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Festa Major de Blancs i Blaus
EDICIÓ ESPECIAL AMB INFORMACIÓ SOBRE TOTS ELS ACTES DE LA #FMBIB2021
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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...

Segurament aquesta serà la Festa Major de Blancs 

i Blaus més atípica de la història, però serà. Del 21 

al 29 d'agost, Granollers recuperarà la seva festa 

de tornada de vacances, però amb un format més 

reduït, adaptat a la situació de pandèmia. Per això, 

colles i entitats de cultura popular han hagut de 

fer renúncies, però amb l'esperança de mantenir 

l'essència de la festa, que té una litúrgia que s'ha volgut preservar, amb el toc d'inici i el �inal amb 
el castell de focs, així com amb les mostres de llu-

ïment de Blancs i Blaus i dels elements de cultura 

popular que, això sí, canvien d'espai i format.

Segurament, però, l'absència més destacada és 

la competició de Blancs i Blaus, a la qual les colles 

han renunciat enguany, malgrat que mantindran el repte per no oblidar la disputa festiva que fa de �il 
conductor de la festa des de fa dècades. I encara 

Sense juguesca, però 
preservant els rituals festius

Granollers viurà, del 21 al 29 d'agost, la Festa Major de Blancs i Blaus, amb una seixantena d'actes 

adaptats a la situació de pandèmia i nou espais neuràlgics amb més amplitud i capacitat d'aforament

més insòlit: les colles organitzen actes conjunts, 

entre els quals, concerts que ompliran de música 

totes les nits de la setmana amb estils diversos.

Això sí, hi haurà un estricte control d'afora-

ment per garantir el compliment de les mesures 

dictades per la Generalitat davant la pandèmia. 

Per això, els espais tradicionals de la festa, com la 

plaça de la Porxada, s'han vist relegats per altres 

emplaçaments més amplis, que permeten garan-

tir millor les distàncies. Així, en aquesta edició, la 

festa manté dos espais al centre –la plaça Barangé 

i el parc de Torras Villà–, però es desplaça també 

al parc de Ponent, el Parc Firal i l'aparcament del 

recinte de Roca Umbert. 

Tot i no competir, les colles també han prepa-

rat un gruix d'actes de producció pròpia, com el 

XaiFest, el combat de glossa i el Correaigua dels 

Blancs, i la Blau Night Show, l'espectacle de dansa 

de Pinkblaus i el Vine a ballar la rata de Blaus, en-

tre d'altres.

Les entitats de cultura popular també s'han adap-

tat a les circumstàncies per ser presents al programa 

festiu. Així, Diables, Passaltpas, Drac de Granollers, 

Agrupació Sardanista, Olla dels Pobres, Amics dels 

Gegants i els Capgrossos, Xics i l'Esbart tindran un dia 

per fer protagonistes les seves activitats.

D'aquesta manera, amb generositat per part de 

totes les entitats, Granollers farà una festa major 

diferent, però que no vol renunciar a tenyir la ciu-

tat de blanc i blau. M.E.

Les reserves de places 

per als concerts i alguns 

espectacles, que s'havien 

de fer a través del portal 

municipal, es van exhaurir 

en pocs dies, però si, 

fi nalment, algú amb 
entrada no la pot fer servir 

el dia de l'espectacle, 

es demana que es posi 

en contacte amb 

info@escenagran.cat 

perquè algú de la llista 
d'espera la pugui aprofi tar.

Reserves

XAVIER SOLANAS

Enyorat relator 
i veredicte

De les tradicions de la festa granollerina també 

ha desaparegut la figura del relator, que enguany 

no podria haver descrit una intensa jornada amb 

cada colla ni el concurs de rajolers, l'acte cul-

minant de la competició de Blancs i Blaus. Així, 

tampoc no hi haurà un veredicte, moment en què 

any rere any la plaça de la Porxada s'omplia per 

celebrar la victòria d'una de les colles. 

Per recordar, però, que la picabaralla entre 

Blancs i Blaus tornarà –i que la festa es tornarà 

a viure amb intensitat al carrer–, s'ha ideat una 

mena d'espectacle televisiu que dinamitzarà l'ha-

bitual Pep Callau i que serà retransmès per VOTV 

amb el títol I ara tocaria el veredicte.

La darrera hora 

epidemiològica pot 

marcar canvis en el 

programa, així que, 

enguany, més que 

mai caldrà estar-hi 

atent. Les possibles 

modificacions es 

publicaran a aquests 

webs i a les xarxes.

somgranollers.cat

blancsiblaus.cat

#fmbib

ÚLTIMA HORA

ARRENCADA  La presentació de la programació i imatge a finals de juliol va donar el tret de sortida al calendari festiu
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Els centres d'interès, fils conduc-
tors o com se'ls vulgui dir, tenen 
una mena de preàmbul a partir de 
la dècada dels 90, quan les colles 
comencen a dedicar molts diners, 
temps i energies al guarniment 
dels seus respectius espais, que 
en aquells temps era una prova 
puntuable. Tradicionalment la co-
lla guanyadora de l'any anterior es 
responsabilitzava de la plaça de la 
Porxada i la colla rival ho feia de 
la plaça Barangé. És d'aquesta ma-
nera com es materialitza un trien-
ni d'ambicioses ambientacions 
que encara ara es recorden.

Blancs inaugura aquest període 
el 1994 enfarcellant la Porxada 
com si fos una carpa de circ. Blaus 
contraataquen l'any següent con-
vertint-la en un espectacular teatre 
xinès. El 1996, Blancs van a totes i 
reblen el clau no només transfor-
mant el monument en un castell 
medieval, sinó també ambientant 
tot el seu programa en l'Edat Mit-
jana –considerat el primer any 
amb fil conductor–. "Durant qua-

tre dies Granollers tirarà enrere 

uns quants segles i reviurà l'èpo-

ca medieval amb bufons, dames, 

cavallers i cavalls, taverners i 

taverneres, arquers, reis, reines 

EL FIL DE LA HISTÒRIA (I)  A LA DÈCADA DELS 90 ES COMENÇA A GESTAR EL QUE ACABARÀ SENT ELS LEITMOTIVS DE LES ACTIVITATS DE LES COLLES

La festa té tema

i princeses, mercaders i molts 

altres personatges", anunciaven. 
Aquell any la declaració d'intenci-
ons dels contrincants Blaus pren la 
forma de redacció escolar d'un in-
fant, on es fan valdre els actes pels 
menuts. "Jo penso que els Blaus 

tornarem a guanyar, però un 

amic d'escola que és dels Blancs 

també està molt content amb el 

què estan preparant. Quan co-

menci el cole ja en parlarem". En 
acabat, el jurat va considerar que 
l'aposta medieval dels Blancs era 

AMGR / TONI TORRILLAS

mereixedora de la victòria.
L'any següent els Blancs s'em-

barquen en "un viatge que trans-

corre entre la ficció i la realitat 

en un escenari que cobra vida 

pròpia" i s'aboquen a la plaça Ba-
rangé, transformant-la en una illa 
perduda, habitada per una civilit-
zació arcaica al voltant d'un volcà 
que a la nit entra en erupció.

El 1999, per un cop "i sense 

que serveixi de precedent", el 
fil conductor de la colla blanca és 
un element de color blau: el Medi-

terrani. La colla porta fins a Gra-
nollers fragments de Mallorca i de 
Grècia en forma de música, ball i 
gastronomia, i la decoració també 
juga amb elements mediterranis.

Els Blaus, per la seva banda, ofi-
cien un insòlit casament a la plaça 
de la Porxada entre un nuvi blau i 
una núvia blanca, "per demostrar 

amb fets el bon rotllo que hi ha 

entre les colles". Després de la 
cerimònia la feliç parella va anar 
a fer-se les fotografies de rigor al 
parc de Ponent acompanyats de 

tots els convidats i la festa va aca-
bar amb una fangada popular.

El 2002, coincidint amb un perí-
ode de replanteig de les colles, 
Blancs irrompen amb força amb 
un "innovador i atrevit progra-

ma", la Blancsfollia, atapeït de 
sorpreses participatives i amb una 
atenció especial als més menuts. 

Els seus rivals lluiten per po-
sar-se a l'alçada amb la força blava 
i tot un seguit d'activitats noves i 
una rentada de cara a altres clàs-
sics d'èxit provat. CARLES RIOBÓ

Des de 1983, la juguesca entre les colles i el contrast dels colors blau i blanc han 
estat el pal de paller que ha travat l'entramat de la festa i ha contribuït a fixar la 
seva personalitat. Però, en paral·lel, Blaus i Blancs també han tingut necessitat 
d'empescar-se fils temàtics per bastir argumentalment els seus programes, ambi-
entar les activitats festives o dissenyar els seus elements de marxandatge.

Fent-ho així es recuperava en certa manera una pràctica que ja s'havia dut a 
terme entre 1979 i 1982, tot just després de la dictadura, quan l'Ajuntament de 
Granollers va optar per identificar un centre d'interès que articulés temàticament 
la festa major. Ho van ser els 125 anys de l'arribada del ferrocarril, l'exposició en 
record de la Unió Liberal o la restauració dels gegants petits.

Aquest és un repàs pels principals leitmotivs, sempre ocurrents i imaginatius, 
que ha tingut la festa major granollerina fins a l'actualitat, quan la pandèmia ha 
deixat aquesta tradició en espera, quan fa 25 anys de l'inici oficial. FIL MEDIEVAL La recreació de l'Edat Mitjana de Blancs, el 1996, va atorgar-los la victòria

AMGR / PERE CORNELLAS AMGR

CARPA DE CIRC  Blancs van reconvertir la Porxada també el dijous de mercat TEATRE XINÈS  Blaus va contraatacar amb un espectacular decoració
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EL FIL DE LA HISTÒRIA (II)  BLANCS I BLAUS, A PRINCIPIS DEL SEGLE, VAN HOMENATJAR BACUS, EL DÉU DEL VI, I HERGÉ A TRAVÉS DE TINTIN

AMGR / TONI TORRILLAS

El 2005 els Blaus proposen mou-

re's amb la Línia Blava i configuren 

un programa en el qual les seves ac-

tivitats són com les parades d'una 

línia de tren o de metro imaginària. 

"Una línia que porta un passat-
ge ple d'actes i de revolta, ple de 
gent de totes les edats, que para 
a totes les places, a totes les can-
tonades, a tots els bars, a tots els 
carrers, una línia que sempre 
vol anar endavant i que vol re-
partir il·lusions. La destinació 
és clara: directa al bon rotllo, a 
l'èxit, a la passió per la festa, a 
les activitats més compromeses 
i divertides, al sarau…".

El 2006 les excavacions a la pla-

ça de l'Església propicien la des-

coberta d'una peça escultòrica, 

un cap de Bacus, el déu del vi en 

les mitologies grecollatines. Per a 

la colla Blava (que, recordem-ho, 

veneren un sant que beu amb por-

ró), aquesta troballa inesperada 

és un senyal, una revelació, i quan 

arriba l'estiu fonamenten la seva 

festa major amb un nexe d'unió 

que uneix tradició i innovació. 

"Qui perd els orígens, ja ho sa-
beu, per la identitat. Per això, 
aquesta festa major, per nosal-
tres, és encara més especial. 
Una troballa ens ha trasbalsat. 
I ara sabem que Blaus venim 
de la tradició més granollerina, 
perquè els romans, els nostres 
avantpassats i fundadors de 
Granollers, ja adoraven Bacus, 
com nosaltres el nostre Sant 
Blau, hereu directe de la follia".

Blancs responen amb la Sintonia 

Blanca, "una melodia que desper-
ta la colla, que connecta la gent, 
que difon festa i creativitat, que 

Desenes d'idees, 
crisi i revolució

PIXELS BLAUS  Els videojocs i els còmics han estat font d'inspiració per a les dues colles

requereixen el concurs de moltes 

persones durant períodes llargs 

de temps– passa factura i les 

colles s'imposen una aturada per 

agafar aire. "Després d'uns anys 
de molta feina, ara necessitem 
més tranquil·litat i no fer actes 
que se'ns escapin de les mans", 

justifica Fiérrez. "El que fem no 
és una parada creativa, sinó re-
cuperar l'esperit. Venim de tres 

posa en contacte, que genera fe-
eling i bon rotllo, que anima, que 
excita, que omple els buits, que 
desprèn sons, que fa soroll, que 
engresca i anima, que transmet 
missatge, que comunica, que te-
nyeix el silenci de blanc".

En el món del còmic Hergé és el 

pare de l'escola d'il·lustració fran-

cobelga, batejada popularment 

com la línia clara. El 2007 els 

Blancs adopten el seu personatge 

més universal, el reporter Tintin, 

per il·lustrar el programa Enlai-

rem la festa, basat en les vinyetes 

d'un clàssic del còmic, l'àlbum Ob-

jectiu: la Lluna.

Un any més tard, el món del cò-

mic i de la il·lustració serveixen 

novament per crear els Blanctuns, 

uns petits personatges concebuts 

pel dissenyador Jordi Daví i que 

van anar fent les seves aparicions 

a diferents actes de la festa.

Repensant la festa
El 2008, la Festa Major de Blancs 

i Blaus compleix el seu primer 

quart de segle. L'aniversari con-

vida a fer valoracions sobre el 

model, i sobretot a pensar com 

hauria de ser en el futur. Després 

d'uns anys d'intensitat màxima, 

s'obre un període de replanteja-

ment. David Fiérrez, el cap de co-

lla blanc, apunta que "estem en 
una època de recuperació. Però 
els moments de calma i reflexió 
no són negatius, sinó necessaris 
per obrir noves etapes". 

El 2009 la crisi econòmica col-

peja amb força. El cansament acu-

mulat per l'esforç organitzatiu de 

les darreres edicions –amb actes 

molt complexos i elaborats, que 

anys molt forts i ara necessitem 
relax", afegeix Esteve Plantada, 

llavors titular blau.

En conseqüència, les colles pro-

meten una edició més tranquil·la, 

però amb la mateixa qualitat que 

les anteriors. Un cert retorn a l'es-

sència, amb un fil conductor que ja 

ho deixa entreveure: una potenci-

ació del millor de si mateixes, del 

factor més tradicional i d'allò que 

ARXIU / XAVIER SOLANAS
mai no decep als participants: ele-

ments com el foc, l'aigua i la fes-

ta són els protagonistes dels dos 

respectius programes, La cultura 

blanca i La millor versió de Blaus.

El 2010 els passatemps clàs-

sics i l'estètica dels videojocs dels 

anys 80 –amb la consola Game 

Boy al capdavant– són la inspira-

ció gràfica de la colla blanca, recu-

perant els Blanctuns de Jordi Daví 

i plantejant un ocurrent manual 

d'instruccions amb l'objectiu de 

guanyar la festa major.

Els efectes de la crisi econòmica 

encara s'arrosseguen, i el 2012 els 

Blancs cridem tothom a sumar-se 

al Manifest de la Reevolució, una 

declaració d'intencions amb aires 

nous. "Canviarem la festa, trans-
formarem la ciutat, lluitarem 
perquè res torni a ser igual. Tot 
tindrà un nou significat, tenim 
una nova manera de fer les co-
ses. La Reevolució no només 
s'ha de veure, s'ha de viure en 
primera persona. És el moment 
de saltar-se les normes i reben-
tar els esquemes". C.R.

DE PEL·LÍCULA A l’entorn del fil cinematogràfic, Blancs van fer els Premis Galí
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El 2013 és un any bestial perquè 

tots els actes blaus prenen una 

connotació animal. La colla trans-

forma la festa en un parc zoològic i 

conviden tothom a "entrar-hi per 

descobrir les espècies autòcto-

nes de la fauna blava i interac-

tuar amb elles. Aquesta festa 

traureu la bèstia blava que tot 

granollerí i granollerina porta 

dins seu, us farem viure la festa 

amb passió, salvatgement!".

El 2014 és pels Blancs l'any 

de la fantasia. Plantegen un con-

te anticonvencional, una història 

que supera la ficció, i engresquen 

tothom a jugar-hi, interpretant un 

paper, perquè "a vegades volem 

semblar el que no som". A partir 

d'aquí, li donen la volta a perso-

natges de contes clàssics, com la 

rateta que escombrava l'escaleta, 

els tres porquets o Pinotxo.

El 2015 els Blancs envien una 

postal d'estiu convidant tothom a 

viatjar omplint el Passaport de la 

Festa Blanca. "Volem veure món 

i per això deixarem les maletes i 

agafarem el got i mocador blanc 

per viatjar als llocs més remots 

i inhòspits de Granollers".

Blaus aposten per una festa 

igualment refrescant, però jugant 

a la confusió i fent del dia la nit i 

a l'inrevés. Les ulleres de sol tot-

hora –també amb un model per 

a la canalla– és la imatge blava 

d'aquesta edició.

El 2016 els Blancs han guanyat 

dues edicions consecutives i es 

preparen per a una tercera victò-

ria. Per aconseguir-ho, transfor-

men la ciutat en un plató, estenent 

la catifa vermella i estrenen Una 

festa de pel·lícula, una experiència 

per descobrir el món del cinema 

en primera persona. "Una festa 

on no sereu mers espectadors 

asseguts a una butaca, sinó que 

EL FIL DE LA HISTÒRIA (i III)  ELS TEMES QUE HAN ANAT AMBIENTANT ELS ACTES HAN DEMOSTRAT A BASTAMENT LA CREATIVITAT DE LES COLLES

Darrer any de coincidència

creuarem la pantalla i descobri-

reu tota la màgia del cinema que 

us hem preparat. La nostra festa 

supera la ficció, i fa possible tot 

el que semblava impossible".

Fidels al seu tarannà, els Blaus 

fan una reivindicació del porró,

"un símbol cridat a represen-

tar-nos, record de les nostres ar-

rels, del nostre origen popular", 

proposant un nou format d'acte i 

orquestrant una campanya per tal 

que el porró sigui incorporat com a 

emoticona de WhatsApp.

El 2017 els Blaus s'inspiren en 

un element indissociable de Gra-

nollers: el mercat dels dijous. "Un 

mercat d'experiències i sensa-

cions amb denominació d'ori-

gen blava. Els Blaus som de bar-

ri i ens agrada reivindicar-nos". 

Els Blancs, més aplicats, opten per 

l'esperit científic, demanant tot-

hom que es posi una bata (blanca) 

i surti al carrer a experimentar.

"Els 80 seran sempre nostres", 

proclamen els Blaus el 2018, fent 

una picada d'ull a l'estètica de la 

dècada que va veure néixer la colla, 

la Movida Blava. "Aquest any tor-

nem als 80 per descobrir els orí-

gens de la generació blava. Una 

generació de generacions, cada 

any més grans i sempre joves, 

sumant per tornar a ser canvi, 

efervescència, experimentació".

Blancs prefereixen anar de fes-

tival, un de particular anomenat 

Sense cap, on l'objectiu és gaudir, 

participar i perdre la vergonya, els 

prejudicis i els límits. Per no ha-

ver-hi no hi ha ni cap de colla, ja 

que es Blancs adopten un sistema 

de funcionament assembleari.

El 2019 es produeix una situació 

ben curiosa. Sense (aparentment) 

haver-ho acordat abans, totes dues 

colles coincideixen en una temàti-

ca gairebé idèntica, un fet insòlit en 

tota la història de la festa. 

Els Blaus fan un viatge enrere en 

el temps, reculant fins a comença-

ments del segle passat, recuperant 

la tradició obrera de la ciutat i evo-

cant la fictícia Colònia de Cal Got. 

Alhora, es proclamen hereus dels 

ateneus obrers, dels sindicats, de 

la Unió Liberal, del Casino, de Roca 

Les colles aviat descobreixen que les 
seves idees es venen millor a través 
d'un bon eslògan. Alguns vénen 
d'antic, són ideals per ser cridats o 
corejats i, per tant, han fet fortuna. 
És el cas del Força blanca, sang bla-

va, el Totus Blaus! o l'aigua!, aigua!, 

aigua! que precedeix els correaigua.
La colla blava ha demostrat tenir 

la mà trencada a l'hora de planejar 
aquestes campanyes que articu-
len les seves accions i estimulen 
la participació: Blaus som un pun-

tassu (2007); Blaus perdrem el cap

(2009); Blaus, donem corda a la 

festa (2010); Blaus bufa fort (2011) 
o Blaus belluga la festa (2014).

El 1997 proposen gaudir la fes-
ta amb els cinc sentits: escoltant el 
pique de gralles, veient la baixada 
de carromòbils, tastant la cuina del 
peix blau, estirant la corda i ensu-
mant l'olor de pólvora que desprèn 
el correfoc… "i podreu comprovar 

que tots els sentits us porten al 

color blau". El 2003 el seu eslògan 
és contundent: 20 anys fotent-hi 

pebrots, tot reivindicant dues dèca-

des d'esforç i de dedicació a la festa.
L'alternativa blanca es presenta 

com un misteri, amagada darrere 
d'una paraula i un símbol: Som +. Va 
caldre participar per treure'n l'entre-
llat. "Aquesta vegada omplirem la 

ciutat del color blanc, perquè ens 

multiplicarem fins a ser molts +".
El 2004 l'eslògan era Blaus, pi-

cant fort, cercant la participació 
ciutadana i, sobretot, estimulant el 
factor sorpresa: "Als més aventu-

rers i atrevits, us proposem que 

de tant en tant passeu del progra-

ma i us perdeu enmig de la festa. 

Perquè no tot en aquesta vida s'ha 

d'anunciar!". Per la seva banda els 
Blancs adverteixen que "aquest any 

deixem marca. Hem preparat una 

festa on cada acte, cada acció de la 

colla dels Blancs, serveixi per dei-

xar constància que som aquí, i que 

estem de festa".
El 2011, els Blancs asseguren 

tenir "la clau de la festa. Tradició 

i innovació. Tenim l'essència de 

la festa, però també la clau per 

obrir-nos al futur".

Publicistes en 
blanc i blau

Umbert i de les destil·leries. "Fem 

un producte únic i artesanal: el 

temps festiu. Impossible de co-

piar perquè fabriquem una ex-

periència irrepetible".

En paral·lel i amb el lema Si ho 

creus, ho crees, es posa en marxa 

la Factoria Blanca, amb un comitè 

"expert en creació de festa des 

de 1983" i amb la missió de propa-

gar el color blanc per tota la ciutat.

Tot i les similituds, cada colla va 

saber imprimir un estil propi.

L'any passat tots els plans salten 

pels aires. El 28 de maig s'anuncia 

la suspensió de la festa major. Però 

Granollers no renuncia a retro-

bar-se a després de vacances i es 

posa en marxa un pla alternatiu. El 

20 de juliol i amb el lema La cultu-

ra és segura, l'Ajuntament i entitats 

de cultura popular es conjuren per 

oferir el (Parèntesi), un programa 

d'activitats culturals per a la dar-

rera setmana d'agost, "amb mi-

rada local i amb el propòsit de 

donar una mica d'impuls a la 

cultura, un sector molt afectat 

per la pandèmia". Tanmateix, la 

realitat s'imposa i l'empitjorament 

de les dades epidemiològiques 

obliguen a cancel·lar tot el progra-

ma poca estona abans de l'inici del 

primer acte previst. C.R.

ARXIU /X.SOLANAS

OBRERS  El 2019 les dues colles van idear una temàtica sobre la fàbrica
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La força blanca s'ha despertat. Pel 

cap de colla, Xavi Raich, "arren-
car un altre cop és molt difícil. 
Els motors han estat apagats 
durant un any i, tot i això, hi ha 
gent que en té moltes ganes. Hi 
ha grups com Guapes o Gan-
xets que estan molt motivats 
per sortir a ballar i tornar-se a 
veure i, de fet, tots els grups que 
programen aquest any ho han 
demostrat. Que hagin tingut la 
força i la il·lusió per tornar a fer 
actes i sortir al carrer, per a mi 
és el més destacat", assegura.

Blancs proposen un programa 

propi amb vuit propostes molt 

variades i originals, amb accent 

femení i cercant la diferència. Per 

sort, no han partit de zero i aquest 

cop treballen amb unes certes 

garanties. "L'experiència del 
(Parèntesi) va ser bastant frus-
trant, però també ens ha donat 
experiència per saber com hem 
de fer les coses. Ara hem treba-
llat en un marc de mínims que, 
suposadament, fa que aquesta 
festa major no sigui anul·lable. 

PRODUCCIÓ BLANCA  LA COLLA ORGANITZARÀ EL TERCER COMBAT DE GLOSSA, LA REVOLTA NIMFA I EL XAIFEST, ENTRE ALTRES PROPOSTES

tornen als carrers

És a dir, en qualsevol situació 
que estiguem sempre hi haurà 
una petita part d'aquesta festa 
que podrem fer".

XAIFEST
DILLUNS 23
21 h. Parc Torras 
Villà
REVOLTA NIMFA
DIMARTS 24

19 h. Plaça Barangé
QUÈ? ROSÈ. DAMES DE FOC
DIMARTS 24
21.30, 23 i 00.30 h.
Parc Torras Villà
COMBAT DE GLOSA
DIVENDRES 27
20 h. Parc de Ponent
TELESCOPIS
DIVENDRES 27
21.30 h. Plaça de Can Comas
ACTIVA'T
DISSABTE 28
10 h. Parc de Ponent
CORREAIGUA INFANTIL
DISSABTE 28
De 16 a 18 h. Plaça Barangé
CORREAIGUA
DISSABTE 28
De 19 a 22.30 h. Plaça Barangé

ARXIU / X.SOLANAS

COMBAT DE GLOSSA  El de Granollers s'ha convertit en una de les principals mostres de cançó improvisada del país

Així, amb aquesta premissa, Les 

Nimfes, un grup format única-

ment per dones i que fa bandera 

de la sororitat, tornarà als carrers 

Fa un parell d'anys, les Dames de Foc van idear un es-

pectacle nou, de creació pròpia 100%, que es va haver de 

suspendre a causa d'un aiguat. L'any següent es va re-

programar, però malauradament el (Parèntesi) –la pro-

gramació alternativa a la festa major 2020– es va cancel-

lar. Per això confien que a la tercera vagi la vençuda i per 

fi es pugui representar el Què? Rosè en tres funcions con-

secutives de foc, coreografia i música al parc Torras Villà. 

El grup Astroblancs també havia de debutar l'any pas-

sat, però tampoc no va poder ser. Per tant, ara s'estrena-

ran amb l'experiència Telescopis, un espai d'observació 

del firmament a través de telescopis, amb explicació i 

curiositats.

Dames, a la tercera va la vençuda!

amb la Revolta Nimfa, aquest cop 

protagonitzada per dues monolo-

guistes que combinaran humor i 

reivindicació. La trobada es tan-

carà amb un concurs, també d'es-

perit feminista.

Granollers és la segona ciutat 

de Catalunya on se celebra amb 

molt de predicament una mostra 

de glossa, el cant versat i en cata-

là. Davant d'aquesta repercussió 

també torna el tercer Combat de 

Glossa Sense cap embut, que aple-

ga alguns dels millors glossadors 

del país, així com una bona parti-

cipació local. "Tenim una de les 
principals mostres de glossa 
del país",  destaca Raich.

En aquesta edició, la colla dels 

Blancs també capgirarà el ja cone-

gut Xaifest, el festival d'arts escè-

niques, que sumarà noves disci-

plines a la música.

La inviabilitat del Correllets ha 

donat com a resultat la posada en 

marxa de l'Activa't, una activitat 

d'escalfament físic en col·labora-

ció amb l'Agrupació Excursionista.

L'esperat Correaigua
I per arrodonir el programa, la 

cirereta del pastís. Blancs causen 

sensació fent possibles uns espe-

radíssims Correaigua infantil i un 

Correaigua convencional, tots dos 

convenientment adaptats. Aquest 

acte tradicionalment massiu s'ha 

repensat de la manera més segu-

ra i sense perdre la seva essència. 

S'habilitarà un espai tancat a la 

plaça Barangé amb quatre torres 

amb mànegues per remullar el 

públic, que haurà de transitar per 

un circuit circular. Cada 15 minuts 

entraran grups de 50 persones 

que aniran fent voltes de manera 

ordenada i amb distància de segu-

retat entre els grups bombolla. 
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ADVOCATS

BUFET  ESPAÑOL  MOREDA

MOLLET DEL VALLÈS  Avinguda Burgos, 29, 1ª planta ·       93 570 73 09 ·  93 716 12 75

SABADELL Carrer Capmany, 4, 2-A ·  MADRID Paseo de la Castellana, 79, 6ª planta   

DRET IMMOBILIARI · ARRENDAMENTS · DESOCUPACIONS 

RECLAMACIONS DE QUANTITAT · DRET HIPOTECARI 

25 ANYS D’EXPERIÈNCIA

bufetespanol.es

El programa estrictament blau de 

la festa desplega 14 propostes. 

Una part són noves edicions d'ac-

tivitats ja conegudes dels darrers 

anys, i altres han estat repesca-

des de la frustrada festa major 

de l'any passat, però convenient-

ment adaptades. En ambdós casos 

tenen molt pes els actes adreçats a 

un públic familiar.

La colla prefereix no desta-

car-ne uns per damunt dels altres 

i agraeix que es valori l'esforç or-

ganitzatiu en conjunt, dissenyat 

amb poc temps i d'acord amb les 

circumstàncies canviants deriva-

des de la pandèmia. La cap de co-

lla blava, Jennifer Moreno, adver-

teix que "la junta i moltes colles 

de Blaus no s'han pogut veure 

des de fa mesos. Des de l'octu-

bre hem estat fent reunions on-

line, i això no ha ajudat".

Entre les propostes conegudes 

hi ha el joc de rol per a majors de 

14 anys Supervivència Zombi Cap. 

3: Carrers fantasma, que trans-

PRODUCCIÓ BLAVA  LA COLLA HA RESPESCAT PROPOSTES D'ALTRES ANYS QUE TENEN UN CLAR CARÀCTER FAMILIAR, AIXÍ COM ESPECTACLES DE FOC

Nou dies de 

corre per tota la ciutat; la tercera 

edició de l'espectacle de dansa 

contemporània per a joves i famí-

lies amb nens i nenes a partir de 6 

anys; la caminada per anar escal-

fant la festa, amb la col·laboració 

dels Amics de Ponent i l'Editorial 

Alpina, i el joc tradicional de les 

bitlles catalanes.

L'aliança amb el Club de Rol Men-

rood permetrà exercitar la memò-

ria  amb l'Aprèn a jugar a Memo-

arrr!; completar a contrarellotge 

trencaclosques de fins a un miler 

de peces –amb parella o en grup– 

al Fem puzles, o bé triar entre una 

oferta de jocs de rol de totes les te-

màtiques per a joves i adults.

Tot i les restriccions, tampoc 

no faltaran els actes de foc, con-

venientment adaptats. La sortida 

de la Gralla de Foc dels Blaus i la 

Guspira dels Blancs rememorarà 

les grans nits del correfoc. Blaus es 

crema! és un espectacle ple de pól-

vora, música i bèsties com la Gui-

ta dels Blaus, la Gralla de Foc, els 

ARXIU / X.SOLANAS

TROBADA DE FOC  Amb la Gralla de Foc de Blaus i la Guspira dels Blancs

Blaus ha previst un pla B en cas que aquest programa no es pugui aca-

bar desenvolupant de la manera que està prevista. Recordant l'experi-

ència del fallit (Parèntesi), Moreno explica que "no volem que passi 

com l'any passat i que estiguem tan malament que s'hagi d'anul·lar 

tot. Llavors, hi ha diferents escenaris pensats que preveuen els actes 

que es podran celebrar i de quina manera. Però esperem no arribar a 

aquest punt i poder fer el que tenim pensat".

Amb un pla B

Toros Embolats i la presència d'en 

Farras. El concurs de retallades als 

toros embolats per a adults perme-

trà clavar banderilles als toros em-

bolats… o, si més, no intentar-ho.

La festa major també passarà 

a la xarxa i als mòbils. Entre les 

experiències repescades de l'any 

passat, hi ha el joc virtual d'inves-

tigació Expedient Blaus: Cas obert. 

Completen l'oferta el talent xou 

Blaus Night Show, un espectacle 

que combinarà entrevistes en di-

recte amb actuacions d'artistes de 

quilòmetre zero, amb l'objectiu de 

donar-los visibilitat; l'acte infantil 

Vine a ballar la rata de la mà dels 

McNessie, una colla nova creada el 

2019, o el circuit familiar Brisa de 

CAMINADA
PER ANAR 
ESCALFANT
LA FESTA
DISSABTE 21
9 h. Plaça Barangé

BITLLES CATALANES
DIUMENGE 22
10 h. Parc Torras Villà
APRÈN A JUGAR A 'MEMOARRR!'
DILLUNS 23
18.30 h. Plaça dels Recanvis 
(Roca Umbert)
BLAU ES CREMA
DILLUNS 23
21 h. Plaça Barangé
FEM PUZLES
DIMARTS 24
18.30 h. Plaça dels Recanvis (RU)
EXPEDIENT BLAUS: CAS OBERT
DIMECRES 25
12 h. Virtual
VINE A BALLAR LA RATA
DIMECRES 25
18, 18.45 i 19.30 h. Plaça Barangé
ESPECTACLE DE DANSA 
DIMECRES 25
19 h. Parc Torras Villà
SUPERVIVÈNCIA ZOMBI CAP.3 
DIMECRES 25
20 h. Plaça del Tiny (Roca Umbert)
BLAUS NIGHT SHOW
DIMECRES 25
22.30 h. Parc Torras Villà
BRISA DE JOCS
DIJOUS 26
11 a 13 h i de 15 a 18.30 h. 
Parc Torras Villà
CONCURS DE RETALLADES
ALS TOROS EMBOLATS 
DIJOUS 26
23 h. Parc Torras Villà
JOCS DE ROL
DISSABTE 28
10 h. Parc Torras Villà
GRALLA DE FOC I GUSPIRA 
DISSABTE 28
00 h. Parc Barangé

jocs, una adaptació de l'anterior 

Ventada de Jocs que durarà tot el 

dia –amb una pausa a l'hora di-

nar– i que inclourà diverses pro-

ves. Blaus recomana anar-hi amb 

muda de recanvi perquè amb tota 

seguretat els participants acaba-

ran galdosos.

En tots els casos, Moreno insis-

teix en el fet que és molt important 

estar al cas de les indicacions que 

figuren al programa [pàgina 28], 

on s'informa de com adquirir les 

entrades i de si l'acte requereix 

inscripció prèvia en línia o bé un 

registre a l'entrada. "La cultura és 

segura, però l'hem de fer segura 

entre els que hi anem i els que la 

fem", apunta la cap de colla. 

ARXIU

IMATGERIA BLAVA  Enguany, més que mai, ha calgut invocar el Sant Blau
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Segurament, una de les peculia-

ritats més rellevants d'aquesta 

edició és l'existència d'actes orga-

nitzats conjuntament per Blancs i 

Blaus. Una circumstància insòlita 

en una festa que, justament, es 

basa en la rivalitat entre les colles.

I no només això. Jennifer More-

no, cap de colla dels Blaus, confessa 

que porten "malament" això que 

la festa major 2021 no tingui ca-

ràcter competitiu. "Les circums-
tàncies ens han portat aquí, i 
ho acceptem. Pero preferim la 
competició, el pique, perquè si 
no és així vol dir que no estem 
bé, que la Covid i les restricci-
ons continuen. És un factor que 
no es pot substituir, i la intenció 
tant de Blancs com de Blaus és 
la de tornar a la competició al 
més aviat possible".

Xavi Raich, cap de la colla blan-

ca, coincideix amb aquesta opinió 

i està convençut que l'espurna 

de la rivalitat es mantindrà viva 

d'una manera o altra: "sempre 
hi ha algun detall, aquelles pe-
tites coses que no es perden. El 
repte serà amb picaresca 100% 
i al carrer es veurà que Blancs i 
Blaus estem enfrontats".

Per Moreno aquest fet encara 

és més desconcertant, perquè va 

accedir al càrrec el novembre de 

2019, però des d'alhores ni ella 

ni bona part de la seva junta han 

pogut viure una festa major des 

d'aquesta posició. "Aquesta edi-
ció és com un entrenament de 
cara a l'any que ve. Ens ho es-
tem trobant tot de nou, però es-
tem molt motivats i ho afrontem 
amb moltes ganes", confessa.

Per si algú en té cap dubte, la 

cap de colla ja ho va deixar ben 

clar durant l'acte de presenta-

ció de la festa major, quan, adre-

ACTES BLANCS I BLAUS  UNA DE LES PECULIARITATS D'AQUESTA EDICIÓ ÉS QUE BLANCS I BLAUS ORGANITZEN ACTIVITATS CONJUNTAMENT

Treva a contracor

çant-se al seu homòleg blanc, va 

dir-li: "aquest any hem anat més 
de la mà que mai, però l'any que 
ve, si tot va bé, Blaus anirem a 
totes per la quarta".

L'altre hàndicap ha estat l'obli-

gació de reduir de forma consi-

derable el nombre d'actes, en uns 

moments en què "tothom té mol-
tes ganes d'organitzar coses". 

Però mirat des del vessant posi-

tiu, Moreno opina que "d'aquesta 
manera evitem contraprogra-
mar-nos i donar entre tots el 
millor a la ciutat".

Junts i ben avinguts
Fruit d'aquesta concòrdia (mo-

mentània) i atès que no es pot 

celebrar el tradicional Concurs de 

Rajolers, enguany les dues colles 

han unit esforços per organitzar 

conjuntament el taller infantil Vols 

ser rajoler?, en el qual els mateixos 

rajolers Locubiche i Galí, i els seus 

respectius bailos, ensenyaran a la 

canalla a modelar cairons.

Raich explica que "fa temps que 

Enguany sorgeix la incògnita de com es resoldran actes cabdals de la litúr-

gia de la festa. En aquest punt els caps de colla són hermètics, però avan-

cen algunes pistes de per on poden anar els trets. El pregó, per exemple, 

és una prerrogativa de la colla que ha guanyat la festa de l'any anterior, 

en aquest cas Blaus. Però com assenyala Moreno, "en una comissió es va 

decidir que el farem plegats, treballant conjuntament Blancs i Blaus. 

No tenia gaire lògica que Blaus fes el pregó d'una festa major en la qual 

tampoc no hi haurà un guanyador". Raich apunta que "hem intentat que 

el pregó tingui connexions amb altres institucions de Granollers, que ja 

desvetllarem més endavant".

Si no hi ha competició, no hi ha un guanyador, i tampoc no hi pot haver 

un veredicte tal com el coneixem. Moreno és enigmàtica en assegurar que 

"serà un veredicte simbòlic, però amb caràcter sorpresa". I el cap de 

colla blanc confirma que "serà un discurs emotiu, de final de festa, i, 

efectivament, la gent pot esperar sorpreses".

El pregó adaptat

més inequívoca d'aquesta col·la-

boració ha estat el cicle de vuit 

concerts que ocuparan les nits al 

parc de Ponent. El requeriment ha 

estat doble: d'una banda, empare-

llar un cap de cartell amb artistes 

XAVIER SOLANAS

ARXIU / T.TORRILLAS

JUNTS  Els caps de colla blanc i blava, davant els locals a Roca Umbert

'VOLS SER RAJOLER?'  Els mateixos Locubiche i Galí ensenyaran a fer cairons

valorem com portar aquestes 
proves de competició –la passa-

da de rajoles, el llançament de ra-

joles i la rajolada– a un nivell més 
lúdic i formatiu, entre cometes, i 
aquest acte n'és el resultat".

De tota manera, l'expressió 

i formacions del territori i, alhora, 

fer que aquests programes dobles 

toquin estils diversos, però tin-

guin coherència musical. Així, hi 

haurà sessions que sonaran més 

a pop o a rock; altres tindran ai-

res més folk i jazzy, i les sonoritats 

rumberes i llatines s'alternaran 

amb els ritmes afrocubans i ja-

maicans o amb les bandes sonores 

més urbanes [més informació a les 

pàgines següents].

Raich explica que "hem inten-
tat que en la major part dels ca-
sos un dels grups sigui local o de 
la comarca". La cap de colla blava 

admet que l'experiència "ha estat 
estranya, perquè no és la nostra 
manera de programar, però ha 
estat fàcil perquè l'objectiu era 
el mateix", mentre que Raich con-

sidera que la col·laboració amb 

Blaus ha estat "sorprenentment 
senzilla. Fora de la festa major 
col·laborem amb moltes coses i 
molts som amics i, per tant, ha 
resultat fàcil". CARLES RIOBÓ
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Zoo és segurament un dels grups 

actuals que més públic mou; unes 

bèsties musicals dalt de l'escena-

ri, que traslladen el ritme i el com-

promís polític al públic que coreja 

les seves cançons.

I és per això que la Comissió de 

la Festa Major l'ha triat per a una 

de les nits joves de la gresca de fi-

nals d'agost, en un aforament més 

ampli, al Parc Firal, on desplegarà 

la seva recepta de rap, hip-hop, 

ska i electrònica. 

La banda, nascuda a Gandia el 

2014, hi presentarà el seu quart 

disc, el tercer d'estudi, Llepolies, 

amb el qual està fent gira aquest 

estiu i amb què va omplir l'esce-

nari gran del festival Cruïlla fa 

unes setmanes. 

Toni Sánchez Panxo, ànima de 

Zoo i exmembre d'Orxata Sound 

System, va revolucionar fa anys 

les xarxes socials del país valencià 

amb la cançó Estiu, que poc des-

prés es publicaria al primer disc  

de Zoo, Tempestes venen del sud 

(Propaganda pel fet, 2014), que va 

posar cap per avall el panorama 

MÚSICA  EL GRUP DE RAP ELECTRÒNIC DEL PAÍS VALENCIÀ ESTÀ FENT GIRA AMB EL DARRER I TERCER TREBALL D'ESTUDI, 'LLEPOLIES'

Zoo, bèsties del ritme i la crítica social

musical valencià. A partir de lla-

vors, Zoo actua arreu dels Països 

Catalans i acaba trascendint fron-

teres i presentant la seva proposta 

CONCERT AMB 31 
FAM I STILL III
DILLUNS 23
22 h. Parc de Ponent 
CONCERT AMB ZOO
I SAIGON
DIVENDRES 27
21.30 h. Parc Firal

ZOO

LA FORMACIÓ  La banda, nascuda al País Valencià el 2014, actuarà al Parc Firal divendres 27 d'agost al vespre

a altres indrets de l'Estat.

Tres anys més tard, el 2017, 

arriba el segon àlbum, Raval, que 

torna a ser un èxit i que fa refe-

Saigon tindran el privilegi de tocar amb una de les bandes actuals de 

més èxit. I és que els locals són una de les bandes granollerines amb 

més projecció des que just abans de la pandèmia van presentar el seu 

primer EP, Barri. De fet, Zoo és un dels referents de Saigon, juntament 

amb altres exponents de la música del país valencià, com La Raíz i 

Obrint Pas.

Alguns dels components de Saigon, que compta amb vuit músics, són 

hereus de la desapareguda Machine Ska Reggae Band. Són Albert Ma-

llol a la bateria, Pol Moreno al piano, Pablo Martos al baix, Víctor Ariza 

a la veu, Víctor Sulleva i Martí Burguès a les guitarres, Martí Llobet al 

trombó de bares, Marc Rusiñol al saxo i Andreu Ginestet a la trompeta. 

L'EP Barri té cinc temes que combinen reggae, ska, roch, funky i hip-

hop, amb títols com Al Carajo, Fang i Mitja Jornada.

Els locals Saigon faran de teloners

rència al raval –la perifèria– de 

la història, l'espai de marginació 

social que sovint ha estat bres-

sol d'expressions artístiques que 

s'acaben popularitzant. A més de 

Panxo, hi guanya protagonisme 

creatiu el guitarra Arnau Jiménez 

(La Gossa Sorda).

Finalment, Zoo, que va fer una 

aturada el 2019, ha publicat Lle-

polies, amb temes ballables com 

Avant i Tobogan, que es compa-

ginen al directe amb els ja grans 

clàssics de la banda, com Corbe-

lles, Cap per avall, Ventiladors i 

Esbarzers.

Les actuals restriccions per la 

pandèmia fan que el concert s'ha-

gi concebut amb el públic assegut. 

Serà difícil no moure's, encara que 

sigui amb el cul a la cadira. Zoo, 

lluita i festa a parts iguals, per a la 

nit de divendres. M.E.

LA DISCOGRAFIA

-TEMPESTES VÉNEN DEL 

SUD, 2014

-RAVAL, 2017

-LLEPOLIES, 2021
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El fenomen es repeteix. El 2017 
un grup d'amics amb inquietuds 
comunes s'ajunten per fer música 
plegats. Les maquetes penjades a 
Internet comencen a circular i la 
reacció de l'audiència és immedi-
ata: es viralitzen a les xarxes so-
cials i comencen a sumar milions 
de visites i milers de valoracions 
positives. El que ha començat com 
un passatemps acaba esdevenint 
un projecte seriós, que de seguida 
comença a rebre centenars de pe-
ticions per actuar a sales i festivals 
i atrau l'atenció de la indústria.

Això és el que els ha passat als 
sabadellencs 31 FAM, un grup 
que fuig d'etiquetes i d'encase-
llaments, però que forma part de 
l'emergent escena trap catalana. 
El formen mitja dotzena de joves 
que voregen els 20 anys: AAA 
(Álex Sánchez), Bandam (Ferran 
Vilalta), Joey C (Joel Cosp), Kid Pi 
(Eduard Freixas), Koalekay (Àlex 
Gil) i Lil Didi (Dídac Serra).

Dilluns es faran seu l'escena-
ri del parc de Ponent, revalidant 
el seu estatus de grup revelació, 
primer a Catalunya i després a la 

MÚSICA  ELS SABADELLENCS 31 FAM, DE L'EMERGENT ESCENA DE TRAP CATALANA, I STILL III, L'EX-LÁGRIMAS DE SANGRE JORDI ESTIVILL, SERAN A PONENT

Dilluns de sons urbans
resta de la península. Una de les 
seves cançons més populars, Sin-

cero, ja supera els 6,4 milions de 
visualitzacions a YouTube. Men-
trestant, no paren de rebre aten-
ció i l'any passat van ser nominats 
en les categories de millor artista 
revelació i millor treball de hip-
hop i músiques urbanes als Pre-
mis Enderrock.

El seu mèrit és el d'exhibir una 
identitat pròpia i un so molt par-
ticular en una escena que sovint 
tendeix a la uniformització. La seva 
proposta fusiona elements del 
R&B, el funk, el dancehall i el reg-
gaeton en una batedora musical a 
la qual és difícil resistir-se. "Fem 

de tot, ens defineix molt la varie-

tat. Escoltem un munt de música 

i encara que cadascun tinguem 

les nostres influències, també 

ens fixem molt en les dels altres. 

Ajuntem un munt de coses i això 

fa que el nostre so sigui diferent 

i ens enriquim constantment".
31 FAM no només combina els 

estils musicals, sinó també el llen-
guatge. Un dels seus elements dis-
tintius és l'ús del català, el castellà i 

31 FAM

l'anglès, sense complexos:  "Volem 

que el català arribi molt més en-

llà de Catalunya. Cantem en els 

dos idiomes perquè volem apro-

par culturalment la nostra llen-

gua a tot Espanya, i crec que ho 

estem aconseguint a poc a poc".
Aquesta primavera han editat el 

seu tercer àlbum, Jet Lag, de nou 
una amalgama d'influències, però 
amb un so més madur i elaborat. "Al 

principi no teníem ni idea de fer 

música i es nota que tots aquests 

anys de treball han donat com a 

resultat una progressió i un pro-

jecte més ric", asseguren.   C.R. 31 FAM  Els sabadellencs van començar a ser populars a les xarxes socials

Still III no només és el títol d’una cançó dels britànics The Smiths, també és l’alter ego del músic 

d’Alella Jordi Estivill, conegut per ser un dels vocalistes de Lágrimas de Sangre, el veterà grup de 

rap combatiu nascut entre el Masnou i Barcelona el 2006. Ara Estivill també ha escollit aquest nom 

per batejar el seu projecte en solitari, madurat un any després del llançament del darrer disc del 

seu grup mare. El primer fruit d’aquesta nova orientació musical és Allò que mai no mor, un disc 

compost durant el període de confinament, produït en aïllament i cantat íntegrament en català. 

La nova aventura musical d'Still III no significa el comiat de Lágrimas de Sangre, només una pausa 

que ha de permetre que la resta de membres també puguin posar en marxa projectes en solitari.

Still III, caminant en solitari
Still III
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rap combatiu nascut entre el Masnou i Barcelona el 2006. Ara Estivill també ha escollit aquest nom 

per batejar el seu projecte en solitari, madurat un any després del llançament del darrer disc del 

seu grup mare. El primer fruit d’aquesta nova orientació musical és 

compost durant el període de confinament, produït en aïllament i cantat íntegrament en català. 

La nova aventura musical d'Still III no significa el comiat de Lágrimas de Sangre, només una pausa 

que ha de permetre que la resta de membres també puguin posar en marxa projectes en solitari.

Still III, caminant en solitari
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A inicis de l'any passat, en època 

encara prepandèmica, Mishima 

va presentar el seu darrer tre-

ball, Ara i aquí, al Teatre Auditori 

de Granollers. El disc, estrenat el 

2019 i enregistrat en directe a la 

sala Apolo de Barcelona, servia 

per celebrar el 20è aniversari de 

la formació de pop-rock, lidera-

da per David Carabén, cantant i 

guitarra, i amb Marc Lloret als te-

clats, Dani Vega a la guitarra, Xavi 

Caparrós al baix i Alfons Serra a 

la bateria. Just un any abans tam-

bé havien triat la sala Nau B1 per 

dur-hi Ara i res.

Aquesta festa major hi torna-

ran, aquest cop a l'aire lliure i a 

l'espai amb més aforament de tots 

els previstos. La gira d'Ara i aquí 

encara té vigència i, sens dubte, hi 

sonaran molts dels temes d'Ordre 

i aventura, del qual aquest 2021, 

11 anys després del primer con-

cert de la gira de l'àlbum, n'han 

publicat la versió en directe. Tot 

MÚSICA  MISHIMA, QUE L'ANY PASSAT VA CELEBRAR UN QUART DE SEGLE DALT DELS ESCENARIS, DEFENSARÀ EL SEU POTENT DIRECTE AL PARC FIRAL

Més d'una dècada d''Ordre i aventura'

torna a començar, L'olor de la nit, 

Tornaràs a tremolar i Guspira, es-

tel o carícia no faltaran en la nit de 

dissabte de festa major. 

CONCERT
AMB MISHIMA
DISSABTE 28
23 h. Parc Firal
CONCERT AMB 
GINESTÀ I SABANA
DIUMENGE 29
19 h. Parc Torras Villà

MISHIMA

QUINTET  Mishima ha actuat sovint a Granollers per presentar els seus treballs i arrossega més de 20 anys de carrera

La discografia de Mishima va 

començar el 2000 amb l'àlbum 

Lipstick Traces i va seguir tres 

anys més tard amb The fall of pu-

La projecció de la carrera musical dels germans santandre-

uencs Júlia i Pau Serrasolsas ha estat espectacular. En pocs 

anys, Ginestà s'ha convertit en un nom de referència a l'es-

cena pop del país, gràcies a les seves cançons dolces amb 

sons experimentals i reminiscències folk.

Sortint d'un grup anterior, La Púrria, l'abril de fa tres anys 

Ginestà presentava Neix, el seu primer disc, un àlbum autoe-

ditat. El novembre de 2019 ja publicava el segon treball, amb 

el nom homònim Ginestà, que ràpidament va fer la volta al 

país, sobretot gràcies al tema Estimar-te com la terra –que, 

com a avançament del nou àlbum, en menys de mig any va 

superar les 130.000 reproduccions–. Així, obtenien el Premi 

Enderrock per votació popular al millor disc de cançó d'au-

tor de l'any. Ginestà no fa estridències, sinó que tracta les 

melodies com a acompanyament d'unes lletres costumistes i 

reivindicatives, amb una omnipresent melangia i arrelament.

Ginestà, la melangia feta cançó

blic man. Altres àlbums del grup 

són Trucar a casa. Recollir les fotos. 

Pagar la multa (2005) –el primer 

disc íntegrament en català que li 

va suposar un important èxit de 

públic i el reconeixement de la crí-

tica–, Set tota la vida (2007), Palau

(2011), L'amor feliç (2012), L'ànsia 

Després d'una esperada presentació del primer disc Ja no m'hi encanto aquesta 

primavera a la sala Nau B1, els locals Sabana tornaran als escenaris granollerins 

–al parc Torras Villà– per mostrar la seva proposta d'indie pop, gestada ja fa 

més de tres anys als passadissos del Conservatori Josep Maria Ruera. Els joves 

músics editaven el 2019 l'EP Martes Borealis, i l'any passat feien un salt endavant 

amb el seu primer llarga durada, el Ja no m'hi encanto, un treball nascut gràcies 

al micromecenatge a Verkami que recull una desena de cançons pròpies amb 

lletres quotidianes, produït per Carles Gallego a Músiques d'Artesania, amb seu 

a Roca Umbert. 

Sabana són Jaume Mollfulleda a la bateria, Gerard López a la guitarra, Laia 

Vera al baix, Roger Garcia al saxo tenor, Clara Reverter al trombó i Toni Miralles a 

la guitarra i veu. Les seves principals influències són artistes com Manel, Els Pets, 

The Beatles, Wilco, Lluís Llach, El Petit de Cal Eril, Núria Graham i Jorge Drexler.

Sabana, el paisatge pop local

que cura (2014) i Ara i res (2017), 

considerat el millor disc pop-rock 

en català als premis Enderrock el 

mateix any que es va estrenar.

Mishima ha estat guanyador 

dels guardons ARC –Associació 

Professional de Representants, 

Promotors i Mànagers– en dues 

ocasions. La primera vegada el 

2014, a la categoria de millor gira 

per festivals, i la segona el 2015, a 

millor gira per sales de Catalunya.

Després de més de dues dèca-

des, la fórmula Mishima –un di-

recte contundent, unes melodies 

treballades i unes lletres poèti-

ques– continua enganxant i, com 

diu la cançó, qui n'ha begut en tin-

drà set tota la vida. M.E.
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La música al parc de Ponent comen-
çarà amb una de les formacions que 
més festes majors recorrerà aquest 
any. I és que el directe d'El Pony Pi-
sador ha sabut connectar, gràcies 
al bon humor, les melodies folk, les 
harmonies vocals i els jocs amb el 
públic. Aquest quintet barceloní, 
ampliat amb representació vallesa-
na, mescla música folk i tradicional 
d'arreu del món amb un estil viu 
serà El Pony Pisador, un grup que 
mescla músiques tradicionals d'ar-
reu del món amb un estil eclèctic 
i festiu, que aplega virtuosisme i 
humor, la clau de l'èxit per a temes 
com Tot és part de ser un pirata.

Tres anys després del seu primer 
disc autoeditat –Yarr's i Trons–, El 
Pony Pisador va publicar Matricu-

lar una galera (Coopula, 2019), el 
disc que els ha dut a escenaris de 
tot Europa, i que va fer que el 2020 
fos finalista als premis Enderrock 
en la categoria de millor cançó folk. 

MÚSICA  ELS CONCERTS DE PONENT ARRENCARAN AMB LES DUES BANDES FESTIVES, AMB MÚSICS DE LA COMARCA

Folk taverner amb El Pony Pisador i Catfolkin
En aquest segon treball, El Pony 

Pisador proposa un viatge pel món 
a través de la música marinera i 
les sonoritats folk, amb influèn-
cies que van del swing al metal. 
Per defensar-lo, el grup incorpora 
una secció rítmica que completa 
la banda, composta per Ramon 
Anglada (guitarra, acordió i veus), 
Guillem Codern (banjo, harmònica, 
cant harmònic tuvà i iòdel), Miquel 
Pérez (violí irlandès, percussions 
i veu), Martí Selga (flauta de bec, 
whistle, contrabaix i veu), Adrià 
Vila (mandolina, bodhran, veu i 
cant iòdel), Enric Solé (contrabai-
xista), el molletà Oriol Pujol (pia-
no) i el cardedeuenc Josep Puigdo-
llers (bateria). La formació defensa 
ara el nou treball, Jajaja Salu2.

Repetidors a la festa
La nit es completarà amb uns 
coneguts de la festa de Blancs i 
Blaus. Els Catfolkin se sumarran a 

CONCERT AMB 
EL PONY PISADOR I 
CATFOLKIN
DISSABTE 21
22 h. Parc de Ponent
CONCERT AMB 
JOAN GARRIGA I EL 
MARIATXI GALÀCTIC, 
I PELAT I PELUT
DIJOUS 26
22 h. Parc de Ponent

EL PONY PISADOR

la vetllada de folk taverner. La ban-
da vallesana està formada per Tito 
Álvarez (veu), Alberto González 
(acordió i veu), Carlos Sáez (baix i 
veu, Ernest Roca (bateria), Andrea 
Cárdenas (violí i veu), Pep Rubio 
(guitarra i veu) i Julia Gual (flauta 

i veu). El folk-rock festiu en català 
és l'ànima d'un concert, en el qual 
no faltaran els temes del nou disc 
Esclata i els clàssics que els han fet 
més populars, com Ratafia, Mont-

seny i Boletaire vs pixapins.
Catfolkin ja és banda veterana 

i arrossega un munt de reconei-
xements. El 2015 va ser el Premi 
Sant Jordi Fira de Músics de Car-
dedeu i el premi a la millor ban-
da celta del concurs Wild Geese. 
El 2016 també van ser nomenats 
com a millor banda al concurs de 
música de Badalona. I el 2017 van 
rebre el Premi Talent a la cançó 
amb La nostra Barcelona i i van ser 
finalistes del concurs Sons de la 
Mediterrània. M.E.

Joan Garriga necessita poques presentacions, i menys a 

Granollers. El garriguenc, excantant i acordionista de 

Dusminguet i ànima de La Troba-Kung Fú, fa un parell d'anys 

que gira el nou projecte amb el Mariatxi Galàctic, 

una formació que s'inspira en el mediterrani de 

l'havanera i el raï, el Carib llatí, la Jamaica del 

reggae i el dub i el nord de Mèxic. Tot plegat ho 

mostren a l'EP Nocturns de vetlla i revetlla (Fina 

Estampa, 2019) i al seu primer àlbum El ball i el 

plany (2020). Sonaran en el directe que es podrà 

veure al parc de Ponent, que també estarà ple 

de clàssics de la trajectòria de Garriga. 

El viatge amb el Mariatxi Galàctic, però, 

es remunta a 2016, quan comencen a tocar 

versions revisionades de cançons pròpies dels 

grups anteriors i altres populars del cançoner 

de taverna i ball de plaça. La banda compta 

amb Rambo a la bateria, Marià Roch al baix 

elèctric i Madjid Fahem –exMano Negra– 

a la guitarra, i evidentment Garriga a l'acordió diatònic.

De nou, Granollers viurà una gran nit de rúmbia vallesana!

Joan Garriga amb el Mariatxi Galàctic
Els osonencs Pelut i Pelat presen-

taran a Granollers el seu disc Flor al 

cul, un disc sobre la sort i que pre-

cisament es va publicar un dimarts 

13, l'abril d'enguany. Es tracta d'un 

disc fresc, ple de fusió de ritmes 

mediterranis i amb unes lletres 

optimistes que conviden a moure 

el cos, i alhora homenatja la rumba 

catalana. La banda, integrada per 

nou músics, ha compartit escenari 

amb Oques Grasses, La Pegatina, 

La Troba Kung-Fú, Quimi Portet, 

Rumba Tres, Kaotiko, El Canijo de 

Jerez, entre d'altres. I han col·la-

borat en treballs d'Oques Grasses 

i Txarango. Tot i que aquest és el 

Amb la 'Flor al cul'

seu primer disc, fa temps que Pelat i 

Pelut gira en directe, amb peces com 

poemes de Verdaguer i altres poetes 

musicals.

PELAT I PELUT

938 404 789
ALQUILER DE PLATAFORMAS AÉREAS 

Y VEHÍCULOS SIN CONDUCTOR

Les Franqueses del Vallès - Terrassa - Esplugues de Llobregat

ARXIU / XAVIER SOLANAS

EL PONY PISADOR  El quintet fusiona ritmes llatins i mediterranis a Ponent
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Hi ha grups que semblen nascuts 

per animar una gran nit de festa 

major. Aquesta sensació encara 

és més palesa escoltant The Gra-

mophone Allstars, que 6 anys des-

prés del seu debut van ampliar la 

formació original d'octet fins a un 

format big band amb 17 músics, 

per fer encara més potent i exube-

rant la seva descàrrega ballable.

De ben segur que aquesta in-

tensitat es farà evident durant la 

seva actuació al parc de Ponent, 

transformat en una mena de plat-

ja caribenya durant la segona de 

MÚSICA  FUSIÓ DELS SONS JAMAICANS DELS ANYS 60 AMB DIFERENTS ESTILS DE LA MÚSICA NEGRA, COM EL SOUL I EL JAZZ

Sons jamaicans amb
The Gramophone Allstars 

les nits musicals organitzades 

conjuntament per Blancs i Blaus. 

Per acabar d'arrodonir l'efecte, la 

nit del diumenge 22 d'agost estarà 

il·luminada per una lluna plena.

Formats el 2008 sota la direcció 

musical del compositor i saxofo-

nista bisbalenc Genís Bou, ànima 

del projecte, el grup viu en un feliç 

encreuament musical on conviuen 

la música afroamericana –jazz, 

soul, funk, rhythm & blues…– i els 

ritmes jamaicans de ball dels anys 

60, com l'ska, el rocksteady i el 

reggae. Tot plegat redimensionat 

CONCERT AMB 
THE GRAMOPHONE 
ALL STARS BIG 
BAND I ROGER 
SANTAEUGÈNIA 
QUARTET
DIUMENGE 22
22.30 h. Parc 
de Ponent

SILVIA POCH

per uns arranjaments veritable-

ment sorprenents i creatius. 

Una personalitat musical que 

es nodreix del talent d'alguns dels 

músics més rellevants de la nova 

escena jazzística catalana. A més, 

també ha estat el bressol d'on ha 

sorgit la cantant Judit Nedder-

mann, que al març anunciava que 

deixava l'orquestra per empren-

dre el seu camí musical en solitari.

Com a big band han enregistrat 

un parell de discos, Jazzmaica i 

Maraca Soul. En aquest darrer 

obren el seu so a altres ritmes ca-

Completarà una nit ben tòrrida el 

Roger Santaeugènia Quartet, el 

projecte personal d'aquest pianis-

ta granollerí, professor de l'escola 

de música Art-9.

Justament la seva presentació 

en societat va tenir lloc el mes de 

febrer en un concert a la Nau B1, 

emmarcat dins la celebració dels 

actes d'aniversari d'aquest centre 

de formació. Amb posterioritat el 

quartet va formar part del cartell 

de l'última edició del Musik N Viu.

El seu debut discogràfic, Jazzy 

Dubs, editat l'any passat, és també 

un punt de trobada entre la rítmica 

de la música jamaicana i la impro-

visació característica del jazz, amb 

un resultat que s'acosta molt més 

a les sonoritats del dub i el roots 

reggae. 

Roger Santaeugènia 
Quartet, talent Km 0

ribenys igualment encomanadis-

sos, com el boogaloo o el calypso. 

Els darrers temps han anat pu-

blicant diversos singles i EP, com 

Love letter, una declaració d'amor 

al llegat de la històrica banda ja-

maicana The Skatalites, una de les 

seves confessades influències.

Com ells mateixos adverteixen, 

“els nostres concerts són pura 

dinamita: 17 músics a l'escenari 

donant-ho tot per arribar a una 

combinació explosiva de talent 

musical i festa. Una descàrrega 

d'energia positiva i una festassa 

que no et pots perdre!”. C.RIOBÓ

Acompanyen Santaeugènia a dalt 

de l'escenari el guitarrista Cristian 

Riaño, el bateria Roger Villanueva i 

el baixista Kike Zudaire.

R.SANTAEUGÈNIA

LA FORMACIÓ  Aquesta big band de l'ska, el rocksteady i la música negra puja 17 músics a l'escenari
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Qui busqui el típic concert de festa 
major, amb una proposta canalla, 
despreocupada, fresca i patxan-
guera, ja l'ha trobada. És aquest 
programa doble que ocuparà l'es-
cenari del parc de Ponent durant 
la nit de dimarts.

Nascut el 2014, Maruja Limón és 
un quintet femení d'arrel flamenca 
que fusiona els ritmes llatins i la 
música mediterrània amb els codis 
del pop. Integren la formació Vicky 
Blum (guitarra), Elisenda Fàbregas 
(percussió), Mila González (trom-
peta) i Esther González i Sheila 
Taules (veus). Totes elles són com-
positores i arranjadores de temes 
propis, amb unes lletres que tras-
puen personalitat i complicitat.

El 2016 van llençar el seu pri-
mer EP. Des d'aleshores s'han bre-
gat en un gran nombre de sales i 
de festivals, incloent-hi el Festival 
de Flamenc de Nou Barris, el Fes-
tival Ús Barcelona, Los Sentidos 
d'Albacete i el Festival de Fes i el 
Festival de Músiques del Món de 
Merzouga, tots dos al Marroc.

Un parell d'anys més tard arriba 
el seu primer disc, Más de ti, "una 

narració de la vida de cadascu-

na de les components. Les seves 

anècdotes, experiències, dubtes 

i afirmacions representades de 

manera musical per explicar el 

MÚSICA  MARUJA LIMÓN I CAPINÀS S'ENCARREGARAN DE LA NIT DE MESTISSATGE AMB RITMES LLATINS I MEDITERRANIS

Aires flamencs i rumba estratosfèrica

viatge del grup al llarg dels úl-

tims anys". Històries quotidianes, 
situacions diàries, amb un enfoca-
ment directe i senzill, acompanyat 
de ritmes i sons que oscil·len en-
tre el pop, la bossa nova, la rumba, 
el son cubà i la bulería.

Mondo Sonoro, Muzikalia i altres 
capçaleres especialitzades l'inclo-
uen en les llistes dels millors tre-
balls de l'any. També els va valdre 
el reconeixement d'artista reve-
lació als Premis ARC 2018 i les va 

CONCERT AMB 

MARUJA LIMÓN I 

CAPINÀS

DIMARTS 24

22 h. Parc de Ponent

CONCERT AMB 

EXCESO I TACHO

DIMECRES 25

22 h. Parc de Ponent

MARUJA LIMÓN

MARUJA LIMÓN  Aquest quintet femení d'arrel flamenca durà la fusió de ritmes llatins i mediterranis a Ponent

portar a actuar a prestigiosos fes-
tivals del continent, com el Cruïlla 
(Barcelona), Pirineos Sur (Osca), el 
festival hongarès Sziget i el Maré de 
Agosto de Portugal, entre d'altres.

La gira de promoció d'aquest 
debut dóna pas a l'enregistrament 
del seu segon treball, Ante mí, que 
és el que presentaran a Grano-
llers. "Un original compendi de 

peces vitalistes que conserven 

la seva especial combinació de 

rumba, flamenc, pop i ritmes 

llatins, però amb sorpreses afe-

gides". Algunes d'aquestes són 
les col·laboracions de la Balkan 
Paradise Orchestra i Pedro Pastor 
o la nova versió del tema Vinc amb 

tu, signada al costat de Txarango i 
amb clau més llatina.

CapiNàs, pel broc gros
"Grup de versions per a fires 

i festes majors". D'aquesta ma-
nera tan inequívoca es presenten 
CapiNàs, una colla de set rumbe-

ros amb moltes ganes de festa i 
"especialistes en liar-la parda"

a ritme de ventilador.
Nascuts el 2019, és un projecte 

que perllonga la fèrtil tradició de 
sons mestissos i de fusió que han 
fet fortuna a Catalunya. Sons ener-
gètics de rumba, empeltats per ai-
res de funk, reggae, cúmbia i timba. 
El seu primer single i videoclip, Ja 

m'han liat, és una declaració de 
principis que ja circula per totes les 
plataformes, però és en la distància 
curta del directe on cal assaborir 
plenament la proposta efervescent 
d'aquest combo arrauxat.

El seu xou inclou des de clàssics 
immarcescibles del mestre Peret, 
Los Amaya, Rumba Tres o Gipsy 
Kings, fins a relectures d'Estopa, 
Txarango, La Pegatina, la Troba 
Kung–Fú, Los Delinqüentes i Mu-
chachito, passant per hits de la 
cultura pop més petarda de Ra-
phael, El Chaval de la Peca, King 
Africa i Marc Anthony. Amb un 
repertori d'aquest calibre, què pot 
sortir malament? C.R.

Dimecres serà la nit del rock directe, potent i amb actitud 

d'Exceso, una banda de cinc músics emmirallats en els grans 

noms de l'anomenat rock nacional (Barricada, Extremoduro, 

Rosendo, Platero y tú, Marea, Reincidentes…).

El quintet es va formar el 2008 entre Arenys de Munt i 

Barcelona, i un parell d'anys més tard va presentar el seu 

primer treball discogràfic, Niebla y hollín, un èxit de crítica i 

de públic que els va passejar per tota la geografia espanyola 

i els va permetre compartir cartell amb Burning, Siniestro 

Total, El último ke zierre, Rulo y la Contrabanda, Tako, Poncho 

K i Bocanada, entre altres grups.

A partir d'aquell zenit, Exceso pateix desercions, canvis 

en la formació (s'incorporen músics d'El niño de la hipoteca i 

Hotel Cochambre) i bascula cap a un so diferent. 

Amb el temps i amb comptagotes arribarien 

els altres dos treballs que completen la seva 

discografia, Canciones del segundo origen

i Rimas y rock. Per als seus components, el grup 

ha estat "un banc de proves i un asil musical 
per a molta gent. Moltes veus diferents i 
moltes visions del rock hi han confluït a través 
del temps". Ara, una dècada després, la banda 

-reduïda a quartet- torna a la carretera per 

rememorar aquell primer disc i la vigència de les 

seves cançons. I ho fa amb el recent llançament 

d'una reedició del disc en clau acústica (Niebla

y hollín. 10 años y una pandemia después, 

acabat de sortir del forn) i una gira que durant 

la tardor els ha fet viatjar per tota la península.

Amb aquest nou enregistrament, farcit de col·laboracions,

"hem celebrat la complicitat del públic amb aquest àlbum, 
així com el pas del temps i la vigència de les cançons 
amb què vam arrencar, donant-los el color acústic que la 
banda ha anat desenvolupant i millorant a través de la seva 
discografia. La col·laboració de grans amics i músics fa que 
les històries que s'amaguen darrere de les lletres gairebé 
críptiques guanyin significat i profunditat".

Fa un parell d'anys declaraven en una entrevista: 

"Volem donar molta canya, clavar una hòstia a la cara i si 
tenim temps, dues". Tota una declaració d'intencions del

que poden oferir en la seva actuació granollerina a Ponent.

Exceso, per a nostàlgics del rock estatal
Tacho és el nom artístic del va-

lencià Sergi Aragó, ara establert 

a Sant Cugat i per a qui la música 

ha format part de la seva vida des 

de sempre. Als 7 anys comença a 

estudiar trombó. Com a instru-

mentista ha format part del grup 

santcugatenc The Risas i Els Ca-

tarres o Tromboranga, amb qui ha 

girat arreu. A més, ha acompanyat 

o gravat per artistes com C. Tanga-

na, Nil Moliner, Suu, Buhos i Doctor 

Prats, entre d'altres.

El 2019 fa un pas endavant i 

inaugura la seva faceta com a can-

tant amb el nom artístic de Tacho, 

i comença a compondre temes en 

ple confinament. El primer fruit 

d'aquest nou projecte musical és 

el disc Movimiento, publicat el 

maig passat. El primer single, de 

títol homònim, va aconseguir més 

de 13.000 reproduccions a You-

Tube les tres primeres setmanes. 

"És una cançó positiva amb un 
missatge crític cap als prejudicis 
que té la societat actual, i busca 
la reflexió d'aquells que jutgen 
més als altres que a ells matei-

Tacho, amor per la música

xos", apunta l'autor. Un mes des-

prés el segon single d'avançament, 

Mi huella dactilar, amb un deix més 

pop i funky, va entrar directament a 

la llista de novetats d'Spotify.

Amb aquest disc Aragó explo-

ra el ventall de sonoritats que l'han 

acompanyat durant tota la seva tra-

jectòria. Des d'estils d'arrels afroa-

mericanes com el R&B i el hip-hop 

fins a sons afrocubans, com la salsa 

i el garito. Entre els artistes que més 

l'han influenciat cita John Mayer, 

Isaac Delgado i Jorge Drexler. El seu 

objectiu: emocionar l'espectador.

TACHO
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Com és habitual, el Te-

atre Auditori de Gra-

nollers (TAG) se 

suma a la progra-

mació de la festa. 

A diferència 

dels dar-

rers anys, en què 

programava espectacles a 

l'aire lliure, les propostes 

tornaran en aquesta edició 

a la sala gran de l'equipa-

ment. El TAG ha progra-

mat, doncs, dues propos-

tes fresques per gaudir 

en família o amb amics: 

Una nit amb el Mag 

Lari, el 27 d'agost i 

Abba. The new experi-

ence, el 29 d'agost.

"Hi ha nits màgi-

ques, i després hi 

ha les nits que di-

rectament són mà-

gia: com la que ens 

espera amb el Mag 

Lari!", prometen 

els responsables 

de l'equipament. 

Amb més de 

25 anys sobre 

l'escenari i 

tota una vida 

dedicada a 

l'art de sor-

prendre, el 

Mag Lari ompli-

rà el teatre  d'il-

lusions, jocs, llums, 

fum i molt d'humor. 

Perquè no és només un 

mag que es treu cartes 

de la màniga, també acon-

segueix fascinar el públic 

amb misteris i trucs que el 

ESPECTACLES  EL TEATRE AUDITORI S'HA VOLGUT SUMAR AL PROGRAMA D'ACTES COM UN NOU ESPAI PER A LA FESTA AMB ESPECTACLES LLEUGERS

deixaran bocabadat. Amb només 

1 hora i 20 minuts, podrà fer des-

aparicions, gags amb humor i, fins 

i tot, ballar.

El Mag Lari és il·lusionista des de 

fa gairebé 30 anys, i ha passat per 

gairebé tots els teatres del país. De 

fet, al TAG hi ha presentat també 

l'espectacle Ozom i ha actuat com 

a mestre de cerimònies en la pre-

sentació de temporada d'Escena 

grAn. També ha actuat en festivals 

internacionals de màgia a Fran-

ça, Portugal, Alemanya, Suïssa i el 

Japó. Les seves aparicions televisi-

ves l'han convertit en un dels mags 

més populars de Catalunya i Es-

panya –va presentar dues tempo-

rades Pura Magia de TVE–, també 

gràcies al seu art en compaginar la 

màgia amb la faceta de xouman.

Preparats per 'Dancing Queen'
El quartet suec ABBA ha estat, 

sens dubte, una de les bandes mu-

sicals de major fama i que van 

ser fonamentals per crear el so 

i l'estil dels anys 70 i 80. Les 

seves cançons són presents en la 

memòria col·lectiva de diferents 

generacions, i han marcat la ban-

da sonora de la vida de moltes 

persones arreu del món. Avui dia 

continuen vigents gràcies a dife-

rents espectacles com els musi-

cals, els recopilatoris publicats, 

i els homenatges, com el que es 

podrà veure al TAG el darrer diu-

menge de festa major.

Abba. The new experience és 

una banda tribut que vol contri-

buir a difondre els èxits del grup 

suec amb un espectacle musical i 

escènic al nivell que el grup origi-

nal mereix. Amb tota la qualitat, 

elegància, lluentor i màgia amb la 

qual Abba va conquerir les llistes 

d'èxits a partir de la seva victòria 

en el festival d'Eurovisió de 1974.

Abba va guanyar popularitat 

amb melodies enganxoses, lletres 

simples i el seu so propi, carac-

teritzat per les harmonies de les 

veus femenines i el wall of sound, 

un efecte musical creat pel pro-

ductor Phil Spector.

El llançament de diversos àl-

bums recopilatoris la dècada dels 

90 va fer retornar el quartet a les 

llistes de popularitat i Abba és un 

dels grups més exitosos i de més 

vendes del món. Sens dubte, no hi 

faltaran Waterloo, Mamma Mia!, 

Dancing Queen i molts altres dels 

ja himnes de la banda. M.E.

TAG

LA FORÇA DEL 70  'Abba. The new experience' rememora les melodies més enganxoses del reconegut quartet suec

El TAG rebrà 
el Mag Lari i un
tribut a Abba

UNA NIT AMB EL 

MAG LARI

DIVENDRES 27

21 h. Teatre Auditori 

de Granollers

Preu: 15 euros

ABBA - THE NEW 

EXPERIENCE-

DIUMENGE 29

21 h. Teatre Auditori

Preu: 15 euros

Les entrades es poden adquirir al 

web teatreauditoridegranollers.cat

o bé a les taquilles del TAG el 26 i 

27 d'agost, de 10.30 a 13 h

i de 17 a 19.30 h
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TOT EL QUE NECESSITA EL 

TEU PROJECTE A UN SOL LLOC!

931 30 31 08

+ INFORMACIÓ 
A LA NOSTRA WEB

Estalvia en despeses d’oficina, 
GUANYA EN IMATGE EMPRESARIAL I FES NETWORKING

També som experts en:
Programació web
Marketing Digital 
Posicionament web: 

  SEO, SEM, Google Partners.

OFERTA 
ESPECIAL

Amb totes 
les despeses 
incloses. 

DESPATX PER A 
1-3 PERSONES 
VALORAT EN:

ARA: 500€
+IVA/mes

450€
+IVA/mes

Serveis: 
CoWorking

Despatxos privats

Domiciliació d’empresa 

Avantatges: 
Cèntric

Fibra de 600 MB 

Totalment equipats

Accés 24h

Despeses incloses 

Llum natural

Contacta’ns i digues el codi “SomWorking”. Estalvia’t 600€+IVA l’any  

93 130 31 08 

hola@working.cat 

Plaça Onze de Setembre 13, 1r pis 

08402 Granollers
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EN AQUESTA VIDA
SEMPRE HI HA EL MILLOR.

I DESPRÉS TOTS ELS DEMÉS.

NÚM. 1 A CATALUNYA
30 ANYS DE TRAJECTÒRIA
LES MILLORS TAXACIONS

/ OR

/ RELLOTGES

/ DIAMANTS“Jo sempre
he sabut

escollir bé”

Plaça Lluís Perpinyà, 1 - GRANOLLERS93 860 60 73

ROGRAMA
Espectacle
de foc

Espectacle
d’aigua

Acte 
virtual

DEL 21 AL 29 D’AGOST

22.30 h Parc de Ponent
Concert amb The Gramophone 
Allstars Big Band
Org.: Blancs i Blaus

DILLUNS 23

18.30 h Roca Umbert. Plaça dels 
Recanvis
Aprèn a jugar a Memoarrr!
Exercita la memòria amb un joc 
bestial per a petits i grans
Org.: Blaus (Club de Rol Menrood)
Col·l.: SD Games

21 h Parc Torras Villà
XAIFEST. Festival d'arts escèniques, 
amb un toc campestre 
Org.: Blancs (Esquilats)

            22 h Plaça Barangé 
            Blau es crema! Espectacle de 
foc, ple de pólvora, música i bèsties
Org.: Blaus (Guita de Blaus)
Col·l.: Gralla de Foc, Toros Embolats 
i Farras

            

21.30 h Parc Firal
            Carretillada de la Colla 
Infantil

DISSABTE 21

9 h Plaça Barangé
Caminada per anar 
escalfant la festa
Org.: Blaus (Amics de Ponent)
Col·l.: Editorial Alpina
Cal fer inscripció anticipada a
blausdegranollers.cat/caminada

19 h Roca Umbert. Pàrquing
Toc d'inici. Amb els Grallers Rajolers 
i Gralles de Granollers DO

22 h Parc de Ponent
Concert amb el Pony Pisador i 
Catfolkin
Org.: Blancs i Blaus

DIUMENGE 22

9.30 h Plaça de la Corona
Pedalada solidària de festa major
De blau o de blanc, vine pedalant.
Majors de 8 anys. Menors de 
16 anys, casc obligatori. Els menors 
d’edat han de venir acompanyats 
d’algun adult. 
Inscripcions a granollerspedala.cat
Org.: Granollers Pedala

10 h Parc Torras Villà
Bitlles catalanes. Vine i gaudeix 
d’un joc tradicional català ben Blau!.
Org.: Blaus (Foteu-li Canya)

19.30 h Roca Umbert. Pàrquing
Mostra de lluïment de les colles de 
Blancs i Blaus i, en acabar, repte de 
les colles i cant de la Guimbada
Amb Pep Callau
Org.: Comissió de la Festa Major
Patrocina: Fraikin, Caprabo i Hotel 
Ciutat

Org.: Diables de Granollers

22 h Parc de Ponent
Concert amb 31FAM i Still III 
Org.: Blancs i Blaus

DIMARTS 24

18.30 h Roca Umbert. Plaça dels 
Recanvis
Fem puzles. Vine en parella o en grup 
a fer un puzle, de 300 a 1.000 peces. 
Registra't a l'entrada. 
Org.: Blaus (Cub de Rol Menrood)
Col·l.: Educa Borrás
19 h Plaça Barangé
Revolta Nimfa
Monòleg i concurs feminista
Org.: Blancs (Nimfes)

19.30 h Roca Umbert. Pàrquing
Mostra de lluïment de les colles 
infantils de festa major 
(en llengua de signes) 
Org.: Comissió de la Festa Major
Patrocina: Fraikin, Caprabo i Hotel 
Ciutat

            21.30 h Parc Firal
            Carretillada de la Colla Infantil
Org.: Diables de Granollers

            21.30 h Parc Torras Villà
            Què? Rosè. Dames de Foc
Les Dames de Foc tornen al parc. 
A la tercera va la vençuda!
Org.: Blancs (Dames)

22 h Parc de Ponent
concert de Maruja Limón i CapiNàs
Org.: Blancs i Blaus

            23 i 00.30 h Parc Torras Villà
            Què? Rosè. Dames de Foc

Les Dames de Foc tornen al parc. 
A la tercera va la vençuda!
Org.: Blancs (Dames)

DIMECRES 25

10 h Roca Umbert. Nau Dents de 
Serra
Exposició del seguici popular
Org.: L'Olla dels Pobres

           12 h Virtual
            Expedient Blaus: 
Cas obert
Joc virtual d'inves-
tigació
Inscripció prèvia a 
www.blausdegranollers.
cat/CasObert
Org.: Blaus (Irregulars 
Blaus)

18, 18.45 i 19.30 h Plaça Barangé
Vine a ballar la rata. Vine amb els 
MacNessie a conèixer el conte de la 
Nessie i t'ensenyarem l'ancestral ball 
de La Rata dels MacHagum
Acte infantil. Registra't a l'entrada
Org.: Blaus (McNessie)

19 h Parc Torras Villà
Espectacle de dansa contemporània
Per a joves i famílies amb nens i 
nenes a partir de 6 anys
Org.: Blaus (Pinkblaus)
Col·l.: Tres de Trèvols

19 h Roca Umbert. Plaça dels 
Recanvis
Música i danses mediterrànies
Org.: Passaltpas

20 h Roca Umbert. Plaça del Tiny
Supervivència Zombi Cap.3: 
Carrer fantasma. Joc de rol per a 
majors de 14 anys
Inscripcions a blausdegranollers/
supervivencia-zombie
Org.: Blaus (Blaus Feuer)

21.30 h Parc Firal
Carretillada de la Colla Gran 

Org.: Diables de Granollers

22 h Parc de Ponent
Concert amb Exceso i Tacho
Org.: Blancs i Blaus

23.30 h Parc Torras Villà
Blaus Night Show
Espectacle amb molt de talent, 
del qual tu també formaràs part
Org.: Blaus

DIJOUS 26

10 h Roca Umbert. Nau Dents de Serra

Exposició del seguici popular
Org.: L'Olla dels Pobres

 11 h Parc Torras Villà
 Brisa de jocs
Circuit amb diferents espais de joc 
per a famílies d'1 a 12 anys: aigua, 
laberint, fang, espai tou, torets…
Porteu roba de recanvi. Sessions 
cada mitja hora, d'11 a 13 i de 15 a 
18.30 h
Org.: Blaus (Aires Blaus)
Col·l.: KH-7 i Onna Descans

19 h Roca Umbert. Pàrquing
Mostra de lluïment a càrrec dels Xics 

de Granollers, ball del Colom, ball 
amb els gegants de la 

ciutat, ball
de cap-
grossos, 
ball 

del Drac i els Diables 
de Granollers. En acabat, pregó de 
la festa major, encesa de la traca i 
cant de la Gimbada.
Amb Pep Callau
Org.: Comissió de Festa Major
Patrocina: Fraikin, Caprabo i Hotel 
Ciutat

22.30 h Parc de Ponent
Concert de Joan Garriga amb el 
Mariatxi Galàctic, i Pelat i Pelut
Org.: Blancs i Blaus

23 h Parc Torras Villà
Concurs de retallades de toros 
embolats. Vine a enganxar 
banderilles als toros embolats. 
Registra't a l'entrada 
Org.: Blaus - Toros Embolats

 23 h Parc Firal
 Versots de Diables
Org.: Diables de Granollers

DIVENDRES 27

11 h Parc de Ponent
Concert amb Reggae per Xics i 
Les Carquinyoli
Org.: Blancs i Blaus

12 h
Tronada aèria de Festa Major

17.30 h Plaça Barangé
Audició de sardanes amb 
la Principal de la Bisbal

19.30 h Plaça Barangé
Concert amb la Principal de la Bisbal

19.30 h Roca Umbert. Pàrquing
Ballada dels gegants de la ciutat
Org.: Amics dels Gegants i 
Capgrossos de la ciutat

20 h Parc de Ponent
Tercer Combat de Glosa Sense cap 
embut. El cant versat i en català, 
no te'n perdis la tercera edició
Org.: Blancs (Blancs d'Arrel)

21 h Teatre Auditori de Granollers
Una nit amb el mag Lari
Preu: 15 euros. Entrades a 
teatreauditoridegranollers.cat

21.30 h Plaça de Can Comas
Telescopi. Espai d'observació del 
fi rmament a través de telescopis, 
amb explicació i curiositats
En funció de l'assistència es faran 
diferents passis. Registra't a 
l'entrada
Org.: Blancs (Astroblancs)

           21.30 h Roca Umbert. 
Pàrquing

La millor vacuna: 
Dracs, foc i granota
Org.: Drac de 
Granollers

21.30 h Parc Firal
Concert amb 
Saigon i Zoo
Patrocina: Damm

22.30 h Plaça
Barangé
Concert amb la Principal de 
la Bisbal

DISSABTE 28

10 h Parc Torras Villà
Jocs de rol. De totes les 
temàtiques per a joves i adults.
Registra't a l'entrada
Org.: Blaus (Club de Rol Menrood)

           10 h Parc de Ponent
           Activa't. Vols posar-te en 
forma per a l'any que ve? Vine i 
prepara't per al Correllets
Org.: Blancs (Blancparits)

GRANOLLERS 
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            De 16 a 18 h Plaça
            Barangé
Correaigua infantil. L'acte més 
esperat torna de la manera més 
segura i sense perdre l'essència.
Sessions cada mitja hora
Reserva prèvia d'entrada obligatòria
Org.: Blaus (Correaigua)
Patrocina: Altex

  De 19 a 22.30 h Plaça 
Barangé

Correaigua infantil. L'acte més 
esperat torna de la manera més 
segura i sense perdre l'essència.
Sessions cada mitja hora
Reserva prèvia d'entrada obligatòria
Org.: Blaus (Correaigua)
Patrocina: Altex

19 h Plaça de la Porxada
Ballada de Festa Major amb 
la cobla Ciutat de Granollers
Reserva d'entrades a 

sardanistagranollers@gmail.com 
i al 691 91 25 65
Org.: Agrupació Sardanista

19.30 h Roca Umbert. Pàrquing
Ballada dels gegants de la ciutat
Org.: Amics dels Gegants i 
Capgrossos de Granollers

           21.30 h Roca Umbert.    
           Pàrquing
La millor vacuna: Dracs, foc i 
granota. Espectacle amb el Drac 
Petit, la Granota de Can Bassa 
i el Drac de Granollers
Org.: Drac de Granollers

23 h Parc Firal
Concert amb 
Mishima
Patrocina: Damm

24 h Plaça Barangé
Sortida de la Gralla de 

Foc dels Blaus i la Guspira 
dels Blancs
Organitza: Blaus (Gralla de Foc)

DIUMENGE 29

10 h Parc  Torras Villà
Vols ser rajoler? 
Taller infantil. Vine a disfrutar 
i a embrutar-te. Porta roba vella
i una gorra.
Registra't a l'entrada
Org.: Blancs i Blaus
Patrocina: La Mútua

10 h Parc Torras Villà
Taller de castells. Adreçat a la 
canalla.
Registra't a l'entrada

Org.: Xics de Granollers
Patrocina: Ballestas JJM

10 h Plaça de la Porxada
Ens alcem de nou. Els castells 

tornen a la Porxada de manera 
simbòlica. Una estructura 

marcarà el recordatori del 
retorn a plaça

Org.: Xics de Granollers
Patrocina: Ballestas JJM

16 h Roca Umbert. Plaça del Tiny
Concert de Jaume Barri
Org.: Xics de Granollers
Patrocina: Ballestas JJM

19 h Parc Torras Villà
Concert amb Ginestà i Sabana
Org.: Blancs i Blaus

19.30 h Plaça Barangé
Cantada d'havaneres amb el grup 
Ultramar

21 h Teatre Auditori de 
Granollers
Abba - the new 
experience
Preu: 15 euros
Entrades 
al

web 
teatreauditoride-
granollers.cat

22.30 h A VOTV
I ara tocaria el 
veredicte… 
Amb Pep 
Callau
(Traducció 
amb llengua de 
signes)
Patrocina: La Mútua

23 h 
Castell de focs
Org.: Ajuntament de 
Granollers

Tots els actes són amb aforament limitat i reserva

Reserva d'entrades

-Les entrades es poden reservar des de fa una setmana al web blancsiblaus.cat, però la majoria 
de places s'han esgotat
-També a les taquilles del Teatre Auditori el 26 i 27 d'agost. De 10.30 a 13 h i de 17 a 19.30 h

-Si fi nalment no podeu utilitzar la vostra entrada, poseu-vos en contacte a info@escenagran.cat
i una altra persona la podrà aprofi tar.

HI POT HAVER POSSIBLES CANVIS AL PROGRAMA 

ELS PODREU CONSULTAR A: www.blancsiblaus.cat

La Festa Major de Blancs i Blaus 2021 està condicionada 

als nous protocols d'activitats i esdeveniments culturals 

que s'aproven des de la Generalitat de Catalunya i 

des del Procicat. Per això, es portarà a terme sota 

estrictes mesures de seguretat i higiene per fer front 

a la propagació de la Covid-19:

L'ús de la mascareta és obligatori. 

  

Mantingues la distància de seguretat d'1,5 m 

entre persones.

Si tens símptomes, queda't a casa i consulta al 

061.

Renta't bé les mans o fes servir solució 

alcohòlica abans d'entrar els recintes culturals. 

- La Festa Major de Blancs i Blaus 2021  vol possibilitar 

viure la cultura des de la responsabilitat i la cura de les 

persones.

Prevenció Covid-19

PUNT G

Per una festa segura i igualitària: #NoÉsExcusa

El trobareu durant les nits de festa major del 21 
al 28 d'agost als espais de concerts, primer al parc
de Ponent i, el darrer divendres i dissabte, al Parc Firal.

Durant les nits de festa: 683 641 983
Instagram: @puntg.granollers
Twitter: @puntg1
www.granollers.cat/puntg



DJ, 5 AGOST 202130 FESTA MAJOR

L'estiu de 1990 i en el marc de les 
proves de competició entre colles, 
els Blancs van decidir fer una ai-
xecada de castells durant el Con-
curs de Rajolers, que aleshores es 
disputava al parc Torràs Villà. En 
dues setmanes d'assaig i amb més 
voluntat que no pas tècnica, un 
grup de joves de l'òrbita dels Es-
coltes i dels grups de Colònies van 
fer un pilar de 4 aixecat per sota 
carregat, i un intent de 3 de 5 net.

Va ser una actuació única, sense 
pensament que pogués anar més 
enllà, però allò va tenir efectes ful-
minants sobre Jordi Oliveras i els 
germans Joan i Jordi Contreras. 
Tal com explica el primer, "recor-

do que un cop acabada la ra-

jolada, sortint del parc i anant 

cap a la Porxada, es va establir 

una conversa plantejant la pos-

sibilitat de donar continuïtat. 

Gent dels Minyons de Terrassa, 

que ens havien ajudat durant 

els assajos, també ens van ani-

mar i vam decidir tirar enda-

vant aquella bogeria". La llavor 
dels Xics ja estava plantada. 

Seria una colla castellera au-
tònoma, desvinculada de Blancs. 
"Això de seguida ho vam tenir 

clar. Entre altres coses perquè 

volíem que vinguessin molts 

Blaus a la colla", reconeix Olive-
ras, que amb el temps arribaria a 
ser president (1993-1994) i cap 
de la colla (2000-2001 i 2018).

Un d'aquests Blaus va ser el 
Juank, que recorda que "vaig ar-

ribar de vacances i va caure 

CASTELLERS

CULTURA POPULAR  LA COLLA CASTELLERA DELS XICS DE GRANOLLERS CELEBRA ENGUANY EL SEU 30è ANIVERSARI

Com el pilar 
caminat s'ha fet 
part del ritual

FESTA MAJOR 1991  Els Xics van aixecar el seu primer 3 de 6

ses: s'assajava els dimarts a la par-
ròquia, a la Casa de Cultura Sant 
Francesc i durant una temporada, 
fins i tot, sota la Porxada. És el que 
comportava no disposar d'un lo-
cal propi. Els divendres anaven als 
assajos dels Minyons de Terrassa i 
els dissabtes als dels Castellers de 
Barcelona. Com explica Oliveras, 
"és allà on vam anar aprenent 

la tècnica i tot el que es cou dins 

d'una colla castellera".

Aquest vincle geogràfic i d'amis-
tat va propiciar que els Minyons i 

a les meves mans un número 

del Publijordi, on vaig veure un 

anunci que deia: 'Si vols pujar 

ben amunt, vine a fer castells!'. 

Em va sorprendre i vaig deci-

dir anar a l'assaig al pati de la 

parròquia. Em vaig presentar, 

els va agradar l'experiència que 

aportava i a partir d'aquell mo-

ment ja no he parat mai".

Predicant en el desert
El projecte es va anar construint 
durant la tardor i l'hivern de 1991. 
Es van redactar uns estatuts, la co-
lla es va inscriure com a entitat i 
en successives votacions assem-
bleàries es van triar el nom i el 
color de la camisa.

Les setmanes eren prou inten-

els Castellers de Barcelona apa-
drinessin els Xics de Granollers. 
En aquells moments a Catalunya 
només hi havia al voltant d'una 
vintena de colles, i els granollerins 
eren els castellers més al nord del 
Principat. Avui dia voregen el cen-
tenar i s'estenen fins a la Catalu-
nya Nord. 

Els començaments no van ser 
fàcils. El fet casteller encara no 
tenia la dimensió mediàtica que 
té ara, a la ciutat no hi havia tradi-
ció i els Xics encara eren poquets 

per donar-se a conèixer. "En as-

sajos habituals érem 20 o 30 

persones, i per les actuacions 

no omplíem un autocar de 50 

persones. En aquella època no 

hi havia castells per televisió i 

s'havia de fer un esforç peda-

gògic per explicar què eren els 

castells a Granollers".  C.R.

Prehistòria
ÉS UN FET OBLIDAT O 
DIRECTAMENT DESCONEGUT 
per a molts, però la ciutat va tenir 

una primera colla castellera entre 

el 1980 i finals del 1982. Eren els 

Castellers de Granollers. 

El seu origen cal cercar-lo 

en una colla encara anterior -i de 

qualitat força notable per l'època- 

de la Roca del Vallès. Una part dels 

seus membres eren granollerins, 

veïns del passeig de la Muntanya. 

Quan es va dissoldre a finals de 

1979, alguns d'aquests van voler 

continuar aixecant castells i és així 

com es van constituir els Castellers 

de Granollers a la Font Verda, amb 

un esperit molt de barri.

Quan van començar a reclutar 

membres, uns dels primers que

hi van fer cap van ser Juank Casado 

i els seus quatre germans. Tots 

junts conformaven el pont de dalt i 

en Juank, que era el més petit, feia 

d'aixecador.

La colla vestia camisa blava, 

en uns moments en què Blancs i 

Blaus encara no havien fet irrupció. 

Van actuar a Barcelona i Santa 

Coloma de Gramenet, entre altres 

viles, i també van atresorar un 

honor dubtós: "l'any 1982 vam
participar en un concurs de 
castells a Tarragona i durant 
10 anys vam ser l'única colla que 
havia fet zero punts en aquesta 
competició", recorda Casado amb 

bon sentit de l'humor.

CASTELLERS

JULIOL 1991  Pilar de 4 

Continua a la pàgina 32
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Avinguda d'Europa, 5, 7,  
08401 Granollers, Barcelona 
Tel: 938 49 50 88

 
 TOYOTA KAI MOTOR

kaimotor.toyota.es
Emissions CO   (g/Km): 139 – 150. Consum mitjà (l/100km): 5,3 – 5,7.

GAMMA 
TOYOTA 
PROFESSIONAL
Quan el teu negoci és molt més,
necessites un vehicle que s’adapti 
a les teves necessitats.

Descobreix-lo a Kai Motor  

Instagram: @toyotagranollers
Facebook: Toyota Granollers
CSM GRUP AUTOMOCIÓ
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Per tradició, a la plaça del Blat 

de Valls només poden fer castells 

les dues colles locals. Però al fe-

brer de tots els anys acabats en u, 

aquesta vila de l'Alt Camp celebra 

les Festes Decennals de la Cande-

la, i acull una gran trobada caste-

llera oberta a colles foranes.

El 1991, quinze dies després de 

constituir-se, els Xics de Grano-

llers van rebre una invitació per 

formar-hi part i, literalment, "fer 

el que poguéssim. Evidentment, 

nosaltres acabàvem d'arrencar, 

encara anàvem amb camisa 

blanca perquè les noves encara 

s'estaven fent i no se'ns aguan-

tava un pilar de quatre, que és 

el castell més bàsic i més sen-

zill que hi ha", confessa Olive-

ras. Però van acceptar encantats i 

aquest debut no planejat és con-

siderat com la primera actuació 

oficial dels granollerins. "Vam 

omplir un autocar com vam po-

der, amb amics, coneguts, salu-

dats i família. Recordo aquella 

sortida a Valls amb una il·lusió 

tremenda". Un cop allà van acon-

seguir descarregar dos pilars de 

quatre i van fer el primer intent 

de castell de sis, el 3 de 6. 

Els Xics van poder estrenar fi-

nalment la camisa grana en una 

actuació per Sant Joan d'aquell 

any, a Can Bassa. I al juliol van tor-

nar a aparèixer a la Porxada, amb 

motiu de la inauguració de l'antic 

local de Blancs i Blaus al carrer 

Fontanella.

Caure i tornar a aixecar-se

Ja per festa major van fer les actu-

acions tradicionals, la del dijous 

a la cercavila i la del diumenge, i 

totes dues van arrancar amb mals 

XICS

CULTURA POPULAR  ELS XICS FARAN UN ACTE SIMBÒLIC A LA PORXADA A L'ESPERA DE PODER TORNAR A FER-HI CASTELLS

Amunt, amunt, amunt!

FESTA MAJOR 1991  Els Xics van aixecar el seu primer 3 de 6

Vist en perspectiva, per Jordi 

Oliveras aquella presentació do-

blement accidentada va tenir un 

caràcter simbòlic que ha marcat el 

caràcter tossut de la colla: "d'allà 

va sorgir la idea del pilar que 

fem ara, de fer-lo pels nostres 

pebrots. El primer any vam ca-

minar des de la pedra de l'En-

cant, però a partir de l'any se-

güent ens ho vam posar encara 

més difícil i vam tirar enrere 

presagis. En Juank les va viure en 

primera persona: "el primer dia 

es va intentar entrar el pilar 

caminat des de la pedra de l'En-

cant per primera vegada. Va fer 

un pas i va caure. Diumenge vam 

decidir canviar el recorregut i 

sortir des de les oliveres. Va fer 

un pas i també va caure. Però 

aquell dia vam fer el primer cas-

tell de 6, el 3 de 6, i després el 4 

de 6 i el 2 de 5 amb pinya".

fins al principi de la Porxada, 

que és des d'on arranquem ara".

El 1992 és el primer any en el 

qual els Xics van aconseguir com-

pletar amb èxit una de les imatges 

més emblemàtiques de la festa 

major granollerina: el pilar cami-

nat que arriba fins a la façana de 

l'Ajuntament i l'enxaneta és alçat 

fins a la balconada gràcies a una 

faixa. Una tradició que continua 

inalterable fins el dia d'avui. Al-

gun any el pilar ha caigut pel camí, 

però sempre s'ha tornat a aixecar 

i tots els enxanetes han pujat al 

balcó. Caure, tornar a aixecar-se 

i continuar. La dels Xics és una 

bona filosofia per a la vida, que 

Ve de la pàgina 30

D'anècdotes relacionades amb els Xics n'hi ha a cabassos, perquè tres dè-

cades donen per a molt. Una que es recorda especialment va tenir lloc el 

1993, quan la colla havia planejat fer el seu primer 3 de 7 en una actuació 

a la Roca del Vallès. Però aquell dia l'aixecadora no volia pujar. Aleshores 

els seus pares van suggerir una possible estratègia: si la convidaven a una 

tapa d'escopinyes -que es veu que la tornaven boja- és possible que can-

viés d'opinió. Dit i fet. La tàctica va fer efecte: la nena va pujar i la colla va 

poder carregar i descarregar el castell.

En acabat, però, el cap de colla va haver de complir la seva paraula i va 

pagar de la seva butxaca la tapa d'escopinyes promesa.

Una oferta que 
no podràs refusar

DIUMENGE 22
TALLER DE CASTELLS
10 h. Parc Torras Villà
ENS ALCEM DE NOU
10 h. Pl. de la Porxada
CONCERT AMB 
JAUME BARRI
16 h. Plaça del Tiny 
de Roca Umbert

La sensació d'abatiment provocada pels efectes de la pandèmia i les restriccions 

és compartida per totes les colles de cultura popular i tradicional. Els castellers 

ho han patit especialment, perquè l'assaig i la formació continuada és vital per 

assegurar la seva continuïtat.

En Juank admet que "quan fas castells gairebé veus més als companys que a 

la família. I de cop i volta haver de deixar de fer-ho és dur. Quan tornem totes 

les colles haurem de començar de zero. Ja no tindrem pont de dalt: ni aixecador, 

ni enxaneta, ni dosos, ni quints... tot això s'haurà de començar de nou. Per no 

parlar de la gent que ja no tornarà. Crec que totes les colles tindran baixes, gent 

que haurà buscat altres activitats o que no vindran per por del contacte".

"Haurem de començar de zero"

ara també servirà per superar 

l'aturada de la Covid-19. De fet, 

per al darrer diumenge d'agost 

Xics ha previst fer un acte simbò-

lic a la Porxada per recordar que 

s'alçaran de nou. C.R.
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A la dècada dels 90 Paco Cruz, Al-

fons Sañé, Josep Nogués, Carme 

Ramon i alguns amics més van 

ser els membres fundadors de 

l'Olla dels Pobres, una associació 

consagrada precisament a l'orga-

nització i la recuperació de ma-

nifestacions de cultura popular 

i tradicional. "Tots havíem par-

ticipat de la recuperació dels 

gegants, havíem estat a l'inici 

de la colla dels Blaus, vam ser 

fundadors dels Diables de Gra-

nollers i estàvem molt vinculats 

a tot aquest món".

Al llarg de la seva trajectòria, 

l'Olla dels Pobres ha participat 

en la creació de grups de la festa 

i  d'actes que avui ja considerem 

tradicionals, com la tronada de 

migdia o la traca dels 1.000 me-

tres.  Amb el suport de les colles 

AJUNTAMENT

CULTURA POPULAR  L'OLLA DELS POBRES RECUPERA DES DELS ANYS 90 LES MOSTRES DE CULTURA TRADICIONAL

La Casa de la 

Festa es reedita 

en format reduït

L'EXPOSICIÓ  L'Olla dels Pobres fa sis anys que aplega els elements de cultura popular de la ciutat en una mostra

pres el relleu. Qui ara en porta les 

regnes són principalment Gerard 

Nogueira i Arnau Torrillas, també 

membres dels Amics dels Gegants 

i Capgrossos de Granollers.

Una de les seves principals 

aportacions a aquest projecte ha 

estat l'organització de la Casa de 

la Festa Major, que es va presentar 

ara fa uns sis anys.

de Blancs i Blaus també van orga-

nitzar la 12a Trobada de Diables 

de Catalunya, en la qual es va fer 

Primera Mostra de Bestiari de 

Foc, que avui dia es continua ce-

lebrant. Així mateix, han realitzat 

o col·laborat en les exposicions 

per celebrar el 30è aniversari de 

l'Esteve i la Plàcida, els gegants 

grans de la ciutat, i en la del 15è 

aniversari dels Diables de Grano-

llers través de la mostra Som Di-

ables, organitzada conjuntament 

amb aquesta entitat i el Centre de 

Documentació del Patrimoni i la 

Memòria Carrutxa de Reus.

Alguns dels fundadors de l'Olla 

dels Pobres han anat abandonant 

la primera línia i altres continuen 

al peu del canó. Per tal d'assegurar 

la seva continuïtat, s'ha decidit ce-

dir aquest aixopluc a joves que han 

Enguany, amb tots els condici-

onants derivats de la pandèmia, 

aquesta iniciativa no s'ha pogut 

reeditar en totes les dimensions 

que requereix. En el seu lloc s'ha 

optat per fer una exposició de pe-

tit format que recull diversos ele-

ments de les colles i entitats que 

formen part del seguici del pregó. 

Comptarà amb l'afegitó de l'Agru-

pació Sardanista, l'Esbart Dansai-

re i l'associació Passaltpas, perquè 

d'aquesta manera també puguin 

estar representats.

"En un any normal de festa 

major, tots aquests elements 

són al carrer. Aquest any, com 

que és impossible sortir, ens 

hem reinventat, i d'aquí ha sor-

git aquesta idea", apunta Torri-

llas. La mostra es podrà visitar du-

rant dues jornades, en horari de 

matí i tarda i sense reserva d'en-

trada prèvia. En la seva opinió, "fa 

molts mesos que la gent no té 

l'oportunitat de veure aquests 

elements de la festa en directe. 

Qualsevol oportunitat que tin-

guem de tornar a una certa nor-

EXPOSICIÓ DEL 

SEGUICI POPULAR

DIMECRES 25

I DIJOUS 27

10 h. Nau Dents de 

Serra a Roca Umbert

malitat és molt benvinguda. Els 

ànims hi són i desitgem que la 

gent vingui i en gaudeixi".

Tant pels creadors originals 

com pels que ara l'han adoptada, 

la marca Olla dels Pobres és ideal 

per dur a terme les iniciatives més 

diverses i al marge d'altres grups 

ja existents. "Si tens una idea 

per a un projecte, és una entitat 

molt versàtil i còmoda per dur-

la a terme, és com un comodí. 

No està lligada a cap colla i té la 

seva independència. No és en-

lloc, però és a tot arreu". Alfons 

Sañé recorda que en els seus ini-

cis havien dut a terme propostes 

"molt boges", com una exposició 

de màgia o una trobada d'olles, 

que és la que va acabar donant 

nom a l'associació. 
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El Drac Petit de Granollers s'està 

fent gran i enguany bufa ja 20 es-

pelmes. Aquesta figura de foc del 

bestiari local va començar a cre-

mar el 2001, per festejar el 10è 

aniversari de la colla del Drac de 

Granollers. Va ser batejat al maig 

d'aquell any, durant la 10a Mostra 

de Bestiari de Foc de Granollers, en 

el marc de la Fira i Festes de l'As-

censió, i va ser apadrinat pel Drac 

Petit de Vilafranca del Penedès.

L'objectiu d'aquesta nova in-

corporació era evident: crear una 

rèplica del Drac tricèfal original, 

però a escala més reduïda, per-

què els més menuts el poguessin 

portar i d'aquesta manera anar 

creant un planter a la colla. Com 

explica Santiago Celdrán, cap de 

colla del Drac Petit, "permet el 

relleu generacional de manera 

natural. La canalla pot inici-

ar-se amb el Drac Petit i, si els 

agrada, després poden passar 

al Drac Gran".

Una vegada més, la responsabi-

litat de donar-li vida va recaure en 

la màgia artesana del Taller Saran-

daca de l'escultor Ramon Aume-

des. Com en el cas del pare, aquest 

Drac també està construït en fibra 

de vidre i polièster ignifugat i té 12 

punts de foc, 4 a cada cap.

També té un ball propi –el Ball 

del Drac Petit, compost per Jordi 

DRAC

CULTURA POPULAR  EL DRAC PETIT DE GRANOLLERS COMMEMORA ENGUANY EL 20è ANIVERSARI DE LA SEVA CREACIÓ

Drac Petit, 
aniversari gran

LA COLLA  El Drac Petit garanteix el planter per a la colla gran

península Ibèrica, on fan intercan-

vis amb altres entitats de bestiari. 

La primera sortida fora de Catalu-

nya va ser a Santurtzi, al País Basc, 

i després ha viatjat a Mallorca i 

Castelló. També han organitzat 

activitats obertes a la ciutadania, 

com la d'explicar a la mainada 

la llegenda de Sant Jordi des del 

punt de vista del Drac.

Les restriccions sanitàries han 

Montpart, que s'interpreta en to-

tes les sortides i actuacions–. "Ara 

estem formant un grup de mú-

sica d'acompanyament amb els 

mateixos nanos. Són portadors, 

però a banda també toquen gra-

lles, caixes i timbals. Ara, amb 

l'aturada per la pandèmia, ja 

estan desitjant tocar i cremar", 

explica Celdrán. El Drac Petit és 

l'encarregat de posar el punt final 

als correfocs de la festa major de 

la colla infantil i juvenil dels Dia-

bles de Granollers.

La família creix en l'adolescència
Amb 14 o 15 anys, a molts joves el 

Drac Petit ja els queda petit, però 

tampoc no poden portar el Drac 

Gran perquè no han arribat a la 

majoria d'edat. Per mitigar en part 

aquest interval temporal i fer de 

pont, el 2010 es va incorporar a 

la colla la Granota, originària de la 

festa de Sant Joan del barri de Can 

Bassa. "En realitat la Granota és 

per a tothom, per a petits i grans, 

però com pot llençar aigua i foc 

és un bon mitjà per retenir els 

més joves i que no abandonin la 

colla". El president afegeix, però, 

que "de cara al futur ens agrada-

ria molt tenir una bèstia especí-

fica per als adolescents, perquè 

puguin tenir un element propi. 

Però tal com està la situació ara 

mateix i el cost econòmic, ens 

haurem d'esperar".

Els menuts acostumen a assajar 

a Roca Umbert alguns dissabtes o 

diumenges, en funció de la dispo-

nibilitat dels pares i del calendari 

de sortides. El Drac Petit es passe-

ja per tota la geografia catalana i 

també ha visitat poblacions de la 

passat factura a la colla. Durant 

aquest període en blanc alguns 

nens i nenes han marxat, altres 

han fet una estirada considerable 

i quan la situació torni a la norma-

litat caldrà veure amb quins ele-

ments es compta i fer un replan-

tejament. El que és segur és que 

tota nova incorporació serà molt 

benvinguda. "Curiosament, ens 

trobem casos a l'inrevés: alguns 

La bèstia de foc també té
un ball propi, compost

per Jordi Montpart, i s'està
formant un grup de música

LA MILLOR VACUNA: 
DRACS, FOC I 
GRANOTA
DIVENDRES 27
I DISSABTE 28
21.30 h. Roca 
Umbert. Pàrquing

DRAC

ACTUACIÓ  Els menuts poden portar el drac tricèfal i omplir de foc la festa

pares apunten al nen i, quan ve-

nen als assajos, coneixen la co-

lla per dins i ho proven, després 

són ells mateixos qui demanen 

de ser portadors del Drac gran. 

O proposen col·laborar d'algu-

na manera, com a saquers, ai-

güers o bé ajudant en el cordó 

de seguretat. De fet, jo mateix 

vaig començar així", confessa el 

president de la colla. C.RIOBÓ

Com la resta d'entitats de cultura po-

pular, el Drac de Granollers també ha 

hagut d'adaptar la seva participació 

a la festa a la situació de la pandèmia. 

Així, enguany, en comptes de tancar els 

correfocs, el Drac de Granollers, el Drac 

Petit i la Granota de Can Bassa tindran 

un espectacle propi a Roca Umbert.
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Diables de Granollers no han cre-
mat des de la seva actuació amb 
motiu del 10è aniversari de Vallès 
Oriental Televisió, el novembre de 
2019. I hi ha veritable fam de pól-
vora. "La colla és conscient de 

la situació en què estem. Hem 

ARXIU

CULTURA POPULAR  DIABLES DE GRANOLLERS PODRÀ TORNAR A CREMAR PÓLVORA DESPRÉS D'UN ANY I MIG SENSE FER-HO

Llums en l'obscuritat 

CORREFOC 2019  Els Diables de Granollers fa mesos que no han pogut agafar el trident i cremar pólvora

CARRETILLADA DE 

LA COLLA INFANTIL

DILLUNS 23

21.30 h Parc Firal

CARRETILLADA

DE LA COLLA JOVE

DIMARTS 24

21.30 h Parc Firal

CARRETILLADA DE LA COLLA GRAN

DIMECRES 25

21.30 h. Parc Firal

VERSOTS DE DIABLES 

DIJOUS 26

23 h. Parc Firal

tingut molta paciència fins ara, 

però si s'anul·lés una altra fes-

ta major no sé què passaria. La 

gent té ganes de tornar a sentir 

l'olor de la pirotècnia, de notar 

espurnes a la pell, de sentir els 

timbals ressonant per tota la 

plaça...". Qui així s'expressa és 
Àlex Garcia, cap de la colla gran 
dels Diables de Granollers. 

Aquest any el grup es podrà 
treure per fi l'espina, per bé que 
condicionats per les circumstànci-
es. Les colles infantil, jove i gran es 

convertiran en les protagonistes 
de tres nits consecutives en què 
oferiran un espectacle visual està-
tic en forma de carretillada. "Re-

cuperem el que teníem planejat 

pel (Parèntesi), però és el que 

podem oferir, perquè les actu-

acions tradicionals de Diables 

s'han limitat bastant. Tothom 

té moltes ganes de ballar amb 

la gent, de fer un correfoc com 

déu mana, però hem de tenir 

més paciència encara".

Una carretillada és, essencial-
ment, una mostra de lluïment de 
pirotècnia. Pau Jerez, cocap de co-
lla, explica que "estem treballant 

per poder incorporar un sorti-

dor nou, un torrenc que quan fa 

l'espurna s'aixeca sis o set me-

tres i quan cau a terra s'expan-

deix i queda molt xulo".
El programa encara inclourà un 

segon acte cerimonial tradicional, 
uns Versots amb sorpresa. Com 
avança Garcia, "sempre inten-

tem tenir un convidat especial. 

Aquest any superarà molt les 

expectatives, molt. M'encanta-

ria, però no puc desvelar res".
Jerez explica que "malaurada-

ment hem hagut de llençar a la 

paperera el que havíem prepa-

rat pel (Parèntesi), més de la 

meitat s'ha hagut de retocar o 

fer de nou perquè ha perdut ac-

tualitat. Per a mi Versots és l'únic 

acte on els Diables tenen veu i 

s'ha de demostrar la nostra ide-

ologia. Tot i que és una entitat en 

què intentem no posicionar-nos 

de manera partidista, perquè 

volem tenir la porta oberta per 

a tothom". "Estem molt contents 

perquè cada vegada hi ha més 

gent interessada a escriure'ls", 
afegeix el cap de colla. 

Continua a la pàgina 38
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Tant les carretillades com els Ver-

sots tindran per escenari el Parc 

Firal. Diables és l'única entitat que 

farà ús d'aquest espai, fent excep-

ció dels concerts nocturns. Garcia 

ho justifica pel fet que "com que 

són espectacles visuals, volíem 

el lloc amb més públic. Que la 

gent que ens vegi sàpiga que 

no hem defallit en aquesta pan-

dèmia, que continuem amb la 

mateixa potència i que vegi de 

què som capaços. Per tant, se-

ran unes carretillades per po-

sar les dents llargues. Dit això, 

esperem no haver de tornar al 

Parc Firal mai més, la veritat és 

aquesta".

Per Jerez, el canvi d'escenari 

segueix aquesta lògica: "quan 

fem una carretillada cremem 

3.000 euros en pirotècnia. No 

té sentit anar al parc de Ponent, 

per exemple, on quedaria més 

ARXIU / XAVIER SOLANAS

CULTURA POPULAR  L'ENTITAT OFERIRÀ UN ESPECTACLE VISUAL, AMB 3.000 EUROS DE PIROTÈCNIA, ADAPTAT A LES RESTRICCIONS DE LA PANDÈMIA

Un canvi d'escenari per 
aprofitar la pólvora al màxim

ESPECTACLE  Diables ha triat un espai gran per rebre més públic

Ve de la pàgina 37

maco, però on només podrien 

veure-ho 300 persones. Hem 

d'anar a l'espai que ens ofereixi 

l'aforament més gran".

El públic els ha donat la raó i les 

entrades per assistir a la carreti-

llada de la colla gran es van exhau-

rir en només quatre hores. C.R.

'Jaraneo' i 
'desparpajo'
El llarg confinament i el període posterior han estat una mena de tra-

vessa del desert per als Diables de Granollers. Maria Sararols, cap de 

timbalers de la colla infantil dels Diables de Granollers, explica que 

"durant aquests mesos hem estat en contacte com hem pogut a tra-
vés de xarxes socials i dels diferents grups de WhatsApp que tenim, 
tant informatius com personals. També va sorgir de manera espon-
tània una comissió a través de la qual es feien petits jocs o trobades 
via Zoom", apunta.

Però com admet Pau Jerez, res no pot substituir el tracte personal: 

"a Diables hi ha dues paraules que m'agraden molt perquè definei-
xen bé l'actitud de la colla: jaraneo i desparpajo. És aquesta manera 
que tenim de fer-nos els vius, i això no ho hem pogut tenir durant 
aquests mesos. Ha faltat aquell caliu, aquella proximitat que amb 
temps de covid hem perdut", lamenta.

Les colles infantil, juvenil i gran no han pogut reprendre els assajos 

fins que les mesures sanitàries ho 

han permès. Això va suc-

ceir a finals de maig, 

quan en un any normal 

els assajos s'inicien 

entre febrer  i març. 

La pandèmia també els ha 

passat factura en forma 

d'abandonaments, 

especialment a la co-

lla infantil.
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Després de gairebé dos anys, 
l'Agrupació Sardanista de Grano-
llers tornarà a fer sonar sardanes 
a  la Porxada, de la mà de la Co-
bla Ciutat de Granollers –dirigida 
per Joan Gómez–, en les habituals 
i ara enyorades sardanes de festa 
major. L'entitat haurà d'esperar 
l'evolució de la pandèmia per sa-
ber si es podrà fer una ballada o 
els sardanistes s'hauran de con-

ARXIU

CULTURA POPULAR  LA MÚSICA D'ARREL POPULAR ÉS TAMBÉ UNA PART ESSENCIAL DE LA FESTA, QUE TAMBÉ S'HA RECUPERAT ENGUANY

Al so de la cobla 

SANTA ANNA  Una de les enyorades ballades amb la Cobla Ciutat de Granollers

Les havaneres són un plat habitu-
al dels vespres de festa major. El 
darrer diumenge d'agost arriba-
ran de la mà del grup Ultramar, 
un projecte fundat l'any 2000 per 
Núria Berengueras i Àngel Riba, 
per innovar i dinamitzar el gène-
re, amb un estil propi caracterit-
zat principalment per curosos 
arranjaments de les cançons, la 
variació i harmonia de les veus, i 
la personal interpretació dels te-
mes originals escollits del reper-
tori internacional i tradicional, 
així com de composicions pròpies 
i d'autors contemporanis.

Actualment, el grup d'havane-
res continua tenint la veu i guitar-
ra de Berengueras al capdavant i 
es completa amb la veu i acordió 
d'Agustí Alonso, el baix, guitarra 
i veu de Joan Ramon, i la veu i la 
guitarra de Rafa Pino.

Sens dubte en el repertori no hi 
faltaran els grans clàssic d'Ortega 
Monasterio –com El meu avi i La 
Rosa del port–, a qui Ultramar li va 

Les havaneres 
arribaran d'Ultramar 

AUDICIÓ DE 
SARDANES AMB 
LA PRINCIPAL DE 
LA BISBAL
DIVENDRES 27
17.30 h P. Barangé

CONCERT AMB LA PRINCIPAL 
DE LA BISBAL
DIVENDRES 27
19.30 i 22.30 h Plaça Barangé
SARDANES DE FESTA MAJOR AMB 
LA COBLA CIUTAT DE GRANOLLERS
DISSABTE 28
19 h. Plaça de la Porxada
CANTADA D'HAVANERES
AMB EL GRUP ULTRAMAR 
DIUMENGE 29
19.30 h. Plaça Barangé

dedicar el seu primer CD. La dis-
cografia del grup es completa amb 
Ronda Litoral, amb arranjaments 
de peces de Tomeu Penya i Ricardo 
Lafuente i una versió de la cançó ga-
llega Negra Sombra i Ànima d'hava-
nera, amb més temes propis. M.E.

formar amb una audició. 
D'altra banda, divendres el pro-

grama també recupera el triplet 
de La Principal de la Bisbal, que 
com és habitual començarà amb 
una audició de sardanes de tar-
da, per continuar amb el concert 
–amb un altre repertori al vespre–. 
La Covid ha fet, però, que l'habitu-
al ball de nit s'hagi hagut de recon-
vertir en un altre concert. 

Passaltpas no es resigna a deixar 
de ballar. Per això, recupera la 
proposta que ja tenia preparada 
l'any passat per al fallit (Parèn-
tesi) i convida dimecres de festa 
major, a les 19 h a la plaça dels 
Recanvis de Roca Umbert, a ballar 
danses mediterrànies. Ha fet una 
tria entre les prop de 300 danses 
que Passaltpas balla per preparar 
les que menys contacte reque-
reixen i es poden ballar sol, per tal 
de minimitzar el risc de contagi 
de la Covid –tot i que les danses 
en rotllana són les preferides de 
l'entitat–. L'associació Passaltpas, 
constituïda el 1994 –formada al 
seu torn per tres grups de Grano-
llers, la Garriga i Sant Celoni–, té 
com a objectiu donar a conèixer 
i difondre les danses populars 
d’arreu del món. La primera part 
de la trobada serà un taller per 
assajar, en el qual els animadors 
mostren els passos i les peculia-
ritats de cada dansa, perquè tot 
seguit tothom pugui ballar. 

Passaltpas ensenya 
danses de la 
Mediterrània que 
es poden ballar sol

La Principal de la Bisbal farà el tradicional triplet
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Celebrar la festa major respectant 

les mesures sanitàries i de segure-

tat ja és un triomf, però el format 

adaptat també ha comportat algu-

nes renúncies doloroses. Ho sa-

ben prou bé els components dels 

Amics dels Gegants i Capgrossos 

de Granollers.

Aquest any tampoc no podran 

desfilar en cercavila de la manera 

com ho fan sempre, i tots els balls 

s'hauran de fer dalt d'un escena-

ri i amb el públic assegut. Aquest 

impediment els ha fet replantejar 

de dalt a baix les seves expecta-

tives. Per tant, el Va de rams i la 

convidada a una colla de fora han 

quedat anul·lats.

En conseqüència, han optat per 

una proposta alternativa que as-

seguri la seva presència en el marc 

de la festa. Tal com recorda Arnau 

Torrillas, "els gegants no ballen 

des del setembre de 2019, a 

l'últim Sants Metges. Creiem 

que en aquesta festa major hi 

havíem de ser tant sí com no, i 

encara que sigui dalt d'un esce-

nari i d'una manera diferent, hi 

serem", conclou.

Després de dos anys d'absència, 

els gegants faran la seva reapari-

ció dijous, a la cerimònia del pre-

gó, enguany reubicada a la zona 

d'aparcament de Roca Umbert, 

però amb una mancança transcen-

ARXIU / X.SOLANAS

CULTURA POPULAR  ELS ACTES DE CULTURA POPULAR, INCLOSA LA MOSTRA DE LLUÏMENT, S'HA HAGUT DE TRASLLADAR A ROCA UMBERT

Els gegants ballaran, però reservaran 
el ball de Giravoltes pel retorn a la Porxada

EL GEGANTS  Les dues parelles faran els seus respectius balls a l'aparcament de Roca Umbert

çament, l'endemà organitzen la 

Ballada dels Gegants de la Ciutat, 

una mostra de balls que es tornarà 

dental: després d'un "gran procés 

de reflexió", l'associació ha de-

cidit no dur a plaça l'emblemàtic 

Ball de Giravoltes. Serà una absèn-

cia sentida, ja que per a molta gent 

segurament és el moment més so-

lemne de tota la festa granollerina.  

Gerard Nogueira, en nom de 

l'associació, justifica aquesta de-

cisió argumentant que "per a 

nosaltres el Ball de Giravoltes 

no és un simple ball de gegants, 

sinó que és un moment impor-

tant, ple de significat, molt emo-

tiu, i hem cregut que no té sentit 

treure'l del seu espai habitual i 

ballar-lo fora de la Porxada".

En comptes del Ball de Giravol-

tes, sí que es faran els dos balls 

propis de cada parella de gegants. 

Sense marxar d'aquest empla-

a repetir dissabte. Segons Noguei-

ra, la idea és "reproduir la mos-

tra de balls que fem sempre la 

"Hi havíem de ser tant sí 
com no, i encara que sigui

dalt d'un escenari i d'una
manera diferent, hi serem"

MOSTRA DE 
LLUÏMENT a 
càrrec dels Xics de 
Granollers, ball del 
Colom, ball amb 
els gegants, ball 

dels capgrossos, ball del Drac 
i els Diables de Granollers. En 
acabat, PREGÓ DE FESTA MAJOR, 
encesa de la traca i cant de la 
Guimbada
DIJOUS 26
19 h. Roca Umbert. Pàrquing 
BALLADA DELS GEGANTS
DIVENDRES 27
19.30 h. Roca Umbert. Pàrquing 
BALLADA DELS GEGANTS
DISSABTE 28
19.30 h. Roca Umbert. Pàrquing

DRAC

tarda del dissabte de festa ma-

jor a la Porxada. En aquesta 

ocasió sense convidats, però 

amb la participació del Colom 

i els capgrossos vells, que jun-

tament amb els gegants confor-

men la imatgeria festiva muni-

cipal, que nosaltres gestionem".

Aquesta doble cita tindrà un vol-

gut component pedagògic, ja que 

s'aprofitarà per explicar al públic 

detalls de la mecànica habitual 

en un any normal: "explicarem 

per què rebem els convidats a 

la placeta Sant Francesc i no en 

un altre lloc; per què la geganta 

recull el ram el dimecres, etc.", 

avança Nogueira. Com apunta 

Torrillas, "repassarem els tres 

dies de festa major, concentrats 

en una hora, perquè la gent els 

pugui entendre", malgrat que la 

litúrgia habitual haurà d'esperar a 

l'any vinent. 

DUES ACTUACIONS  A la ballada també hi participaran els capgrossos vells
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El divendres de festa major ar-

rencarà amb una proposta per 

als més menuts, organitzada per 

Blancs i Blaus. Serà a l'escenari 

del parc de Ponent (11 h) amb un 

grup d'animació ben conegut pels 

infants i famílies de Granollers: 

The Penguins. Hi portaran el seu 

projecte més reconegut, Reggae 

per Xics, amb el qual l'any passat 

van publicar un nou disc, Ballant 

damunt la lluna, que ara presen-

taran al públic granollerí després 

que l'anul·lació del (Parèntesi) de 

l'any passat no ho permetés. L'ob-

jectiu és utilitzar el combustible 

dels ritmes jamaicans per fer vi-

atjar el públic més enllà de les es-

trelles, amb cançons com Tira pel 

INFANTIL  TAMBÉ HI HAURÀ TALLERS, ACTIVITATS I ESPECTACLES DE QUALITAT PER ALS MÉS MENUTS I LES SEVES FAMÍLIES

Reggae per Xics, ritmes 
jamaicans damunt la lluna

dret i Dr. Pins. El grup, format per 

11 amants de la música jamaica-

na, arranja cançons del repertori 

tradicional infantil –Si vols aigua 

ben fresca i Ton pare no té nas, per 

exemple– i hi incorpora composi-

cions pròpies. 

Partint de l'estació espacial 

Kingston i amb l'ajuda del coet 

RPX-1, The Penguins acompanya 

el públic en un viatge per diver-

sos planetes i en la descoberta de 

cançons, ritmes i instruments. Un 

viatge interestel·lar ple de música 

i diversió. De fet, música, humor i 

pedagogia es donen la mà per fer 

que un espectacle de Reggae per 

Xics sigui una experiència inobli-

dable per a totes les edats.

PEDALADA 
SOLIDÀRIA
DE FESTA MAJOR
DIUMENGE 22
9.30 h. Plaça
de la Corona

Inscripcions a
www.granollerspedala.cat.

Edat recomanada: +8 anys (menors, 
acompanyats d'un adult). Casc obligatori 
per als menors de 16 anys.
CARRETILLADA DE LA COLLA INFANTIL
DILLUNS 23
21.30 h. Parc Firal
MOSTRA DE LLUÏMENT DE LES
COLLES INFANTILS DE FESTA MAJOR
DIMARTS 24
19.30 h. Pàrquing de Roca Umbert
VINE A BALLAR LA RATA
DIMECRES 25
18 h; 18.45 h; 19.30 h. Plaça Barangé
Vine amb els MacNessie a conèixer
el conte de la Nessie i t'ensenyarem
l'ancestral ball de La Rata dels McHagum
ESPECTACLE DE DANSA 
CONTEMPORÀNIA
DIMECRES 25
19 h. Parc Torras Villà
Per a joves i famílies
amb nens i nenes a partir de 6 anys

BRISA DE JOCS
DIJOUS 26
Sessions cada mitja hora, d'11 a 13 h i 
de 15 a 18.30 h. Parc Torras Villà
Circuit amb diferents espais de joc per 
a famílies d'1 a 12 anys: aigua, laberint, 
fang, espai tou, torets... 
Cal portar roba de recanvi. 
CONCERT DE REGGAE
PER XICS I LES CARQUINYOLI
DIVENDRES 27
11 h. Parc de Ponent
BALLADA DELS GEGANTS
I CAPGROSSOS DE LA CIUTAT
DIVENDRES 27
DISSABTE 28
19.30 h. Pàrquing de Roca Umbert
CORREAIGUA INFANTIL
DISSABTE 28
Sessions cada mitja hora, de 16 a 18 h. 
Plaça Barangé
VOLS SER RAJOLER? TALLER INFANTIL
DIUMENGE 29
10 h. Parc Torras Villà
TALLER DE CASTELLS
DIUMENGE 29
10 h. Parc Torras Villà
CONCERT AMB JAUME BARRI
DIUMENGE 29
16 h. Plaça del Tiny. Roca Umbert

REGGAE PER XICS

The Penguins es va formar el 

2006 a Sant Feliu de Llobregat i el 

2011 publicava el seu primer disc, 

Reggae per Xics (Buenritmo), ar-

ran de l'èxit dels seus directes. De 

fet, el grup es va formar després 

d'un petit concert ocasional per a 

infants organitzat per les festes de 

Santa Cecília, i la bona acollida els 

va animar a continuar endavant. 

El 2014 va publicar el seu segon 

disc, Shuffle, Cut & Deal, amb te-

mes propis, i el 2015 va rebre el 

premi ARC al millor espectacle 

per a públic familiar.

Les Carquinyoli, de km 0
La mateixa sessió d'animació in-

fantil de divendres també comp-

tarà amb l'actuació de Les Carqui-

nyoli, tres joves cardedeuenques 

amb moltes ganes de fer-ho passar 

bé als infants i les seves famílies. 

Dalt de l'escenari, una barreja de 

cançons populars catalanes, com 

El monstre de Banyoles, creen un 

ambient festiu per als més menuts, 

amb picades d'ullet als adults amb 

versions pròpies de grups com per 

exemple Oques Grasses. Formen 

el grup Aina Pocurull, Rita Camps 

i Juliana Canet, coneguda per ser 

col·laboradora i presentadora de 

programes de ràdio i televisió i 

també a les xarxes socials. 

En l'any del seu 30è aniversari, els 
Xics de Granollers volen ser pre-
sents en la festa major, tot i que 
no podran celebrar la seva diada 
castellera com és habitual. La colla, 
però, s'alçarà de nou diumenge al 
migdia i els castells tornaran a la 
Porxada de manera simbòlica, amb 
una estructura que marcarà el re-
cordatori del retorn a plaça. 

Abans, a partir de les 10 h al parc 
Torras Villà, un taller de castells 
adreçat a la canalla mirarà de des-
pertar-los l'interès per aquestes 
creacions tradicionals. Qui vulgui 
participar-hi podrà registrar-se a 
l'entrada.

Després de dinar (16 h, a la plaça 
del Tiny de Roca Umbert), la colla 
recuperarà la cita festiva familiar 
en què s'havia convertit la dia-
da castellera els últims anys. Ho 
farà amb un dels espectacles més 
oberts i participatius del músic i 
compositor Jaume Barri –veterà 

Jaume Barri, a la festa 

familiar dels castellers

apassionat de l'animació infantil–, 
que oferirà un grapat de cançons 
en què cridarà a la participació del 
públic, petits i grans, que podrà ba-
llar amb tota mena d'estils musicals. 
Amb gairebé 30 anys de trajectòria 
musical, Barri ha publicat una dese-
na de discos infantils.

J.BARRI

THE PENGUINS  Reggae per Xics presentarà el seu darrer disc, publicat l'any passat, 'Ballant damunt la lluna'

Més enllà dels espectacles i tallers familiars, els més joves també podran 
participar, com cada any, en les versions infantils d'activitats consolidades 
entre els adults. És el cas de la carretillada de la colla infantil dels Diables, la 
mostra de lluïment de les colles infantils de festa major –que comptarà amb 
l'animació de l'incombustible Pep Callau–, el correaigua o l'elaboració de rajoles, 
organitzat per Blancs i Blaus. A més, dimecres a la tarda, en diferents horaris, 
Blaus convida a ballar la rata. Els MacNessie explicaran el conte de la Nessie i 
ensenyaran l'ancestral ball de la rata dels McHagum. I dijous, també en diferents 
horaris, hi haurà l'anomenada brisa de jocs, un circuit amb diferents espais de 
joc per a famílies d'1 a 12 anys: aigua, laberint, fang, espai tou, torets, etc.

Contes, balls i circuit de jocs
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Enguany sí, la nova Associació 

Festa Major de Corró d'Amunt es 

podrà estrenar en les seves fun-

cions. Constituïda l'any passat al 

gener, al març començava a veure 

que ho tindria complicat per de-

senvolupar una festa amb garan-

ties, i mesos després decidia sus-

pendre-la. L'entitat ha "treballat 

amb il·lusió per oferir la millor 

festa possible amb el propòsit 

que la cultura sigui un punt de 

trobada, de gaudi col·lectiu i de 

nutrició per a l'anima", diuen 

des de l'Associació Festa Major.

Així, entre el divendres 6 i el 

diumenge 8, s'han organitzat vuit 

SABANA

MÉS GRESQUES D'ESTIU  EL POBLE FRANQUESÍ COMPTARÀ AMB LES ACTUACIONS DE PEP BOU I ELS GRANOLLERINS SABANA

Corró d'Amunt viu aquest 
cap de setmana la seva festa

SABANA  Els granollerins també seran presents a la gresca franquesina

actes amb l'aforament limitat i per 

als quals caldrà reservar entrada 

(es pot fer a través del telèfon 678 

31 35 34).

El primer a pujar a l'escenari 

de les Antigues Escoles de Corró 

d'Amunt serà un dels franquesins 

més internacionals, l'artista Pep 

Bou, que hi durà el seu nou espec-

tacle Univers bombolla, en què re-

flexiona sobre l'origen de la vida 

i l'univers a través de la poesia 

visual, la música i, evidentment, 

les bombolles de sabó que l'han 

fet famós arreu del món. Per tal 

que més veïns puguin gaudir de 

l'espectacle se'n faran dos passis, 

a les 10.30 i a les 22.30 h.

Circ i humor amb 'El mêtre'
La festa continuarà dissabte a ves-

pre (19 h), al complex esportiu, 

amb l'espectacle de circ i clown 

El mêtre, de la companyia JAM, el 

nom artístic de Jaume Jové. El mê-

tre és un espectacle, premiat a Ro-

mania i Alemanya, que trasllada el 

públic al món de la imaginació, de 

la complicitat, el riure, l’amor, les 

emocions, el joc i la tendresa.

Tot seguit, a les 22 h, el grup 

granollerí Sabana presentarà la 

seva proposta d'indie pop costu-

mista i el disc Ja no m'hi encanto  

al complex esportiu.

Ja diumenge, la missa i els Cants 

dels Goigs de Sant Mamet a l'es-

glésia obriran la jornada festiva, 

que a la tarda, entre les 18 i 21 h, 

convidarà la ciutadania a jugar a 

l'escape room Desactivem la bom-

ba de fum –en grups bombolla de 

6 persones com a màxim–, a les 

PEP BOU

PEP BOU

Antigues Escoles.

La música popular tancarà la 

festa major, amb les sardanes de 

la Cobla Genisenca a les 19 h a la 

plaça de l'Església i les havaneres 

amb La Ribera, a les 22 h al com-

plex esportiu municipal.

Finalment, des de divendres a 

les Antigues Escoles es podrà veu-

re l'exposició Curiós veí. ❉

Per accedir a la desena
d'actes programats
cal reservar entrada 
al telèfon 678 31 35 34
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El BM Granollers treballa per re-

cuperar el Trofeu Internacional 

Ciutat de Granollers per la festa 

major amb dos rivals de renom 

estatal: el Fraikin rebrà el FC Bar-

celona i el KH-7, el Super Amara 

Bera Bera. El Palau d'Esports po-

drà gaudir dels dos equips campi-

ons de la temporada passada de 

la lliga d'Asobal i de la Guerreras 

Iberdrola.  

Els dos sèniors granollerins van 

començar la pretemporada a prin-

cipis d'agost amb l'objectiu d'arri-

ESPORTS  ELS EQUIPS ABSOLUTS DEL FRAIKIN I DEL KH-7 DISPUTARAN PARTITS DE PRIMER NIVELL, PERÒ TAMBÉ HI HAURÀ ACTIVITATS POPULARS

El Fraikin contra el Barça 
i el KH-7, el Bera Bera

bar en plena forma al setembre. 

El Fraikin Granollers té un inici 

de temporada intens amb el rep-

te de la primera ronda de la lliga 

europea EHF i la lliga d'Asobal. Els 

d'Antonio Rama tindran una elimi-

natòria continental a doble par-

tit, entre el 28 d'agost i el 5 de se-

tembre, a caixa o faixa contra l'HC 

Prolet 62, de Macedònia del Nord. 

Només val la victòria per passar a 

la segona ronda. Mentre que a la 

lliga d'Asobal, el Fraikin iniciarà 

la temporada l'11 de setembre a 

arxiu

casa contra el Bada Huesca. 

El trofeu, habitual per festa ma-

jor, és tota una tradició per ence-

tar la temporada i presentar les 

novetats del nou curs esportiu. 

Enguany, però, també serà vital 

fer un bon paper contra el Barça, 

com a primera pedra en el camí, 

per continuar l'exigent preparació 

i intentar encetar la temporada de 

la millor manera. Pel que fa a les 

novetats, es podran veure les dues 

incorporacions amb el porter in-

ternacional amb Brasil, Rangel 

CLÀSSIC  El Fraikin Granollers rebrà al Palau d'Esports el FC Barcelona

La festivitat tindrà activitats es-

portives per a totes les edats amb 

l'objectiu d'apropar l'entorn gra-

nollerí a la ciutadania, fer salut i 

impulsar la solidaritat. El programa 

de la festa major presenta una ca-

minada i una pedalada populars. 

La caminada, organitzada com 

cada any per Amics de Ponent, 

tindrà lloc el dissabte 21 d'agost, 

amb sortida a la plaça Barangué. 

La caminada popular serà no com-

petitiva i es tindrà un full de ruta 

amb l'objectiu  d'arribar al Parc del 

Falgar a Llerona. A més, es farà una 

breu descripcicó dels llocs que es 

travessin.  Serà una activitat gratu-

Una caminada i una 

bicicletada solidària

ïta, però cal reserva prèvia. 

Pel que fa a la bicicletada, que 

organitza l'entitat Granollers Peda-

la, tindrà lloc diumenge 22 d'agost 

(9.30h) des de la plaça de la Corona. 

Cal inscripció prèvia per participar 

en l'activitat, però serà gratiuïta. 

Tot i això, la bicicletada és solidària 

perquè de 9.30 a 10 h es recolliran 

diners, ja sigui en metàl·lic o amb 

targeta, que es destinaran íntegra-

ment a la compra de cistelles de 

productes frescos, agroecològics i 

de proximitat per al menjador social 

El Xiprer. L'activitat solidària compta 

amb el suport de l'entitat La Magra-

na Vallesana. 

Luan, procedent del BM Ciudad 

Logroño; i la primera línia, amb el 

lateral esquerre, Joan Amigó, del 

Cavigal Nice, de França, tot i que 

es va formar al FC Barcelona.

La nova era de Puig
El KH-7, que iniciarà la Divisió 

d'Honor l'11 de setembre a la pista 

de l'Ex, rebrà el rival més complicat 

de la lliga espanyola i ho farà amb 

l'inici de la nova etapa dirigida per 

Salva Puig, que va ocupar la ban-

queta granollerina després de la 

marxa de Robert Cuesta. L'equip 

femení granollerí encetarà un nou 

cicle esportiu amb l'objectiu de se-

guir lluitant per salvar la categoria 

i mirar amb optimisme cap a les 

places europees. Al femení, s'estre-

narà l'única novetat de la plantilla, 

la brasilera Carolline Dias.   j.l.r.b.

PEDALADA SOLIDÀRIA 
DE FESTA MAJOR
DIUMENGE 22
9.30 h. Plaça de la Corona

CAMINADA PER ANAR 
ESCALFANT LA FESTA
DISSABTE 21
9 h. Plaça de Barangé
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DISSENY  COM QUE NO HI HAURÀ COMPETICIÓ, L'AUTORA VOL RECORDAR L'ESSÈNCIA DE LA LLUITA ENTRE BLANCS I BLAUS

La imatge d'una festa singular

NÚRIA VILA

El cartell de festa major és cada 

any un dels elements més visibles 

i identificatius de la setmana de 

festa. Enguany, el cartell no tindrà 

una única versió, com és habitual, 

sinó que en tindrà cinc per a la co-

lla blava i cinc per a la colla blanca, 

tots amb diversos missatges i con-

signes, com Torna la festa major, i 

qui hi vagi ja és guanyador; No com-

petim, però ens entretenim; Quan 

l'estiu s'acaba tot és blau o blanc; 

o Juntos però no revueltos, entre 

d'altres. Dos d'ells –un de cada 

color– comparteixen la mateixa 

frase: Surt al teu balcó, i treu el teu 

color, i Aquesta festa major la pinto 

de... Tots els cartells, això sí, seran 

íntegrament de colors blau i blanc, 

i alguns tenen alguna il·lustració. 

La creadora d'aquests dissenys  

és la il·lustradora granollerina 

Núria Vila, qui afirma que la inspi-

ració li ha vingut des de ben peti-

ta, ja que sempre ha viscut la festa 

major des del carrer i amb molta 

intensitat. Amb aquests cartells, 

diu, ha volgut tornar a l'essència 

dels colors blau i blau, el tret més 

característic de la gresca. "Aquest 

any serà atípic; farem festa però 

no hi haurà competició... així 

que demanem a tothom que 

es vagi posicionant, que triï de 

quin color vol ser i que es vagi 

preparant per a la festa de l'any 

que ve", assenyala. D'aquí que 

el blau i el blanc siguin els únics 

colors del cartell, una manera de 

recordar que la festa granollerina 

és singular i que gira al voltant 

d'aquests dos colors.  

D'altra banda, la il·lustradora 

també demana que en aquesta 

festa atípica de Blancs i Blaus, la 

ciutat sigui empaperada amb el 

màxim de cartells per ajudar tam-

bé a crear ambient de festa major, 

i que tothom decori el seu balcó 

i es posicioni entre el blanc i el 

blau. "D'alguna manera, volem 

que tothom s'hi involucri i hi 

digui la seva; volem donar veu a 

tothom", assegura. 

Va estudiar disseny gràfic al centre 

universitari de disseny Bau i un post-

grau en direcció d'art a Elisava. Es-

pecialitzada en identitat corporativa, 

editorial, packs i comunicació visual, 

dissenya compromesa amb el medi 

ambient, apostant per la col·labo-

ració interdisciplinària. Experimen-

ta i cerca de nous materials i noves 

maneres de replantejar els projectes 

per poder reduir-ne la petjada eco-

lògica. També comissaria i s'encar-

rega del disseny gràfic d'exposicions 

i instal·lacions, i imparteix classes i 

tallers en diverses escoles de dis-

seny. Treballa per a clients nacionals 

i internacionals, i alguns dels seus 

treballs han estat premiats o selecci-

onats tant a dins com a fora del país.

Núria Vila,
la dissenyadora
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Prevenció de mort sobtada a l’esport. 
     (examen, electro repòs, ecocardiograma 
      Doppler-color, electro d’esforç).

Detecció de cardiopaties hereditàries.
Insuficiència coronària. 
Arrítmies cardíaques.

Dr. Jordi Trias de Bes
CARDIÒLEG TRIASDEBES

Per reservar cites: 

93 871 75 19

o al web: 

www.triasdebes.es

(També visites online 
per video-trucada, whatsApp...)

Consulta de Cardiologia La Garriga 
Ronda Carril, 28 · www.triasdebes.es · drjtriasdebesc@gmail.com

1 H 
GRATUÏT

ACCÉS PER 
A CADIRA 
DE RODESP

L'any 1991 els Blaus repten els 
Blancs a la que seria la primera 
estirada de corda de la festa ma-
jor. La convocatòria va tenir un 
èxit inesperat, fins al punt que la 
corda va quedar curta. Així, doncs, 
quedava clar que aquesta seria 
una activitat que perduraria en el 
ritual festiu granollerí.

Enguany, que la Covid-19 l'ha 
feta desaparèixer de la programa-
ció, l'Arxiu Municipal de Grano-
llers (AMGr) ha organitzat una ex-
posició fotogràfica virtual per tal 
de recordar els seus orígens i com 
és un dels moments més emocio-
nants, participatius i potents de la 
competició de Blancs i Blaus.

A partir del dia 21 d'agost, al 
portal de l'AMGr –arxiufotografic.

granollers.cat– les podreu veure 
fent la cerca Estirada de corda. 

AMGR

EXPOSICIONS  A TRAVÉS DEL PORTAL FOTOGRÀFIC, A PARTIR DEL 21 D'AGOST ES PODRÀ VEURE UNA GALERIA SOBRE LA PROVA DE BLANCS I BLAUS

L'Arxiu recorda l'estirada 
de corda l'any de l'absència

ANYS 90  Una de les imatges que s'inclouen a la mostra de l'Arxiu

Per completar les aportacions de l'AMGr a la festa, l'habitual Document 
del Mes que difon l'Arxiu és un programa de la festa de fa 110 anys 
que se suma a l'apartat de l'Arxiu d'Imatges en què es poden consultar 
programes i cartells de la festa de 1901 a 2009.

És un programa de 20 pàgines que inclou publicitat d'establiments 
locals de tota mena (impremta, cafès, sastreria, rellotgeria, sabateria) 
i també un anunci informatiu sobre la construcció del pont de ferro 
sobre el riu Congost, amb el pressupost detallat i un croquis d'una de 
les dues arcades. La festa d'aleshores era organitzada per les societats 
locals de La Alhambra, la Unió Liberal, el Casino i el Centre Catòlic, 
amb el patrocini municipal, i no hi faltava l'ofici solemne i actes com 
balls, concerts, sardanes, castells de focs i fins a dues òperes: Otello i 
Aida. També s'anunciaven sessions cinematogràfiques a la Sala Edison, 
aleshores situada a la plaça del Bestiar. El document forma part del 
Fons personal Col·lecció Josep Garrell i Soto de l'AMGr, que conté la 
documentació textual i fotogràfica donada per la família Garrell i Soto, 
amb correspondència, programes de diferents festes i esdeveniments 
de la ciutat, documents de Gràfiques Garrell i carnets, entre d'altres.

Un programa de festa de fa 110 anys

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

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

funeraria@cabrejunqueras.com

Una dècada de la 
mostra de Francesc 
Payàs a Can Barbany

La sèrie de dibuixos Personatges de festa 

major que Francesc Payàs exposa cada any a 
l'Espai Tranquil Barbany arriba a la desena 
edició. Una dècada d'una mostra ja conver-
tida en tradició i que enguany es podrà visi-
tar des del 7 d'agost i fins al 18 de setembre.

Es tracta d'un recull d'il·lustracions amb 
un esperit festiu, que cada any té en comp-
te les efemèrides més sonades de Blancs i 
Blaus i de Granollers. Enguany, Payàs desta-
ca dues làmines, la dedicada als 30 anys dels 
Xics i als 25 del Concurs del Peix Blau –estroncat per la pandèmia–.

Francesc Payàs també ha dedicat la mostra a Can Barbany en al-
tres ocasions a edificis emblemàtics de la ciutat o relacionats amb 
entitats, com el Club Balonmano Granollers. I és que Payàs és molt 
conegut per molts pel seu suport entusiasta als clubs esportius lo-
cals. Per a l'autor, aquesta és una confessada declaració d'amor a la 
ciutat on ha nascut i de la qual n'és un pintoresc ambaixador.

Per celebrar aquesta dècada de dibuixos, Payàs també instal·larà 
del 20 al 28 d'agost un dibuix en 24 establiments de la ciutat. Es 
tracta del mateix Can Barbany, l'Estanc Cot, Mackey, Can Carbó, Far-
màcia Torrents, Dracs, Joan Sitjes, Estanc La Porxada, Calçats Nadal, 
Òptica Rius, La Gralla, Zebra, Can Tió, Licoreria Moreno, Farmàcia 
Arimany, Ferreteria Canal, Can Porta, Les Flors, Farmàcia Bretcha, 
Ferreteria Sirvent, Ostrya, Ca l'Illa i Herbes del Portalet.

'PERSONATGES DE FESTA MAJOR' FINS AL 18 DE SETEMBRE

TONI TORRILLAS

1993, C. SANTA ANNA  Una de les primeres estirades de corda, ja multitudinàries
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EL MARXANDATGE  NOUS MODELS DE SAMARRETES I MOCADORS DE COL·LECCIÓ

Estrena de la botiga virtual
Les dues colles valoren molt po-
sitivament el fet que s'hagi pogut 
implementar una botiga de festa 
major virtual, un objectiu que 
empaitaven des de feia anys. 
Una part significativa dels 
ingressos que els permeten 
finançar els actes de produc-
ció pròpia provenen d'aquesta 
via i de les consumicions a les bar-
res. Per tant, és una font de guany 
irrenunciable. D'altra banda, aquest 
fet també estalviarà cues i esperes 

rès de la festa. Aquest any no n'hi 

ha perquè no és possible, però sí 

que hi haurà una samarreta re-

lacionada amb l'any i amb el que 

sentim". I com l'any passat, tornarà 
la iniciativa del mocador solidari.

Pels dos titulars de les colles 
aquest model de botiga és una pro-
va pilot que creuen que s'hauria 
d'adoptar de manera permanent, 
convivint amb la botiga física a la 
Casa de Cultura Sant Francesc.

La botiga virtual a labotigadela-

festa.cat s'obrirà el 16 d'agost. 

als clients. Aquest any no hi haurà 
nous elements de marxandatge de 

les colles, però que no pateixin els 
compradors més compul-

sius. Tot i tractar-se d'una 
edició sense una imatge 
distintiva, sí que es posa-
ran a la venda nous mo-

dels de samarreta i mocador 
de col·lecció per als més comple-

tistes. La cap de colla blava aclareix 
que "sempre intentem relacionar 

el disseny amb el centre d'inte-

somgranollers.cat/opinió  

MARIA VILLEGAS 
Regidora de Cultura de l’Ajuntament

Retornar-nos el blanc i el blauRetornar-nos el blanc i el blau

a dos anys, quan em van 
demanar que escrivís 
unes línies per parlar 
de la festa major de 

l’any 2019, poc pensàvem en tot el 
que ha passat. En aquell moment, 
parlava de la festa, de les emoci-
ons, de la competició, dels Blancs i 
Blaus, de la Guimbada i, sobretot, 
de la participació.

Avui m’assec davant de l’ordi-
nador a escriure i costa que sur-
tin les paraules. Penso en aquelles 
persones que ens han deixat du-
rant la pandèmia, en aquelles per-
sones que n’han cuidat d’altres, 
que ens han cuidat, en els serveis 
essencials, en els dies tancades a 
casa; se’m fa difícil pensar en la 
festa major i oblidar-me de tots 

F

els dies viscuts, del patiment i de 
les llàgrimes, però també de les 
il·lusions i els retrobaments, dels 
somriures i de les abraçades.

Falten pocs dies per a la festa 
major; les colles de Blancs i Blaus, 
les entitats festives de la ciutat, els 
serveis tècnics de l’Ajuntament, 
totes les persones implicades 

perquè la Festa Major de Blancs 
i Blaus de Granollers sigui un fet, 
fa mesos que treballen de forma 
incansable perquè, tot i adaptada, 
tinguem festa major a Granollers. 
Per això, a totes elles, GRÀCIES.

Un gràcies en majúscules, per 
retornar-nos una part de la nostra 
festa, per retornar-nos el blanc i el 
blau a la ciutat, per construir nou 

dies de cultura, i recordar-nos que 
en aquesta ciutat no importa d’on 
vens i on vius; importa què vols 
viure i com vols participar en la 
festa, recordar-nos que entre to-
tes i tots construïm pas a pas la 
ciutat. Gràcies per empènyer-nos 
a adaptar-nos, a ser prudents, a 
viure la cultura tot i les restricci-
ons. Perquè la cultura ens fa més 
lliures, ens fa créixer com a per-
sones, la cultura transforma i co-
hesiona la nostra ciutat. Així que, 
altre cop, gràcies a totes.

Crec que només em queda de-
manar-vos que durant aquests 
nou dies de festa, ens cuidem en-
tre totes, que fem de la setmana 
de festa major un espai de cultura 
segura, que recordem que cal ser 
prudents, però que la visquem, 
que la visquem amb orgull, enco-
ratjant-nos a construir plegades la 
festa major de 2022.

I, com no pot ser d’altra manera, 
no podria acabar sense dir-vos: 
Visca els Blancs! Visca els Blaus! I 
visca la festa major de Granollers!

Cal ser prudents però
 viure la festa amb orgull i

encoratjar-nos a construir
 plegades la de 2022
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Ens 
retrobem 

el 19 d'agost
L'edició en paper del diari

Som* farà una pausa dijous

que ve per tornar el 19 d'agost 

amb més informació de la 

Festa Major de Blancs i Blaus i 

d'altres celebracions viscudes 

a la ciutat en circumstàncies 

extraordinàries. El 2 de setembre

reprendrem la periodicitat 

setmanal habitual.

Estrena de la botiga virtual
rès de la festa. Aquest any no n'hi 

el 19 d'agos
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