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EDICIÓ ESPECIAL  de la Festa Major de Blancs i Blaus

DEL 20 AL 29 D'AGOST

ARRENQUEN NOU DIES DE FESTA MAJOR MARCATS
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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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Ganes de festa!

Arrenquen nou dies de festa major
amb una seixantena d'actes, per a la 
majoria dels quals cal reserva prèvia

Blancs i Blaus suspenen la juguesca
i les proves tradicionals, però mantenen 
l'activitat pròpia i faran actes conjunts

producció pròpia, com tallers infantils, el XaiFest, 
el combat de glossa i el Correaigua, dels Blancs, i 
la Blau Night Show, l'espectacle de dansa de Pink-
blaus i el Vine a ballar la rata de Blaus, entre d'al-
tres. I un fet inèdit: enguany les colles organitzen 
actes conjunts, com els concerts que ompliran de 
música cada nit de la setmana amb estils diversos, 
amb grups com Mishima, 31 FAM, El Pony Pisador, 
Catfolkin, Exceso, Joan Garriga i el Mariatxi Galàc-
tic, Sabana, Ginestà o Zoo, entre d'altres.

"Aquest any hem anat més de la mà que mai. 

Necessitem recuperar la cultura, encara que 

sigui amb aforament limitat", expressava la cap 
de la colla blava, Jenni Moreno. Xavi Raich, cap de 
colla blanc, recordava que, malgrat que no hi haurà 
competició, sí que "es recupera el pique entre la 

Guspira i la Gralla". 
D'altra banda, altres caps de cartell també seran 

el Mag Lari, al Teatre Auditori, o Reggae per Xics, 
l'espectacle més llunàtic per als més petits. ❉ X.L.

Com bé recorda la Guimbada, l'himne de la festa 
major, "quan l'estiu s´acaba i s'acosta anar a 

currar, Granollers fa festa i no pensa en l'en-

demà!". I aquesta és la idea que Blancs i Blaus, 
l'Ajuntament i la comissió de la festa major s'han 
proposat per aquest any: gaudir de la gresca d'es-
tiu malgrat totes les restriccions i els impediments 
que fan que aquesta encara no pugui ser una festa normal. Per això, des d'aquest dissabte i �ins diu-
menge de la setmana que ve, Granollers viurà una seixantena d'actes per no perdre el �il de la festa 
de Blancs i Blaus. Seran força menys que en edici-
ons anteriors, i és que, entre d'altres, enguany no 
hi haurà ni actes multitudinaris ni la juguesca en-
tre colles –ni l'estirada de corda, ni la passada de 
rajoles, ni el concurs de rajolers...–. 

Sí que hi haurà, però, activitats participatives 
en cinc espais amb una programació conjunta de 
concerts de Blancs i Blaus, actes organitzats per 
la comissió de festa major i els organitzats per les 
entitats de cultura popular i tradicional de la ciu-
tat. Són els parcs de Ponent i de Torras Villà, la pla-
ça Barangé, Roca Umbert i el Parc Firal, tot plegat 
per garantir l'amplitud i el control d'aforament, 
que serà estricte. De fet, per a la majoria d'actes 
és necessari inscriure's prèviament al web www.
blancsiblaus.cat.

La festa preservarà els rituals festius i alguns 
dels actes imprescindibles, com el toc d'inici, el 
pregó o el castell de focs de cloenda, així com les 
mostres de lluïment de Blancs i Blaus i els ele-
ments de cultura popular que, això sí, canvien 
d'espai i format. Així, les entitats de cultura po-
pular també s'han adaptat a les circumstàncies 
per ser presents al programa festiu. És el cas de 
Diables, Passaltpas, Drac de Granollers, Agrupació 
Sardanista, Olla dels Pobres, Amics dels Gegants i 
els Capgrossos, Xics i l'Esbart, que tindran un dia 
per fer protagonistes les seves activitats.

Pel que fa a les colles, Blancs i Blaus han renun-
ciat a la competició, però no a les ganes de gres-
ca i de tenyir la ciutat amb els dos colors. També 
mantindran el repte per no oblidar la disputa fes-tiva que fa de �il conductor des de fa dècades. Com 
cada any, cada colla ha preparat alguns actes de 

Un 'veredicte'

televisiu

Com que enguany no hi haurà batalla festiva entre 
colles, els seguidors de Blancs i Blaus no podran 
reunir-se a la Porxada, l'últim dia de la gresca 
al voltant de la mitjanit, per escoltar el veredicte 
i celebrar la victòria d'una de les colles. Per re-
cordar, però, que la competició entre Blancs i 
Blaus tornarà l'any que ve –i que la festa es tor-
narà a viure amb intensitat al carrer–, s'ha ideat 
una mena d'espectacle televisiu que dinamitzarà 
l'speaker Pep Callau i que es retransmetrà diu-
menge al vespre per VOTV, amb el títol I ara to-

caria el veredicte. Serà llavors quan començarà el 
compte enrere per a la festa major del 2022.

L'ÚLTIM CANVI DE MOCADORS, EL 2019
Des de fi nals d'agost de 2019, ara fa dos 
anys, que Granollers no viu amb intensitat 
la Festa Major de Blancs i Blaus, un model 
de festa basat en una fórmula antiga –la 
rivalitat entre dos grups– que a la ciutat 
ha fet fortuna durant dècades. Així, la 
juguesca entre els dos colors tenyeix la 
ciutat de gresca i afavoreix la participació 
de veïns i visitants, a qui només es de-

mana que prenguin partit per un o altre 
color en les desenes d'activitats que s'or-
ganitzen. Aquest any, com pràcticament 
tots els actes quotidians, des de la feina 
a l'oci, tot serà diferent, i també la fes-
ta granollerina. La juguesca entre colles 
s'atura momentàniament, però es manté 
alerta i latent per quan calgui pujar de 
nou al balcó a conèixer el veredicte.

ARXIU / XAVIER SOLANAS

CANVI  Oriol Barnet i Xavi Raich, durant l'últim veredicte al balcó de l'Ajuntament
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El primer cap de setmana de festa 

major arrencarà amb una cami-

nada per anar escalfant la festa, 

dissabte al matí (9 h), organitzada 

pels Amics de Ponent. Serà una 

caminada popular no competitiva 

amb full de ruta i una breu des-

cripció dels llocs pels quals pas-

sarà. La idea és anar fins al parc 

del Falgar, a Llerona, i tornar fins 

al punt d'inici. La marxa és gratuï-

ta, però cal inscriure's anticipada-

ment al web www.blausdegrano-

llers.cat/caminada.

També per mantenir-se en for-

ma, Granollers Pedala organitza 

diumenge una pedalada solidària 

de festa major. Les aportacions 

recollides aniran destinades ínte-

grament la compra de cistelles de 

productes frescos, agroecològics 

i de proximitat per al menjador 

social d'El Xiprer. La iniciativa 

compta amb la col·laboració de la 

DISSABTE 21 I DIUMENGE 22 D'AGOST ELS CONCERTS FESTIUS AL PARC DE PONENT, PLATS FORTS DEL PRIMER CAP DE SETMANA

Tret de sortida a 

nou dies de festa

Magrana Vallesana, i les aportaci-

ons econòmiques es podran fer el 

mateix dia e la pedalada. La jorna-

da en bicicleta està pensada per a 

majors de 8 anys –els menors han 

d'anar acompanyats d'un adult–, i 

fins a 16 anys cal dur casc obligatò-

riament. Les inscripcions s'han de 

fer a www.granollerspedala.cat. ❉

CATFOLKIN

La música al parc de Ponent començarà amb una de les bandes 

revelació dels últims temps: El Pony Pisador, un quintet festiu 

que mescla música folk i tradicional d'arreu del món amb un 

estil viu, bon humor i jocs amb el públic. Tres anys després del 

seu primer disc autoeditat –Yarr's i Trons–, El Pony Pisador va 

publicar Matricular 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. En aquest segon treball, El Pony Pisador proposa 

un viatge pel món a través de la música marinera i les sonoritats folk, amb influències que van del swing al metal. 

Aquesta vetllada de folk taverner també comptarà amb la banda vallesana Catfolkin, exponent del folk-rock festiu 

en català que acumula un munt de reconeixements. Al concert no hi faltaran els temes del nou disc Esclata i els clàs-

sics que els han fet més populars, com Ratafia, Montseny i Boletaire vs pixapins.

GRANOLLERS PEDALA

Res millor per animar la nit del pri-

mer diumenge de festa major que 

The Gramophone Allstars, una big 

band formada per 17 músics que 

fusiona 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. La banda, nascuda el 

2008, es nodreix del talent d'al-

guns dels músics més rellevants 

de la nova escena jazzística catala-

na. També ha estat el bressol de la 

cantant Judit Neddermann, que al 

març anunciava que deixava l'or-

WYSA

ROGER SANTAEUGÈNIA

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...

questra per emprendre el seu camí 

musical en solitari. Com a big band 

han enregistrat un parell de discos, 

Jazzmaica i Maraca Soul, i darrera-

ment han publicat diversos singles 

CAMINADA
I PEDALADA

PRIMERA 
MOSTRA DE 
LLUÏMENT

Diumenge a la tarda, al pàrquing de 

Roca Umbert, tindrà lloc la mostra 

de lluïment de les colles de Blancs 

i Blaus i, en acabar, el repte de les 

colles i cant de la festa, la Guimba-

da. L'acte comptarà amb la partici-

pació de l'speaker, Pep Callau. Just 

la tarda anterior, al mateix espai, 

haurà tingut lloc el toc d'inici, amb 

els Grallers Rajolers i Gralles de 

Granollers DO.

Bitlles catalanes, al parc

Foteu-li Canya, dels Blaus, organit-

za una nova edició de bitlles catala-

nes al parc Torras Villà, diumenge 

al matí, oberta a tothom. Per par-

ticipar d'aquest joc popular caldrà 

registrar-se a l'entrada. ❉

CATFOLKIN I
EL PONY PISADOR

RITMES
JAMAICANS

i EP, en bona part inspirats en rit-

mes jamaicans i caribenys.

Completarà la vetllada el Roger 

Santaeugènia Quartet, el projecte 

personal d'aquest pianista gra-

nollerí, professor de l'escola de 

música Art-9, presentat al febrer 

en un concert a la Nau B1. El seu 

debut discogràfic, Jazzy Dubs, edi-

tat l'any passat, és també un punt 

de trobada entre la rítmica de la 

música jamaicana i la improvisació 

característica del jazz, amb un re-

sultat que s'acosta molt més a les 

sonoritats del dub i el roots reggae. 

Acompanyen Santaeugènia a dalt 

de l'escenari el guitarrista Cristian 

Riaño, el bateria Roger Villanueva i 

el baixista Kike Zudaire. ❉
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La nit de dilluns (22 h) al parc de 

Ponent serà la de les músiques ur-

banes. Al cartell, els sabadellencs 

31 FAM, un grup amb tres àlbums 

editats que fuig d'etiquetes i d'en-

casellaments, però que forma part 

de l'emergent escena trap catalana. 

La banda està formada per mitja 

dotzena de joves que voregen els 

20 anys. Nascuda el 2017, en poc 

temps les seves maquetes van co-

mençar a ser populars a les xarxes 

socials, i el que va començar com un 

passatemps ha acabat esdevenint 

un projecte seriós, amb centenars 

de peticions per actuar en sales i 

festivals. De fet, alguns dels seus 

temes ja tenen milions de visua-

litzacions a YouTube, i l'any passat 

van ser nominats en les categories 

de millor artista revelació i millor 

treball de hip-hop i músiques urba-

nes als Premis Enderrock. El grup 

exhibeix una identitat pròpia en 

una escena que sovint tendeix a la 

DILLUNS 23 D'AGOST  EL XAIFEST, CONSOLIDAT COM UN PUNT DE TROBADA MUSICAL I DE RELAX A LA GESPA DEL PARC TORRAS VILLÀ

La música urbana, a Ponent

uniformització, fusionant elements 

del R&B, el funk, el dancehall i el 

reggaeton, i combinant també di-

ferents llengües –català, castellà i 

anglès– en les seves cançons.

Camí en solitari d'Still III

Pel mateix escenari també hi pas-

sarà Still III, l'alter ego del músic 

d'Alella Jordi Estivill, conegut per 

ser un dels vocalistes de Lágrimas 

ARXIU / XAVIER SOLANAS

Dilluns al vespre (21 h), al parc Torras Villà, 

tindrà lloc una nova edició del Xaifest, el 

festival d'arts escèniques de la festa major 

organitzat pels Esquilats de Blancs. Com en edicions anteriors, la trobada 

tindrà un toc campestre i, de nou, la música en directe, el cant i les arts 

improvisades seran protagonistes en un espai càlid i familiar.31 FAM  Exponents del trap, acumulen milions de visualitzacions a YouTube

de Sangre, el veterà grup de rap 

combatiu nascut entre el Masnou i 

Barcelona el 2006. 

Alhora, Still III també és el nom 

del seu projecte en solitari, madu-

rat un any després del llançament 

del darrer disc del seu grup mare, 

que no s'acomiada, sinó que no-

més fa una pausa perquè els mem-

bres de la banda puguin posar en 

marxa projectes en solitari. ❉

31 FAM
I STILL III

XAIFEST

MEMOARRR! PÓLVORA
Blaus i el Club de Rol Menrood 

posaran a prova la memòria dels 

granollerins, petits i grans, en una 

sessió del joc Memoarrr!, en què els 

jugadors han d’anar revelant cartes 

amagades i connectades entre elles. 

Serà a les 18.30 h a Roca Umbert.❉

La Guita de Blaus, amb la col·labo-

ració de la Gralla de Foc, els Toros 

Embolats i el Farras, oferirà un es-

pectacle de pólvora, música i bèsti-

es: Blaus es crema!, mentre que els 

més menuts de Diables tindran la 

seva carretillada pròpia al vespre.❉

FESTIVAL CRUÏLLA
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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

L'incombustible Pep Callau, ico-

na de la festa des de fa més de 25 

anys, animarà dimarts a la tarda, 

al pàrquing de Roca Umbert, la 

mostra de lluïment de les colles 

infantils. D'altra banda, a  partir 

de les 21.30 h i al Parc Firal, tindrà 

lloc la carretillada de la colla jove, 

un acte de foc en què els Diables 

mostren el gran arsenal de piro-

tècnia que utilitzen en els corre-

focs: espurnes, guspires de totes 

mides i tota mena de foc de colors. 

DIMARTS 24 D'AGOST NIMFES I DAMES DE FOC, DE LA COLLA DELS BLANCS, ANIMARAN LA TARDA-VESPRE AMB UN MARCAT TO FEMINISTA

Les dones, al
centre de la festa

CAPINÀS

Vicky Blum (guitarra), Elisen-

da Fàbregas (percussió), Mila 

González (trompeta) i Esther 

González i Sheila Taules (veus) 

són Maruja Limón, el quintet 

femení d'arrel flamenca que fusiona els ritmes llatins i la 

música mediterrània amb els codis del pop. Totes elles són 

compositores i arranjadores de temes propis, amb unes 

lletres que traspuen personalitat i complicitat. Fins ara han 

publicat dos treballs. El primer, Más de ti, va sortir el 2016, 

i de seguida va rebre el reconeixement de públic, crítica i 

revistes especialitzades. Són històries quotidianes acom-

panyades de ritmes que oscil·len entre el pop, la bossa nova, 

la rumba, el son cubà i la bulería. El segon, Ante mí, és el que 

presentaran a Granollers, un compendi de peces vitalistes 

que conserven la seva especial combinació de rumba, fla-

menc, pop i ritmes llatins, però amb sorpreses afegides.

Les Dames de Foc de la colla dels 

Blancs tornaran al parc Torras Vi-

llà. Serà el dimarts de festa major, 

en diverses sessions, a les 21.30 h, 

a les 23 h i a les 00.30 h. L'especta-

cle porta per títol Què? Rosè, i una 

vegada més sorprendran tothom 

ARXIU

A LA TERCERA VA LA VENÇUDA!  Les Dames de Foc, amb ganes de tornar al parc

PIRUETES
DE FOC

MARUJA 
LIMÓN

GUSPIRES 
DE COLORS

PUZZLES
EN EQUIP

En tots dos casos l'entrada és gra-

tuïta, però cal inscripció prèvia, ja 

que l'aforament és reduït. ❉

MARUJA LIMÓN

Set rumberos amb moltes 

ganes de festa i especia-

listes en "liar-la parda" a 

ritme de ventilador. Així es presenta el grup CapiNàs, una 

banda de versions per a fires i festes majors nascuda el 

2019 que porta als escenaris els sons més energètics de 

rumba, amb aires 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 es viu l'eferves-

cència d'aquest combo arrauxat. El seu xou inclou des de 

clàssics de Peret, Los Amaya, Rumba Tres o Gipsy Kings, 

fins a relectures d'Estopa, Txarango, La Pegatina, la Troba 

Kung–Fú, Los Delinqüentes i Muchachito, passant per hits 

de la cultura pop més petarda de Raphael, El Chaval de la 

Peca, King Africa i Marc Anthony.

CAPINÀS

amb la seva barreja de dansa, foc 

i l'atreviment d'unes piruetes que 

solen deixar bocabadat el públic. 

Enguany, a més, les Dames de 

Foc celebren el 25è aniversari de 

la seva creació, una trajectòria que 

els ha permès anar guanyat adep-

tes i qualitat any rere any, fins al 

punt de convertir-se en un dels 

plats forts i imprescindibles de la 

festa major de Blancs i Blaus. ❉

Les Nimfes Blanques, grup d'ani-

mació de la colla blanca, es revol-

taran dimarts (19 h) a la plaça 

Barangé en un concurs feminista i 

una sessió de monòlegs amb Marta 

Bosch i Fred Ricamas. Serà una nit 

de diversió i sororitat que posarà 

les dones al centre de la festa, en 

un acte més de reivindicació i lluita 

feminista. Som ninfes, som dones, 

som feministes! ❉

REVOLTA 
FEMINISTA

La Colla dels Blaus i el Club de Rol 

Menrood conviden tothom qui ho 

vulgui, en parella o en grup, a cons-

truir un puzzle, de 300 a 1.000 

peces, dins d'un període de temps 

ben curt. Els participants tindran 

el repte de resoldre aquestes cons-

truccions i de rumiar la millor es-

tratègia per no deixar-se vèncer 

pel rellotge. Per participar en l'ac-

tivitat, a la plaça dels Recanvis de 

Roca Umbert (18.30 h), caldrà re-

gistrar-se a l'entrada. ❉

ARXIU

Les Nimfes Blanques, grup d'ani-

mació de la colla blanca, es revol-

taran dimarts (19 h) a la plaça 

Barangé en un concurs feminista i 

una sessió de monòlegs amb Marta 

Bosch i Fred Ricamas. Serà una nit 

de diversió i sororitat que posarà 

les dones al centre de la festa, en 

un acte més de reivindicació i lluita 

feminista. Som ninfes, som dones, 
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EXCESO

Dimecres serà la nit del rock direc-

te i potent d'Exceso, una banda de 

cinc músics emmirallats en grans 

bandes de rock com Barricada, 

Extremoduro, Rosendo o Reinci-

dentes. El quintet es va formar el 

2008 entre Arenys de Munt i Bar-

celona, i el 2010 va presentar el 

primer treball discogràfic, Niebla y 

hollín, un èxit de crítica i de públic 

que els va passejar per tota la ge-

ografia espanyola compartint car-

tell amb Burning, Siniestro Total o 

El último ke zierre, entre d'altres. Exceso va viure llavors alguns canvis en la formació –s'incorporen músics d'El niño de 

la hipoteca i Hotel Cochambre– i va bascular cap a un so diferent. Posteriorment van arribar dos treballs més: Cancio-

nes del segundo origen i Rimas y rock. Ara, una dècada després del seu punt àlgid, la banda -reduïda a quartet- torna 

als escenaris 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–. ❉

DIMECRES 25 D'AGOST UN JOC DE ROL PER DIVERSOS PUNTS DE LA CIUTAT I UN ALTRE DE VIRTUAL PER RESOLDRE UN ENIGMA MISTERIÓS

Balls i danses
per a petits i grans

La dansa serà protagonista, dime-

cres, de bona part dels actes de 

la festa. D'una banda, l'associació 

Passaltpas, amb grups a Granollers 

i Sant Celoni i dedicada a difondre 

les danses populars d'arreu del 

món, organitza a Roca Umbert (19 

h) una sessió de música i danses 

mediterrànies. L'aturada de bona 

part de l'activitat cultural dels úl-

tims mesos ha reduït les ballades 

de l'entitat a trobades de petit 

format, i és per això que els seus 

integrants ja tenen ganes de sentir 

l'escalf de la música i de reprendre 

la ballaruca mediterrània. "Segui-

rem les normes que calgui, però 

amb la ferma voluntat de tor-

nar-la a ballar i de tornar a om-

plir de música, cultura i ball els 

carrers de Granollers!", diuen.

D'altra banda, a la mateixa hora, 

però al parc Torras Villà, Pinkblaus 

organitza un any més un especta-

cle de dansa contemporània per a 

joves i famílies amb nens i nenes a 

partir de 6 anys. I també dimecres, 

ARXIU

PASSALTPAS 
I PINKBLAUS

en diferents horaris, Blaus convida 

a ballar la rata. Els MacNessie ex-

plicaran el conte de la Nessie i en-

senyaran l'ancestral ball de la rata 

dels McHagum als nens i nenes 

que s'acostin a la plaça Barangé.

Blaus Night Show
Per tancar la jornada, des del parc 

Torras Villà, la colla blava organit-

za el Blaus Night Show, un espec-

tacle amb molt de talent, del qual 

el públic també formarà part. L'en-

trada a l'espectacle de talent blau 

és gratuïta, però cal inscripció prè-

via per assistir-hi. ❉

EXCESO

Irregular Blaus organitza dimecres 

al migdia un joc de pistes virtual 

a través de les xarxes i el mòbil, 

d'acord amb bona part de les ac-

tivitats més o menys quotidianes 

que s'han dut a terme durant el 

confinament. Es tracta d'Expedi-

ent Blaus, cas obert, que plantejarà 

un enigma que caldrà resoldre. Per 

participar-hi cal haver-se inscrit 

ENIGMES 
VIRTUALS

prèviament a www.blausdegrano-

llers.cat/CasObert. Durant el joc es 

rebran informacions a través de 

correu electrònic, i només seran 

vàlides les informacions rebudes 

a través d'aquests usuaris –c/e: 

expedientblaus.casobert@gmail.

com; Twitter: @expedientblaus; i 

enllaços proposats, de forma més o 

menys directa, des del joc. La com-

petició arrencarà dimecres, i les 

respostes a l'enigma caldrà enviar-

les diumenge 29 al lloc i de la ma-

nera que indicarà l'organització. ❉

TACHO
Tacho és el 

nom artístic 

del valencià 

Sergi Aragó, per a qui la música ha 

format part de la seva vida des de 

sempre. Com a instrumentista ha for-

mat part dels grups The Risas i Els 

Catarres o Tromboranga, amb qui ha 

girat arreu. També ha acompanyat o 

gravat per a artistes com C. Tangana, 

Nil Moliner, Suu, Buhos i Doctor Prats. 

El 2019 s’estrena com a cantant, i 

durant el confinament compon les 

seves pròpies cançons. Fruit d'aquest 

nou projecte musical és el disc Movi-

miento, publicat el maig passat. Amb 

aquest treball, Aragó explora el ven-

tall de sonoritats que l'han acompa-

nyat durant tota la seva trajectòria. 

Des d'estils d'arrels afroamericanes 

com el R&B i el hip-hop fins a sons 

afrocubans, com la salsa i el garito. ❉

Supervivència Zombi Cap. 3: Car-

rers fantasma. Aquest és el títol 

del joc de rol per a majors de 14 

anys que organitza Blaus Feuer 

dimecres (20 h) a Roca Umbert. 

El joc seguirà un itinerari que por-

tarà els jugadors a diversos punts 

de Granollers, on trobaran proves 

d'enginy o pistes per avançar en la 

història. Per participar-hi cal ins-

cripció prèvia a www.blausdegra-

nollers/supervivencia-zombie. ❉

JOC DE ROL

Davant la impossi-

bilitat d'organitzar 

els tradicionals cor-

refocs per carrers i places, Diables de Granollers els ha substituït per les 

carretillades, una encesa conjunta de tots els diables, disposats en cercle 

amb les maces carregades al màxim de la seva capacitat, girant de forma 

continuada i descarregant les carretilles un núvol llampegant i sorollós. Di-

lluns al vespre haurà tingut lloc la de la colla infantil; dimarts la de la colla 

jove i, dimecres –21.30 h, al Parc Firal–, la de la colla gran. ❉

CARRETILLADES
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Des de fa uns anys, la Casa de la 

Festa Major esdevé un aparador 

dels principals elements que con-�iguren els actes festius de la festa granollerina, com les �igures de Blancs i Blaus, els gegants, els cap-grossos i el bestiari de foc i aigua. Durant l'any, bona part d'aquestes �igures reposen a Roca Umbert. Per 
festa major, però, és moment de 

sortir al carrer, reprendre el to més festiu i participatiu i ballar al so de les gralles i el timbals. Amb tot, el 

DIJOUS 26 D'AGOST  ACTES COM EL PREGÓ, LA TRACA O LA MOSTRA DE LLUÏMENT ES TRASLLADEN ENGUANY A L'APARCAMENT DE ROCA UMBERT

Les figures de la 
festa, a la fàbrica

Un altre dels clàssics de la festa granollerina, els toros embolats, 
tindran una versió pròpia aquest 2021. L'Afgano, el Molaria i el Pro-
vechoso, als quals uns anys més 

tard s'incorporava la vaca Divina, 

que el 2008 va tenir tres fills, els torets Fogosa, Trasto i Quemao, no 
podran sortir dijous a l'encierro

al ritme del Gabito Valiente, però Blaus ha organitzat una activitat 
alternativa per a adults per al ma-

teix dia: un concurs de retallades als toros embolats, que permetrà clavar banderilles als toros em-bolats… o, si més, no intentar-ho. Serà al parc Torras Villà a partir 
de les 23 h, i per participar-hi cal-drà registrar-se a l'entrada.D'altra banda, aquest estiu tam-

ARXIU

Aires Blaus, de la colla dels Blaus, organitza una de les activitats pen-
sades per als més petits de la casa i les seves famílies. Serà dijous, matí i tarda, al parc Torras Villà, i durà 

ARXIU / TONI TORRILLAS

ELS TORETS  Amb foc a les banyes, en edicions anteriors de la festa

ARXIU / X.SOLANAS

LA CINTA  Un dels capgrossos

Fundador de Dusminguet i ànima de La Troba Kung-Fú, Joan Garriga és 

una figura clau per entendre l'evolució de la música popular del segle XXI 

feta a Catalunya. Després de compondre i interpretar en directe la banda 

sonora dels dos darrers espectacles teatrals d'Oriol Broggi, el codescobri-

dor de la rúmbia –barreja de rumba i cúmbia amb denominació d'origen 

vallesana-, presenta des de fa un temps Nocturns de vetlla i revetlla, pu-

blicat el 2019. Amb l'habitual instrumentació dels grups norteños mexicans, 

però amb uns patrons arrelats en la rúmbia, el disc és justament això: vals i 

havanera, dub i polka, bodega de barri i taverna de Kurt Weill.

La mateixa nit de rumba a Ponent comptarà amb Pelat i Pelut, un grup 

festiu format per nou músics de la plana de Vic cridat a ocupar un lloc des-

tacat en l'escena musical catalana dels pròxims temps. Amb un directe po-

tent, el grup defensa l'àlbum Flor al cul, el seu primer treball, amb 13 temes, 

que són tota una declaració d'intencions.

Nit de rumbes a Ponent

JOCS PER 
ALS PETITS

per nom Brisa de jocs –una 

adaptació de l'anterior Ventada 

de jocs–. Serà un circuit amb dife-
rents espais de joc per a infants d’1 a 12 anys, amb proves d’aigua, un laberint, activitats de fang, un espai tou, torets, etc. Els organitzadors recomanen portar roba de recanvi. Hi haurà sessions cada mitja hora, d’11 a 13 h i de 15 a 18.30 h. ❉

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

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

funeraria@cabrejunqueras.com

VERSOTS
SATÍRICS

UN PREGÓ 
SINGULAR

poc no hi haurà correfocs, però Di-ables de Granollers s'encarregarà que, qui ho vulgui, pugui ensumar una mica de pólvora. Una oportu-nitat serà la nit de dijous al Parc Firal, quan també tindrà lloc un 
dels actes més creatius i cada cop 

més populars de la festa major: els 

Versots. Així, la colla posarà veu 
als versos humorístics i satírics de crítica social, que fan un repàs als esdeveniments de l'any, ja siguin locals o d'àmbit nacional i mundi-al. Diables, a més, avança que els Versots del 2021 comptaran amb un convidat molt especial. ❉

col·lectiu de l'Olla dels Pobres ver-sionarà enguany aquesta icònica mostra amb una exposició del se-guici popular que es podrà veure a Roca Umbert dimecres i dijous.  A la tarda, a l'aparcament, tindrà lloc la mostra de lluïment a càr-rec dels Xics de Granollers i amb el ball del Colom, els gegants de la ciutat, els capgrossos, el Drac i els Diables de Granollers. En acabat, serà el torn del pregó de festa ma-
jor, l'encesa de la traca i el cant de 

la Guimbada. Com és tradició, tot i que l'espai serà diferent al de cada any, l'acte comptarà amb l'anima-ció de l'incombustible Pep Callau. ❉

adaptació de l'anterior 
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Després de la tronada aèria de 

festa major, que haurà tingut lloc 

al migdia, els Amics dels Gegants i 

Capgrossos de Granollers organit-

zaran a la tarda a Roca Umbert la 

ballada dels gegants de la ciutat. 

Serà una de les primeres vega-

des que es podrà veure la recent 

restauració a què han estat sotme-

sos els quatre gegants granollerins 

durant els mesos de la pandèmia 

per part d’un taller navarrès. Als 

gegants vells (Cosme i Damiana, 

del 1963), construïts amb la tèc-

nica de cartró pedra, se’ls han de-

capat els bustos i les mans i s’han 

recuperat faccions i detalls que 

havien perdut en altres interven-

cions. I als gegants grossos (Este-

ve i Plàcida, del 1968), construïts amb �ibra de vidre i polièster, se’ls 
ha fet un decapat complet de po-

licromia, se’ls han corregit imper-

feccions del rostre i han recuperat 

les mans originals, unes mans 

DIVENDRES 27 D'AGOST  ACTES COM EL PREGÓ, LA TRACA O LA MOSTRA DE LLUÏMENT ES TRASLLADEN ENGUANY A L'APARCAMENT DE ROCA UMBERT

Humor,festa
i acció!

Un dels grups de més èxit del mo-

ment, la banda valenciana Zoo,  

aterrarà a Granollers divendres 

per traslladar ritme i compromís 

polític al públic que s’aplegui per 

corejar les seves cançons, una bar-

reja de rap, hip-hop, ska i electrò-

nica. 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 ara 

fa unes setmanes. L’àlbum inclou 

temes ballables com Avant i Tobo-

gan, que es compaginen al directe 

amb els ja grans clàssics de la ban-

da, com Corbelles, Cap per avall, 

Ventiladors i Esbarzers.

ARXIU

Matí festiu per als més petits orga-

nitzada conjuntament per Blancs 

i Blaus. Reggae per Xics portarà al 

parc de Ponent el seu darrer tre-

ball, Ballant damunt la lluna, un 

viatge per diversos planetes i en 

la descoberta de cançons, ritmes i 

instruments. Es tracta, de fet, d’un 

viatge interestel·lar ple de música i 

diversió, en què la mateixa música, 

l’humor i la pedagogia fan d'aquest 

espectacle d'animació una ex-

periència inoblidable per a totes 

les edats. També hi actuaran Les 

Carquinyoli, un grup d’animació 

infantil de Cardedeu que barreja 

cançons populars catalanes amb 

temes més actuals i coneguts per 

totes les famílies. Hi presentaran 

l'espectacle La biblioteca del bosc.❉

ZOO  Els ritmes ballables de Zoo arribaran divendres al Parc Firal

Amb més de 25 anys sobre l'esce-

nari i tota una vida dedicada a l'art 

de sorprendre, el Mag Lari omplirà 

el Teatre Auditori d'il·lusions, jocs, 

llums, fum i molt d'humor. Perquè 

no és només un mag que es treu 

cartes de la màniga, sinó que també 

aconsegueix fascinar el públic amb 

misteris i trucs que el deixaran bo-

cabadat. Amb poc més d'una hora, 

podrà fer desaparicions, gags amb 

humor i, fins i tot, ballar. Serà amb 

l'especatcle 'Una nit amb el Mag Lari'.

Màgia al Teatre Auditori

ANIMACIÓ 
INFANTIL

ZOO,
RITME I 
COMPROMÍS

La festa serà a la nit al Parc Firal, 

on també actuarà Saigon, una de 

les bandes granollerines amb més 

projecció des que just abans de la 

pandèmia van presentar el seu pri-

mer EP, Barri. De fet, Zoo és un dels 

referents de Saigon, juntament 

amb altres exponents de la músi-

ca del País Valencià, com La Raíz i 

Obrint Pas. Formen el grup Albert 

Mallol 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 Llo-

bet al trombó de bares, Marc Ru-

siñol al saxo i Andreu Ginestet a la 

trompeta. L'EP Barri té cinc temes 

que combinen reggae, ska, rock, 

funky i hip-hop, amb títols com Al 

Carajo, Fang i Mitja jornada. ❉

molt singulars que havien portat des de la seva estrena �ins al 1987.
D’altra banda, al vespre, al pàr-

quing de Roca Umbert, serà el 

torn, novament, de la millor va-

cuna: dracs, foc i granota. Serà un 

espectacle del Drac de Granollers, 

amb la sortida a escena del Drac 

petit, la Granota de Can Bassa i el 

Drac de Granollers. ❉

Com deia el poeta Joan Maragall, 

"la sardana és la dansa més be-

lla de totes les danses que es fan 

i es desfan". Potser per això, en tot 

programa tradicional de festa ma-

jor no hi pot faltar el so de la cobla. 

Divendres serà el dia en què una 

de les veteranes, la Principal de la 

Bisbal, farà el seu triplet a la plaça 

Barangé, amb audició i concert lí-

ric a la tarda i amb un nou concert 

a la nit en comptes del  radicional 

ball. La cobla, amb 133 anys d’his-

tòria, ha estat guardonada en tots 

els certàmens en els quals ha pres 

part. Amb tot, arran de les restric-

cions per la Covid, fins pràctica-

ment el mateix dia no se sabrà si 

els balladors podran agafar-se per 

sortir a la pista. ❉

AUDICIÓ
DE SARDANES

Divendres serà una dia d'activi-

tat per als Blancs. D'una banda, a 

les 20 h, al parc de Ponent, Blancs 

d'Arrel hi portarà el 3r Combat de 

Glossa, un cant versat en català que 

enguany porta per títol Sense cap 

embut. El combat consisteix a im-

provisar versos rimats sobre una 

determinada melodia i respondre 

així a diferents proves, tot plegat 

amb acompanyament musical. 

D'altra banda, a les 21.30 h, a la 

plaça de Can Comas, Astroblancs 

organitza un espai d'observació del 

firmament a través de telescopis, 

amb l'explicació de constel·lacions 

i curiositats de l'univers. En funció 

de l'assistència es faran diferents 

passis, i per participar-hi cal regis-

trar-se a l'entrada del recinte. ❉

GLOSSA I 
TELESCOPIS

JOSÉ LUIS LUNA

Després de la tronada aèria de 
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La cultura popular serà un dels 

plats forts de la programació de 

dissabte. D'una banda, com ja hau-

ran fet divendres, els gegants i els 

capgrossos adaptaran cerimònies, 

protocols i rituals a les normatives 

sanitàries i ballaran al pàrquing 

de Roca Umbert, un dels escenaris 

triats per a la gresca d'enguany. Les 

bèsties de foc també ballaran al ves-

pre al mateix espai, en un especta-

cle amb el Drac petit, la Granota de 

Can Bassa i el Drac de Granollers. El 

Drac petit, de fet, celebra enguany 

un aniversari rodó: dues dècades 

d'activitat. L'espectacle de foc, amb 

els dracs i la granota, porta per tí-

tol La millor vacuna. A mitjanit, en 

aquest cas a la plaça Barangé, el foc 

tornarà a cremar amb la sortida de 

la Gralla de Foc dels Blaus i la Gus-

pira dels Blancs. ❉

DISSABTE 28 D'AGOST DOS DELS ELEMENTS CLAUS DE LA GRESCA GRANOLLERINA TINDRAN PROTAGONISME DISSABTE

L'essència
del foc i de l'aigua

A banda del foc, al matí també hi 

haurà temps per als jocs de rol de 

totes les temàtiques per a joves i 

adults. Blaus i el Club de Rol Men-

rood organitzaran una sessió al 

parc Torras Villà, mentre que a Po-

nent els Blancs conviden tothom a 

activar-se amb la idea de posar-se 

en forma per l'any que ve i prepa-

rar-se pel Correllets. A la tarda, 

en un dels pocs actes que s'orga-

nitzaran a la Porxada, l'Agrupació 

Sardanista farà una ballada amb 

la cobra Ciutat de Granollers. Per 

assistir-hi cal reservar l'entrada 

a la mateixa agrupació, al correu 

sardanistagranollers@gmail.com

o al telèfon 691 91 25 65. ❉

MISHIMA

L'escenari amb més aforament, el Parc Firal, acollirà dissabte a la nit un dels caps de 

cartell d'enguany, Mishima, una banda amb més de 20 anys a l'esquena amb un directe 

contundent, unes melodies treballades i unes lletres poètiques que continua enganxant 

públics de diverses generacions. En la seva trajectòria, el grup liderat per David Carabén ha guanyat dues vegades els 

premis ARC –Associació Professional de Representants, Promotors i Mànagers–. Una el 2014 a la categoria de millor gira 

per festivals, i l'altra el 2015 a millor gira per sales de Catalunya. El 2017 els premis Enderrock també van premiar Ara i res

com el millor disc pop-rock de l'any, i bona part dels seus temes han obtingut un important èxit de públic i el reconeixe-

ment de la crítica. El 2019 va treure al mercat el seu desè disc, Ara i aquí, enregistrat en directe a la Sala Apolo. Les cançons 

d'aquest àlbum, i un repàs dels temes més coneguts de la seva discografia, sonaran a la fresca l'últim dissabte d'agost.

Un dels clàssics de la festa major 

granollerina, el correaigua de la 

colla dels Blancs, tindrà enguany 

un format diferent, més segur per 

la situació sanitària però alhora 

sense perdre la seva essència. Des-

prés de 30 anys, les bastides fixes i 

les grues elevadores proveïdes de 

mànegues de la Porxada es traslla-

daran a la plaça Barangé, un recin-

te al qual s'accedirà en grups més 

reduïts. Així, la refrescada de festa 

major es farà en sessions cada mit-

ja hora entre les 19 i les 22.30 h. 

Per als més petits, també hi haurà 

la versió infantil. Serà de 16 a 18 h, 

amb sessions cada mitja hora i amb 

grups reduïts. Per participar-hi cal 

reservar prèviament l'entrada. ❉

ARXIU

AIGUA!  Un dels crits més corejats en dies de calor intensa

CORREAIGUA

MISHIMA

FOC I
BESTIARI

JOCS DE ROL 
I SARDANES

El Drac petit de Diables bufa aquest any les seves 20 primeres espelmes, i 

ho fa amb la creació d'una colla de joves músics que tocaran les gralles, les 

caixes i els timbals. La figura va ser creada el 2001, coincidint justament amb 

el 10è aniversari del Drac tricèfal de la ciutat, pensat perquè els més petits de 

la colla també poguessin portar un drac. El dissabte 29 d'agost sortirà de nou 

a cremar en la que serà la tercera nit consecutiva de foc a càrrec de Diables.
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DIUMENGE 29 D'AGOST  UN GRAN CASTELL DE FOCS POSARÀ PUNT I FINAL A NOU DIES DE FESTA ATÍPICS, MARCATS ENCARA PER LA PREVENCIÓ COVID

Música, tradició
i cultura popular

La plaça Barangé serà l'escenari de 
la tradicional cantada d'havaneres 
de festa major. Serà diumenge a la 
tarda amb el grup vallesà Ultramar, 
un quartet innovador, dinàmic i 
creador, marcat per un estil propi.

D'altra banda, com que en 
aquesta edició de 2021 no hi hau-
rà competició entre Blancs i Blaus, 
tampoc no hi haurà veredicte de 
festa major. De fet, molts dels actes 
de les dues colles s'han organitzat 
conjuntament. Per això, el que hau-
ria de ser el veredicte s'ha conver-
tit en un petit espectacle a càrrec 
de l'speaker de la festa, Pep Callau, 
i que es podrà seguir per VOTV. 

Tot seguit, a les 23 h, un gran cas-
tell de focs artificials posarà punt i 
final a la que probablement haurà 
estat la festa major de Granollers 
més atípica dels últims anys. ❉

El diumenge de festa major acostu-
ma a ser el de la diada castellera, 
protagonitzada pels Xics i les colles 
convidades. Tot i que enguany no 
serà possible, la colla granollerina 
no vol desaprofitar l’oportunitat 
de tornar a plaça, i més coincidint 
amb el seu 30è aniversari. Per això, 
a partir del migdia, la colla s’alçarà 
de nou i els castells tornaran a la 
Porxada de manera simbòlica, amb 
una estructura que marcarà el re-
cordatori del retorn a plaça.

El matí de diumenge, però, ar-
rencarà amb dos tallers infantils 
al parc Torras Villà per introduir 
la canalla en la cultura popular. 
Un serà per aprendre a fer de ra-
joler, a construir maons i cairons 
amb fang, tal com fan cada any 
David Galí i Miguel Locubiche en 
representació de les colles blan-
ca i blava. L’altre taller serà per 
aprendre a fer castells i perdre la 
por d’enfilar-se ben amunt. És una 
iniciativa dels Xics de Granollers 
per despertar l’interès d’infants i 
joves en el món casteller i posar la 
llavor per garantir el millor planter 
per la colla. En tots dos casos, per 
participar-hi, caldrà registrar-se a 
l’entrada del parc.

D’altra banda, també els Xics se-
ran els encarregats d’animar la tar-
da de diumenge per a infants i fa-
mílies. Serà amb un espectacle del 
veterà animador Jaume Barri a la 
plaça del Tiny de Roca Umbert. ❉

L'últim vespre de festa major, el TAG 

rememorarà algunes de les cançons

més exitoses i conegudes dels anys 70

i 80, concretament del quartet suec 

ABBA. Ho farà amb el públic assegut, 

però amb l'ambient de les pistes de 

ball més animades. Les cançons d'ABBA 

formen part de la memòria col·lectiva 

de diferents generacions, i han marcat 

la banda sonora de la vida de moltes

persones arreu del món. Avui dia 

continuen vigents gràcies a diferents 

espectacles com els musicals, 

els recopilatoris publicats, i els 

homenatges. Un d'aquests serà el 

tribut que es podrà veure a Granollers, 

amb Abba. The new experience, una 

banda tribut que rememorarà els èxits 

principals del grup suec, una de 

les bandes musicals de més fama

que va marcar l'estil dels anys 70 i 80.

Tribut a ABBA

SABANA

SABANA  El grup, nascut als passadissos del Conservatori Josep M. Ruera

Ginestà, el duet format pels ger-
mans Júlia i Pau Serrasolsas, ha 
esdevingut en poc temps una re-
ferència a l'escena pop del país, 
gràcies a les seves cançons dolces 
amb reminiscències folk. El seu 
primer disc, Neix, va aparèixer fa 
tres anys. Des de llavors, la seva 
projecció musical no ha parat de 
créixer. A finals de 2019 publica-
ven el segon treball, amb el nom 
homònim Ginestà, que ràpidament 
va fer la volta al país gràcies sobre-
tot al tema Estimar-te com la terra. 
Això els va fer guanyar, per votació 
popular, el Premi Enderrock al mi-
llor disc de cançó d'autor de l'any. 
Les lletres i melodies del grup són 
costumistes i reivindicatives, amb 
una omnipresent melangia.

to, una desena de cançons pròpies 
amb lletres quotidianes. Són Jau-
me Mollfulleda a la bateria, Gerard 
López a la guitarra, Laia Vera al 
baix, Roger Garcia al saxo tenor, 
Clara Reverter al trombó i Toni Mi-
ralles a la guitarra i veu.

Al mateix escenari de Torras 
Villà també hi hactuarà el grup lo-
cal d'indie pop Sabana. El grup va 
començar a forjar-se fa tres anys 
al Conservatori Josep M. Ruera, i 
aquesta primavera ha presentat el 
seu primer disc, Jo no m'hi encan-

GINESTÀ
I SABANA

ACTES DE
FI DE FESTA

30 ANYS 
DE XICS DE 
GRANOLLERS
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ROGRAMA
Espectacle
de foc

Espectacle
d’aigua

Acte 
virtual

DEL 21 AL 29 D’AGOST

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
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

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
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)

            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'investigació
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 capgrossos, 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.
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 di-
ferents 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)

 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 
sardanistagrano-
llers@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 Org.: Drac 
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
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 a 
teatreauditoridegranollers.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

GRANOLLERS 

HI POT HAVER POSSIBLES 

CANVIS AL PROGRAMA 

ELS PODREU CONSULTAR A: 

www.blancsiblaus.cat
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Paco Cruz és la memòria viva de la 
cara més lúdica de Granollers. No 
només de la Festa Major de Blancs 
i Blaus, sinó també de totes les ce-
lebracions que han animat la vida 
ciutadana, ara i en el passat.

Com a estudiós d'aquest parti-
cular univers, ha dedicat moltíssi-
mes hores de la seva vida a la re-
cerca i la documentació en arxius 
i biblioteques, algunes vegades 
amb troballes sorprenents.

En una de les cerques, Cruz va 
localitzar una acta municipal de 
l'Ajuntament de Granollers del 
17 d'agost de 1885 on queda re-
flectit que la festa major d'aquell 
any es va haver de suspendre a 
causa d'una gran epidèmia de ti-
fus. Aquest fet va obligar a traslla-
dar-la i celebrar-la del 12 al 15 de 
novembre.

De fet, el 1885 és el primer any 
del qual hi ha documentació de la 
festa major a l'Arxiu Municipal de 
Granollers. D'aquella celebració 
es conserven tres programes: el 
dels actes generals, el dels actes 
musicals i el del ball de bastons i 
gegants i capgrossos.  Aquella festa 
major també va incloure cercavi-
les, balls, jocs de cucanya, competi-
cions amb premis, enlairament de 
globus aerostàtics i un castell de 
focs artificials.

Mig segle més tard, i arran de 
l'esclat de la Guerra Civil, la festa 
es va tornar a suspendre durant 
tres anys consecutius. No es va re-
prendre fins al 1939.

Canvis de data pel clima
Paco Cruz és l'autor del llibre La 

festa major. Granollers 1857-2003, 
en el qual fa un repàs a la història 
festiva de la ciutat. Curiosament, 

C.R.

LA MEMÒRIA DE L'EXCEPCIONALITAT  NI LES MALALTIES NI LES GUERRES HAN LIQUIDAT LES GANES DE FESTEJAR DELS GRANOLLERINS

Epidèmia 1885; pandèmia 2021

PACO CRUZ  Gran coneixedor i estudiós de la festa

Paco Cruz va localitzar una acta de l'Ajuntament del segle XIX en què es palesa la suspensió
Malnom
L'OLLA DELS POBRES, ENTITAT 
DE PRESERVACIÓ DE LA CULTURA 
popular, de la qual Cruz va ser 

cofundador,  rep el nom d'una 

"tradició vergonyosa", que des 

del segle XVI es feia per Carnaval 

a ciutats, pobles i convents en 

període de fam o d'escassetat. 

Vergonyosa perquè sota l'aparença 

d'una acció humanitària s'amagava 

un rerefons profundament classista 

i humiliant. Cruz explica que "els 
pobres de solemnitat eren marcats 
i una banda de música els anava a 
buscar a casa seva i els passejava 
per Granollers perquè tothom 
els pogués veure. En arribar a 
la Porxada, allà el dilluns de 
Carnestoltes s'arrengleraven vint 
o vint-i-cinc calderes on es 
cuinaven llegums i carn de porc".

Un cop congregades les autoritats 

-l'alcalde, el rector, el jutge i el 

comandant militar-, acompanyats 

de diverses orquestres, el rector 

beneïa els aliments, es començava 

la distribució del caldo entre els 

necessitats i arrancava la disbauxa 

carnavalesca. Cruz recorda que 

"Amador Garrell i Alsina ja explica 
al seu llibre Granollers, vila oberta 

que era un espectacle dantesc".

En una publicació de 1911 es descriu 

com un acte denigrant, "pues a los 

verdaderos necesitados les era 

una verdadera humillación acudir 

a una plaza pública y a los acordes 

de una o varias músicas, y entre 

el bullicio de gente no necesitada 

ir a recoger unos platos de más o 

menos bien condimentada bazofia. 

Sobretodo constituir esto un 

número de las grotescas fiestas 

de carnaval". L'artista Vicenç 

Viaplana va captar molt bé aquesta 

contradicció quan se li va demanar

que dissenyés el logotip de 

l'associació. Va fer una il·lustració 

molt irònica en què va substituir

la pedra preciosa muntada 

sobre un anell per una mena 

de pilota del caldo resplendent.

la primera evolució important 
que va tenir aquesta manifestació 
va ser causada per la climatologia.

Com a molts altres indrets, la 
festa local se celebrava l'endemà 
de Nadal, en honor al patró, Sant 
Esteve. Però a partir del 1858 i 
a causa del fred del desembre la 
festa va canviar de data, passant 
de l'hivern a la primera setmana 
de setembre, amb la qual cosa els 
dies ballaven cada any.

No va ser fins al 1930 –i tenint 
en compte la vida comercial de la 
ciutat– que es va fixar el calendari 
tal com el coneixem ara. "Amador 

Garrell i altres conciutadans 

van fer una proposta per ence-

tar la festa major en acabar el 

mercat setmanal del darrer di-

jous d'agost. D'aquesta manera 

sempre serien els mateixos dies 

de la setmana, la gent en podria 

gaudir durant el cap de setmana 

i tothom tindria una referència 

clara de quan 

comença", re-
corda l'autor.

Per Cruz hi ha un vincle "entre 

aquesta festa major innovada 

de Blancs i Blaus i les festes ma-

jor antigues d'abans de la Guer-

ra Civil, quan ja es feia a l'estiu. 

En tots dos casos la força del 

programa recau en mans de la 

societat civil. Abans de la guer-

ra els actes estaven organitza-

des per l'Alhambra, el Casino, la 

Unió Liberal, la Societat Coral… 

El paper de l'Ajuntament era 

molt més simple, perquè es 

dedicava exclusivament al que 

era més tradicional: el lloguer 

de les sortides dels gegants i 

pagar l'acompanyament a l'ofi-

ci religiós, el castell de foc i les 

tronades".
És per això que molt sovint la in-

formació sobre els temes de festa 
major es troba més aviat als llibres 

de comptabilitat municipals. Al-
tres documents relacionats amb la 
seva organització són els estats de 
comptes i pressupostos, les cartes 
de resposta a invitacions a partici-
par en la festa per part d'empresa-
ris i alcaldes d'altres poblacions, i 
la documentació sobre activitats 
diverses, com per exemple el cas-
tell de focs o la instal·lació d'enve-
lats per als balls. CARLES RIOBÓ

AMGR

FRAGMENT  Del document municipal del 17 d'agost de 1885
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Justament, per festa major, el 1896 

–ara fa 125 anys– Granollers s'il·lu-

minava per primera vegada amb 

una xarxa d'enllumenat elèctric 

instal·lada expressament per a 

la celebració. L'historiador Diego 

Sola explica al llibre Una història 

granollerina –il·lustrat per Pau Fa-

rell– com aquesta instal·lació elèc-

trica va acabar sent una tradició de 

la festa, de manera que l'encesa de 

llums era un dels actes més espe-

rats per la població, "amb un en-

llumenat que guarnia els edi�icis 
públics de la ciutat". Així s'expli-

cava també a la premsa de l'època, 

com La Papallona, que en l'edició 

del 2 de setembre de 1896 descri-

via com a la Carretera, "el nostre 

carrer major", la il·luminació "ha 

arribat al grau superlatiu, amb 

elegants i hermosos arcs de tri-

MEMÒRIA LLUNYANA  FA 125 ANYS QUE L'ENLLUMENAT VA ARRIBAR A LA CIUTAT

I es va fer
AMGR

ANYS 20  Els primers fanals elèctrics de la plaça de la Corona

omf". I, sorprès, el redactor descriu 

"la llum elèctrica a la via pública 
de dos quilòmetres de llarg per 

14 metres d'ample, quin efecte 
més sorprenent i fantàstic!". I 

conclou: "la �iloso�ia d'un poble 
que progressa i avança?". En un 

altre article de la mateixa revista, 

es detallaven els 10 focus elèctrics 

instal·lats i com "ara sí que els fo-

rasters podran dir i amb raó que 

a Granollers hi ha moltes llums!".

També El Congost es feia ressò 

del programa, que indicava com 

a partir de les 20 h s'il·lumina-ven les façanes d'edi�icis públics 
i societats, i "principals places i 
carrers d'aquesta vila, algunes 
d'elles amb potents focus".

Fins llavors, Granollers s'il·lu-

minava amb fanals de gas. Així va ser durant 30 anys �ins que 
l'Ajuntament va prendre la decisió 

d'instal·lar fanals elèctrics.No va ser, però, �ins al 1913 que, 
novament amb motiu de la festa 

major, es va fer la instal·lació esta-

ble d'enllumenat elèctric, que pro-

veïa una empresa que llavors era 

coneguda com a tèxtil, Estabanell 

La primera instal·lació 

d'il·luminació elèctrica es 

va fer el setembre de 1896 

per la festa major

la llum

i Pahisa. Tres anys abans, la �irma 
havia comprat uns terrenys a Sant Pau de Segúries per produir elec-
tricitat per la seva fàbrica de Cen-

telles. Com que tenia excedent, va 

introduir-se en el sector elèctric, i 

va oferir els quilowatts a l'Ajunta-

ment de Granollers, que va veure 

un estalvi en la nova font d'ener-

gia. L'arribada de l'electricitat a 

les cases –excepte les més benes-

tants– encara va trigar una mica, 

però el 2 de setembre d'ara fa 125 

anys es va encetar un camí que va 

transformar Granollers. ❉ M.E.

RETALL  Del programa a 'El Congost'
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MEMÒRIA RECENT (I)  LA PANDÈMIA HA FET DESAPARÈIXER DURANT DOS ANYS ALGUNES DE LES IMATGES MÉS CARACTERÍSTIQUES DE LA FESTA

Tantes coses ARXIU

A PUNT PER LA FESTA  Enguany la imatge multitudinària de després del repte, quan la Guimbada dóna pas a la setmana de festa, és inviable

que trobarem a faltar

Sens dubte, si alguna cosa es tro-

barà a faltar a la festa major d'en-

guany és la juguesca de Blancs i 

Blaus, el leit motiv que des de fa 

gairebé quatre dècades identifica 

la festa major de Granollers i que 

ha esdevingut un model replicat 

arreu del país. Tot i que les colles 

han preparat un repte com a ele-

ment simbòlic que manté el pique

festiu, enguany no hi haurà les 

grans proves que caracteritzen la 

juguesca i que culminen el darrer 

diumenge de la festa, amb el mul-

titudinari i emocionant concurs 

de rajolers, que emula aquell de 

juliol de 1897, quan els rajolers 

Rayo i Maynou es van enfrontar 

per provar qui faria més maons en 

una hora de treball.

Per a la competició entre Blancs 

LA JUGUESCA
I LES PROVES

Fa 25 anys les colles van iniciar 

el costum de centrar en un fil 

conductor temàtic les activitats. 

1996. Blancs fa de la Porxada un 

castell medieval i ambienta el 

programa en l'Edat Mitjana

1997. Blancs transforma la plaça 

Barangé en una illa perduda

1999. Blancs pren la Mediterrània 

com a tema i Blaus oficialitza un 

casament entre un nuvi blau i una 

núvia blanca, amb la festa posterior

2002. Any de replanteig

2005. Blaus proposen la Línia 

Blava, amb totes les activitats com 

a parades de metro imaginàries

2006. Blaus dediquen la festa 

al déu Bacus. Blancs responen 

amb la Sintonia Blanca

2007. Blancs dedica la festa a 

Tintín i l'Objectiu: la lluna

2008. Neixen els Blanctuns, uns 

petits personatges concebuts per 

Jordi Daví que apareixen als actes

2009. La crisi fa que l'edició busqui 

un retorn a l'essència com a fil 

conductor, amb La cultura blanca i 

La millor versió de Blaus

2010. Blancs s'inspira en els 

videojocs dels 80

2013. Blaus transforma la festa 

en un parc zoològic

2014. Blancs s'inspira en 

personatges de contes clàssics

2015. El passaport de la festa 

blanca i les ulleres de sol com a 

imatge blava

2016. Blancs fa Una festa de 

pel·lícula i Blaus reivindica el porró

2017. Blancs es fan científics i

Blaus s'inspiren en el mercat 

2018. Blancs va de festival i Blaus 

torna als anys 80

2019. La fàbrica centra tant

el tema de Blancs com de Blaus

El fil 
conductor

ARXIU / XAVIER SOLANAS

CONCURS DE RAJOLERS  El darrer que es va poder celebrar, el 2019

i Blaus, amb els anys, van anar 

naixent altres proves, que en-

guany tampoc es podran fer, com 

la multitudinària estirada de cor-

da nascuda el 1991. Per comme-

morar-ne aquest 30è aniversari, 

però, l'Arxiu Municipal oferirà 

una recopilació d'imatges de l'es-

tirada al seu portal fotogràfic.

Enguany, doncs, també ha cal-

gut renunciar al correvent, la 

matinal de jocs, el llançament de 

rajoles i la passada.

I, tot i que les colles han prepa-

rat activitats de producció pròpia, 

evidentment no hi haurà veredic-

te per proclamar la guanyadora. Si 

més no, la cerimònia del veredicte 

a la Porxada no es podrà fer, tot i 

que s'ha previst una alternativa 

simbòlica, que comandarà com 

sempre Pep Callau, i que s'emetrà 

per VOTV el darrer diumenge de 

festa major, a mode de colofó i just 

abans del castell de focs que clou-

rà l'edició anòmala de 2021. ❉



dj, 19 agost 2021 25



DJ, 19 AGOST 202126 FESTA MAJOR

MEMÒRIA RECENT (II)  LA MAJORIA DELS ACTES DE CULTURA POPULAR NO SERAN POSSIBLES EN LA SEVA VERSIÓ ORIGINAL

Seran enyorats

938 404 789
ALQUILER DE PLATAFORMAS AÉREAS 

Y VEHÍCULOS SIN CONDUCTOR

Les Franqueses del Vallès - Terrassa - Esplugues de Llobregat

Tot i que la comissió de festa major ha intentat pre-

servar part de la litúrgia de la festa granollerina, les 

mesures restrictives per la Covid fan que gran part 

de les mostres de cultura popular hagin hagut de 

ser restringides o modificades, amb canvis d'espais 

i controls d'aforament. Així, per exemple, Diables 

ha convertit els correfocs en carretillades i ha triat 

el Parc Firal per fer-les, ja que hi caben més perso-

nes. El toc d'inici i altres mostres de cultura popular 

s'han traslladat de la Porxada a Roca Umbert i tin-

dran un format diferent. De fet, entitats com Amics 

dels Gegants i Capgrossos ha decidit no fer el ball de 

Giravoltes fora del seu espai habitual. Tampoc les ac-

tivitats que tenien a veure amb àpats populars es po-

dran desenvolupar, ja sigui les de les colles o la gran 

arrossada del parc Torras Villà. Així, doncs, aquestes 

són algunes de les imatges que seran enyorades en-

guany i que s'anhela recuperar el 2022. ❉

ARXIU / XAVIER SOLANAS

CASTELLS  Els Xics faran un acte simbòlic a la Porxada per recordar la Diada

ARXIU / XAVIER SOLANAS

ARXIU / XAVIER SOLANAS

COREFOC  Se substituirà per carretillades MOSTRA DE BESTIARI  Una altra absència al programa

ARROSSADA 2019  L'àpat popular aplegava centenars de persones al parc Torras Villà

ARXIU / TONI CORNELLAS

BALL DE GIRAVOLTES  Amics dels Gegants ha decidit no fer-lo ballar enguany
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Recicla i estalvia a cada impressió
Compra cartutxos i tòners reciclats i estalviaràs més del 50% del preu de l’original.
Gaudiràs de les mateixes prestacions i qualitat d’impressió a un preu inferior.
I si ens portes els teus cartutxos buits, te’ls abonarem.

Ens trobareu de dilluns a divendres de 9 a 13.30 h i de 16.30 a 20 h

I els dissabtes obrim de 10 a 13.30 h

Ens trobaràs a:
Av. de Sant Esteve, 18
08402 Granollers
T. 93 861 35 60
granollers@somink.es
somink.es

"Aquests any tots serem gua-

nyadors, posicionant-nos per 

quan puguem tornar a compe-

tir". Amb aquesta idea Núria Vila 

ha dissenyat una campanya  de 

festa major que va més enllà de 

l'habitual cartell. Així, hi ha cinc 

làmines diferents de cada color, 

blanc i blau, de manera que Vila 

convida "a decorar els balcons 

i interactuar perquè tothom hi 

digui la seva". El diari Som* ha 

volgut recollir aquesta filosofia a 

la portada d'aquest número espe-

cial, amb la col·laboració de la ma-

teixa dissenyadora, que ha cedit la 

imatge de la festa major 2021. 

Amb l'objectiu de tenyir Grano-

llers de blanc i blau, es disposarà 

d'una desena de cartells, tots amb 

diversos missatges i consignes, 

com Torna la festa major, i qui hi 

vagi ja és guanyador; No compe-

tim, 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 

CARTELLS DE FESTA  LA DISSENYADORA NÚRIA VILA PROPOSA UNA CAMPANYA PER PREPARAR-SE PER QUAN ES PUGUI TORNAR A COMPETIR

Amb voluntat de tenyir de blanc i blau

color, i Aquesta festa major la pin-

to de... Tots els cartells, això sí, són 

íntegrament de colors blau i blanc, 

i alguns tenen alguna il·lustració. 

Vila afirma que la inspiració li 

ha vingut des de ben petita, ja que 

sempre ha viscut la festa major des 

del carrer i amb molta intensitat. 

Amb aquests cartells, diu, ha vol-

gut tornar a l'essència dels colors 

blau i blau, el tret més característic 

de la gresca. "Aquest any serà atí-

CARTELLS  Bona part dels pòsters ideats per Vila

pic; farem festa però no hi haurà 

competició... així que demanem 

a tothom que es vagi posicio-

nant, que triï de quin color vol 

ser i que es vagi preparant per 

a la festa de l'any que ve", asse-

nyala. 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 

NÚRIA VILA

Els dos números especials de 

Festa Major de Blancs i Blaus del 

diari Som* han comptat amb uns 

pictogrames per identificar els 

principals actes del programa, 

obra de l'artista i il·lustrador 

granollerí Pau Farell, col·laborador 

habitual de la publicació. En 

aquesta ocasió, a través d'unes 

icones es marquen alguns dels 

elements més destacats de la 

festa de la ciutat, com els actes 

de les colles, la música, els 

espectacles i les mostres de 

cultura popular, entre d'altres.

Pictogrames 
de Pau Farell

d'obligat equilibri
EDICIÓ ESPECIAL  de la Festa Major de Blancs i Blaus

DEL 20 AL 29 D'AGOST

ARRENQUEN NOU DIES DE FESTA MAJOR MARCATS
PER LES RESTRICCIONS SANITÀRIES, PERÒ AMB L'ESSÈNCIA DE
LA CULTURA POPULAR I DE LA PICABARALLA ENTRE BLANCS I BLAUS

d'obligat equilibri
Un repte

IL·LUSTRACIÓ: NÚRIA VILA

somgranollers.cat

ANY VII  Núm. 312
19 agost 2021
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també demana que en aquesta 

festa atípica, la ciutat sigui empa-

perada amb el màxim de cartells i 

que tothom decori el seu balcó i es 

posicioni entre el blanc i el blau. 

Disseny ecològic
Vila va estudiar disseny gràfic al 

centre universitari de disseny Bau i 

un postgrau en direcció d'art a Elisa-

va. Especialitzada en identitat cor-

porativa, editorial, packs i comuni-

cació visual, dissenya compromesa 

amb el medi ambient, apostant per 

la col·laboració interdisciplinària. 

Experimenta i cerca de nous mate-

rials i noves maneres de replantejar 

els projectes per poder reduir-ne la 

petjada ecològica. ❉



dj, 19 agost 2021 29



DJ, 19 AGOST 202130 FESTA MAJOR

EL MARXANDATGE  ENGUANY S'HAN CREAT NOUS MODELS DE SAMARRETES I MOCADORS DE COL·LECCIÓ

En marxa la botiga virtual

Per primera vegada i empesa per 
la pandèmia, la Botiga de Festa 
Major tindrà una versió virtual. De 
fet, serà l'únic punt de venda que 
hi haurà per evitar massificacions 
a l'espai físic. Les colles de Blancs 
i Blaus han valorat molt positiva-
ment el fet que s'hagi pogut im-
plementar una botiga virtual, un 
objectiu que empaitaven des de 
feia anys. De fet, una part signifi-

bé estalviarà cues i esperes als 
clients, que des de dilluns poden 
comprar a www.labotigadelafes-
ta.cat i recollir la seva comanda 

amb cita prèvia 

a la Sala Fran-
cesc Tarafa (els 
clients rebran 
un missatge de con-
firmació de comanda 
en què s'especifica el dia i 

hora de recollida). 
Aquest any no hi haurà 

nous elements de marxan-

cativa dels ingressos 
que els permeten fi-
nançar els actes de 
producció pròpia 
provenen d'aquesta 
via i de les consumi-
cions a les barres. Per 
tant, és una font de 
guany irrenunciable. 

D'altra banda, la 
botiga virtual tam-

somgranollers.cat/opinió  

MARIA VILLEGAS 
Regidora de Cultura de l’Ajuntament

Retornar-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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datge de les colles, però 
que no pateixin els 
compradors més com-
pulsius. Tot i trac-
tar-se d'una edició 
sense una imatge 
distintiva, sí que es 
posaran a la venda nous 
models de samarreta 
i mocador de col·lecció 
per als més completistes. 
La cap de colla blava aclareix que
"sempre intentem relacionar el 

disseny amb el centre d'interès 

de la festa. Aquest any no n'hi 

ha perquè no és possible, però 

sí que hi haurà una samarreta 

relacionada amb l'any i amb el 

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

A banda dels populars moca-
dors i samarretes, el catàleg de 
marxandatge de festa major s'ha 
anat ampliant amb els anys amb 
clauers, encenedors, bosses, tas-
ses i, fins i tot, paraigües i davan-
tals, entre d'altres propostes.

Pels dos titulars de les colles 
aquest model de botiga és una 

prova pilot que creuen que 
s'hauria d'adoptar de manera 
permanent, convivint amb 
la botiga física a la Casa de 
Cultura Sant Francesc.

La nova botiga virtual de 
festa major és a labotigadela-

festa.cat. 

Les comandes fetes al web es podran recollir amb cita prèvia a la Tarafa
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tar-se d'una edició 
sense una imatge 
distintiva, sí que es 
posaran a la venda nous 
models de samarreta 
i mocador de col·lecció 
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