com El despertar de la Cuca, El 

ball de la Guspira i la tonada del 

Correaigua, dels Blancs; o El ball 

de bastons de Granollers, El ball 

de botes del Sant Blau o El Gabi-

to Valiente, dels Blaus. I, evident-

ment, les melodies vinculades als 

elements festius de la ciutat, com 

El ball del Colom, El ball final del 

Drac, El ball del Drac Petit, El ball 

de Giravoltes i, evidentment, La 

Guimbada.

Com diu Senyé al pròleg, “la 

música articula la festa, li dóna 

un fil conductor i ens desperta 

l’esperit festiu. Els acompanya-

ments musicals del seguici fes-

Del Toc d’inici al Correaigua, pas-

sant pel ball del Drac, de Giravol-

tes, del Colom i tants altres. El col-

lectiu Olla dels Pobres i el grup de  

grallers Els Rajolers presentava 

aquest estiu un llibre que recull 

totes les músiques que formen 

la banda sonora de la festa major 

de Blancs i Blaus.  … I que soni la 

Guimbada recopila partitures –

arranjades per ser tocades per 

tres gralles i percussió– i història 

de cada peça musical, i completa 

així el disc Músiques de la Festa 

Major de Granollers (TotSona Re-

cords), editat el 2003.

A més de les partitures, el llibre 

compta amb un pròleg d’Alfons 

Senyé, expert en la festa major de 

Granollers, en què explica com La 

Guimbada és la cançó més espera-

da, ja que marca l’inici de la festa, 

però també “la més detestada, 

per la quantitat de vegades que 

arribem a sentir-la durant els 

nou dies de festa”.  La Guimba-

da, composada per Martí Ventura 

i amb lletra de Jaume Sesé, es va 

presentar la festa major de l’any 

1998. En poc temps es va conver-

tir en l’himne de la festa major de 

Blancs i Blaus i la peça més cone-

guda de la litúrgia festiva.

Així ho recull també el nou lli-

bre, ple de textos explicatius  so-

bre tots els balls, el bestiari i els 

elements festius característics. A 

més, també inclou un seguit de 

codis QR que amplien la informa-

ció de cada música amb l’àudio i 

la partitura per a cercavila entre 

d’altres.

Ara, amb motiu de la programa-

ció del (Parèntesi), les partitures 

de la publicació …I que soni la 

Guimbada tornaran a sonar. En-

cara que no hi hagi festa major 

com a tal, a l’entorn de l’exposició 

GRALLERS ELS RAJOLERS Van presentar el llibre amb partitures de la festa

Com iniciar la 
cerca de feina
Per iniciar la cerca de feina cal tenir 
clar l’objectiu professional, per 
enfocar-nos a les ofertes de treball 
que encaixin amb el nostre perfil 
curricular com amb la trajectòria 
laboral que volem desenvolupar.

Hi ha diferents canals de feina online 
o per app:
- Els portals públics més utilitzats 
són: Feina Activa de la Generalitat de 
Catalunya (SOC) i Xarxa Xaloc de la 
Diputació de Barcelona (Xarxa Local 
d’Ocupació).
- Els portals online d’ocupació, 
essent els més coneguts: 
Infojobs (multisectorial) i Indeed 
(metacercador).
- Els portals especialitzats: 
Barcelonès Jove (dirigit a la joventut), 
Discapnet (per persones amb 
discapacitat), entre d’altres.
- Les consultories de selecció, les quals 
treballem com a intermediàries entre 
les empreses i els/les candidats/es.
- Les empreses de treball temporal, 
que contracten personal per donar un 
servei extern.
- Com també, la via de 
l’autocandidatura a les empreses 
d’interès per donar-se a conèixer.
- I, una altra alternativa és accedir 
a jornades o esdeveniments de 
networking per fer contactes en el 
sector empresarial.

En tots els casos s’ha d’adaptar el 
currículum i la carta de presentació 
per cada oferta de feina o empresa, 
essent molt important fer el seguiment 
de les candidatures presentades.

Com podem comprovar, la visibilitat 
online és el dia a dia del món laboral; 
motiu pel qual cal revisar les xarxes 
socials com la identitat digital, cuidant 
la imatge i la presència a Internet.

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

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

la Guimbada
Quan l’estiu s’acaba

i s’acosta anar a currar

Granollers fa festa

i no pensa en l’endemà

Quan l’agost culmina 

i comença a fresquejar

la gent es transforma

tant se val qui guanyarà

Visca els blancs, ei, ei, ei, ei!

Visca els blaus, ei, ei, ei, ei!

Blancs i Blaus ara és l’hora 

d’estripar

Anirem a ballar a la Porxada

i de festa, de festa

ballarem fins a la matinada 

i veurem sortir el sol

I després a la plaça del cony

vinga a beure i a beure

ja veurem qui seran els millors,

el diumenge ho diran al balcó.

tiu són imprescindibles. Cada 

peça té una història, mostra un 

sentiment i marca el ritme als 

balladors i balladores”.

El llibre està editat per Goliath 

Edicions, un segell que “basteix 

ponts entre l’actualitat i els que 

ens han precedit”, diu Aitor Gar-

rido, responsable de la petita edi-

torial de Mataró que ha publicat 

el llibre, que ja es pot trobar a les 

llibreries de Granollers. ❉

–Dies de llum i festa. Patrimoni popular a Televisió de Catalunya, 
Felip Solé i Sabaté. Ed. L’Agulla de Cultura Popular. El Mèdol, 2001
–Proposta alternativa. Festa Major. Granollers. (Les colles de Blancs i 
Blaus), Albert Soler, Francesc Cruz, Carles Lax, Josep Costa, i altres.
Mecanografiat. Granollers, 1983
–La Festa Major, Granollers, 1857-1993, Francesc Cruz. Coneguem 
Granollers núm. 7. Ajuntament de Granollers, 1993
–Els Blancs i Blaus, Teresa Duran; Dibuixos de Pep i Marc Brocal. 
Publicacions de l’Abadia de Montserrat. Barcelona, 1997
–Granollers, 1900 - 2000: 100 anys de festa major, Paco Monja. 
Revista del Vallès, núm. 3.464, 1999
–Retalls històrics i musicals de Granollers. Manel Marimon i Traba. 
Gràfiques Garrell. Granollers, 2001
–Estudi d’impacte social i econòmic de la festa major de Granollers, 
Xavier Bellés. 2001

Més bibliografia de la festa
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Plaça Arts, 10 · 08401 Granollers  

625 659 811 
www.psicologiagranollers.com 

info@psicologiagranollers.com 

www.psicoleg.online

També servei on-line a: 

Psicologia adults

Teràpia de parella

Sexologia

Psicologia infantil

Psicopedagogia

Psicologia adolescents

Logopèdia

Psicologia forense

Teràpia sistèmica

Programació neurolingüística

Coaching

Hipnosis

Gabinet de psicologia Jaume Guinot

Plaça Arts, 2 · 08401 Granollers  

619 791 539 
www.terapiesagranollers.com 

info@terapiesagranollers.com 

Teràpies psico-emocionals
Constel·lacions familiars (individuals)
Teràpia integrativa
Rebirthing
Tècniques de relaxació
Teràpia gestalt

Teràpies energètiques

Reiki i Karuna
Flors de Bach

Sanació energètica

Teràpies manuals
Massatges
Osteopatia
Reflexologia

Centre de psicoteràpies Carmen Gómez

Un espai pel 
teu benestar
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ElS PREGONERS (I)  ELS PRIMERS ANYS ES CONVIDAVA PERSONATGES CONEGUTS ARREU DEL PAÍS, SOBRETOT ARTISTES I PERIODISTES

… I que tingueu una bona festa major!

1986  Salvador Alsius, periodista

Continua a la pàgina 34

Evocacions nostàlgiques lligades a la ciutat, comentaris esmolats a costa de l’actualitat ciutadana, dards 

enverinats a la classe política de torn, desafiaments a la colla rival... i tot salpebrat amb bones dosis 

d’humor i d’ironia. Són alguns dels arguments recurrents a l’hora de bastir un pregó de festa major, amb 

un únic propòsit: convidar tothom a gaudir de manera participativa d’uns dies de disbauxa. En una festa tan 

protocol·lària com la granollerina, la tradició dicta que la identitat d’aquest personatge no es desvetlli fins 

al mateix moment del pregó al balcó de l’Ajuntament. En sintonia amb el seu esperit fundacional, la festa  

ha anat evolucionat des dels rostres populars però aliens -sovint lligats a la petita pantalla- a d’altres 

vinculats a la vida local, fins arribar als pregoners que dissolen la seva persona en favor d’un concepte més 

abstracte. Hi ha hagut pregoneres -poquetes- i pregons rimats, cantats, reivindicatius, alguns declaradament 

paròdics i altres inesperadament seriosos… i fins i tot un intent de guillotinar l’alcalde en directe. També  

hi ha hagut propostes més conceptuals. I en algunes ocasions la cosa s’ha enrevessat tant que, fins i tot 

ara, es desconeix qui va pronunciar-lo. I és que el joc i la broma formen part de la festa des del primer dia…

ramon ferrandis

1983  Jaume Casanovas, alcalde de Vilanova i la Geltrú

amgr

1989  Miquel Calçada Mikimoto

amgr

1990  Josep Martínez, mag

Pregoner de BLAUS

Pregoner de BLANCS

ramon ferrandis

1984  Gato Pérez, músic

ramon ferrandis

1985  Josep Escobar, ninotaire

amgr

1988  Pere Tàpies, cantant 

amgr

1987  Eugenio, humorista

amgr

1992  Lloll Bertran, actriu

amgr

1991  Sílvia Còppulo, periodista

LA COLLA GUANYADORA DE L’ANY ANTE-

RIOR ÉS QUI TRIA EL PREGONER, DE MANE-

RA QUE AQUEST REPÀS TAMBÉ PERMET FER 

RECOMPTE DEL MARCADOR DEL REPTE.

1 1 2

2 3

3 4 4

Empat
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ELS PREGONERS (i II)  EL 1993 EL VA PRONUNCIAR ÀLEX VIAÑA, JUGADOR D’HANDBOL, UN ESPORT QUE TAMBÉ VA SER EL PROTAGONISTA EL 2019

1999  Toni Albà, actor

Ve de la pàgina 32

amgr

1997  Tres capgrossos del pacte de govern municipal

amgr

2011  Pep Bou, actor

amgr

1998  Monti & Martínez, pallassos

amgr / pere cornellas

1993  Àlex Viaña, jugador d’handbol

7 8

5

14

11

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

AQUEST ÉS EL MARCADOR 

ACTUAL DELS 37 ANYS DE REPTE 

anys de Blancs i Blaus. Després d’uns 
primers anys molt igualats, la colla 
blanca va agafar embranzida i va 
aconseguir un avantatge que, tot seguit, 
la colla blava es va encarregar d’escurçar 
fins a revertir. Blaus ha guanyat les 
tres darreres edicions i es proposava 
enguany batre el rècord de quatre  
triomfs seguits, davant d’uns Blancs 
que feia mesos que es preparaven 
per girar la tendència. Blaus té, doncs, 
l’honor de triar el proper pregoner.

15 -19

amgr

1994  Sergi Barjuan, futbolista

amgr / p.cornellas

1995  Pere Eugeni Font, actor

5 6

amgr

1996  El Doctor Soler, actor

7

6

amgr

2000  Cinc pregoners multiculturals: Gassama Issaga, Liu Li, Rosa Mojica, 
Núria Miralles i Mayko Redondo

9

2001 Sergi Mingote, alpinista8

10 2002 Jordi Ferrer i Mònica 
Antic, voluntaris de BCN’92

2003 Vídeo - pregó virtual9

2004 Street Syles i dos rapers10

11 2005 El Papa blau

12 2006 Agustí Corominas i 
un equip cinematogràfic

13 2007 Un savi amb boina i barba

2008  Pep Salsetes, cuiner

2009  Òscar Molina, actor

15 2010  Ramon Godino, actor

amgr

2012  Sandra Sabatés, periodista

16

17

12 2013  Una mostra
de la promoció del 1983

15 2014  Pregó denúncia social

13 2015  Cor Infantil d’Amics
de la Unió

14 2016  Jordi Serra, speaker 
de la Granollers CUP

15 2017  L’entitat Granollers 
vol acollir

17 2018  Dani Mateo,  
còmic i presentador

18 2019  Jugadores de l’equip 
sènior del BMG 
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UN RECORREGUT PER LA CARTELLERIA L’ARXIU ESTRENA UNA ENTRADA AL PORTAL FOTOGRÀFIC AMB LES IMATGES DES DE 1901

El disseny al servei de la difusió de la gresca 
La imatge de la festa també ha anat evolucionant any rere any, amb una cartelleria  
que passa per estils diversos i creadors tant locals com reconeguts arreu del país –i 
també les dues coses alhora–. De fet, aquesta setmana l’Arxiu Municipal de Granollers 
(AMGr) ha activat un nou blog al Portal web de l’Arxiu d’Imatges –arxiufotografic.gra-

nollers.cat/fotoweb– anomenat Impresos i cartells amb l’objectiu de donar a conèixer  
i posar a l’abast de tothom la gran quantitat de documents que formen part de la 
col·lecció d’impresos i cartells de la secció d’Hemerotecas. El nou blog mostra 
programes i cartells de la festa major de Granollers de 1901 a 2015, amb un total de  
116 exemplars –79 programes de 1901 a 1977 i 37 cartells de 1979 a 2015–. Hi ha alguns 
anys dels quals no es disposa de material gràfic, però s’espera poder completar la 
col·lecció gràcies a les donacions i cessions de la ciutadania. En aquest nou blog  
l’AMGr hi anirà mostrant tot tipus de materials, com programes de mà, pasquins,  
programes de festes, cartells de d’actes oficials, culturals i d’altres esdeveniments 
socials i polítics. En aquest article recollim alguns dels cartells més significatius de la 
festa des del 1983, quan Vicenç Viaplana va fer el primer cartell de Blancs i Blaus, una 
imatge sòbria, basada en la tipografia, que contrasta amb la vitalitat de la iniciativa. 
“Vaig fer un cartell minimalista, amb la idea de trencar amb tot el que hi havia 

hagut fins aquell moment”, explicava Viaplana. De fet, la  primera idea dels impulsors 
de les colles va ser la creació d’un cartell, al juliol, que només deia: Festa Major dels 
Blancs i els Blaus, sense explicar res més. L’efecte sorpresa va funcionar.

1983.  Vicenç Viaplana

1986.  Pilarín Bayés

1992.  Guillem Viladot

1987.  Pitu Gómez

1994.  Antoni Granja-Llobet

1998

2001 2008

2011 2012 2015

1997
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Avda. Sant Esteve, 7 
08402 - Granollers 

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

www.viureagranollers.com

COMPRA       VENDA      LLOGUER      ASSEGURANCES      TAXACIONS      GESTIONS

I que l’any vinent, Blancs i Blaus puguem tornar a omplir de color Granollers.

EF L ÇI

EF S AT ED’ S IT U

Dotze anys de serveis immobiliaris a Granollers i comarca

El 
Món 
Que 

Torna.

Arrels

Des de Som* i les revistes 
Cuina i Descobrir fem néixer 
el mercat de pagès en xarxa. 
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Promou:

www.somgranollers.cat 
Centre audiovisual de Roca Umbert

08401 Granollers 
Tel. 93 861 49 41 (ext. 5207)

Editor Ramon Torrents rtorrents@som.
cat Direcció Montse Eras meras@som.cat 
Departament Comercial publicitatdiarisom@
som.cat Redacció Xavier Lloreda xlloreda@som.
cat, Alba Cabrera @acabrera@som.cat, Carles 
Riobó (col·laboració especial) Fotografia Xavier 
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som.cat Impressió Impresa Norte Distribució
Nous Sistemes de Distribució Dipòsit legal
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L’Editorial, als efectes previstos a l’article 
32.1 paràgraf segon del vigent TRLPI, 
s’oposa expressament a que qualsevol 
de les pàgines d’aquesta obra o parts 
d’ella siguin utilitzades per a la realització 
de resums de premsa. Qualsevol forma 
de reproducció, distribució, comunicació 
pública o transformació d’aquesta obra 
només pot realitzar-se amb l’autorització 
dels seus titulars, llevat d’excepció previs-
ta per la llei. Dirigeixi’s a CEDRO (Centro 
Español de Derechos Reprográficos) si 
necessita fotocopiar o escanejar frag-
ments d’aquesta obra (www.conlicencia.
com; 91 702 19 70 / 93 272 04 47)

Premi de periodisme Eugeni Xammar 
d’Òmnium Cultural (2017)

economia
social
aracoop

somgranollers@som.cat

ELS ESPECIALS DE SOM*  LA PORTADA D’ENGUANY COMPTA AMB LA COL·LABORACIÓ DE L’IL·LUSTRADOR PAU FARELL

Difonent la gresca

2018  La coneguda il·lustradora 

Flavita Banana, que aquell any 

era relatora de la festa, va cedir 

al SomGranollers aquest dibuix 

de la seva primera impresssió de 

la festa per a la portada

2020  Per Pau Farell

2019  La prova reina de la festa 

de Blancs i Blaus, el concurs de 

rajolers, va centrar una portada 

que reia referència també 

als fils conductors de les colles

Convocatòria de subvencions
Pla de mesures socials i econòmiques per fer front
a la crisi de la COVID-19

Les bases reguladores es poden consultar a https://seuelectronica.granollers.cat/ a l’apartat Subvencions i ajuts.
El termini de sol·licitud finalitza el 30 de setembre per a totes les subvencions. 

Més informació: www.granollers.cat i tel. 93 842 66 10

SUBVENCIÓ PER A LA CONTRACTACIÓ DE PERSONES DESOCUPADES I PER A LA CREACIÓ D’ACTIVITAT 
EMPRESARIAL:

· Línia 1: Subvenció per a la contractació durant 12 mesos de persones desocupades.
L’import de la subvenció per cada contracte laboral a jornada completa és de 5.000 €.

· Línia 2: Subvenció a l’autoocupació de persones desocupades i a la creació d’una activitat empresarial.
L’import de la subvenció és del 50 % de la despesa justificada, amb un màxim de 2.500 € per a cada persona beneficiària.

· Línia 3: Subvenció per a la compra d’activitats en funcionament dins el programa Reempresa.
L’import de la subvenció és del 50 % de la despesa justificada, amb un màxim de 2.500 € per a cada persona beneficiària.

SUBVENCIÓ PER A TREBALLADORS/ES AUTÒNOMES, residents a Granollers, que s’han acollit a la prestació extraordinària per 
cessament d’activitat durant l’estat d’alarma.

· L’import de la subvenció pot anar entre 250 € i 1.000 € per a cada persona beneficiària, en funció del nombre de persones 
sol·licitants.

2015  Els protagonistes eren els 

caps de colla fent un salt ‘d’alçada’

2017  Dues portades diferenciades 

perquè Blancs i Blaus triessin diari

2016  Les colles comparteixen 

protagonisme amb els Xics, que feien 

25 anys. Com a l’anterior anys, l’autor 

de la foto va ser Xavier Solanas

Des que va néixer SomGranollers, 
l’edició d’agost de festa major ha 
estat la més important de l’any, 
tant per la seva paginació i tirada 
com per la mateixa dimensió de la 
festa de Blancs i Blaus. Des de la 
modèstia i amb la millor de les in-
tencions, Som* ha procurat oferir 
any rere any tota la informació 
detallada del programa festiu, així 
com dels diferents aspectes que fan 
de la gresca de finals d’estiu a Gra-
nollers una festa major única.

Enguany, orfes de festa major, 
l’edició pren un caire encara més 
especial, per la qual cosa tam-
bé s’ha volgut que la portada ho 
reflectís. Així, l’autor és l’il·lus-
trador Pau Farell, un granollerí 
estretament lligat a la festa –fins 
i tot, el 2003 va ser un dels pre-
goners de la promoció de 1983–. 
Farell, que des de fa un any col-
labora habitualment amb el di-
ari, és doctor en Art i Educació, 
llicenciat en Belles Arts i màster 
en Arts Visuals i Educació a la UB. 
És l’autor de les il·lustracions de 
l’èxit Una història granollerina, 
editat per Semproniana. ❉
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Les baixes mèdiques 
per coronavirus del personal 
de centres sanitaris 
i sociosanitaris són malalties 
i accidents laborals

L’expert respon

També ens podeu trobar a: MOLLET DEL VALLÈS | BARCELONA |
CERDANYOLA | MATARÓ | RUBÍ | TARRAGONA | MADRID

Pl. Josep Ma. Folch i Torres, 12, 1r C
Tel. 93 870 87 42

GRANOLLERS

www.cronda.coop

Jaume Cortés
Advocat 
de Col·lectiu Ronda

I
m a l a u r a d a m e n t , 
és necessari recor-
dar-ho, doncs actu-
alment existeix certa 
confusió al respecte. 
La qüestió és trans-

cendent perquè hi ha  impor-
tants diferències entre el fet 
que una malaltia o un accident 
es consideri d’origen comú (és 
a dir, desvinculat de la pràcti-
ca laboral) o professional. En 
el segon cas, quan la malaltia 
o l’accident és d’origen labo-
ral, no és necessari acreditar 
períodes mínims de cotització 
prèvia per accedir a unes pres-
tacions que també són més 
elevades que en el cas de les 
malalties comunes. A banda, 
i en cas que la malaltia derivi 
d’incompliments en matèria de 
prevenció, les persones a qui 
se’ls reconegui una malaltia o 
accident professional també 
tenen l’oportunitat de reclamar 
indemnitzacions addicionals.

Per què dèiem que cal recor-
dar-ho i que existeix certa con-
fusió respecte aquesta qüestió? 
Doncs perquè entre les mesu-
res extraordinàries aprovades 

per part del Govern durant l’es-
tat d’alarma sanitària s’incloïa, 
dins el RD-Llei 19/2020, una 
disposició on s’afirmava que 
els casos de coronavirus entre 
el personal de centres sanitaris 
i sociosanitaris durant l’estat 
d’alarma i fins a transcorregut 
un mes des de la seva finalit-
zació tindrien la consideració 
d’accident de treball. I aquest 
mes ja ha transcorregut.

Significa això que els nous ca-
sos de coronavirus que afecten 
a les persones que treballen a 
centres hospitalaris i socio-
sanitaris (no només personal 
mèdic!) ja no són malalties i 
accidents de treball? Nosaltres 
creiem rotundament que no és 
així i que TOTS els casos d’afec-
tació per la Covid-19 en aquest 
col·lectiu han de tenir la con-
sideració de malaltia profes-
sional, en el cas del personal 
dedicat a tasques sanitàries, 
i accident de treball, per a les 
persones que desenvolupen 
altres funcions. I això  al marge 
de què estigui vigent o no l’es-
tat oficial d’alarma.

Ho afirmem perquè el risc deri-
vat del coronavirus ja es troba 
reconegut explícitament en re-
lació al personal que desenvo-
lupa les seves feines en centres 
sanitaris i sociosanitaris (tam-
bé residències de gent gran) 
al quadre de malalties profes-
sionals en vigor des de l’any 
2006, emmarcat a la categoria 
de riscos laborals derivats de 
l’exposició a agents biològics. 
És per aquesta raó que, al mar-
ge del que disposi l‘esmentat 
reial decret i atès que el qua-
dre de malalties professionals 
es manté vigent a tots els efec-
tes, la contingència que corres-
pon a les baixes mèdiques del 
personal de centres sanitaris i 
sociosanitaris que pateixen o 
patiran la Covid-19 és profes-
sional. Amb tots els drets que 
això comporta.

ELS NOSTRES DESPATXOS RECUPEREN EL SEU HORARI 
HABITUAL PER A VISITES I CONSULTES, 

RESPECTANT LES MESURES DE SEGURETAT PREVISTES. 
ES CONTINUARÀ TAMBÉ L’ATENCIÓ TELEFÒNICA I ONLINE.

MIRADES D’ALTRES CULTURES  SOBTA LA INTENSITAT AMB QUÈ ES VIU 

“Això és més que una 
festa; és una cosa cultural”
“La gent de Granollers no sap 

viure sense la festa major; més 

que una festa, és una cosa cul-

tural”, diu Mike Fontaine, un 

professor d’anglès resident a la 

ciutat que participa de la festa de 

Blancs i Blaus des que va arribar a 

Catalunya el 2012. En Mike, origi-

nari de Massachussets, té 35 anys 

i des que va arribar que ha anat 

participant de manera cada cop 

més activa: primer gaudint de la 

gresca, després ajudant les colles 

en allò que podia, i, des de fa un 

parell d’anys, involucrat amb els 

Matxembrats de Blaus, la colla on 

hi ha la majoria dels seus amics. 

Segons explica, “sempre he gau-

dit molt d’aquesta festa; és una 

manera d’acomiadar l’estiu i 

d’animar-se per començar el 

curs amb més força, alegria i 

energia”. Entre les activitats que 

més l’han sobtat i que alhora més 

li agraden hi ha el correfoc i el cor-

reaigua. “El correfoc és molt in-

tens i hi ha molta emoció; hi ha 

molta energia en els diables”. 

“També al correaigua és molt 

divertit, una gran idea que bar-

reja aigua, música i llum”. 

En Mike explica que als Estats 

Units no hi ha aquest tipus de fes-

tes. “Al meu poble, el dia festiu 

més important és el 4 de juliol, 

Dia de la Independència”. “Hi ha 

focs artificials, tirem petards i 

ens trobem amb amics i família, 

però no té res a veure amb una 

festa de tants dies seguits i tan 

participativa com la d’aquí”. De 

fet, al seu país no hi ha el format 

de festa major com es coneix aquí, 

ni els veïns s’organitzen en colles 

ni preparen tantes activitats ni tan 

ciutadà de Granollers”, explica la 

Nadia. Blancs els va obrir les portes 

i, des de fa un parell d’anys, Amar-

ruk organitza un esdeveniment 

gastronòmic per donar a conèixer 

el país i la cultura marroquina als 

catalans. Ho fa a partir de jocs per 

a infants, ambientació musical, una 

desfilada de vestits tradicionals, un 

taller de tatuatge amb henna i un 

sopar a la fresca obert a tothom. A 

més, participar activament a la fes-

ta és també una manera d’animar 

els compatriotes a no aïllar-se i a 

gaudir de la festa de la seva ciutat. 

En comparació amb el Marroc, ex-

plica, “la manera de celebrar les 

festes no tenen res a veure: allà 

són molt més tradicionals i fa-

miliars, i res no es viu amb tanta 

intensitat com aquí”. A més dels 

actes d’Amarruk, El Kouche con-

fessa que “m’agrada tota la festa: 

des del ball del drac fins al cor-

reaigua, passant per la holly par-

ty, però podríem seguir amb tots 

els actes”, afirma. x.l.

diverses. A més, diu en Mike, “la 

festa de Granollers atrau gent 

de tota la comarca; és una cosa 

cultural i no puc imaginar la 

ciutat sense ella”. Enguany, des-

prés del disgust inicial de saber 

que no hi hauria festa major, rà-

pidament va pensar que “blancs 

i blaus són molt treballadors, i 

sabia que d’una manera o d’una 

altra organitzarien activitats 

per animar l’ambient”.

Al Marroc, més tradicionals

Nadia El Kouche, de 46 anys, va 

arribar a Granollers el 1989, i ben 

aviat ja va començar a participar 

en la festa major: el seu germà era 

blau i ella, blanca. Amb els anys, 

juntament amb altres persones 

d’orígen marroquí, va crear l’en-

titat Amarruk, un col·lectiu que 

treballa per la integració portant el 

sabor del Marroc a la festa d’estiu. 

“Som d’aquí des de fa molts anys, 

i vam decidir que volíem formar 

part de la festa, com qualsevol 

m.f.

MIKE FONTAINE

n.k.

NADIA EL KOUCHE
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El teu expert local en
  Apple i tecnologia

Recompra
del teu

dispositiu

Assegurances
  per a la teva
tranquil·litat

Finançament
al teu ritme

Tot en Apple. 
Experts inclosos

Un espai on provar i 
assessorar-te amb un 

expert en Apple

Un món
d’accessoris

Més informació a www.intecat.com

INTECAT Granollers - Plaça Lluís Perpinyà, 30
Tel. 931 595 423 |     . 679 730 469
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DESINFECTEM 
LES NOSTRES

MÀQUINES I INSTAL·LACIONS 
DIVERSOS COPS AL DIA.

SER BLANC O BLAU LA TRADICIÓ FAMILIAR PESA MOLT, PERÒ EN MOLTS CASOS SÓN ELS AMICS ELS QUI TENEN UN PAPER MÉS RELLEVANT

La rivalitat entre colles

també es viu a casa

p.b.

PEP I POL BLANCHART  Intercanviant el mocador després del veredicte de l’any passat

El Pep i el Pol Blachart són dos germans 

que militen en colles diferents. El Pep, de 

28 anys, es manifesta blanc des que “tenia 

12 o 13 anys, quan vaig fer el canvi de 

blau a blanc perquè tots els amics del 

Balonmano eren de la colla dels Blancs”. 

El Pol, en canvi, de 24 anys, ha estat tota la 

vida blau, i els seus amics també són de la 

mateixa colla. 

El Pep forma part dels Blancàrium, i des 

de fa un temps també forma part de la jun-

ta dels Blancs “per ajudar en tot el que 

pugui”. El Pol, per la seva banda, també 

s’ha involucrat en les colles “seguint els 

passos del meu germà”. Va formar part de 

la subcolla Nakaitz durant un parell d’anys, 

i ara és del grup de joves dels McHagum. 

Això fa que en cas de necessitat s’ajudin 

l’un a l’altre en l’organització dels actes, 

però també, si cal, que s’amaguin informa-

ció per no revelar cap secret. 

Sobre com es viu la diferència a casa, el 

Pep explica que “venim de l’handbol i, per 

tant, som molt competitius”. “Ens pun-

xem sovint, però sense fer sang, perquè 

en el fons és un joc; el pique és l’essència 

de la festa”, assegura. El Pol afegeix que, 

quan es coneix el cas dels Blanchart, “molta 

gent se sorprèn, perquè sovint les famí-

lies són totes d’un mateix color, però de 

seguida tothom ho entén, perquè al final 

això és el que defineix la festa major: tan 

se val si ets blanc o blau, el que compta 

és tenir bon rotllo i passar-s’ho bé”.  

Fruit d’un joc familiar

La mateixa situació es viu a casa de la Laia i 

l’Ada Blasco. La Laia té 21 anys i forma part 

de la colla blava, mentre que la germana 

petita, l’Ada, en té 18 i vesteix la samarreta 

blanca. En aquest cas, l’elecció de la colla ve 

marcada per un joc dels seus pares amb els 

seus amics fa més o menys dues dècades. 

“Els amics dels pares van fer una mena 

de concurs: quan vam néixer, el primer 

mocador d’alguna de les colles que ens 

arribava a casa marcava el color de la 

colla de la qual havíem de formar part”, 

explica la Laia. “Evidentment era un joc 

sense importància, però totes dues hem 

acabat mantenint el color del mocador 

que ens va arribar primer”. 

Totes dues, a més, s’han involucrat en 

alguna subcolla. La Laia forma part d’Au-

rembiaix, la colla femenina dels Blaus cre-

ada l’any passat, i l’Ada va formar part de 

Dametes i ara està vinculada a la Guspira, la 

bèstia de foc de la colla blanca. A més, totes 

dues formen part de Diables de Granollers. 

La Laia assegura que aquesta diferència 

no ha generat mai cap conflicte a casa, i que 

més aviat es viu com un estímul per viure 

més intensament la festa. “Hi ha una riva-

litat sana, una mena de pique amb l’Ada 

que ens fa estar més pendents de com 

evoluciona la competició”. A més, l’Ada 

queda en minoria a casa, ja que els seus 

pares també militen al blau. “Sempre fa la 

broma que és l’ovella blanca de la famí-

lia”, diu la seva germana, però alhora “tam-

bé pot guanyar la resta de la família”. So-

bre el parèntesi d’aquest any, les germanes 

Blasco coincideixen que tot plegat servirà 

perquè l’any que la festa torni amb més for-

ça i més participació que mai. x.l.

“La diferència és l’essència 

de la festa major, però

tan se val si ets blanc o blau;

el que compta és passar-ho bé”

a.b.

ADA I LAIA BLASCO  Les dues germanes celebren juntes a la Porxada el final de festa major
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Glossari de cultura 
popular de la festa 
major granollerina

Els Gegants Grossos

L’AMADEU EL XINO LA VELLA DEL PORTALET L’ARCADI EN GROUXO MARX

ESTEVE
PLÀCIDA

Batejat amb el nom 
del patró de la ciutat, 
representa un rei 
català de fi nal de la 
Reconquesta. Com que 
pesa molt, fa poques 
sortides, però des de 
2005 balla el Valset 
Valencià amb 
la Plàcida.La festa major de Blancs i Blaus de Granollers té una àmplia representació de �igures de cultura popular, que s’ha anat ampliant any rere any. Els primers van ser els gegants i els capgrossos, però actualment el catàleg d’elements festius i bestiari de foc és extensíssim. Aquí teniu un petit glossari de bona part de l’imatgeria popular granollerina. [recuperat de 

l’edició especial d’agost de 2017 i actualitzat i ampliat]

Du el nom del copatró 
de Granollers –Plàcid–, 
i una corona que 
deixa clar els 
trets 
renaixentistes 
de l’època 
que representa.
Són de 1968.

Els Gegantons Blancs
Es diuen Paula, Rita i Tirant. Aquest darrer i la Paula van ser construïts 
a Sarandaca el 1993 i el 1995 respectivament, el primer en referència 
a Tirant lo Blanc, i ella, en homenatge a Paula Araujo, una jove de la 
colla blanca que va morir. La Rita, una noia caribenya creada al Drac 
Petit de Terrassa, es va presentar l’any passat.

El Colom

Capgrossos Vells
La comparsa –portada per l’Esbart– està formada per 
13 capgrossos, dels quals només sis se sap quan es van 
comprar (el 1963, amb els Gegants Vells). Construïts al 
taller El Ingenio de Barcelona, sí que se sap que el 1979 
la majoria ja hi eren –i altres que han desaparegut–. El 
1993 n’apareixen dos de nous, el Sol i la Lluna, un en-
càrrec del veïnat del carrer del Sol a Ramon Aumedes.

Construït el 1982 en homenatge a 
l’activista cultural Gregori Resina, 
és l’element que obre la cercavila 
de balls i entremesos d’inici de 
festes. El 2003 es va estrenar 
la reproducció del Colom perquè 
l’original estava molt malmès.

CENTRE

DE FORMACIÓ

D’ADULTS

VALLÈS

ESCOLA

PÚBLICA 

I GRATUÏTA

setembre 2020
Inscripció telemàtica de 6 al 16 de setembre

www.cfavalles.org

Informació i orientació: 93 849 98 88 / 93 842 68 24

Centre de Formació d’Adults Vallès

Granollers

 Curs d’Accés a la Universitat per  
   a més grans de 25 i 45 anys � 

 Curs d’Accés a Cicles Formatius 
   de Grau Superior �

 Curs d’Accés directe a Cicles 
   Formatius de Grau Mitjà (CAM) � 

 Graduat en Educació Secundària 
   (GES) �

 Informàtica (ACTIC inicial, bàsic, 
   mitjà i avançat) � 

 Llengua anglesa (A1 i A2) �

 Llengua catalana (A1 i A2) vv 

 Llengua castellana (A1, A2 i B1) 

 CFI (alfabetització 
   i ensenyaments bàsics) �
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Els Gegants Vells

El Sant Blau

El Corb
i la Granota

El Farras

LA CINTAPEPET DE LA BARRETINA LA ROSA DE L’ENCANT EN MOUSTAFÀ EN PEP PAGÈS EL SOL LA LLUNALA LOLA

COSME

DAMIANA

Granollers va comprar el Cosme i la Damiana l’any 
1963, però van quedar arraconats fi ns que el 1981 
van ser reestrenats i batejats.

Amb el Cosme 
representen una 
parella catalana 
benestant del 
segle XIX, i tenen 
la seva festa, la 
Diada dels Sants 
Metges.

És patró de la colla 
dels Blaus, que va ser 
construït el 1983 
però va desaparèixer. 
L’any 1997 la colla Els 
Gabitos el van recuperar 
i surt sempre en 
processó la nit del 
Dia Blau, portat per la 
confraria del Sant Blau.

El Corb i la Granota, construït per 
Ever Martin el 1981 per la Festa 
dels Gegants Perduts –arran de la 
recuperació dels Gegants Vells, en 
Cosme i la Damiana–. L’any 2016 
van ser restaurats i es van reestrenar 
coincidint amb el 35è aniversari. Des 
de llavors obren pas als Gegants Vells.

És la patrona de la colla dels Blancs 
que va ser construïda pel Taller 
Sarandaca el 2005. Es desplaça 
sobre una plataforma amb rodes que 
recorda la Pedra de l’Encant.

El gegant articulat dels 
Blaus –que també 
tenen el Biscarri i els 
gegantons– va néixer 
el 2007. És un dels
més joves i el gegant 
a qui més li agrada 
tranuitar. I enguany 
celebra 10 anys!

La Neus Blanca

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
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carrer corró 21 Granollers. www.tasmania.cat. whatsapp 938 792 166.

taller de joieria
· joieria contemporània

· peces per encàrrec

· transformació de joies usades

Bestiari de foc i aigua
Un dels elements més antics i més emblemàtics de la festa és el Drac de la ciutat (1990), una 

iniciativa dels Diables per commemorar el 5è aniversari. La bèstia de tres caps i dotze 

punts de foc fa anys que té colla i música pròpia. Des de 2001 l’acompanya el Drac Petit 

perquè els menuts també tinguin una bèstia de foc. A més, la colla del Drac de Grano-llers va adoptar el 2007 la Granota de Can Bassa, una �igura construïda el 1995 per 
amenitzar la festa de Sant Joan del barri. Als inicis era una bèstia d’aigua, però la 

colla li va incorporar un barret amb punts de foc per fer-la de la família. També hi ha els Draguets, construïts al Taller Sarandaca i inspirat en els caps del Drac, que 
van néixer el 1996 per la iniciativa dels Fòssils Blaus.

L’any 1987 la colla dels Blancs va veure néixer la Cuca, l’element blanc més antic, amb dos punts de foc i portada per set persones. El 2005 va tenir dues �i-
lles, les Cuquetes i l’any passat, neixien els Cucots, els seus germans grans.

El Basser és el drac d’aigua de Blancs i el primer del país, també fet 

a Sarandaca el 1993. Es va batejar amb el nom que rebien els en-

carregats de barrejar el fang i l’aigua a les bòbiles. I el 2005 

apareixien els Tritons, que són l’exèrcit d’aigua del Basser.

La Guspira, amb 10 punts de foc i feta el 2002 al Ta-

ller Sarandaca, és la bèstia de foc per excel·lència dels 

Blancs, que va ser batejada després d’una consulta 

popular a la colla.

D’altra banda, l’element de foc principal dels Blaus és la Gralla, també construït al taller gra-
nollerí en commemoració del 10è 

aniversari de la festa de Blancs i 

Blaus, i inspirada en la Cabra 

reusenca. Els Blaus també 

tenen la guita.

GRANOTA DE CAN BASSA

EL DRACELS DRAGUETS

EL BASSEREL TRITÓEL CUCOTLA CUQUETA

LA GUITA

LA GUSPIRA

LA GRALLA

LA CUCA
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farré
A c c e s s i b i l i t a t

938172681
farre@farre.es

938172681
farre@farre.es

Con las sillas salvaescaleras de Farré podrá volver a subir las escaleras 
sin ninguna dificultad gracias a su seguridad y su facilidad de uso

Recupere su independencia con 
nuestras sillas salvaescaleras

www.farre.es

Els últims a arribarEls últims a arribar
A l’àmplia galeria de personatges amb 

què compta la festa major de Granollers, 

els dos darrers anys se n’han sumat de 

nous. La colla dels Gegantons de Blaus 

creava el 2018 una nova gegantona, espe-

cialment  destinada a la mainada. L’objec-

tiu dels Gegantons és poder cobrir tot el 

ventall d’edats i que ningú es quedi sense 

portar un gegant. El pare de la criatura és 

el jove  artista  i  geganter  Carlos  Morillo,  

de Montornès. 

L’any passat també neixia un nou cap-

gròs, en aquesta ocasió dedicat a l’speaker o�icial de la festa major de 
Blancs i Blaus, el clown 

i animador Pep Callau, 

qui descobria la sor-

presa abans del con-

curs de rajolers.

PEP CALLAU

GEGANTONA 
BLAVA

Els gegants rajolers
El 1989 els Blaus van estrenar el gegant Biscarri, un homenatge al seu primer 
rajoler des de 1986, Josep Josep Biscarri. Poc després, el 1990 la Colla 
dels Blancs impulsava que l’acompanyés el gegant d’Amador Galí –a qui l’any 
passat també se li dedicava el concurs de rajolers arran de la seva mort–

Entre capgròs i cavallet, el 
1991 neix el Cavallet Bailo 
per iniciativa de Blaus. És 
l’encarregat d’obrir i portar el 
foc dels correfocs i encendre 
la traca dels 1.000 metres

Cavallet Bailo

Van néixer el 1983, però el 1997 
van ser destrossats per fer-ne de 

nous per a la festa següent. És llavors 
quan apareixen l’Afgano, el Molaria i 

el Provechoso, als quals uns anys més 
tard s’incorpora la vaca Divina, que el 

2008 va tenir tres fi lls, els torets Fogosa, 
Trasto i Quemao

Toros embolatsToros embolats

Annex.

Dels rajolers 
al cavallet
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Pots participar en els dos formats:

Assemblea Granollers us convida a participar a l’11S, Diada Nacional de Catalunya

· Acció Virtual #XarxaIndependència, ja tens el teu pinQR?

· Mobilització Física a Granollers en un edifici de l’administració espanyola.

Anirem publicant més informació a https://ancgranollers.org

EL FUTUR  LA FRENADA DEL 2020 PERMET REFLEXIONAR AMB MÉS TRANQUIL·LITAT SOBRE EL MODEL DE FESTA I L’ORGANITZACIÓ INTERNA

“El 2021 tornarem amb
més força i energia que mai”
L’aturada de bona part de l’activi-

tat cultural i especialment dels ac-

tes que podien comportar grans 

concentracions de persones han 

deslluït l’estiu del 2020. També 

la festa major de Granollers s’ha 

vist obligada a posar el fre de mà 

i a repensar-se per adaptar-se a 

la situació actual. La cancel·lació 

de la festa tradicional anunciada 

a finals de maig ha afectat l’engra-

natge de Blancs i Blaus, que fa 37 

anys que són l’essència de la festa 

major, i ha frustrat en part l’ener-

gia de les prop de 80 subcolles 

que actualment formen part de 

la maquinària de les colles, la ma-

joria actives, però d’altres a la re-

serva i disposades a donar un cop 

de mà en cas de necessitat. 

Per a Jenni Moreno, la cap de 

colla dels Blaus que s’havia d’es-

trenar aquest any, la decisió de 

cancel·lar la festa “va ser difícil 

perquè implica molta gent i 

molts ja estàvem treballant-hi i 

ta, perquè el més important és 

la salut i és evident que aquest 

any no podíem fer una festa 

amb tanta gent i tan participa-

tiva com la coneixem”. Malgrat 

això, la colla no ha renunciat a 

programar alguns actes de pro-

programant activitats”. La colla 

va parar màquines al març a l’es-

pera del que després va acabar 

confirmant la comissió de festes: 

l’any 2020 no hi hauria competi-

ció entre colles. Tot i això, afirma 

que la decisió va ser “la correc-

ducció pròpia –“que són els que 

ens agraden”– dissabte al parc 

Torras Villà, de manera que les 

colles que han volgut fer actes ho 

han pogut fer, sempre adaptats a 

la situació actual i d’acord amb les 

indicacions sanitàries. “Ningú no 

ha perdut la motivació; tenim 

ganes de festa i ens adaptem al 

Parèntesi”, afirma.

Xavi Raich, portaveu de la co-

lla blanca, assegura que “era la 

nostra responsabilitat modifi-

car el format de la festa major, 

cancel·lar la major part dels 

actes però alhora garantir una 

programació alternativa, més 

segura i adaptada a la situació 

actual”. En aquest sentit, Blancs 

organitza diversos actes aquesta 

setmana, com el combat de glossa 

–el segon més important de Cata-

lunya–, un espectacle d’animació 

per arribarà a bona part dels bar-

ris de la ciutat i l’actuació de les 

Dames de Foc al parc Torras Villà, 

“que va exhaurir les entrades 

en molt poques hores”. 

Futur incert

De cara al futur, el portaveu dels 

Blancs afirma que el moment ac-

tual permet reflexionar amb més 

tranquil·litat sobre l’organització 

interna de les colles i sobre el mo-

del de festa a la ciutat. “El nom i 

l’èxit de la festa de Blancs i Blaus 

va més enllà de la comarca. Això 

ha generat algunes massifica-

cions, i el que ens agradaria de 

cara al futur és recuperar una 

mica els orígens, la festa per als 

veïns de la ciutat, més reduïda 

i més popular”. Moreno, per la 

seva banda, diu que “hi ha molta 

incertesa i no sabem com anirà 

l’any que ve”, però en tot cas asse-

gura que “després del Parèntesi, 

ens agradaria recuperar la festa 

tal com la coneixíem”. 

Tots dos coincideixen, això sí, 

que el concepte de Blancs i Blaus 

continua vigent i que, si la situa-

ció ho permet, la festa del 2021 

serà de les més participatives: 

“haurem estat gairebé dos anys 

sense festa major, per això tor-

narem amb més força i més ga-

nes que mai”, afirmen. X.L.

ARXIU / XAVIER SOLANAS

LES COLLES  Un dels motors de la festa és la competició entre Blaus i Blancs

Després del parèntesi

del 2020, Blancs i Blaus 

volen recuperar el model 

de festa participativa
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PrimariesCatalunya.cat

Tingueu una bona
Festa Major 2020!

VINE A VISITAR LA NOSTRA 
NOVA BOTIGA ONLINE

Us desitgem una bona 
festa d’estiu 2020!

C. Sant Jaume, 73 · Granollers · Tel. 93 013 86 10 · 665 52 91 20

www.homoludicus-granollers.org
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lA MEMÒRIA NEGRE SOBRE BLANC  LA FIGURA DEL RELATOR, QUE ENGUANY HAURIA FET 20 ANYS, HA OFERT UNA VINTENA DE VISIONS ORIGINALS D’UNA MATEIXA FESTA, LA MAJORIA ESCRITES, PERÒ TAMBÉ 

“Ser relator és un privilegi, però també és cruel”
2000. Empar Moliner 
El pregó: “Un home pelut i lleu-
gerament malencònic, de nom Ra-
mon Galobart […] canta una escala 
ascendent. […] S’està a l’Hotel Iris, 
a l’habitació del costat de la meva, i 
el sento mentre els escric.  
 -Potser el fa [el pregó] l’Helena Gar-
cia Melero, diu. És una presentadora 
de les notícies que li agrada molt. La 
troba elegant. […] La plaça s’omple 
de gent, i en Galobart i jo adoptem 
els rols de policia i manifestants: jo 
dic que hi ha unes cinc mil persones 
i ell diu que n’hi ha tres mil. El balcó 
s’omple de gent de diferents races. 
Cap d’ells és aquesta Garcia Melero 
i aquí hi ha la gràcia.
-Què és això?- em pregunta com si 
fos culpa meva. -Qui són aquests?
-Galobart, són granollerins que 
fan el pregó, perquè són de diver-
ses races, li explico, com una pro-
fessora de japonès amb alumnes 
alemanys de cinc anys”.

2001. Mathew Tree
Pique de gralles: “Vaig cap a la pla-
ça de Can Trullàs, on uns grallers 
del tot mediterranis toquen a tota 
pastilla, i un servidor ha de confes-
sar que la gralla no és precisament 
el seu instrument musical preferit, 
que aquell so estrident fa pensar 
en un estol de corbs escanyats a la 
vegada per una colla de iaies embo-
gides... Però no passa res, no pot ha-
ver-hi festa major que valgui sense 
uns grallers i, per tant, benvinguts 
siguin. I n’hi ha un munt, grup rere 
grup de grallers en aquest acte or-
ganitzat pels Blaus, alguns dels 
quals formen una paret d’ombres 
al costat del bar... I potser deu ser 
veritat –penso, quan torno cap a la 
plaça de les Porxades per veure una 
mica d’Star Trek–, que els Blaus són 
més bevedors que els Blancs, tal 
com alguns Blancs ja m’han avisat.”

2002. Toni Sala
Pep Callau: “Dispersos, aturats, hi 
ha tots els elements que aviat es 
posaran en dansa […]. L’home que 
parla per megafonia es mou entre 
la gent amb el micro a la mà. Ho fa 
molt bé. Pregunta ara a l’un, ara a 
l’altre: és la festa dels que entre-
vista. Du els cabells llargs engo-
minats, pentinats cap enrere, i les 
ulleres fosques retirades a sobre 
els cabells, a manera de diadema. 
Du americana crema, camisa negra 

i corbata clara. Està molt moreno, 
sembla un italià”.

2003. C. Capdevila i E. Piquer
Blancs i Blaus en família: “S’han 
compromès a viure la festa inten-
sament, només amb els límits i 
servituds horàries que compor-
ten una nena de set anys i mig (la 
Gran), un nen de sis anys (el Mit-
jà) i un nadó de catorze mesos (el 
Petit). Perquè la implicació sigui 
màxima, i per no perdre el costum 
de discutir com tota bona parella, 
decideixen apuntar-se a la rivalitat 
local. Ell es fa Blau al·legant que 
hauria de perdre alguns quilets 
més per poder afrontar el color 
virginal. Ella es resigna a ser Blan-
ca tot i que el seu color preferit és 
el blau, i es consola pensant que 
no ha tingut temps de tenyir-se, però que si algú es fixa en els seus 
cabells blancs podrà al·legar que 
exerceix de Dama Blanca”.

2004. Laila Karrouch
Ball de donzelles: “Corro cap al 
parc de Torras Villà per veure l’as-
saig del ball de les donzelles. És 
una dansa molt divertida, que es 
balla en parella, noi i noia. M’han 
explicat que és un ball antic que 
ballaven les noies quan s’anaven a 
casar. Aquest ball no té res a veure 
amb la dansa del ventre”.

2005. Xavier Moret
Un extraterrestre a l’arrossa-

da: “En Glups va de sorpresa en 
sorpresa. Ha llegit en el Manual de 

l’Extraterrestre Tot Just Arribat a la 

Terra que els catalans acostumen 
a anar el diumenge al camp a fer 
un arròs, però es queda sorprès en 
veure que és divendres i que més 
de 3.000 persones s’apleguen al 
parc de Torras Villà. Intueix que en 
passa alguna, però es limita a ob-servar i apuntar. Com que s’hi fixa 
molt, dedueix que si a les paelles 
s’hi aboca molt peix i marisc, i es 
remenen amb rems, molt probable-
ment Granollers havia estat segles 
enrere una població marinera”.

2006. Albert Sánchez Piñol
Llançament de rajoles: “És de 
les coses més extravagants que un 
pugui imaginar-se: homes i dones 
(més homes que dones, tot sigui 
dit) fent cua per veure qui envia 
més lluny una rajola. El més sor-

La figura del relator va néixer el 2000, quan la comissió organitzadora va decidir dotar la festa 
d’un caire més literari. Empar Moliner va ser la primera cronista i van seguir-la Mathew Tree 
(2001), Toni Sala (2002), Carles Capdevila i Eva Piquer (2003), Laila Karrouch (2004), Xavier 
Moret (2005), Albert Sánchez Piñol (2006), Gemma Lienas (2007), Màrius Serra (2008) i Joan 

Soler i Amigó (2009). Després d’una pausa el 2010 –en què un imprevist va deixar la festa 
sense relat–, va seguir Vicenç Villatoro (2011), Juanjo Sáez (2012), Gemma Ruiz (2013), Eloi 
Vila (2014), Pau Miró (2015), Anna Ballbona (2016), Donat Putx (2017), Flavita Banana (2018) 
i Josep Pedrals (2019). Per conèixer el 20è relator caldrà esperar l’any vinent.

prenent és que una activitat així, 
que tendeix a la monotonia, té un 
poder d’addicció gens menysprea-
ble. Un podria passar-se hores i ho-
res veient un fet tan simple i absurd 
com això: rajoles volant per sobre 
de l’espatlla dels concursants, una 
rere l’altra. Després d’una estona fins i tot em sentia temptat a pro-
posar canvis en la normativa […]”.

2007. Gemma Lienas
La festa vista per un gos: “Em vaig 
topar de cara amb la Gralla de foc 
dels Blaus i la Guspira dels Blancs. 
Em va semblar que no calia po-
sar-se nerviós; tot plegat semblava 
inofensiu; però, aviat, la cosa es va 
començar a animar i algun gamarús 
va encendre els petards. I ja hi tor-
nem a ser: un merder considera-
ble que segur que sobrepassava el 
nivell de decibels permès. I ja em 
teniu fugint amb la meva millor ex-
pressió d’aquí-no-passa-res però a 
una velocitat de creuer de les que fan història, fins que vaig trobar un 
recer segur sota d’una mena d’am-
bulància, que l’Ajuntament havia 
preparat per si de cas. Era tranquil-
litzador saber que les autoritats ho 
tenien tot –o gairebé tot!– previst”.

2008. Màrius Serra
Correaigua: “Buscaré roba que 
em permeti submergir-m’hi i com-
petir al concurs de miss samarreta 
mullada. La música és molt engan-
xadissa i la Porxada sembla Wo-
odstock, però trobo que la cosa no 
fa per al nom que li doneu. Suposo 
que correaigua va néixer per analo-
gia dels correfocs, com el Correllen-
gua. Però aquí no corre pas ningú, 
més enllà de l’aigua (corrent). Aquí 
la gent salta, bota, balla. Per què no 
dir-ne Saltaigua, doncs?”.

2009. Joan Soler i Amigó
La processó del Sant Blau: “Des-
prés ha sonat l’hora boja de les he-
retgies: la processó de Sant Blau, 
amb els frares costaleros, els redo-
blants, les viudes amb mantellina 
i peineta. I la cantada de saetes al 
balcó. De cop, una riuada de gent 
ens ha empès atropelladament a la Porxada. L’Ajuntament en flames! 
De l’apocalipsi a l’apoteosi! La fa-
çana modernista inspirada en el gòtic flamíger flamejava, i de les finestres, de la torre del rellotge i 
del terrat els morterets convertien 
la nit en un jardí enramat d’espur-
nes que es feien i es desfeien”.

2011. Vicenç Villatoro
La gresca al carrer: “Abans de marxar, mon fill em pregunta què 
és el que faig, en la pràctica, com a 
relator de la festa major de Grano-
llers, a part d’escriure. Li explico: 
caminar. De la Porxada a la Coro-
na i a l’inrevés. Quantes vegades 
al dia? Una pila. Una festa major 
és una cercavila. En castellà, molt 
explícit, un pasacalles. O passes tu 
els carrers o els passen les coses: 
els gegants, els bastoners, els dia-
bles... L’important és el carrer. Aquí 
fer festa vol dir ocupar els carrers. 
Convertir-los en escenari”.

2012. Juanjo Sáez * (imatge)

2013. Gemma Ruiz
La pasta de la festa: “He esmor-
zat amb blancs, he fet el vermut 
amb blaus, he ruixat al correaigua 
blanc i he passat rajoles des de la 
banda blava, ja n’hi ha prou. Hi ha 
bicefàlies insostenibles, si no és 
que tens la pell molt gruixuda o bé 
et dediques a la política. L’últim 
dia de festa em vesteixo de perso-

na normal, ja m’entenen, i entro al 
Palau d’Esports amb l’objectiu de descobrir, finalment, com es pasta 
una festa major. A veure si de l’art 
de fer rajoles en puc treure alguna 
conclusió de com es cuina un sa-
rau d’aquesta magnitud”.

2014. Eloi Vila
Concurs de rajoles: “Els rajolers 
Blaus, en Locubiche i en Biscarri, 
guanyen el concurs a la pròrroga. És 
el segon cop a la història que pas-
sa que després de les tres tandes, 
després d’haver fet els cairons, les 
rajoles i els maons, les dues colles 
empaten. Però aquest empat indig-
na als Blaus. Consideren que els jut-
ges els han descomptat dues rajoles 
dues vegades. Tensió a les grades i 
dos minuts més d’afegit. Dos minuts 
que em serveixen per adonar-me 
que això és molt seriós. I m’agrada, 
mentre aquesta tensió rival sigui 
mesurada. Mai m’hauria imaginat 
que un concurs de fer rajoles podria 
ser un espectacle total. I ho és”.

2015. Pau Miró
El veredicte, acte final: “Just quan 
en Pep ho ha cridat, a la sala, dues 
noies blaves assentien amb el cap, 
i afegien després un: “S’ho mereixi-
en”. L’abraçada i l’intercanvi de mo-
cadors, Xavi i Ramon, un altre acte 
en sí mateix de gran voltatge emo-
tiu. Els nervis previs al veredicte 
connectaven a molts adults amb la 
seva part més infantil. Seguir jugant 
a mida que fas anys i anys, és molt 
sa. Per concloure la festa, gairebé 
tothom se’n va la plaça del Cony a 
fer les penúltimes copes. I jo, pobre 
de mi, no hi puc anar. Fer de relator 
és un privilegi, però també és cruel. 
Quan s’anima la cosa has de posar el 
fre i anar-te’n a escriure.
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LA FIGURA DEL RELATOR, QUE ENGUANY HAURIA FET 20 ANYS, HA OFERT UNA VINTENA DE VISIONS ORIGINALS D’UNA MATEIXA FESTA, LA MAJORIA ESCRITES, PERÒ TAMBÉ IL·LUSTRADES

2016. Anna Ballbona
Epíleg: “L’endemà, que ja és avui, perquè 
el temps és murri com una guilla, agafo un 
avió cap a Porto i faig adéu al sortilegi blanc i 
blau. No descarto comprar-me una samarre-
ta de l’equip local per allargassar l’encanteri 
bicolor. És dir això i que ja vingui la nostàlgia 

per allò perdut. Sonen les últimes 
Guimbades a la Porxada i ja penso 
que són les darreres i tal dia farà 
un any (i sonen sirenes per indicar 
un nou brot sentimentaloide)”.

2017. Donat Putx
Aportació local: “Entre Blancs 
i entre Blaus he trobat gent que, 
vivint la cosa des de dins amb 
grans dosis de treball i compro-
mís, tenen una mirada crítica so-
bre la festa major i sobre aques-ta ciutat tan i tan grisa. Re�lexió 
d’una blanca que beu carajillos: 
“Tinc amics de fora que em pre-
gunten com és que a Granollers 
no hi ha una festa major alterna-
tiva, i jo els explico que és perquè 
els alternatius estem a la festa major o�icial”. Paraules d’un blau 
molt barbut: “Hem de generar 
un relat que vagi més enllà de la 
festa per la festa, interpel·lar la 
ciutat: no pensar tant en la festa 
major de l’any que ve, sinó en les 
estratègies de futur”.

2018. Flavita Banana * (imatge)

2019. Josep Pedrals
El colofó en vers: “La festa de Granollers / 
és un invent dels vuitanta / tan ben pensat 
que s’implanta / espontàniament, i creix”. ❉

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
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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. 

ENTREVISTA UNA REFLEXIÓ SOBRE EL PASSAT, EL PRESENT I EL FUTUR DE LA CULTURA POPULAR A CATALUNYA

Bienve 
Moya

Gestor cultural i folklorista

–La cultura popular es viu majoritària-

ment al carrer. Això la fa més o menys 

vulnerable en aquests temps de distàn-

cies socials i  aforaments limitats?

–La fa més vulnerable, sens dubte. Però no 

més que la pràctica dels esports d’equip, 

anar a banyar-se al mar o a la piscina i les 

celebracions familiars –casaments, batejos, 

etc–. No més.

–Algunes de les mesures que s’han adop-

tat poden arribar a ser permanents?

–No. Espero i crec que les mesures que 

s’han adoptat, força variades en funció de 

cada cas, seran circumstancials. Si més no 

aquesta és la seva funció, adaptar els nos-

tres costums actuals a la situació especial 

en què vivim. No crec que aquesta situació 

s’estengui tant en el temps, que arribi a ge-

nerar costum.

–Com creu que serà la festa del futur?

–D’acord amb el que ja he dit abans, no veig 

que les futures festes, les de l’any vinent, per 

exemple, majors, menors o qualsevol altra, 

hagin de suportar altres alteracions que les 

que ja han anat experimentant fins avui.

–El món cultural està patint una situació 

sense precedents o al llarg de la història 

ha viscut episodis pitjors i més duradors?

–Hem de dir que sí, que situacions com l’ac-

tual ja s’han suportat. Hi ha, per desgràcia, 

més de quatre precedents d’alteració cultural 

i social de l’activitat ciutadana; l’última va ser 

l’aixecament dels militars feixistes contra la 

Segona República, i tots els anys de la cruel 

postguerra, que van alterar força els costums 

i formes de vida de la població catalana.     

–A França, per posar un exemple proper, 

l’Estat vetlla per la indústria cultural, 

que genera una part important del PIB 

nacional. Creu que aquí encara consi-

derem la cultura com un element acces-

sori, i la popular i tradicional com una 

expressió merament folklòrica?

–A Espanya mai s’ha considerat que la cul-

tura sigui alguna cosa més que un diverti-

mento de les classes benestants, i pel que fa 

a la cultura popular, sigui alguna cosa més 

que un esbarjo de les classes subalternes. 

En aquest cas, Catalunya, pel nostre infor-

tuni, no s’aparta gaire del model espanyol. 

Ara, la cultura, a França i bona part d’Eu-

ropa, abans de comptar-la dins l’apartat de 

generació de riquesa material, té la funció 

de generar ciutadans capaços i preparats 

per participar en la generació del PIB eco-

nòmic i del PIB existencial.

–Vostè és autor d’un recull de llegendes 

urbanes; creu que aquesta pandèmia 

“Aquest distanciament 
físic no el podríem 

suportar si l’haguéssim 
d’aplicar per sempre”

B.M.

Perfil

La trajectòria de l’activista i gestor cultural Bienve Moya (Vilanova i la Geltrú, 1944) sempre s’ha mogut entre el món del teatre i la cultura popular i tradicional. Va cursar
estudis dramàtics a Barcelona i als anys 70 va formar part de la companyia teatral els Joglars. Després va ser director del Teatre Principal de Vilanova i la Geltrú; impulsor de la 

Xarxa de Teatres Públics de Catalunya i fundador i codirector de la fira del circ Trapezi de Reus. Ha estat membre de l’equip directiu de Festcat i del projecte Socatalà, 
d’investigació per a la música tradicional contemporània catalana, i se’l considera membre actiu per a la recuperació de les festes de la Mercè, el carnaval i altres festes 

populars de Barcelona i de Vilanova i la Geltrú. Ha publicat més d’una trentena d’obres, inclosa una obra de teatre, una novel·la i diversos contes. Sobresurten, però, els seus 
nombrosos assaigs sobre diferents aspectes de la cultura tradicional: festes i celebracions populars, reculls de llegendes, contes, tradicions, rondalles i llegendes 

urbanes. El darrer és Criatures fantàstiques de l’imaginari col·lectiu, publicat l’any passat. El 2009 va ser mereixedor del Premi Nacional de Cultura Popular.

La connexió vilanovina
EL PRIMER PREGONER DE LA FESTA DE BLANCS I BLAUS, EL 1983, VA SER JAUME CASANOVAS,

aleshores alcalde de Vilanova i la Geltrú, un dels epicentres de la cultura d’arrel del país. 

S’avalava d’aquesta manera la imaginativa fórmula adoptada a Granollers, un intent de bastir 

una tradició a partir d’un fet nou però amb arrels en el passat. Un model que ha fet fortuna i ha 

estat imitat a moltes altres poblacions catalanes.

–Jo vaig seguir, i participar i tot, en la gènesi del naixement de la festa de Blancs i Blaus, sempre 

he tingut bons amics a Granollers, i continuo seguint-la. La raó per la qual el pregoner fos l’alcalde 

de Vilanova va ser perquè, en el seu origen, aquests amics que van construir-la van tenir en compte 

el model de la festa vilanovina (no de la major, sinó del carnaval, la festa més important de Vilanova). 

La festa se sosté, entre altres raons, per l’existència de “competència” entre sectors locals; aquesta 

competència i rivalitat, proporcionen dinamisme i continuïtat a l’activitat festiva.

–Aquesta juguesca implica nombrosos actes de participació, amb gran afluència de públic i amb 

una interacció directa entre persones. Pot arribar a perillar aquest model?

–No ho crec. S’ha dit, i es diu bé, que com a mesura profilàctica, mentre duri la situació excepcional 

en què vivim cal mantenir una prudent distància física. Però aquest distanciament no podríem 

suportar-lo si també l’haguéssim d’aplicar, per sempre, a les relacions socials. En aquest cas, no 

tan sols la festa, sinó tota la nostra societat sofriria una considerable alteració.

pot arribar a generar material oral?

–Ben segur que generarà literatura: lle-

gendística, novel·lística i sobretot, assaig, 

molts assaigs sobre virus i altres malde-

caps d’aquesta índole, que donen feina i  

preocupacions als científics de tota casta.

–Fent una mica de broma, podem espe-

rar un capgròs o alguna incorporació al 

bestiari festiu en forma de coronavirus?

–Podem, per què no? Dependrà, però, del 

temps que duri la preocupació per l’as-

sumpte.  A Vilanova, puc assegurar que pel 

carnaval veurem desfilar força virus, mol-

tes Alba Vergés, molts Illa, molts Fernando 

Simon i força Buch. Si no us ho creieu, us 

convido a veure-ho. ❉ CARLES RIOBÓ
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(PARÈNTESI)
DEL 24 AL 30 D’AGOST

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 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.: Diables 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

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.
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

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 actual, 
amb una proposta fresca
Org.: Amics dels Gegants i Capgrossos 

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 Carrers de Granollers
Resistència tour, amb Pep Callau i els 
Pepsicolen. Espectacle 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

20 h Parc de Ponent
Cantada d’havaneres amb Barcarola. 

22 h Cinema Edison
Enxaneta. Documental sobre castellers
Org.: Xics de Granollers 

GRANOLLERS 
PROGRAMA 

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 h a 14 h i 17 h a 20 h

Org.: Olla dels Pobres

Les festes i els balls d’abans

Fotografies 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

Afinitats
Sobre el fons del Museu de 

Granollers

Exposició permanent

Objectes personals

Escultures d’Efraïm Rodríguez, 

escultures. Fins al 10 de gener de 

2021 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 de Blancs i 

Blaus a 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  93 870 96 51

ACTES VIRTUALS

JOC VIRTUAL. Cas obert FM2020. És un joc d’investigació virtual a través de les 
xarxes i el mòbil. Per participar-hi, calia inscriure’s. Org.: Blaus

CURSA EN LÍNIA. Correllets: De perdidos al río. Del 24 al 28 d’agost. 
Per tornar a viure online l’experiència del dissabte de festa major, des d’una altra 
perspectiva. Cada dia, inscriu-te a www.correllets.cat per al dia i hora que et vagi  
bé i amb el grup reduït que vulguis. www.correllets.cat. Org.: Blancs

Virtualitza’t amb les colles infantils de Blancs! 
Joc de pistes virtual infantil, amb els petits de Blancs, de dilluns fins a divendres 28. 
Instruccions a Instagram: @cuquetesblancs @colladelsblancs @granollerscultura

Programes i cartells de festa major a partir de 1901 i mostra de fotografies 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://arxiufotografic.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. www.granollers.cat/arxiu
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Consulta tota 
la programació a partir 
del 4 de setembre a 
www.escenagran.cat

d’EscEna 
gran
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