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El retorn

L’Independent de Gràcia us desitja bona Festa Major i molt bones vacances. Tornem el proper 9 de setembre

Celebra la pròxima festa de Gràcia
i moltes coses més amb Vermut.
L’app d’oci per a persones de més de 55 anys.
Truca’ns al 

Les novetats
2022: Festa Major del retorn
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Maria Jaume, Inspira, Dàmaris Gelabert, Doctor Prats, Tokyo Sex Destruction,
Hidrogenesse, Pentina’t Lula, Germà Negre, Lildami, Alérgicas al Polen,
El Pony Pisador, Rodeo, Alavedra, homenatge a Aute... Un gran programa
amb 23 carrers guarnits, 8 espais de festa i 5 festes alternatives arrenca
amb el pregó de Carla Carbonell, expresidenta de la Fundació Festa Major

Albert Balanzà

L

a Festa Major 2022 és la
del retorn a allò que vam
ser, en contrast al desert
i la tristor del 2020 i l’ànsia accelerada post-toc de
queda del 2021, on es van posar
en risc les costures de l’equilibrada seguretat d’un esdeveniment
que des de fa dècades aguanta la
respiració durant set dies perquè
el dret a l’entreteniment de milions de persones en una trentena
de carrers i places estrets no faci
impossible el descans dels veïns.
No sempre plou a gust de tothom,
però només són set dies.
La Festa Major del retorn s’eleva de nou, orgullosa, traient pit,
amb més de 900 activitats (623
que surten de la base de les comissions de carrers guarnits) i agafa
l’organització amb el repte de seguir pedalant en marxa com si res
no hagués passat entre el 2019 i el
2022, amb canvi de presidenta a
la Fundació (Lina López agafa les
regnes de Carla Carbonell, que farà
el pregó) i amb els carrers encara
adolorits pel tràngol de la pandèmia. No ha prosperat, en qualsevol
cas, la votació aquest juny de modiﬁcar el concurs de carrers guarnits, i el 17 d’agost la plaça de la
Vila acollirà com sempre l’animat
lliurament de premis.
Vint-i-tres carrers guarnits, vuit
espais de festa i cinc festes alternatives transportaran els visitants a
altres móns (l’Orient, la Polinèsia,
els vikings, Nova York), referents
literaris o televisius (El Quixot, La
Caputxeta Vermella, Snoopy, La
Casa de Papel), animals (ocells, ossos polars) o espais concrets (un
parc d’atraccions, una bugaderia,
una papereria, una horta, un jardí

l’entrevista

Tokyo Sex Destruction:
“La gent va a festivals
per socialitzar i pujar
fotos a Instagram”
Silvia Manzanera

L

a banda de Vilanova liderada
per Raúl J. Sinclair s’estrena a la Festa Major amb l’Error Fest de Rovira el 20 d’agost.
Connectats amb Gràcia via
BCore, han recorregut mig món i
han viscut diferents processos de
canvi. Raúl segueix al capdavant.

D’adolescent, quan anava de
concerts amb el col·legues pensava “aquesta gent està boja”,
però a l’endemà podien estar
a Roma o Berlín. I això era el
que més m’atreia: conèixer gent
nova, costums diferents, fer bogeries...

El cantant dels TSD, Raúl J. Sinclair. Foto: Cedida

són moltes i variades. Us agrada
que us etiquetin?
Al final fem punk, però com actitud i forma de vida. Després
t’etiqueten i acabes a llocs que
el públic no espera.

Ha plogut molt des dels inicis de
la formació. Què en queda?
Doncs jo com a únic membre
original. Vam començar molt joves i va haver-hi un moment que
l’exigència i el ritme eren molt
alts. Volia ser músic per sortir de
Vilanova i veure món.

Has pogut viure de la música?
Més aviat malviure. Hem acabat tocant en festivals perquè a
Espanya ja no es fan gires. Hi ha
més festivals que sales de concerts, i la gent ara ja no segueix
a les bandes. No hi ha hagut canvi generacional. Anar de concert
ara és més aviat un tema d’entreteniment, per socialitzar, per
pujar fotos a instagram.

Objectiu assolit. Durant anys no
heu parat de recórrer mig món.

Punk-rock, garage, soul, pop...
Les vostres inﬂuències musicals

Creieu que encara us valoren
més a fora que aquí?
El nostre objectiu sempre ha
estat internacionalitzar la
banda. Espanya se’ns queda
petita. Sempre hem tingut més
afinitat amb França, per exem-

zen, un lloc imaginat o un altre en
construcció).
I en aquest territori hi ha enguany algunes novetats de funcionament que signiﬁquen retocs
-alguns de polèmics- sobre el model de gestió, la seguretat nocturna i l’increment de l’aposta per la
cultura popular: en primer lloc,

el canvi traumàtic a nivell local
que ha significat l’atorgament
de la gestió de la Plaça del Folk
a l’empresa Jölssen Events, amb
una programació que redueix la
música tradicional (Orquestrina
Trama, Electrogralla) i augmenta
la rumba i el mestissatge (Sabor
de Gràcia, Pepet i Marieta, Germà

Negre); en segon lloc, tots els carrers seguiran el sentit únic de circulació, ara a partir de les 18h,
però a la matinada hi haurà personal nocturn de control en línia
directa amb la Guàrdia Urbana,
sobretot per evitar destrosses als
guarnits i que no s’arribi a l’incendi de Llibertat de 2019, i tam-

ple. A fora tenen el seu circuit
durant l’hivern, a la gent tant
li fa, van a veure música en viu
tot l’any.
Quins plans teniu de futur?
Seguir tocant, fer cançons i tocar-les en viu.
Com serà el concert de Rovira?
Cada concert és diferent així
que no sé. Des de 2017 que no
toquem a Barcelona. Suposo
que tocarem cançons de tot.

•

bé hi haurà itineraris segurs per
evitar agressions sexuals i altres
delictes (vegeu peça segregada
p.4); en tercer lloc, la cultura popular local es rearma amb la recuperació de les visites a la Torre
del Campanar i amb l’estrena el
Continua a la pàgina 4
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Dàmaris Gelabert: “La música és un mitjà
que ens ajuda i els infants l’entenen molt bé”
només per jugar. Jo no volia fer
animació, volia fer concerts.
Sorprèn que només facis un concert a Festa Major perquè n’has
arribat a fer 9 de seguits al CAT.
Sí, també el CAT és petit, però al
Victòria hem fet Nadal. Tenim la
sort que ens segueix molta gent.

Gelabert, referent de la música infantil, en una imatge promocional. Foto: Cedida

A. B.

D

àmaris Gelabert (Barcelona,
1965) és l’Springsteen de
la renovada cançó infantil,
amb més de 200 cançons i 16 discos en una carrera que ha fet que
generacions d’infants cantin els
seus temes a tothora. Diumenge
21 d’agost serà al carrer Bailèn
(11h) amb l’espectacle Mou el cos.
Què prepareu per a Gràcia?
Venim amb tota la banda, 11 persones, en un concert dirigit a
moure el cos i ballar. Vam estre-

Ve de la pàgina 2
Matí de Festa Major del Lleó de
Gràcia com a nova ﬁgura del bestiari local.
L’aposta diürna de Festa Major,
en tot cas, no deixa de tenir en
compte la gran atracció que encara signiﬁquen els concerts i l’ambient de nit, i enguany s’ha aconseguit concretar un programa de
nivell ﬁns al punt que sorprengui
trobar tocant en els petits carrers
guarnits bandes consagrades com
Hidrogenesse (Mozart), Doctor
Prats (Providència) i Tokyo
Sex Destruction (Plaça Rovira)
o també emergents de renom
com Pentinat’t Lula (Raspall),

nar-lo per streaming l’estiu de
2020 però és enguany que el podem desplegar del tot. El lema de
la proposta és que la música i el
cos no es poden separar.
Coincideix gairebé amb els 25
anys als escenaris. Quina evolució
has percebut en el públic?
Vam començar a poc a poc a les
escoles amb aquestes cançons
que acompanyen els infants en el
creixement. Amb els videoclips ja
va ser un boom però em va costar
perquè les meves cançons eren
molt pedagògiques quan la música que es feia per als infants era

Com analitzes el vostre fenomen,
veient que els infants estan molt
atrapats per la tecnologia?
Vam veure al mon anglosaxó que
els infants es passen el dia cantant a l’escola, i en català no hi
havia aquest recurs pedagògic.
És un mitjà que ens ajuda i els infants l’entenen molt bé.
Cap a on va el projecte ara?
Celebrarem els 25 anys amb cançons noves i també seguirem
amb el Bye bye Monstre de Dagoll
Dagom aquest Nadal. I ara, a més,
produïm el projecte The grow up
singing dels nostres ﬁlls, l’Adri i la
Leia, amb el Julen i la Gloria.
Acabem a Cardedeu. Ets profeta a
la teva terra?
Sí, i tant. L’espai TotSona ja té deu
anys, les famílies vénen a fer els
tallers d’estimulació i l’últim clip
l’hem fet a l’escola Mil·lenari. Ens
sentim estimats.

•

Tres itineraris ‘segurs’ per
prevenir agressions sexuals. El
dispositiu de seguretat de Guàrdia
Urbana i Mossos ha marcat aquest
any tres rutes cap a les estacions
de metro on reforçarà la vigilància.
Són Lesseps-Gran-Diagonal (1),
Gal·la Placídia-Travessera GràciaJoanic-Escorial-Encarnació-OrProvidència (2) i Nord-MartíBellver-Torrent de l’Olla-Còrsega
(3). També hi haurà el punt lila de
plaça Revolució ﬁns a les 6 del matí.

Alavedra o Rodeo (Festigàbal
Sedeta) o El Pony Pisador (Plaça
de la Vila). El premi a la banda que
més concerts farà enguany per
Festa Major se l’endú Alérgicas al
Polen (quatre bolos!) i en el capítol d’altres, és a dir, aquells grups
que els boomers encara no han
detectat, la banda a descobrir és
Supermeganada, el trio de Sant
Adrià que ho peta amb temacles
com Cajera del Condis.
L’escenari principal, no obstant
això, i després de la prova de retorn de l’any passat, serà el carrer Bailèn, per primera vegada en
espai obert com ja ho va ser a ﬁnals dels anys 90. L’any passat va
quedar més repartit amb un altre
espai a Pi i Margall, però aquest
carrer viurà la Festa Major 2022 i
2023 plenament aixecat per obres
i Bailèn concentrarà aquest cop
grans noms de l’escena com la jefa
mallorquina de l’indie-pop Maria
Jaume, el traper televisiu Lildami,

Hi ha novetats
enguany en part del
model de gestió, la
seguretat nocturna
i la cultura popular
els exVinil Jordi Lanuza i amics
amb el seu cinquè disc d’Inspira i
l’autèntica Springsteen de la cançó infantil Dàmaris Gelabert.
Espai per al record. També la Festa
Major 2022 dedicarà una part del
programa a la memòria amb dos
noms propis en clau musical i en
clau de placa commemorativa:
Luis Eduardo Aute i Rosa Maria
Arquimbau. El cantautor amb arrels al carrer Massens, que a l’abril
de 2023 ja farà tres anys que va
morir, rebrà el primer dels homenatges que la comissió de festes de plaça Rovira i el col·lectiu
#AuteplacaRovira li han preparat amb l’espectacle Somnis d’Aute
(dilluns 15). Hi haurà, per exemple, Enric Hernàez amb Mercè
Serramalera cantant Somnis de la
plaça Rovira i Les quatre i deu o qui
va ser segona veu d’Aute durant
més de 20 anys, Cristina Narea i
està previst que hi assisteixi Miki
Aute, ﬁll del cantant. I de la campanya per la placa a Aute a la concreció de la placa a Arquimbau:
serà dijous 18 al migdia al carrer
Gran de Gràcia 70, on va viure la
periodista i escriptora.

•

carrers
guarnits

1. Berga. L’Horta
2. Ciudad Real. Ales de
Llibertat
3. Fraternitat de Baix. La
Caputxeta Vermella
4. Fraternitat de Dalt. La
Fraternèsia
5. Jesús. Estival de Nadal
6. Joan Blanques de Baix.
Tinta i graﬁt
7. Joan Blanques de Baix
de Tot. New York!
8. La Perla. En construcció
9. Llibertat. Vikings
10. Lluís Vives. Snoopy
11. Mozart. Darrere de la
càmera
12. Perill. Bugaderia
Perill.
13. Plaça del Poble
Gitano. L’espai imaginat
14. Plaça de la Vila. CAmP
per avall
15. Plaça del Nord. Jardí
zen del Nord
16. Plaça Rovira. La vida
torna a Rovira
17. Placeta Sant Miquel.
Salvem els ossos polars
18. Progrés. Progrés Park
19. Providència. La casa
Providència
20. Puigmartí. El dia dels
morts
21. Tordera. Passeig per
la Xina
22. Travessia Sant
Antoni. Travelsia
23. Verdi. El Quixot
--------------------------------------24. Plaça John Lennon.
25. Plaça del Raspall. 20
anys de La Barraqueta
26. Sant Pere Màrtir. Les
guerres oblidades
27. Santa Rosa. Infern per
a guiris
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Pregonera de la Festa Major 2022

Lèxic

“La festa mantindrà les seves
arrels si protegeix el guarnit”

Meritxell Díazz

W

Carla Carbonell ha estat presidenta
de la Fundació Festa Major de
Gràcia durant els darrers vuit anys.
Festera compromesa i amb les idees
clares, se sent orgullosa d’haver
contribuït a ‘cosir’ l’entitat. El seu
desig de futur: trobar un projecte
que l’ompli tant com ha fet aquest.
Silvia Manzanera

No vas acabar en una edició normal però sí faràs el pregó en
un any de festa normal. Ja saps què vols dir?
Tinc les idees força situades però encara no he començat.
Confesso que no m’ho esperava. Suposo que m’han escollit
perquè sóc persona de festa, així que parlaré de festa major,
amb totes les seves derivades i vincles.
Hi ha cap pregó que t’hagi sorprès o impactat?
Recordo molt entranyable el pregó de les noies del Bàsquet
Lluïsos-acidH, i tenia un valor social important; també em
va agradar el del bicentenari amb el Roger de Gràcia i l’Agnès Busquets pel fet de ser un diàleg. I el del Jordi Cuixart, és
clar, per qui és i pel context.
En vuit anys de mandat, quina ha estat la teva obsessió?
El fet de trobar l’equilibri entre allò que poses en un reglament i allò que queda a decisió de cada carrer. Exemple: la
discussió mítica del model de festa. No està escrit enlloc que
s’hagin de fer concerts nocturns. Però no me’ls prohibeixis a
mi. Dins del marc global normatiu cada carrer té marge per
decidir amb quin tipus de festa se sent més còmode.
Tema complex quan hi ha tanta diversitat entre carrers.
Per això l’equilibri, la tolerància i el respecte són claus. El debat de model de festa dins dels carrers és sa però hi ha molta
demagògia quan ho portes a altres nivells. És un dels punts
que més m’ha preocupat, em preocupa i em preocuparà, perquè la gent té tendència a voler prohibir o obligar. Per això la
corresponsabilitat és també clau. I costa que la gent l’assumeixi, cal maduresa i canvi de mentalitat.
El guarnit és l’ànima de la festa. Tothom ho veu així?
Els festers sí. Hi ha diferents escales però tothom de dins reconeixem el guarnit com l’element més distintiu de la nostra

Carbonell al balcó del Districte des d’on farà el pregó. Foto: JM Contel

festa. És l’única manera de mantenir la nostra essència. La
festa pot créixer d’una manera brutal, ho ha fet, però sempre
que la gent que l’organitzem ho fem conservant i protegint
aquesta essència, la festa mantindrà les seves arrels.
Per què t’agradaria que et recordessin?
Crec que ens recordaran per haver sobreviscut moments
molt complicats (els atemptats de 2017 o la pandèmia). Ja
en tinc prou si ens recorden per haver-los superat amb bona
nota. M’agradaria, però, que se’ns reconegués per tornar a
cosir l’entitat. La relació interna de la Fundació ara és millor.
Ets la primera dona que presideix la Fundació. I ara el relleu
el pren una altra dona. Alguna cosa està canviant per ﬁ?
Marquem perﬁl. Es tracta de donar veu. Quan vaig entrar-hi
alguns estaments més tradicionals de la Fundació i de la ciutat civil gracienca no n’acabaven d’estar convençuts. Em vaig
trobar amb certa resistència, molt especíﬁca i localitzada,
per ser dona i jove, però en cap cas centrada en els carrers.
Hem après alguna cosa amb la pandèmia?
Em conformaria amb què els aprenentatges hagin estat individuals, perquè com a societat no farem cap canvi. I la Festa
Major és un reﬂex de la societat. En cap cas podem mantenir
situacions viscudes amb la pandèmia, com ara les limitacions d’aforament, perquè estaríem privatitzant-la, desvirtuant el sentit de cultura popular.
Què t’agradaria que passés en aquesta edició?
Que tothom s’ho passi bé, però sobretot que tothom es respecti. Ens mereixem gaudir-la, no només per nosaltres sinó
per tots aquells que no podran fer-ho més.
Un desig per la Festa Major del futur.
Trobar l’equilibri imprescindible entre sentir-se còmode fent
festa i amb la gent que la visita. Hem de mirar pel bé comú.
Allò que és important a la festa, ho és a la societat per igual.

•

uhan. Xina.
Li Wenliang.
Coronaviridae. SARSCoV-2. COVID. Coronavirus.
Pangolí. Ratpenat. Voliac.
Zoonosi. Contagis. Corba de
contagis. Càrrega viral. Cadena
epidemiològica. OMS. ARN
missatger. Brot. Pandèmia.
Pic epidèmic. Aïllament.
Conﬁnament. Cas conﬁrmat.
Contacte. Rastreig. Traçabilitat.
Mascaretes. Gel hidroalcohòlic.
Toc de queda. Respiradors. EPIs.
Hospitals saturats. Defuncions.
Incidència acumulada.
Cribratge. Persones vulnerables.
Factors de risc. Període d’incubació. Anticossos. Latència.
Pacient zero. Tancament
d’emergència. Tancament perimetral. Aplaudiments de
les 20h. Quarantena. Test
d’antígens. PCR. Negativa.
Positiva. Vacunes. Antivacunes.
Alfa. Beta. Gamma. Delta.
Òmicron. Pﬁzer. Moderna.
AstraZeneca. Janssen.
Sputnik. Sinopharm. CureVac.
Vacunòdrom. Passaport COVID.
Assimptomàtiques. Símptomes.
Febre. Tos. Cansament. Pèrdua
de gust. Agèusia. Pèrdua d’olfacte. Anòsmia. Mal de cap. Diarrea.
Dolor al pit. Dispnea. Seqüeles.
Long COVID. ERTOs. Home ofﬁce. Videotrucades. Resistiré.
Paper de WC. Desabastiment.
Grup bombolla. Desconﬁnar.
Desescalada. Immunitat.
Immunitat de grup. Resposta
immunitària. Generació COVID.
Pandemials. Coronials.
Aquest és part del lèxic que
hem sentit, llegit, incorporat,
après i fet servir en els darrers
dos anys i mig. Dos anys i mig
que, en alguns casos, són una
nebulosa -un mecanisme del
cervell per oblidar i passar pàgina. Doncs això, després d’un
període de parèntesi, torna la
Festa revestida de normalitat.
Benvingut agost. Benvinguda
Festa Major.

•
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Retorn al futur
Òscar Mejías
ías
Blanch

J

a fa anys que en Marty
McFly (protagonista de
Retorn al futur) va venir a
viure a Gràcia. En Marty s’ha integrat molt bé: li agrada la vida
del barri, les seves tradicions i el
seu tarannà, i hi participa tant
com pot. Però al 2020, amb l’arribada de la pandèmia, cau una
de les seves celebracions preferides: la Festa Major.
Neguitós com és ell, no pot
evitar preguntar-se què passarà
en el futur amb la Festa. Podrà
tornar a gaudir-la? Sense ni
pensar-s’ho baixa l’aparcament,
puja al seu Delorean i viatja al
2022 per descobrir si la seva
Festa preferida segueix mantenint el mateix esperit, aquell
que tant l’emociona i el fa sentir
que viu a un lloc especial.
En arribar comprova, amb
satisfacció, que ha ressorgit
amb la força de sempre. Vint-itres carrers engalanats reben la
gent encuriosida per saber amb
quin guarnit els sorprendran. I,
ﬁns i tot, hi ha novetats importants, com l’estrena del Lleó de
Gràcia, o dels Itineraris segurs,
que volen evitar que succeeixin
agressions i d’altres delictes al
seu estimat barri.
Però la sorpresa li arriba
quan es troba que la Plaça del
Folk ja no està gestionada pel
CAT. Preguntant, descobreix
que han perdut un concurs públic. El motiu, el preu. En Marty
se n’adona que aquest model
de concurs no ha mirat per salvaguardar el singular caràcter
d’una Festa autogestionada pels
graciencs, sinó que ha afavorit
corporacions que poden permetre’s organitzar esdeveniments
a baix cost. Preocupadíssim per
si això serà la tònica en el futur,
en Marty puja al seu Delorean.
Necessita saber si la seva Festa
preferida segueix mantenint el
mateix esperit, aquell que tant
l’emociona i el fa sentir que viu
a un lloc especial.

•

Festes alternatives
Raspall celebra els 20 anys de la
Barraqueta, Lliris fa l’infern dels
guiris i La Torna conﬂictes oblidats
Cinc programacions ampliﬁquen les festes no oﬁcials també amb les festes llibertàries
de la plaça John Lennon, amb pregó de Viky Attack, i els itinerants sorpresa de Torrijos

Albert Balanzà

L

es festes alternatives de la
Festa Major de Gràcia, lluny
d’esllanguir-se pel desplaçament de propostes similars
cap a les comissions de carrers oﬁcials (Progrés ja fa anys, ara
la nova etapa de La Perla i el camí
del mig seguit per Travessia Sant
Antoni o Mozart), es despleguen
enguany amb quatre propostes segures i una cinquena sempre incògnita però habitualment present.
La Plaça del Raspall enguany dedica el guarnit als 20 anys de La
Barraqueta. “Una oda al treball
en equip”, explica la Clara Pons.
Liderant el pregó alternatiu, ja integrat a plaça de la Vila el 14 a les
19h (l’any passat en diàleg total
amb Jordi Cuixart, veurem enguany...), Raspall arrencarà el 15
amb una marató antirepressiva i la
Holi Fest, en suport als companys
absolts. Però aquest cop els monòlegs agafen el cap de cartell, amb
Criar Corbs i Mockudrames (dimecres 17) i El Soterrani amb Godai
Garcia (divendres 19). Als concerts
hi destaca Pentinat’t Lula (dissabte
20), Sobre mi gata (divendres 19) i
el tribut a Gato Pérez de No todos
los gatos son pardos (dilluns 15).
La Torna té nova generació i
s’han llançat a programar tres dies
temàtics i un guarnit amb càrrega
de profunditat. “Parlarem dels conﬂictes bèl·lics oblidats i també del
perquè de les guerres: tràﬁc d’armes, explotació de recursos”, explica l’Itzi. Al programa dilluns 15
serà el dia del reggae amb el petardeig jamaicà de Sybarites. Dimarts
16 hi destaca el mercat d’artesania i
dimecres 17 la cosa gira cap al llatísalsero amb la sessió de Lacara.b.
El Casal Tres Lliris, amb un guarnit dedicat a l’infern dels guiris,

l’entrevista

Sobre mi gata: “Vivim en un sistema on
el benestar d’unes és el col·lapse d’altres”
A. B.

S

obre mi gata és el projecte de la Neus (Pogo sobre
mi madre), Maite, Mau i
Guido, que enguany tocarà tant
a Raspall per Festes Alternatives
com a Vallcarca al setembre.
Què voleu dir amb Sobre mi
gata. Menys política i més festa?
Més política i més festa. Amb lletres no explícites, contrastem alegria i festa amb una mica d’obscuritat. Parlem del capitalisme i
la seva misèria, de l’amor romàntic i menys romàntic, de l’amistat
i de la comunitat que ens fa més
fortes. El col·lapse per a nosaltres és representatiu de com va
un sistema on el benestar d’unes
passa pel col·lapse d’altres.
Què us atrau de la cúmbia?
Li diem postcúmbia. Ens hi hem
inspirat però l’electrònica ha guanyat. Bombo en negres i a ballar!
Quin espectacle veurem?

s’ubica tota la setmana al pati de
l’Espai Jove amb nits temàtiques
a càrrecs d’Arran o Eskapulats. Hi
destaca Soweto (divendres 19) i més
tributs a Gato Pérez amb Los pelos
del gato (diumenge 21).

Sobre mi gata actuarà a plaça Raspall. Foto: Cedida

Ens fa il·lusió tocar aquí perquè
són els nostres barris. Us espera una hora de concert entre
drum&bass, dub i també tecno.
Per què aquesta connexió entre
el Cabanyal i Vallcarca?
El Cabanyal és la Vallcarca de
València, però amb platja. Ha patit i pateix un urbanicidi semblant al de Vallcarca.
Les festes llibertàries de la plaça John Lennon segueixen en forma amb tres dies i amb els concerts
com a principal aparador: dijous
18 hi destaca el vintage reggae de
Sonido Cavernícola, divendres 19

Després de ‘Calor del colapso’ i
‘Veneno’, què prepareu?
Un disc més llarg, on seguim
explorant el tema del col·lapse.
Haureu d’esperar la tardor per
aquest viatge!
L’última per la Neus: què hi diu ta
mare del nom del teu altre grup?
La Montse està contentíssima i és
fan del projecte en solitari.

•

el pregó de Viky Attack i la música de L’arròs o Malànima i dissabte
20 el punk dels argentins Terror y
Miseria. També caldrà parar l’orella
pel carrer Església o Torrijos, a l’espera de la gent de La Idea.

•
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Creuers
Jesús Sánchez
ez
@ciutatsatelite
ite

E

l 30 de juliol de 1997 el caràcter popular, el singular guarnit de carrers i la
força del teixit veïnal i associatiu va fer que la Festa Major
de Gràcia fos declarada per la
Generalitat de Catalunya com
festa tradicional d’interès nacional. Tot just fa vint-i-cinc
anys i d’aquest temps ençà
planeja el debat si les festes
poden morir d’èxit. Sortir de
la pandèmia ha situat la Festa
Major en el mateix punt de
partida en què ens trobàvem.
Un difícil encaix del model
actual de turistiﬁcació i gentriﬁcació de moltes zones del
Districte davant el legítim dret
d’arrelament de famílies i veïns, molts dels quals es veuen
abocats a anar-se’n del barri
perquè no poden assumir els
costos de vida estructurals
(habitatge, cost de la vida...).
Traslladant-ne la qüestió a la
Festa Major veiem que, un cop
superades les restriccions pandèmiques s’intueix la tornada
al consum col·laboratiu impersonal, i als carrers massiﬁcats,
elititzats i etilitzats davant el
que ha estat sempre una festa
de barri i popular.
En un exagerat exercici de
distòpia no sé si arribarà el
dia en que estarem mirant la
darrera meravella artesanal
d’un guarnit de carrer mentre
apareix la proa d’un enorme
creuer descontrolat pel carrer
Milà i Fontanals. No sabem si
estem preparats per assumir
canvis inevitables o és massa
tard per preparar-nos pel que
havíem pogut evitar.
Davant això, sempre ens
queda la Festa Major de Gràcia
i gaudir de l’alleujament, l’esbarjo i la complicitat amb les
famílies i els veïns. Compensa,
i molt. Amb creuer o sense
creuer.

•

Els carrers guarnits
El Quixot, la Xina, Nova
York, vikings, cinema,
Snoopy o els ossos polars
Tot i la pèrdua de Maspons i de dos anys a mig gas, els
guarnits tornen amb força i sumen La Perla i Poble Gitano

Isabel Palazón/Silvia Manzanera/
Àlex Gutiérrez Pascual

Berga
L’hort de Berga és un projecte treballat des d’abans de la pandèmia
i, per ﬁ, aquest any es podrà mostrar al carrer. La portalada estarà
formada per un gran arbre fruiter i, a mesura que els veïns es vagin endinsant en la decoració, podran veure tomaqueres, fruites i
tota mena de vegetals cultivats
a l’hort, sigui recollit en cistelles
petites o cultivats. Al ﬁnal, hi haurà una cistella gegantina amb tot
de fuites recollides, representant
la ﬁ del procés de collita. El guarnit destaca per la gran quantitat
de materials tèxtils, sobretot tela
i feltre, que han estat cosits i tractats pels membres de la comissió
durant gairebé dos anys.

Ciudad Real
Sota el títol Ales de llibertat, Ciudad
Real prepara un guarnit on els
ocells són els protagonistes, ja
que -a diferència dels humans- no
tenen fronteres. És un crit d’esperança a l’actual situació del món,
sobretot arran de la pandèmia, la
guerra d’Ucraïna i les crisis migratòries del nord d’Àfrica.
Les diferents aus, orenetes, periquitos, oques, entre d’altres, estan
fetes a partir d’ampolles de plàstic,
teixits i altres materials reciclats i
reutilitzats. La portalada, que donarà la benvinguda als visitants,
serà una vidriera i al ﬁnal del carrer
hi haurà una font. Davant la torna-

Membres de la comissió de Mozart enllesteixen al carrer un dels elements del guarnit d’enguany. Foto: Isabel Palazón

da a la normalitat, aquesta comissió
aposta per un model de festa més
veïnal i no consumista on es faran
activitats relacionades amb el teatre, els contacontes, el cinema a la
fresca i, dilluns 15 d’agost, hi haurà
la coral dels Iaioﬂautes.

Fraternitat de Dalt
Fidels al seu estil, els veïns de
Fraternitat de Dalt han construit
un guarnit que connecta amb les
emocions i han traslladat el paradisíac paisatge de la Polinèsia ﬁns
a la Vila a base de materials reciclats, reaproﬁtats de guarnits passats, reconvertits de donacions de
comerços amics, i molta imaginació i consciència ambiental. “És

BONA FESTA MAJ

molt difícil fer-ho tot amb material reciclat però ho intentem”, explica la Mari, membre de la comissió.
Fraternèsia donarà la benvinguda als visitants amb un volcà (“es
farà el que es pugui”), i tot estarà
ple d’elements vius (plantes, ﬂors,
arbres, peixos) en un carrer que
procura reduir al màxim l’impacte
ambiental. Per suposat, a la programació no pot faltar un dia dedicat
al teatre o els jocs, amb llançament
de botifarra amb mongeta inclòs,
enguany versió infantil.

Fraternitat de Baix
Basat en la Caputxeta Vermella,
Fraternitat de Baix ha construit un
guarnit on els visitants podran en-

R DE
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Grup Municipal de Junts
a Barcelona

dinsar-se dins del conte tot fent un
recorregut des d’una de les entrades de la mà de la protagonista del
conte, ﬁns a arribar a casa de l’àvia
on es refugia el llop. El camí estarà ple de roselles i mores, formigues, papallones i altres elements
de bosc. Pel que fa a les activitats,
destaquen el taller de Ball de bastons amb els Bastoners de Gràcia
el dia 16 i el taller Descobreix la
Marieta Antonieta, dijous 18.

Jesús
Un banquet de Nadal a l’agost.
Aquest serà el guarnit que decora
el carrer Jesús enguany. La crítica
sobre el canvi climàtic sembla inevitable: “Està present la idea que

Els carrers guarnits
La Perla

El personatge Snoopy ha inspirat els veïns de Lluís Vives. Foto: À.G.P.

cada cop els Nadals són més calorosos”, explica Kepla Uharte, president de la comissió. Tot i això, la
temàtica vol ressaltar els valors de
reunió i festa però allunyada de la
càrrega religiosa. Per això, la comissió ha decidit buscar inspiració
en l’origen del Nadal, és a dir, en
el solstici d’hivern, una festa en la
qual se celebra l’arribada de l’estació i alhora es preveien uns mesos
complicats per la falta d’aliment.
El banquet estarà penjat del sostre
de manera que els visitants veuran
la taula de cap per baix, on estaran els elements típics d’un banquet de Nadal: regals, galetes de
gingebre, estels, llums o torrons.
Tot fet amb materials reciclats o
reutilitzat d’altres anys.

Joan Blanques
de Baix
Aquest carrer proposa un guarnit enfocat en les arts plàstiques.
“És una temàtica pensada per als
nens”, explica l’Enric, membre de
la comissió. Fent ús de materials
reciclats i reutilitzats, el guarnit
estarà farcit dels elements més
imprescindibles que es poden utilitzar per fer un obra d’art: capses
de colors Alpino, pinzells, gomes
d’esborrar, llapis, tubs de pintura... I, sobretot “color, molt color”.
El sostre estarà cobert de llençols
que formaran làmpades. A més, es
planeja que hi hagi un quadre interactiu a una de les portalades i
que es vagi pintant dia a dia. Com
a activitats, es planegen dos tallers
infantils relacionats amb la creació artística, un de ﬂuid painting i
un altre de mandales que es faran
els dies 16 i 18 d’agost, respectivament (10.30h).

Joan Blanques
de Baix de Tot
En 1977 Frank Sinatra cantava
New York New York. Gairebé cinquanta anys després, la cançó titula el guarnit del carrer de Joan
Blanques de Baix de Tot. El recorregut començarà a Brooklyn, on hi
haurà una recreació del pont homònim. Després, vindrà un espai
dedicat a Central Park, on estarà
instal·lat el Carrusel. La següent
parada seran els lluminosos carrers del Village i Broadway i el viatge acabarà amb l’skyline. “El
mèrit es troba en aconseguir que
una garrafa d’aigua es converteix
en una boca d’aigua o un fanal”, expliquen. “Es volia tornar a fer un
entorn en el qual et poguessis submergir”, declara Carla Carbonell,
que recorda La mar salada del
2016. Per aquest motiu, una ciutat
tan reconeixible dins de l’imaginari popular com és Nova York semblava l’elecció ideal pel guarnit.

El carrer engega nova etapa amb
l’empenta d’un grup de joves que
troben en la Festa Major un espai més de participació i implicació amb el barri. “Perquè després
diguin que el jovent passem de
tot”, expliquen mentre converteixen tetrabriks i cartrons en peces
d’una obra per fer En contrucció.
Amb material trobat al carrer o cedit d’esplais i casals amics, enllesteixen un decorat que inclou una
grua, parets de maons i ﬁns i tot un
policlínic. La programació inclou
una nit de rumba, una de hip-hop
i una altra dedicada a gèneres disidents. Perquè la música i la festa són Festa Major i la nova Perla,
com la vella, són defensors de la
música i la festa.

Llibertat
Amb ambició i molta energia torna
Llibertat després de dos anys a mig
gas però sense perdre el compromís fester. No amaguen les diﬁcultats de recomençar però també se
n’alegren de comptar amb “mans
fresques”. “Moltes persones han
vingut a viure a Barcelona i volen connectar amb la tradició popular”, explica Dani, contenta de
tenir més suport per construir
Vikings. No faltaran els típics vaixells fets de fusta (tres), el temple
i la taverna (primera barra), una
zona de guerra, Thor i la serp marina, entre molts altres elements.
Han tingut en compte totes les
referències a l’imaginari viking.
“I el casc no té banyes”, recorda
Dani. Rigor, sempre, que per això
hi ha dos historiadors a la junta.
Enguany hi ha un especial èmfasi en el reciclatge i en la inclusió
(amb àudio descripció per a persones cegues i amb places reser-
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vades per a necessitats especials).
Al cartell no podia faltar la cultura
popular, la música i els puzzles! Els
clàssics de Llibertat.

Lluís Vives
Cinc grans ﬁgures del gos Snoopy,
el personatge de Charles M.
Schulz, són els protagonistes del
carrer Lluís Vives, que enguany
s’atreveix a guarnir amb elements
de més envergadura. “Mai havíem fet ﬁgures tan grans”, explica
el tresorer de la comissió, Juan
Belmonte. El company inseparable de Charlie Brown, elaborat
amb porexpan o malla de galliner,
paper de diari, pintura i tela per
a les orelles, adopta diverses caracteritzacions. La més cridanera:
la del pilot d’aviació de la Primera
Guerra Mundial que converteix la
seva caseta en un avió i maleeix el
baró Roig. El personatge de la sèrie de còmics Peanuts està acompanyat de sis Woodstock, l’inseparable ocellet groc, que van en
globus aerostàtics penjats del sostre del carrer.

Mozart
Llums, càmera i acció! Els Estudis
Mozart mostren què s’amaga darrere de la màgia de la pantalla
gran. El guarnit farà un recorregut
pels diferents departaments d’un
estudi cinematogràﬁc, centrantse en aquells dedicats als efectes
especials, alhora que homenatja
Mèlier i el spaghetti western, King
Kong, Tauró, Godzilla i Fantastic
o Mr. Fox. Les estructures estan
inspirades en l’Art Decó i l’entrada en els Estudis Paramount, amb
una estàtua dedicada a Annabelle
Serpentine Dance. També destaca
el mural dedicat a la directora ucraïnesa Maya Deren, ﬁgura del cinema surrealista dels anys quaranta,
que vol visibilitzar les dones.

Perill
Inspirats en Lavandería Ángel de
Lucía Berlin, Perill obre la seva
pròpia bugaderia amb un guarnit
que pretén conscienciar sobre la
indústria tèxtil, el fast fashion i la
deixalla de roba, alhora que reivindica models de consum més sostenibles. Bugaderia Perill estarà decorada amb rentadores, planxes i,
el més important, roba donada. “El
missatge és no tiris, reutilitza”, explica la Carmela, membre de la comissió. Respecte a la programació,
Molta tela de galliner i paper de diari per fer els vikings de Llibertat. Foto: SM

Continua a la pàgina següent
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En construcció
Lola Capdevila

D

esprés de dos anys de pandèmia i per moltes famílies
amb pèrdues irreparables,
ens mereixem una bona Festa. A
La Perla hi ha canvis. Una nova
junta gestora agafa el relleu de
l’antiga comissió de festes amb
molta empenta. Els relleus fan
que les tradicions no morin.
Agafar-los no és una banalitat,
implica passar molts vespres
fent reunions, discutint el motiu del guarniment, implicant
veïnes i veïns i sòcies i socis...
Em trobo en una reunió amb
la nova Comissió de La Perla al
seu local, taula al carrer, com
ha de ser. Parlem, faig preguntes, observo, escolto..., mentre
els meus interlocutors reben
suport d’altres veïnes i veïns de
carrers pròxims i no tan pròxims. Parlen amb tothom. Hi
ha bona sintonia, al meu costat
un jove dibuixa, li demano que
m’ensenyi el dibuix fet en cinc
minuts, és una meravella.
La nova comissió té empenta i càrrecs, però volen ser un
equip. M’ho deixen molt clar.
També tenen amics d’amics
que els hi donaran un cop de
mà per fer el guarniment. I
pensen en altres projectes en
col·laboració, com per exemple
el Rebost Solidari. Han vingut
per quedar-se. Em diuen que el
concurs de carrers és un estímul, un al·licient, una competició sana! Per ells la Festa ja
ha començat. Volen ser agents
actius d’aquesta tradició i viure-la des del minut zero. Cal
voluntat, altruisme i temps
personal posat a disposició perquè tothom pugui gaudir de la
Festa Major: petits i grans, vilatans i forasters, amb seny, civisme i respecte pel treball fet.
Estem en construcció, em
diuen, abans de marxar de
la reunió! Bona Festa Major
per a tothom! I I felicitats a
L’Independent pel seu 900 aniversari!
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Els carrers guarnits
que, depenent del moment del dia,
tindrà objectes amb moviment. A
la portalada inferior hi haurà una
muntanya russa amb una vagoneta que emetrà crits. La comissió
admet que “els ha costat arrancar”,
però afronten amb molta il·lusió la
tornada de la normalitat i el concurs de guarnits. Destaca l’actuació de la banda Alérgicas al Polen
a la Nit Feminista (20/08).

2019
2022

De nou, la festa
Sara Rañé

Providència

D

esprés d’aquests dos anys
de pandèmia, en què tot va
quedar aturat i interromput aquest any, com qualsevol
altre, com si fos abans, la festa
torna i es recupera. Com cada
estiu, com cada agost, torna
igual i diferent, prop i lluny de
la realitat. Cíclica i repetitiva, ritual i simbòlica estructura l’estiu i el cicle anual.
La festa enguany, com els
darrers anys, vol ser segura i feminista. La plaça de les
Dones del 36 tornarà a oferir
una programació de dones creadores de diverses disciplines
algunes d’elles programades
pel Consell de Dones i el collectiu Minerva i a la plaça de
la Revolució hi haurà com els
últims any un Punt Lila, és a
dir un espai de sensibilització,
informació, i suport a les víctimes d’agressions masclistes
i LGTBIfòbiques. Així mateix,
dos parelles itinerants donaran
suport a qualsevol persona en
situació d’abús o agressió.

Que sigui referent
de festa pacíﬁca
i reivindicativa i
lliure d’agressions
A més, enguany, s’han acordat establir tres itineraris recomanats en les vies troncals
del Districte connectats a les
principals estacions de metro: Lesseps, Fontana, Gràcia i
Diagonal perquè tothom pugui
circular de forma segura, sortir
de l’espai de festa amb facilitat
i tornar a casa tranquil·lament.
Òbviament, però, una vegada més, l’objectiu és capgirar
la imatge que s’ha anat creant
aquests últims anys de les festes populars com a espais incívics, insegurs i perillosos. Que
els carrers, les places i totes les
zones públiques del Districte
siguin espais amables i segurs
per a tothom. Que la festa a
Gràcia esdevingui referent de
festa pacíﬁca, lúdica i reivindicativa, però alhora respectuosa i lliure de tot tipus d’abusos i
agressions.

•

El drac gegant de la Xina imaginada per Tordera. Foto: Àlex Gutiérrez Pascual

destaca Art Sonar (totes les nits),
amb recitals de poesia experimental, performance i actuacions de
música alternativa.

nes, serps o camaleons de fantasia s’han començat a elaborar amb
materials com el paper maixé, la
roba sense teixir i la pintura. El retorn de la vida a Rovira passa per
una programació variada i pensada per a tots els públics.

Plaça del Nord

Plaça Vila de Gràcia

“Volem reivindicar una plaça
tranquil·la”. Amb aquesta declaració d’intencions, Rosa Folguera,
veïna de la comissió de la plaça
del Nord presenta El Jardí Zen del
Nord. Inspirat en la cultura japonesa, la proposta fa del material reciclat l’ingredient principal per crear
els elements decoratius: llanternes
de grans dimensions amb cartró
d’oueres, fanalets amb garrafes de
plàstic i llaunes de tonyina, i unes
carpes amb ampolles de plàstic i
terrines de melmelada individuals que nedaran en un estany amb
presència de nenúfars, fets de goma
eva i ampolles de plàstic. Tot plegat amb el toc ﬁnal d’una capa de
pintura. Unes portes Tori d’entrada
i uns gongs rematen la decoració.

CAmP per vall és el joc de paraules que la Plaça de la Vila ha escollit com a títol del guarnit d’aquest
any, en què tots els elements queden penjats. Hi haurà gespa, animalons, insectes i vegetació diversa,
tots ells fets amb materials reciclats i reutilitzats d’altres anys. Té
petits detalls que referencien l’activitat castellera de la comissió (les
maduixeres estan fetes amb mocadors de castellers). De la mateixa
manera, el sostre està pensat per
poder tenir més d’una vida i poder
ser reutilitzat en futures ocasions.
CAmP per vall també vol deixar un
missatge de conscienciació sobre la
importància de tenir zones verdes.

Plaça del Poble
Gitano

Sota el títol Salvem els ossos polars,
el guarnit és una representació del
Pol Nord que vol conscienciar sobre el canvi climàtic i l’amenaça
que representa per als animals
antàrtics. L’eslògan que l’acompanya és “tant blanc i tan lliure com
la vida d’un os, un amic feresc que
nosaltres volem preservar”. Es
farà un penjat amb ossos polars,
quadrats de gel, un iglú, i un sostre
que vol imitar una aurora boreal.
En la construcció del guarnit s’hi
ha empleat, en la seva majoria, teixits donats a la comissió i ﬁlferros
i fusta que sostindran l’estructura.

Ve de la pàgina anterior

Amb moltes ganes de viure de nou
la Festa Major, treballa aquests
dies la comissió de Poble Gitano
per construir L’espai imaginat,
una visió divertida de l’univers,
un guarnit ple d’estrelles, coets,
meteorits i extraterrestres. Una
versió “de fantasia i molta imaginació”, segons explica la Mariona,
membre de la comissió. Dinars
populars, concerts (Yumitus del
Pichón, Peret Reyes, Makamba) o
tallers i activitats infantils omplen
el programa d’un carrer que torna
amb alegria, ritme i molta rumba!

Plaça Rovira
Un arbre de grans dimensions
amb animals de totes mides, formes i colors serà el protagonista
del guarnit que preparen veïnes i
veïns de Plaça Rovira. Una ﬁgura
que permet celebrar la vida, que
torna a aquest espai festiu, tal com
indica el títol escollit per la comissió veïnal. Tortugues, sarganta-

La sèrie televisiva d’èxit La casa
de papel ha servit d’inspiració per
al veïnat de Providència, que enguany es prepara per instal·lar-hi
un autèntic robatori. El reciclatge
de materials com culs d’ampolles
de plàstic, mànecs de garrafes i papers de diari permeten elaborar diferents element. De fet, les lianes i
els troncs de la decoració de l’any
passat s’han convertit en els marcs
d’uns quadres de pintura molt especials. Lingots i monedes d’or
decoraran els diferents espais del
carrer, amb la presència d’una caixa forta en una de les entrades. No
hi faltaran les ﬁgures dels atracadors amb les característiques màscara i granota de feina.

Puigmartí
Inspirats en la icònica festivitat mexicana, Puigmartí recupera de 2020 el guarnit El dia dels
morts. La decoració està feta íntegrament amb bosses de plàstic
de color i cartolina. Els vianants
trobaran el carrer guarnit amb
banderoles decorades amb ﬂors,

un cos d’uns vint metres de llargada fet de tela cosida. Una pagoda estarà situada a la sortida de
Fraternitat. A dins, desenes de fanalets vermells penjats del sostre
donaran un caire oriental a l’espai.
Els dos anys anteriors han passat
factura. “Ens està costant trobar
moments de dedicació”, apunta
Laia Miller, membre de la comissió. De la programació, Tordera
proposa recuperar una activitat
infantil tan nostrada com la xocolatada, amb l’animació del Dúo
Solimar (16/08, 18.30h).

Travessia de
Sant Antoni
Travelsia de Sant Antoni és el propi
viatge del carrer en forma de guarnit, on els visitants trobaran tot el
procés de viatjar. A la portalada
d’Astúries s’inicia la planiﬁcació,
després el transport (cotxes, avions, trens, globus...), els diferents
tipus d’itineraris i la destinació,
que poden ser ciutats o entorns rurals, exempliﬁcats amb tendes de
campanya, caravanes o càmpings.
Com succeeix a tots els viatges,
hi haurà la tornada, representada pels souvenirs, les postals i altres objectes de record. Finalment,
“el guarnit acaba quan tornem a
casa”. La portalada de Montseny
serà un calendari gegant.

Verdi
El clàssic de la literatura universal creat per Cervantes és el
tema que va inspirar a la comissió de Verdi ara fa tres anys i que

Placeta Sant Miquel

Progrés
La comissió de Progrés prepara un guarnit basat en un parc
d’atraccions a l’estil ﬁra anomenat
ProgrésPark. La portalada superior estarà decorada amb una font i
la mascota del parc, creada per la
mateixa comissió. Al llarg del carrer hi haurà una roda de ﬁra i paradetes amb crispetes i cotó ﬁlat
de sucre que arribaran ﬁns a la següent atracció: el castell del terror

Susanna Font empaperant un dels Quixots de Verdi. Foto: Silvia Manzanera

màscares tradicionals, calaveres
i quadres penjats del sostre. A la
portalada situada a la cantonada
de Milà i Fontaner hi haurà un altar als morts, decorat amb retrats
falsos i espelmes.

Tordera
Tordera proposa passejar per alguns dels elements més emblemàtics de la cultura xinesa. Un drac
de grans dimensions amb la boca
oberta i ensenyant dents i ullals
serà l’entrada per Progrés amb

ara recupera perquè estava prou
avançat com per deixar-ho córrer.
Perfeccionistes, precisos i ambiciosos, perquè el que més els agrada és fer guarnit, enllesteixen ﬁns
a l’últim detall del Quixot, Sancho
Panza, Dulcinea o Rocinante. I llibres, molts llibres per tot arreu.
També molts materials reaproﬁtats per representar com mai s’havia fet diferents escenes d’aquesta obra mestra. “El guarnit és la
base de tot, pots guanyar o perdre,
això és aprenentatge de vida”, clou
Susanna Font.

•
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Jardí del Silenci, un projecte viu
$ąˉO°įÏõˉÏÓąˉóąÓČÉóˉÿ°ˉÔĳˉēŢˉÉó°ąċÓČĻˉŀČˉ
ÓĳĬ°óˉŔÓįÏˉóʙˉĬÓįˉĻ°ČĻʙˉĬįēĻÓéóĻʛˉŀČˉĬįēÿÓÉĻÓˉ
ŔÓøČ°ąˉóˉÉŀąĻŀį°ąˉ°ċÈˉÏÓŀˉ°ČŗĳˉÏÓˉĻį°ÿÓÉĻĞįó°ˉ
Ïŀį°ČĻˉÓąĳˉĮŀ°ąĳˉąˀ°ĳĳēÉó°ÉóĔˉ°ąŔÓċˉÓąˉO°įÏõˉ
ɾɼɽʀˉï°ˉĻįÓÈ°ąą°ĻˉÏÓˉèēįċ°ˉÉēČĳĻ°ČĻˉĬÓįˉ
°ĳĳēąóįˉÓąĳˉēÈÿÓÉĻóŀĳˉĮŀÓˉÓĳˉŔ°ČˉĬįēĬēĳ°įˉ
ÏÓĳˉÏÓąˉĬįóċÓįˉċēċÓČĻʚˉĳÓįˉŀČ°ˉĬ°ą°ČÉ°ˉ
ĮŀÓˉ°ÉÉóēČóˉÓąˉįÓĳĬÓÉĻÓˉóˉą°ˉċóąąēį°ˉÏÓąˉ
ċÓÏóˉ°ċÈóÓČĻˉóˉÓĳÏÓŔÓČóįˉŀČˉįÓèÓįÓČĻˉÓČˉą°ˉ
ČēŔ°ˉéÓĳĻóĔˉÏˀÓĮŀóĬ°ċÓČĻˉÓÉēˉ°ċÈóÓČĻ°ąˉÓČˉ
ąˀÁċÈóĻˉŀįÈÁʘˉ
$ąˉO°įÏõˉÏÓąˉóąÓČÉóˉï°ˉÓĳÏÓŔóČéŀĻˉŀČˉĬŀąċĔˉ

ŔÓįÏˉÓČˉŀČ°ˉÉóŀĻ°ĻˉóˉÓČˉŀČˉċĔČˉÓČˉÓŔóÏÓČĻˉ
ÓċÓįéàČÉó°ˉÉąóċÁĻóÉ°ʘˉˀï°ˉÉēČŔÓįĻóĻˉÓČˉŀČˉ
ąąēÉˉÏÓˉÉēČŔóŔàČÉó°ʙˉÓČˉŀČˉį°ÉĔˉĬÓįˉ°ˉą°ˉĳ°ąŀĻˉ
èõĳóÉ°ˉóˉċÓČĻ°ąˉÏÓąˉŔÓøČ°ĻʘˉzįÓÉóĳ°ċÓČĻˉąÓĳˉ
ŔÓøČÓĳˉóˉÓąĳˉŔÓøČĳˉĳĔČˉĬÓÌ°ˉÉą°ŀˉÏÓąˉĬįēÿÓÉĻÓʚˉ
ĻēĻïēċˉïóˉÓĳĻÁˉÉēČŔóÏ°Ļˉ°ˉÉēąʩą°Èēį°įˉóˉ°ˉ
óċĬąóÉ°įʵĳÓˉÓČˉą°ˉéÓĳĻóĔˉÏÓąˉÿ°įÏõʙˉ°ˉċÔĳˉ
ÏÓˉé°ŀÏóįˉÏÓˉąÓĳˉ°ÉĻóŔóĻ°ĻĳˉĬÓÏ°éĞéóĮŀÓĳˉ
óˉÉŀąĻŀį°ąĳˉĮŀÓˉïóˉĻÓČÓČˉąąēÉʘˉÓČĳˉÏŀÈĻÓʙˉ
ÓąˉĬįēÿÓÉĻÓˉĳˀÓČèēįĻóįÁˉĳóˉĳˀóČÉįÓċÓČĻ°ˉ
ÓąˉČēċÈįÓˉÏÓˉŔēąŀČĻ°įóĳʙˉĬÓįĮŀàˉĻēĻÓĳˉ
ąÓĳˉċ°ČĳˉĳĔČˉČÓÉÓĳĳÁįóÓĳˉĬÓįˉċ°ČĻÓČóįˉóˉ
°ĳĳÓéŀį°įˉÓąˉèŀĻŀįˉÏÓąˉO°įÏõˉÏÓąˉóąÓČÉóʘ

aÈÿÓÉĻóŀĳˉÏÓąˉĬįēÿÓÉĻÓʚˉ
ʢˉ óŔŀąé°ÉóĔʙˉÓĳĻŀÏóˉóˉĬÓÏ°éēéó°ˉÏÓˉąˀÓÉēˉ
sostenibilitat de les formes de viure
respectuoses amb la natura.
CċĬŀąĳˉÏÓˉą°ˉéÓĳĻóĔˉÏˀÓĮŀóĬ°ċÓČĻˉÉēċˉ
a centre cívic a l’aire lliure, conservant
i preservant els darrers espais verds
històrics de la ciutat.
ʢˉ zįēéį°ċ°ÉóĔˉÏˀ°ÉĻÓĳˉąŁÏóÉĳˉóˉÉŀąĻŀį°ąĳˉ
(exposicions, tallers, concerts,
espectacles) que tinguin a veure amb el
medi ambient, la natura i el benestar de
les persones.

$ąˉO°įÏõˉ°ˉą°ˉ8ÓĳĻ°ˉZ°ÿēįˉ
ʢˉ ŀąĻŀį°ˉóˉąąÓŀįÓˉĬÓįˉ°ˉą°ˉĬēÈą°ÉóĔˉÏÓˉĻēĻÓĳˉ
les edats (infants, joves, adults i gent
éį°Čʰʘˉ°ċÈÔˉÉēąʩą°ÈēįÓċˉ°ċÈˉĻēĻĳˉÓąĳˉ
actors socials i culturals per afavorir una
ċ°ÿēįˉĬ°įĻóÉóĬ°ÉóĔˉÉóŀĻ°Ï°Č°ˉóˉÉēČĻįóÈŀóįˉ
°ˉą°ˉÉēïÓĳóĔˉĳēÉó°ąˉÏÓąˉĻÓįįóĻēįóʘ
Tothom pot ser part d’aquest projecte
ÓČéįÓĳÉ°ÏēįʘˉT°ˉŔóČÉŀą°ÉóĔˉóˉÉēïÓĳóĔˉÏÓąˉ
ŔÓøČ°Ļˉóˉ°ĳĳēÉó°ÉóēČĳˉÉēąʩą°Èēį°ÏēįÓĳˉ
també ha fet venir persones de tot el
ċĔČˉĮŀÓˉĳˀï°ČˉÓČ°ċēį°ĻˉÏÓąˉO°įÏõˉÏÓąˉ
Silenci i el seu esperit.

El Jardí del Silenci és 100% un projecte
viu les 24 hores del dia, els 365 dies de
l’any, perquè l’espai habitat d’espècies
vegetals, arbres, insectes i ocells
necessita cura contínuament. El Jardí del
Silenci no fa vacances mai, i per Festa
Majorw fa portes obertes diàriament,
amb activitats lúdiques i amb el
respecte pel Jardí (normes d’entrada i
funcionament) i el veïnat.
Us hi esperem!

Les recomanacions

La Festa
Major 2022,
dia a dia

Carrers guarnits
Espais de Festa Majo
Espais guarnits no fe

Trav
esse

ra d

e Da

lt

Pl. del
Nord

Amb:
Ernest Maragall,
Natàlia Garriga
Pilar Vallugera
i Max Zañartu

Dimarts 16
• 17.30 h Impronòmades Especial 20 anys Barraqueta.
Plaça del Raspall
• 19.00 h Neus Mar. Havaneres. Fraternitat de Dalt

Dimarts 16 d’agost, 20.00h
Portalada del Casal Francesc Macià
(Carrer de les Tres Senyores, 7)

Gràcia

BONA FESTA
MAJOR 2022

Ciudad Rea

l

Gran de Gràcia

Pl. Sol

Biblioteca

Jesús

Tordera

Fraternitat

Pl. Vila
de Gràcia

Progrés

Travessera de
Gràc

ia
Puigmartí
John
Poble Gitano Lennon

Raspall

Llibertat
Lluís
Vives

• 08.00 h Matinades de gralles i
de foc, amb grallers, tabalers,
trabucaires i diables. Sortida: plaça
de la Vila de Gràcia
Placeta
• 13.00 h Matí de Festa Major amb
Sant Miquel
les colles de cultura popular.
Sortida: Pla d’en Salmeron
• 18.00 h Cercavila de Cultura
Popular amb colles de
trabucaires, diables, bastoners,
geganters i Sant Medir.
Sortida: Gran/Santa Àgata
• 19.00 h Coral Iaioﬂautes. Cançó de
combat. Carrer Ciudad Real
• 21.30 h Linaria. Pop-folk. Plaça del Sol
• 22.00 h Inspira. Rock. Carrer Bailèn
• 23.00 h Muerta Sánchez. Queer Fest. Travessia Sant
Antoni
• 23.00 h Somnis d’Aute. Cançó. Plaça Rovira

La Perla

Sant Pere
Màrtir
Mozart

Dilluns 15

VINE A L’ACTE
DE FESTA
MAJOR!

Providèn
Manuel
Torrente

Trav. San
Antoni t
Berga

• 19.00 h Pregó de la Festa Major
a càrrec de Carla Carbonell,
expresidenta de la Fundació Festa
Major. Plaça de la Vila de Gràcia

Dones
del 36

ta R
osa

Verdi

S an

Diumenge 14

Perill
Ateneu
Fabricació

Dimecres 17

• 16.30 h La Banda Patilla. Xaran
Carrer Progrés
• 17.00 h Criar corbs + Mockudr
Raspall
• 18.00 h Lliurament de Premis d
Guarnits. Plaça de la Vila de Grà
• 18.30. Sin Soda. Tribut a Soda S
• 22.00 h Micos i koalas. Power d
• 00.00 h El Pony Pisador. Folk. P
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Dijous 18

or
ederats i espais alternatius

• 12.00 h Descoberta de la placa de memòria a Rosa Maria
Arquimbau. Carrer Gran de Gràcia 70
• 18.00 h Ruta per les capelles de Sant Roc. Inscripcions i
info sortida [gromabatlle@gmail.com]
• 22.00 h Supermeganada. Pop. Carrer Mozart
• 23.00 h Doctor Prats. Pop. Carrer Providència
• 23.00 h Alérgicas al polen. Cançó feminista. Carrer Perla
• 23.00 h Enma Fernández Band. Blues. Festival
Blackcelona. Plaça Rovira

Divendres 19

cia

• 19.00 h Navarri, Guineu, Bernarda, Boye i Habla
de mí en presente. Festigàbal. La Sedeta
• 19.30 h Germà Negre. Folk mestís. Plaça del Sol
• 20.00 h Pilar caminat i diada de vigílies. Amb la
colla Xicots de Vilafranca i Castellers de la Vila de
Gràcia. Plaça de la Vila de Gràcia
• 21.00 h Lildami. Trap. Carrer Bailèn
• 23.00 h Sobre mi gata i Ultra rumba. Sons llatins.
Plaça del Raspall
Pi

iM

ar

ga

ll

Dissabte 20
• 10.30 h La convidada. Amb Gegants de Gràcia i
Gegants de Sallent. Plaça de la Vila de Gràcia
• 18.00 h Diada castellera de Festa Major. Amb la Colla
Jove dels Xiquets de Valls, Xiquets de Reus i Castellers
de la Vila de Gràcia. Plaça de la Vila de Gràcia
• 19.00 h Pinpilinpussies, Julieta, Yawners, Rodeo i
Alavedra. Festigàbal. La Sedeta
• 20.00 h Maria Jaume. Indie-Pop. Carrer Bailèn
• 20.00 h Terror y miseria. Punk. Plaça John Lennon
• 21.30 h Pepet i Marieta. Folk mestís. Plaça del Sol
• 22.00 h Tokyo Sex Destruction. Garatge. Error Fest!
Plaça Rovira
• 22.00 h Hidrogenesse. Pop. Carrer Mozart
• 23.00 h Pentina’t Lula. Pop. Plaça del Raspall
• 23.00 h Albert Malla ‘Hasta luego Cocodrilo’.
Punxadiscos. Carrer Providència
• 23.00 h Peret Reyes i Yumitus del Pichón. Rumba.
Plaça del Poble Gitano

Joanic

Pg. Sant joan

carrer Bailén

Joan Blanqu

es

carrer Es

corial

Rovira
i Trias

nga.

rames. Monòlegs. Plaça del

del Concurs de Carrers
cia
Stereo. Pop. Carrer Mozart
de pringat. Carrer Mozart
Plaça de la Vila de Gràcia

Diumenge 21
•
•
•
•

11.00 h Dàmaris Gelabert. Folk infantil. Carrer Bailèn
15.45 h Gimcana popular. Inici: Plaça de la Vila de Gràcia
22.00 h Versots i correfoc. Plaça de la Vila de Gràcia
23.00 h Sabor de Gràcia. Rumba. Carrer Verdi
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9 cents

L’Independent arriba als 900 números
reforçant els canals digitals i ampliant
la base de socis i convenis amb entitats
Amb una sessió de cinema i música en directe al Golem’s arrenca al setembre el programa d’activitats que
s’allargarà ﬁns al Nadal i que ha comptat amb la complicitat i el suport de diferents espais i entitats de la Vila

Emeteri Frago

Són 900 números
que signiﬁquen
una breu memòria
històrica quotidiana
de la Vila de Gràcia

D

iuen que el saber no ocupa lugar però vet aquí els
900 números del setmanari editats als llarg dels
darrers 22 anys. Podeu
imaginar quina extensió de saber
ocupa i quin pes de coneixement
aporta. Una breu memòria històrica quotidiana gracienca.
Són 900 números de recull històric sobre qui som, què fem, com
actuem, quantes persones som,
què pensem, què ens preocupa, en
que coincidim i en què divergim;
tot un compendi dels petits moments de la vida gracienca i dels
seus protagonistes i protagonista
principal: la seva ciutadania.
Són 900 números que han suposat 900 tanques a saltar, mentre
procuràvem no caure. No ha estat
ni és una cursa fàcil, però continua sent prou estimuladora, so-

Vermut a la Violeta per celebrar el Dia de l’Associacionisme el passat juny. Cedida

bretot quant veus i sents l’entorn
que t’acompanya, amb ànims i suport constant i també amb discrepàncies. Però entenem que tothom
desitja que continuem en aquesta
cursa i puguem anar més enllà.

Són 900 números que ens han
permès també aprendre a escoltar,
recopilar i interpretar millor els
fets, els neguits i la problemàtica
de l’entorn. A on volem continuar
sabent trobar el to de la notícia més
ajustat a l’essència de la informació
i també del propi debat ciutadà sobre el conjunt de temàtiques i inquietuds vitals que ens giravolten.
Són 900 números que han sigut
possibles a un garbell molt gran
de col·laboracions i de contribucions setmanals, d’aquí i de més enllà de Gràcia, tant de persones com
d’organitzacions i entitats de tota
mena de temàtiques.
Són 900 números d’una miríada
de complicitats urbanes del petit
comerç i de proximitat, dels tallers
professionals, de centres de serveis, d’iniciatives de treball autònom i emprenedor gracienc, de la
conﬁança del món associatiu local
en les seves diferents vessants, que
han volgut conﬁar-nos tant la seva
imatge com la seva presència i comunicació dels serveis i activitats.
Són 900 números que han reflectit el procés continu d’equi-

libri entre el poder i voler informar amb constància, voler oferir
la major qualitat de la impressió,
una millor i més ràpida distribució
del setmanari tot convivint amb la
realitat sobre les disponibilitats
tècniques i econòmiques necessàries i efectives que puguin garantir
aquests processos. Són 900 números en paper, que hem pogut tocar,
doblegar, guardar o llençar, trinxar
o reutilitzar però que hores d’ara
volem que continuïn sent el nostre tros de realitat física de la vida
gracienca.
Són 900 números que també ens
han animat a avançar i començar
a complementar els nostres canals
de comunicació, a generar un procés d’innovació i de generació de
nous entorns d’informació i nous
formats de presentació, entrant així
també al món digital i facilitant-vos
poder tocar-nos, guardar-nos o eliminar-nos d’una altra manera.
Són 900 números de base per
continuar impulsant el setmanari
cap als propers 900 més, però per
poder arribar-hi, benvolgut lector
i benvolguda lectora, et necessitem. Necessitem ampliar el número de persones compromeses amb
aquest mitjà de comunicació, amb
22 anys d’existència, de distribució
gratuïta, editat en català, i a prop
teu. Lectores, lectors: ens cal que
us feu associades i comptem amb
vosaltres. Vosaltres sou la porta
per poder anar més enllà.

•

Els actes de
celebració
3 de setembre

Sessió de cinema mut
amb piano en directe.
Sala Golem’s (Sant Lluís,
64,) 21h. Cal conﬁrmar a
activitats@independent.
cat.
16 d’octubre

Vine a la foto gegant de
celebració. Plaça de la
Vila, 13h.
24 d’octubre

Taula rodona El bo i el
mal ús dels temps. 19h.
8 de novembre

Debat Joves i mitjans de
comunicació. Espai Jove
la Fontana.
18 de desembre

Sessió matinal de
cinema infantil i
familiar als Cinemes
Verdi.
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L’organització
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Lina López

2019
2022

Presidenta de la Fundació Festa Major

Silenci, sisplau!
Albert Benet
net

“La Festa Major és la manera
més fàcil d’integrar-se”

L

a primera edició del premi
ZATHN atorgarà enguany a
un dels carrers i places de
la Vila de Gràcia el deshonor
de ser l’indret més sorollós de
la festa. Els sonòmetres són a
punt per a quantiﬁcar la potència de la xerinola més gracienca
de totes les que es fan i es desfan. Esperem que cap d’aquests
aparells de mesura acústica esclati degut a l’excés de decibels
perquè això obligaria el jurat a
declarar desert el guardó.
Els carrers i les places que
aspiren a endur-se el trofeu
més cridaner de la vitrina municipal esperen amb delit els
milers de visitants que es preveu que omplin de gom a gom
el territori festiu. Després del
parèntesi forçat per la pandèmia, el turisme ha tornat massivament a Barcelona i Gràcia
no se n’escapa pas. Gernació
equival a molta diversió i fressa
nocturnes. I malauradament,
també és sinònim de baralles,
furts i pixades. Els més rucs se-

Gràcia no s’escapa
del turisme que ha
tornat de forma
massiva a la ciutat

Costarà. Després de dos anys d’aturada les comissions
s’han trobat que els falta gent i costa que una nova generació s’hi impliqui. I la gent gran que ens està deixant, a més,
és la que té la memòria de la festa.
El discurs d’aquest 2022 és el retorn a la normalitat. Però
com serà aquesta Festa Major?
La gent vol gresca i vindrà molta gent. No crec que sigui
com la del 2019 perquè l’experiència d’aquests dos últims
anys farà que ens ho mirem tot d’una altra manera.
El Districte ha fet el discurs que a les places ja no hi ha tants
desplaçaments. La seguretat segueix sent prioritària?
Sí, mantenir el control de la festa, del respecte pels guarnits, és molt important. Perquè és un dels fets distintius.
La presidenta de la Fundació, Lina López. Foto: Josep Maria Contel

Lina Patricia López Jaramillo
(Caracas, 1977) només fa cinc mesos
que ha estat elegida presidenta de
la Fundació Festa Major, després
de set anys de festera impulsant la
recuperació de carrers com Perill i
Lluís Vives. En aquesta entrevista,
López fa el seu primer balanç
d’urgència i reivindica els nous
catalans que se sumen a la festa.
Albert Balanzà

ran capaços d’improvisar un
concurs de pixar enlaire per a
veure qui remulla els sonòmetres. Desconec si també hi haurà un premi a la millor gravació
digital de la versió gracienca
del Manneken Pis. Però a les
xarxes hi pots trobar tota mena
de comportaments absurds.
Tanmateix, esperem que els
instruments que mesuraran
els sons no facin la funció de
micròfon i captin il·legalment
les converses dels polítics que
tornaran a remenar la cua pels
carrers guarnits. Som vigília
d’unes eleccions municipals i
la indústria política necessita
engegar els seus motors per a
intentar mobilitzar uns votants
cada cop més desconnectats. I
per a activar-los, hauran de fer
molt soroll, encara que ja no
quedi gairebé cap veí que els
escolti. Encara els haurem de
multar per escandalosos i cridaners. Silenci, sisplau!

•
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La teva antecessora va dir en la seva última entrevista: “Li
diré al proper president que l’equilibri és important”. Com
ho veus?
És molt complicat. Trobar l’equilibri quan tens tanta gent
al voltant és complicat perquè mai tothom està content.
I l’equilibri l’has de tenir tu també perquè t’has de posar
constantment en les sabates de l’altre.
Ara acceptaries ser presidenta de la Fundació Festa Major?
Aquesta pregunta... És molt complicat ser presidenta. És
un repte i no ho deixaré de banda, però costa molt.
Què li diries tu a l’expresidenta i enguany pregonera, Carla
Carbonell?
Que ha fet una molt bona feina. Ha deixat el llistó alt.
Com has afrontat el seu oferiment de fer una transició en
marxa? Ella s’hi ha implicat o tu has preferit marcar línia ja?
He marcat la meva línia però m’ha ajudat que hi hagués
una herència d’organització de vuit anys i això ajuda.
Ara una frase de la teva primera entrevista: “som cultura
popular i cal augmentar els carrers”. Ara ho veus igual?

Tu reivindiques el nou fester, sobretot el que ve d’altres
països i se suma a la festa. Com és aquest nou fester?
Sonarà estrany però és el nou català, que interpreta que la
manera més fàcil d’integrar-se és fent coses com guarnits i
voluntariat, estant amb els veïns.
Què et diu la teva família de Caracas quan els dius que ets
la presidenta de la Festa Major de Gràcia?
Els impacta molt, i per mi és un honor. Nosaltres allà no
tenim aquesta cultura popular, i a mi això em va impactar
moltíssim quan vaig arribar.
Però sí que teniu una forta cultura de comunitat...
Sí, però és diferent. És més limitada al grup familiar, no al
grup social que abarca els veïns. Aquí fem una labor social
amb la gent gran, amb la gent nova que arriba, que al ﬁnal
esdevé una creativitat.
A l’expresidenta, que no va tenir anys fàcils (Covid, atemptats 2017) però que també va gaudir del Bicentenari, li vaig
preguntar per un moment de Festa Major. Quin és el teu?
Recordo molt el primer cop que vaig guarnir el carrer Lluís
Vives, quan vam acabar, que no teníem local... El fet que cadascú tingués una part del guarnit a casa seva i que tot formés un conjunt al carrer era meravellós.
Encara no hem parlat de la part més massiva de la festa:
la programació amb els concerts. Enguany, amb el sotrac
del canvi de gestió i l’entrada d’empreses a la plaça del Sol.
Com heu viscut aquest episodi i quina és la vostra visió?
Realment és un tema que controla més Districte però que
pel que fa a nosaltres, per mantenir els valors de la Festa
Major, hauríem de mantenir la festa amb les entitats del
barri. Hi ha aquesta realitat dels concursos que no podem
amagar ni obviar, però la voluntat és aturar l’entrada d’empreses o almenys trobar l’equilibri.
Si tens temps, com viuràs la teva primera festa com a presidenta i com a festera?
Espero sobreviure! És una tasca molt estressant. Els meus
familiars em diuen que és molta responsabilitat però reconeixen que és un honor. Els meus amics ja no recorden
quan vaig tenir temps de sociabilitzar. Espero que després
de Festa Major pugui tornar a estar amb la família.
Cap a on va la Festa Major?
Crec que cap a créixer sense desbordar-se. Hem de veure quines eines trobem perquè la Festa Major no sigui una
cosa tan massiﬁcada i costarà, però trobarem les eines.
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Summer Vicens:
la visita més deliciosa!
Aprofita l’estiu per descobrir la primera casa de Gaudí amb aquesta
experiència, que inclou un deliciós gelat artesà de mango.
Carrer de les Carolines, 20-26, Barcelona 08012

casavicens

CasaVicens

casa_vicens

El Festigàbal
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Quina sort tenim
Josep A. Torralba
ralba

D

esprés de dos anys desesperants, per ﬁ podrem gaudir plenament de la millor
Festa Major que hi ha enlloc. Ha
estat un temps difícil per la gent
que en forma part al màxim i
també per tots aquells que formem part de la Cultura Popular.
Enguany tornarà tot a ser
com el 2019 i en gaudirem com
a bojos. Guarnits de carrers sencers, concerts a tope, premis,
cercavila, diades castelleres, correfoc, matinades. I l’estrena del
Lleó de Gràcia. Quina intensitat!
També comptarem amb la nova
Junta de la Fundació, a la que
desitgem molta sort, sobretot
tenint en compte que s’apropen
eleccions municipals. Així que
deixem-nos de tonteries, que
mai sabrem quan podem tenir
alguna altra història que ens impedeixi viure aquests moments.
Tampoc hem de perdre les
reﬂexions que ja portàvem fentnos i que amb la pandèmia es
van intensiﬁcar. Continuem
volent massiﬁcació i alcoholització? Combinació que sovint
destrossa la feina de tot un any?
Volem atraure encara més turisme? O la volem més veïnal i
menys alcohòlica, amb un sentit
més propi i amb una visió més
familiar on els concerts tinguin
un altre sentit, potser de menys
quantitat però més qualitat? Jo
ho tinc molt clar! Per sort, ho
podem fer tot: viure-la al màxim
i pensar en el futur. La sort és
que sempre està amb nosaltres, i
això és sagrat i innegociable.

•

El Festigàbal torna amb noves
veus emergents i els projectes
alternatius de músics consagrats
Navarri, Guineu, Bernarda, Boye, Habla de mí en presente, Pinpilinpussies,
Julieta, Yawners, Rodeo i Alavedra, als concerts de l’Heliogàbal a la Sedeta

Albert Balanzà

E

l Festigàbal 2022 torna a
la Sedeta, després de dues
edicions frustrades per negociacions complexes amb
el Districte. Seran dues nits
amb cinc grups més dj ﬁnals. La primera nit arrencarà amb Navarri,
el projecte de Rubén Navarri
(Maldaltura) sobretot amb gent de
Triángulo Estéreo. Després Guineu,
que l’any passat van sorprendre amb
l’àlbum Forats negres i que han fet vídeos amb gent de Rosalía o Nathy
Peluso. Bernarda, el nou projecte
en solitari de Bernat Cuyàs (exHoly Bouncer) rebusca en el berdroom
pop amb aires de El Petit de Cal Eril.
Boye, amb nom d’advocat, és David
Menéndez amb el seu hip hop insolent, i Habla de mí en presente tancaran amb la seva tecnorumba nascuda fa deu anys a Berlín.
La mala hòstia postpunk de
Pinpilinpussies, ara amb nou disc
Hipocondría i temes en euskera,
posa en marxa la segona nit. Julieta,
ara amb Vittara, presenta Dosmilset
i Juji amb el seu pop més ballable.
La sessió seguirà creixent amb l’indie rock de Yawners, liderats sempre per Elena Nieto, i la recta ﬁnal
la protagonitzen gent encara més
consagrada: Rodeo, considerat el
supergrup de PHOAC, B1n0 i Jordi
Mora (vegeu entrevista) i Alavedra,
que mig en broma ja tenen nou disc
i venen de tocar al Primavera.

•

l’entrevista

Rodeo: “Volíem un so que sorprengués;
és electrònic però es pot tocar”
és tot molt casual. El Festigàbal
serà dels pocs bolos que farem.
No us interessa el directe?
Ells sí que n’han fet però jo soc
una rata d’estudi. Jo a l’escenari
no hi soc, de fet; em quedo al so.
No teniu res d’estructura clàssica.
No. Volem tocar el màxim de coses i l’aposta de so és important.
És electrònic però es pot tocar.

PHOAC i B1n0, en una imatge promocional. Foto: Cedida

A. B.

b1n0 i el cantant PHOAC. El disc
es diu Fake friends (Foehn).

R

Com és que t’impliques a Rodeo?
Visc prop de la Bisbal i conec la
música de b1n0, i ens vam fer
amics. Jo havia treballat al disc
de PHOAC. És improvisat...

odeo es defensa com a divertimento però dedica una reverència extrema al so. Sona
a soul americà però és empordanès. Parla Jordi Mora, enginyer
de gravació i mescles, anys vinculat a Musiclan i ara embarcat
en el projecte del duo electrònic

Doncs no ho sembla!
No, ha quedat molt rodonet, però

Se us deﬁneix com un supergrup.
Perquè tenim molts altres projectes però ni molt menys.
Hi ha una reverència pel so.
Volíem que sonés epatat, que sorprengués, i s’aconsegueix. I és netament empordanès.
...amb aires americans.
Sí, perquè hem crescut amb això.
‘Fake friends’ és mala llet?
Sí, estem rebotats. Vaig proposar
‘dol’, però va quedar així.

•
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Pau
Ernest Cauhé
hé
@ernestcauhe
he

P

refereixo una pau injusta a
la més justa de les guerres”.
Ciceró, el primer defensor de la humanitat, potser va
escriure un dels seus preceptes més cèlebres en ple estiueig.
Segur, en un dels seus retirs de
la res publica, que li van permetre cultivar com mai abans la res
privata, ja comptats els seixanta anys. Els assumptes particulars, la cosa més important del
món. Ciceró va deixar el fòrum,
el senat i l’imperi i es va dedicar
a reﬂexionar, a escriure i compartir els deures que el ciutadà
independent, el ciutadà moral,
havia de complir envers ell mateix i envers l’Estat. L’any 44 a.C,
Marc Tul·li Ciceró va fer el seu
testament polític i moral, que
rebutjava les guerres, els abusos
de poder i demanava l’expansió
de la cultura i la tradició.
2066 anys més tard, en Marc,
un home també passada la seixantena, paciﬁsta convençut
però del tot desconeixedor del
llegat del ﬁlòsof romà, passa ﬁl
i agulla per una ﬁlera inacabable de taps de plàstic reciclat.
També ha abatut les guerres
interiors en ple estiu mirant
de fer de la cura personal una
cura comunitària. Aquest guarniment de carrer serà un guariment personal i social. Un
producte de la res privata serà
objecte polític de la res publica.
Ha viscut uns anys penosos de
solitud i dol que s’han afegit a
més solitud i més dol de pandèmia. Mentre enﬁla el decorat
d’una nova Festa Major, aquest
cop de veritat, sap que la celebració tindrà enguany més sentit que mai. Perquè dins seu ha
tornat la serenor i als carrers ja
no es respira la por ni la mort.
Se sent egoista i un punt curt
de mires quan pronuncia la frase, però no la pot evitar quan,
per ﬁ, entra al local una fresca
brisa d’estiu: “si això és guerra,
que no vingui la pau”.
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L’esport
El ciclisme, els escacs i
el tennis taula agafen el
relleu del futbol durant
els dies de celebració
Sense els trofeus Vila de Gràcia de l’Europa per les obres al
Sardenya, sobresurten la pedalada i els torneigs al Centre

Àlex Gutiérrez Pascual

El campionat de
tennis taula arriba
a la vintena edició
a Ros de Olano 9

A

mb les obres del canvi de
gespa artiﬁcial al camp
municipal Nou Sardenya
en marxa, l’activitat esportiva de la Festa major
de Gràcia es queda enguany sense
els trofeus Vila de Gràcia de futbol.
Amb l’absència dels dos clàssics,
agafen protagonisme el ciclisme,
el tennis taula i els escacs, a més
d’un joc de taula que aspira al reconeixement esportiu: el dòmino.
La secció de Tennis Taula del
Centre organitza el Torneig de
Festa Major de Gràcia, que es disputarà divendres 19 d’agost des de
les 10.00 h. El campionat arriba enguany a la vintena edició, tota una
ﬁta per a la secció de l’entitat del
carrer Ros de Olano 9. Fins a un
màxim de 48 persones i cinc reserves poden participar en aquest torneig, que té les categories infantil
(ﬁns als 15 anys), masculina, femenina i per parelles (les parelles poden ser mixtes). El format escollit
és el de diversos grups de participants en què jugaran tots contra
tots. Les dues primeres persones
de cada grup es classiﬁcaran per a
la següent ronda. Els partits es jugaran en eliminatòries al millor de
tres jocs. Les ﬁnals seran al millor
de cinc jocs. Les inscripcions es poden fer ﬁns al 17 d’agost (20.00 h)
al següent enllaç: forms.gle/aRXzRtJeZzKahWPE9.

El Torneig de Tennis Taula del Centre arriba a la vintena edició. Foto: Cedida

els actes
principals

Dilluns 15 d’agost
10.00 h. Pedalada popular Vila de Gràcia. Passeig
St. Joan-Travessera-Escorial-Providència-pl. RoviraRabassa-St. Salvador-Ventallat-Martí-Torrent FlorsEncarnació-Torrent Olla-Travessera-Bailèn-CòrsegaJardinets-Gran-Santa Rosa-Badia-Mateu-Torrent
Olla-Montseny-Pere Serafí-Travessera-Torrent OllaDiluvi-pl. Vila
Divendres 19 d’agost
10.00 h. 18è Torneig Escacs Festa Major de Gràcia. Al
Centre (Ros de Olano, 9). Inscripcions: trespeons.com
10.00 h. 20è Torneig Tennis Taula Festa Major de Gràcia.
Al Centre. Insc.: forms.gle/aRXzRtJeZzKahWPE9

El mateix divendres 19 d’agost
(10.00 h) i també al Centre (carrer
Ros de Olano 9) arribarà una altra
competició veterana del calendari
festiu de la mà del Club d’Escacs
Tres Peons. El 18è Torneig d’Escacs, amb un màxim de 83 participants, es disputarà pel sistema
suís a 7 rondes al ritme de 5+0.
Inscripcions obertes a trespeons.
com.
La primera activitat esportiva en el calendari festiu serà la
Pedalada popular Vila de Gràcia,
que tindrà lloc dilluns 15 d’agost
a partir de les 10.00 h. La travessa en bicicleta sortirà del passeig
de Sant Joan i arribarà a la plaça
de la Vila des del carrer Diluvi, recorrent espais locals tan emblemàtics com la plaça Rovira i Trias i els
Jardinets de Gràcia.
Oberts de dòmino, també al
Centre. La secció de Dòmino del
Centre busca un nou impuls i organtiza dos campionats oberts
per dissabte 20 d’agost en dues
categories: adulta (9.45h) i infantil (17.45h). Informació: elcentregracia.cat/domino.
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El debat de futur

Aquest dos articles són fruit d’una conversa entre els autors després dels darrers esdeveniments sobre
l’organització de la Festa Major d’enguany en la gestió de la Plaça del Folk a la plaça del Sol. Tot i que cadascun
d’ells recull l’opinió de qui els signa, les reﬂexions són compartides [Versió completa a www.independent.cat]
Esteve León, vicepresident de TRAM
Josep Fornés, activista i exdirector del Museu Etnològic

Davant la burocratització de la festa
popular, cal un pensament sensible

L

a Cultura és hemorràgica per deﬁnició,
i necessita un pensament lliure i sensible que sigui capaç de gestionar la crisi que li és inherent. No hi ha projecte
cultural que no impliqui passió. Sense
el pensament crític no és possible una gestió
professional de la Cultura. Per contra, la gestió tècnica i burocràtica sol ser el principal
enemic de la Cultura, car sovint la vergonya
professional sembla no afectar els tecnòcrates. Massa vegades les administracions tenen
buròcrates incrustats en els càrrecs de responsabilitat intermedis, que creuen tenir com
a funció principal contenir les hemorràgies.
Aquest efecte compresa és l’antítesi de la creació cultural i sobretot és el pitjor enemic de la
sensibilitat: la Burocràcia sensible és un oxímoron de dimensions delirants. Si una cosa
incomoda aquest coronelat de la Burocràcia
és la dimensió comunitària de la Cultura. Tot
allò que s’escapa a l’estricte control econòmic
i administratiu és material suspecte per als
buròcrates, és un intrús en l’administració.
Per això desconﬁen de la participació ciutadana, o de la cessió d’equipaments a les
entitats socials i culturals. Per contra els sol
agradar la clàssica contractació de serveis,
la compra i la venda o el lloguer, la còmode externalització, i la boirosa contractació
d’especialistes autònoms... El resultat és una
gradual, però inexorable, neutralització dels
processos de creació, d’experimentació i de
renovació culturals, que paralitzen, en poc
temps, la necessària sensibilitat del coneixement. El pensament sensible és indispensable
per a la generació de coneixement. Imaginar
escenaris de futur vol dir anticipar-se al que
podria venir i construir les condicions per a
que arribi en les òptimes possibilitats d’auto-

El substrat cultural de
la Societat està en els
elencs artístics de les
associacions dels barris
regenerar-se i perdurar. El substrat cultural
de la Societat està en els elencs artístics de les
associacions dels barris, dels pobles, és on viu
la gent corrent: tots nosaltres. Qui actua com
si no fos gent, esdevé un tòxic indesitjable per
aquest ecosistema.
Un tecnòcrata sol utilitzar una terminologia mercantil per referir-se al públic, d’aquesta manera parla d’usuaris o de clients, i els
quantiﬁca estadísticament fent servir el paràmetre de la rendibilitat en termes econòmics
i pressupostaris, i massa poques vegades es
parlarà de la rendibilitat social del coneixement. La Tecnocràcia parla d’equipaments o
de contenidors culturals, gairebé mai fa servir el terme institució per referir-se a un museu, a un arxiu o a un teatre municipal. Les
institucions mereixerien massa respecte, perquè el concepte evocaria alguna cosa durable
o estable. Avui en dia els contenidors es cremen. La governança de les institucions culturals publiques és una de les principals assignatures pendents de les administracions. La
participació de les organitzacions de la ciutadania implicades en la construcció del coneixement és també el repte del present.
PD.: És intolerable el que ha passat amb
l’exclusió del Tradicionàrius de la Festa
Major de Gràcia per la insensibilitat municipal de Barcelona.

•

Els fonaments de la Festa

P

er què serveixen les festes? Antropòlegs i etnòlegs
sempre esmentaran alguns factors: la disrupció entre el treball (dur) i l’oci, la creació d’elements de cohesió social, la creació col·lectiva de rituals compartits que generen identitat comunitària, etc. Quan
un dels trets distintius d’una festa suposa una singularitat
signiﬁcativa respecte les del país o del món esdevé una referència general. És el cas de la Festa Major de Gràcia. De
les festes tradicionals declarades d’interès nacional i del
subgrup festes majors la de Gràcia és potser la primera festa
major urbana, totalment deslligada de les arrels rurals que
en el seu origen impregnen la festa gran dels pobles.
La cultura tradicional –popular- contràriament al que
molta gent pensa té autoria encara que no sigui coneguda o
reconeguda. I les pràctiques que s’han consolidat al llarg de
la història són vives perquè evolucionen a moltes aportacions diverses. És també el cas de
Gràcia. L’origen de la morfologia actual probablement es remunti uns 45 anys enrere, just
en el moment de la reapropiació democràtica després de la
misèria franquista.
En aquest període s’ha consolidat el model a partir de la
reconstrucció de l’organització de les comissions, el creixement extraordinari de les
colles de cultura popular i la participació d’algunes entitats.
Fundació, Coordinadora i Entitats Culturals constitueixen el canemàs organitzatiu de la festa. Quin és el paper de
l’Ajuntament? Subsidiari. Ha de garantir els serveis públics
necessaris; assignar els recursos disponibles i, en alguns casos i a demanda de l’organització, assumir algunes propostes per complementar o innovar algun dels continguts.
Per a fer això calen tres criteris bàsics: coneixement, sentit, sensibilitat. Només el coneixement profund de les arrels
i el desenvolupament de la festa permet idear noves propostes que no la desvirtuïn o assimilin a qualsevol festa major
de qualsevol indret. I qualsevol proposta ha de tenir un propòsit que sigui congruent amb el relat de la pròpia festa. I
per descomptat la sensibilitat necessària perquè l’activitat i
la ﬁnalitat sigui capaç d’integrar-se simbiòticament amb el
teixit organitzatiu viu de la Festa Major.

Gràcia és la
primera festa
major urbana
deslligada
d’arrels rurals

•
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CORRANDES DE LA FESTA
MAJOR DE LA VILA DE GRÀCIA
Ha passat un altre any,
som a agost del vint-i-dos,
sonen gralles i tabals,
torna la festa major!
El món sempre va girant
i amb ell, la nostra Gràcia,
entre guerres i pandèmies,
vet aquí quanta desgràcia!
Com que no som pessimistes
no volem cridar el mal temps.
Per això volem que totes
celebrem un fet immens.
Això és tota una setmana
de trobades i saraus
amb carrers engalanats
per enlluernar els babaus.
Però hi ha unes quantes coses
que us voldríem comentar.
No tot són flors i violes
en aquest sofert veïnat.
Hi ha problemes que gaudeixen
de llarga longevitat
i que el nostre ajuntament
no ha volgut solucionar.
Si no ha pogut o no ha volgut
sí que ha sabut claudicar.
Ja sigui el districte
com el govern de la ciutat.
I és que ara no sabríem
per quin tema començar
de tants com n’hi ha pendents
i no troben el trellat.
Els turistes ens ofeguen
quan venen tots en ramat
ocupant carrers i places
i exigint prioritat.
Els apartaments turístics
són a sa disposició,

ignorant que això provoca
l’alta gentrificació.
Mentrestant, la gent del barri
lluita per trobar un lloc
on viure tota tranquil·la
sense pagar un lloguer d’or.
I si okupen una casa
perquè no hi ha més remei,
arriben els de la BRIMO
amb totes les de la llei.
Una llei que no és justa,
i totes ho reconeixen,
però no en fan cas i diuen
que tan sols l’obeeixen.
Què en direm dels serveis públics?
Si l’habitatge ennuega,
sanitat i ensenyança
són altres fronts de la brega.
Ara no tan sols es tracta
de saber si et guariran
ho si hi haurà un bon mestratge.
La qüestió va més enllà.
Perquè caldrà que endevinis
quina llengua empraran
els que t’ensenyin i cuidin
si no xerren català.
Són els jutges qui ens ordenen
quin idioma hem de parlar.
Vivim en una colònia
sota un règim militar?
Tanmateix diuen que hi som
amb un govern deliciós:
el més progre de la història,
que és el més trampós de tots.
Però no fugim d’estudi
i parlem del nostre entorn.
Hem de fer una parada
a la xarxa de transports.

Independència a la festa!
Independència a la vila!

Doncs hi ha una empresa que mana
molt més que l’ajuntament:
Una màfia coneguda
amb el nom de TMB.
Són ells els qui decideixen
com circularà el bus,
menystenint allò que volen
tots aquells que en fan ús.
I no oblidem el nou metro,
que fa anys que és aturat,
amb una tuneladora
rovellada i feta un nyap.
El cas de l’Abaceria,
allò que era un mercat,
ha esdevingut una història
que mai no podrà acabar.
Què hem de fer amb la ferralla,
amb tots aquells ossaments?
Omplim tot l’espai de joia,
de parades i de gent!
Passem ara al Tres Lliris,
casal lluitat pel jovent.
Molts polítics triarien
fer-ne un desallotjament.
Perquè confonen conceptes:
diuen “participació”,
i apliquen un despotisme,
d’esquerres, que és més bufó.
Si amb això no en tenim prou
més problemes han tornat,
com ara el de les rates,
passejant amunt i avall.
I també hem de plorar
pel nostre estimat equip
que ha baixat de divisió.
L’Europa ens fa patir.
Hem deixat per al final
un tema molt important

que afecta com a mínim
a mitja comunitat.
Les dones hauríem de viure
amb total seguretat,
sense agressions ni abusos
ni cap mena d’entrebanc.
Tant se val festa major
o revetlla o carnaval.
Hem de fer el que vulguem
qualsevol dia de l’any.
Compartim de bona gana
el dret a ser respectat
amb totes les minories,
sexuals o racials.
Especialment recordaríem
els que viuen al carrer,
que a la vila no són pocs
i sempre van els darrers.
Els darrers d’un sistema
que no té cara ni rostre,
però que sempre condemna
els que es queden sense sostre.
Perdoneu la demagògia
i la poesia barata.
Així és diuen les veritats,
d’una forma estripada.
Que tingueu molt bona festa,
sense pluja ni ventada,
que gaudiu del millor temps
i lluïu les vostres gales.
Que no us molestin la bòfia
ni els guiris entrompats,
perquè la farra és vostra
i no d’uns passavolants.
Si no importa que ho diguem
passeu-vos per una plaça,
la del Raspall per més senyes,
on us hi esperem amb ganes.

Independència als PPCC!
Independència a la vida!

