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Bona Festa Major!
Estem preparats. Ja ho tenim tot a punt per-
què el 21 d’agost Granollers comenci a viure 
en blanc i blau. Han estat molts mesos de 
feina, hem cuinat la Festa Major des de Roca 
Umbert i ja tenim tots els ingredients per-
què la 27a edició de la Festa Major de Blancs 
i Blaus sigui un èxit. La maquinària està en 
marxa, les colles, preparades i la ciutadania 
només espera diumenge, després del Repte, i 
en el moment que sona la primera Guimba-
da, posar-se el mocador blanc o blau al coll i 
no treure-se’l fins el darrer dia de festa ma-
jor. Seran nou intenses jornades que viurem, 
nit i dia, per fer de la nostra festa la més so-
nada i seguida. 

Tenim la convicció que la nostra és la millor 
festa, la que fem amb seny, sense perdre cap 
engruna d’il·lusió i plena d’emocions que ens 
faran estar presents als carrers i a les places. 
Conquerir nous espais i omplir-los de blanc i 
blau. Els nostres colors, els que donen sentit 
a la nostra juguesca, sempre seguida apassi-
onadament i amb civisme. 

Tenim preparada una festa major plena d’ac-
tes, 180, i plena de novetats. Activitats pen-
sades per a petits i grans, que conviden a 
participar intensament. No val cap excusa, 
rellegiu un programa que dia a dia us capti-
varà i descobrireu que la nostra festa major 
està feta a mida, per no decebre a ningú, per-
què tothom s’hi senti identificat. Ja ho sabeu 
Granollers fa festa i no pensa en l’endemà. 
Vivim plenament la Festa Major de Blancs i 
Blaus! La Festa Major de Granollers!

Visca els Blancs!
Visca els Blaus!
Visca la Festa Major!

Josep Mayoral i Antigas
alcalde de Granollers

Alba Barnusell i Ortuño
regidora de Cultura

David Fiérrez Orozco
cap de colla dels Blancs

Esteve Plantada Hermoso
cap de colla dels Blaus

POWOWO ER

Ajuda en Galí a trobar les seves rajoles i les paraules de la festa!

Troba les 
diferencies 

entre el 
Basser i en 

Yoshi

Troba, com a mínim, les paraules:
Blancs, Correaigua, Callau, Galí, Rajol, 
Porxada, Estirada, Passada, Veredicte
T R I E B U C I N S T A E J P
U C A I V E R E D I C T E T A
F E D Q U I V U B R O S X I M
A C E C P A C T O B L A N C S
L U C I O B I C I T A D O A U
I R M P O R X A D A G R E L Z
Z A U R T C R F E C A O N L I
E J C A W B O E S D V P Q A E
P O I B U C M O A X E I S U P
A L T O V P E R Z I P B N A A
F K U C A L I J D S G O W O S
R O B W I T A M L O P U D A S
B S A G S P O I N E T X A Q A
T I F E V U D E O R G S E M D
A X O H J L A B G A L I O F A

Quan en Pep Callau digui la paraula “Blancs” el darrer diumenge des 
del balcó de l'ajuntament

Objectiu del joc:

Material necessari, tot de color Blanc:
Guanyar la Festa Major de Granollers

Mocador, samarreta, ronyonera, ulleres, jersei i got de Festa Major 

Normativa:
Seguir el programa de Blancs
Involucrar-se en tots els actes proposats per la colla dels Blancs
Cantar la cançó del Correaigua sempre que es pugui
Participar com a Blanc a les proves de competició de la Festa Major
Convidar a tothom a fer-se Blanc
Quan s'acabi la beguda tornar a omplir el got a qualsevol barra dels Blancs
No dormir gaire
Sobretot: NO CANVIAR MAI DE COLOR!!!

Penalitzacions:
Si animes a l’altre colla no guanyaràs la Festa Major
Si consumeixes a les barres que no són de les colles, pot ser que l’any 
vinent no hi puguis tornar a jugar

Final del joc:

a la Festa Major 2010 de la Colla dels Blancs
Instruccions per a jugar 
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El model de la Festa Major de Granollers, el que marquen 

les colles de Blancs i Blaus, s’ha convertit en un tret dife-

rencial i característic de la ciutat. De fet, en els últims anys 

s’ha estès per tot el país i més d’una vegada se n’ha parlat 

com una de les més importants. Els noms de Blancs i Blaus 

s’han fet coneguts arreu, però encara hi ha més elements 

que fan de Granollers una ciutat privilegiada dins de la cul-

tura popular i tradicional: el seu bestiari festiu.

El toc d’inici, el primer diumenge de festa major, dóna el 

tret de sortida a la festa, els grallers es desplacen de la pla-

ça de la Porxada fins a la plaça de la Corona per anar a bus-

car la cercavila, que farà tot un recorregut fins a tornar al 

centre de la ciutat. Blancs i Blaus treuen tot el bestiari per 

mostrar-lo: serà la primera sortida i l’inici de molts dies de 

festa en què les seves aparicions seran habituals. 

La primera cercavila ens condueix al Repte. La colla gua-

nyadora de l’any anterior desafia l’altra a guanyar la festa 

major.

En un total de 15 minuts per colla, Blancs i Blaus desvelen 

de la manera més original possible part dels actes que 

formaran part del programa.  Després del Repte, sona la 

Guimbada, la cançó de la Festa Major de Granollers: és el 

moment de posar-se el mocador, ja sigui blanc o blau.

UNA FESTA MAJOR 
AMB NOMS PROPIS
granollers té un bestiari festiu ben consolidat, 
que combina foc, aigua i espectacle
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El basser 
l’ofici de rajoler ha penetrat en la tradició popular granollerina i així 
queda palès quan es repassen els noms del bestiari festiu de la ciutat. 
Basser era el nom que rebia, a les bòbiles i als forns, l’encarregat de 
barrejar el fang amb l’aigua. En aquest cas, Basser també és el nom 
del drac de la colla dels Blancs, que llença aigua per dos punts situats 
a la boca i a la cua. Segurament el Basser és un dels pocs elements 
festius que juga amb l’aigua en comptes del foc. I és que Granollers 
ha estat pionera a introduir l’aigua a la festa. El correaigua, també 
nascut de la colla blanca, ha estat un dels elements que ha conver-
tit la festa en referència dins del folklore popular català. El Basser 
és present tant al correigua nocturn com en l’infantil, i ruixa des 
de 1993. Té música pròpia, composta per Jordi Mompart i estrenada 
l’any 2005 en l’acte Inundem la Porxada.

Els Tritons
Els Blancs, l’any 2005, van estrenar els Tritons, elements que acompa-
nyen el Basser llançant aigua. El seu origen és un capgròs de la colla 
blanca en forma de tritó, que animava el correiagua infantil. Els Tri-
tons, els primers dracs d’aigua de Granollers, són deu personatges que 
van equipats amb motxilles per ruixar i bastons musicals. Van tots 
negres, calcen espardenyes i porten una capa llarga.

La Guspira
El foc és sens dubte un component importantíssim a tota festa major. 
Granollers no  queda enrere: les colles de Blancs i Blaus, i de Diables 
reparteixen espurnes per tota la ciutat els vespres i les nits festives. 
Un dels elements de foc més clàssics de la colla dels Blancs és la Gus-
pira, que té forma de gralla i cinc punts de foc dobles. Surt al carrer 
abans del correfoc de divendres i dissabte, i ofereix un ball, que alter-
na amb la Gralla de Foc dels Blaus. L’any 2003, Jordi Mompart en va 
compondre la música, per a gralla i timbal. El seu nom va ser escollit 
per votació popular entre tres propostes: Guspira, Morgana i Follia.

La Cuca i les Cuquetes
La colla dels Blancs també ha dedicat una bèstia als més petits. Es tracta 
de la Cuca, que balla gràcies als moviments que des de dins fa la quitxa-
lla blanca al ritme de la música. També pot actuar com a element de foc, 
amb dos punts col·locats a la boca. Xavier Pesas i Jordi Rodríguez van cre-
ar la Cuca l’any 1987, pensada per despertar la festa dels Blancs, el primer 
dia de Festa Major. Des de 1996, les Dames de Foc són les encarregades 
de desvetllar la Cuca. El 2005, la bèstia va tenir dues filles: les Cuque-
tes, que l’acompanyen en el seu despertar, portades per nens d’entre 2 
i 5 anys a la cercavila infantil. Totes dues les va construir la Dolors Sans.

La Neus blanca
Tot i que la Neusblanca es va crear l’any 2005, el seu origen es remunta als 
inicis de festa major. L’any 1983, la colla blanca va presentar la seva patrona, 
la Blanca Neus. Es tracta d’un gegant que als seus peus té la Pedra de l’En-
cant. És present a diverses actuacions i compta amb diferents facetes, la 
més innocent i la més atrevida, per adaptar-se al públic de cada moment.

La Cabra
Originàriament la Cabra acompanyava les begudes de la Mala Llet i el 
Bon Rotllo, la primera per a adults i la segona, per a infants. Arnau Tintó 
i Gerard Serrano la construeixen l’any 1998 per substituir la cabra au-
tèntica que va acompanyar l’aparició d’aquest refrescos. Actualment, la 
Cabra surt a les cercaviles obsequiant els més petits amb Bon Rotllo per 
beure. Els portadors van vestits de pastors amb faixa i sarró.

El gegant Tirant i la gegantona Paula
Aquest gegant es va crear l’any 1993 i el seu nom fa referència al cava-
ller Tirant lo Blanc, de la novel·la de Joanot Martorell. El gegant Tirant 
vesteix com un rajoler, camisa de quadres i faldilla blava, tot i que can-
via la indumentària en funció dels anys. Dos anys després de l’estre-
na del gegant Tirant, el 1995, es va construir la gegantona Paula, que 
l’acompanya. El Tirant i la Paula surten a les cercaviles i els portadors 
són els més petits de la colla blanca; els que no són portadors els acom-
panyen amb la música.

EL BESTIARI BLANC COMBINA AIGUA I FOC
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EL FOC, TRET DISTINTIU DEL BESTIARI DE LA COLLA BLAVA

Els toros embolats
Si hi ha alguna cosa que recorda que els orígens de la colla de Diables 
es troba entre els Blaus és el seu bestiari, especialment marcat pel foc. 
Els toros embolats en són un exemple. Van sortir per primera vegada 
al carrer l’any 1983, però quinze anys més tard membres dels grups Ga-
bitos i Penya del Garrafon, de Blaus, els van tornar a construir. Els seus 
noms són Afgano, Molaria i Provechoso. I com que no hi ha toros embo-
lats sense encierro, el de Granollers se celebra el dijous, després del pre-
gó de Festa Major. L’any 2000 Ricard Vallina va crear el Gabito Valiente, 
una peça musical que sona durant l’activitat.

Vaca Divina i els seus fills: 
Fogosa, Trastu i Quemao
La Vaca Divina també ha nascut dels grups Gabitos i Penya del Gar-
rafon de Blaus. La seva funció és acompanyar els tres toros embolats 
fins a la plaça i anar-los a recollir. L’any 2008 va ser mare de tres torets: 
la Fogosa, el Trastu i el Quemao. El dimarts de festa major fan el seu 
propi encierro.

La Gralla de Foc
La Gralla de Foc és l’element blau que comparteix ball amb la Guspira, 
just abans dels correfocs. Els Blaus la van estrenar per celebrar el desè 
aniversari de la Festa Major de Blancs i Blaus. Es tracta d’un element 
amb forma de cap de gralla i banyes.

Els Draguets 
Els Blaus més petits també tenen el seu propi bestiari: els Draguets. 
Els treuen al carrer nens i nenes de 3 a 6 anys durant la cercavila d’inici 
de festes i la infantil. Van sortir al carrer per primera vegada l’any 1996 
i el 2004 van estrenar ball i música pròpia, creada per Anna Córdoba.

La Guita i la Guita Xica
La Guita neix el 1987 al local de l’associació de veïns de Sant Miquel. 
Un any més tard, Lurdes Duñó, Rosa Guitart i Josep Nogués remodelen 
l’element, que actualment apareix en alguns actes organitzats per la 
colla blava. I la novetat pel que fa al bestiari dels Blaus és el naixement 
de la Guita Xica, la filla de la Guita. Aquest serà el primer any que sortirà 
als carrers per Festa Major.

Farras
Aquest element és del grup Blautufarra de Blaus, format per joves d’en-
tre 16 i 22 anys. L’any 2007, el van idear els Artristras de la Garriga i la 
intenció era fer-lo sortir sobretot de nit. El cas és que des d’aleshores ha 
tingut molt èxit entre els nens i nenes i en Farras també apareix a actes 
infantils i a les cercaviles diürnes, a més d’acompanyar els rajolers fins 
al Palau d’Esports. La seva aparició estel·lar sempre és el primer dissab-
te de festa major. Aquest any, per exemple, participa en una trobada 
d’elements festius articulats, batejada com Els col·legues d’en Farras. 
Té cinc punts de foc: un a cada mà, un a cada espatlla i un altre al cap.
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La tradició dels rajolers ha quedat palesa a la Festa Major de Granollers. Un altre dels elements més coneguts és el Bailo, una barreja de capgròs i cavallet. 
La colla dels Blaus va encarregar construir-lo al taller Sarandaca l’any 1991. Bailo és el nom que rebia l’aprenent de rajoler, per tant la colla ha volgut retre 
un nou homenatge a aquest ofici tan lligat a la ciutat. És l’encarregat d’obrir i portar el foc als correfocs, i de revisar i encendre la traca dels mil metres.
A més, el Bailo té una música pròpia, el Toc del Bailo, creada per Pitu Andreu i interpretada pels timbalers de la colla de Diables.

El Bailo
UN APRENENT DE RAJOLER ENCARREGAT DE L’ENCESA DEL FOC

Els Capgrossos Vells 

Un altre dels balls del pregó és el que fan membres de l’Esbart Dansaire amb els Capgrossos Vells des de 2003, any en què Ricard Vallina va fer una música 
pròpia per a aquests elements. La procedència dels Capgrossos Vells es desconeix, tot i que se sap que van ser construïts al taller El Ingenio de Barcelona. 

El pregó dóna de manera simbòlica el tret de sortida definitiu a 
la Festa Major, que organitza la colla guanyadora de l’any an-
terior. Aquest és un dels actes més importants perquè aple-
ga gairebé tots els elements festius de Granollers. L’inici el 
marca la primera tronada, que es fa a la plaça de l’Església 
i deixa pas a una cercavila, que comença a la plaça de la 
Porxada fins a la plaça de la Corona, on es recull el prego-
ner. Tots els elements festius i les colles continuen la cer-
cavila de nou cap al centre de la ciutat.

Una vegada les colles, els gegants, els capgrossos, el Colom, 
el Drac,... arriben a la plaça, els Xics de Granollers fan el pilar 
de quatre caminat fins al balcó de l’Ajuntament, on les autoritats

recullen l’enxaneta, i després comencen els balls de lluïment. 
L’instant en què l’enxaneta arriba al balcó i els gegants fan el 

ball de lluïment és sens dubte un dels més emocionants de 
tota la festa: tothom aguanta la respiració d’emoció perquè 
tot surti com està previst. 

El Colom i el Drac tanquen el lluïment i arriba l’hora més 
esperada: el pregó, que es fa des del balcó. Cada any és di-
ferent i la colla guanyadora de l’any anterior busca l’origi-

nalitat, moltes vegades apostant per un to reivindicatiu i 
irònic, sense perdre el sentit de l’humor. Després, la Big Band 

torna a fer sonar la Guimbada, un cop inaugurada oficialment 
la festa major.

GEGANTS, CAPGROSSOS, DIABLES I CASTELLERS
PECES FONAMENTALS DEL PREGÓ
El pregó dóna de manera simbòlica el tret de sortida definitiu a 
la Festa Major, que organitza la colla guanyadora de l’any an-

-

Una vegada les colles, els gegants, els capgrossos, el Colom, 
el Drac,... arriben a la plaça, els Xics de Granollers fan el pilar 
de quatre caminat fins al balcó de l’Ajuntament, on les autoritats

recullen l’enxaneta, i després comencen els balls de lluïment. 
L’instant en què l’enxaneta arriba al balcó i els gegants fan el 

ball de lluïment és sens dubte un dels més emocionants de 
tota la festa: tothom aguanta la respiració d’emoció perquè 
tot surti com està previst. 

El Colom i el Drac tanquen el lluïment i arriba l’hora més 
esperada: el pregó, que es fa des del balcó. Cada any és di
ferent i la colla guanyadora de l’any anterior busca l’origi

nalitat, moltes vegades apostant per un to reivindicatiu i 
irònic, sense perdre el sentit de l’humor. Després, la Big Band 

torna a fer sonar la Guimbada, un cop inaugurada oficialment 
la festa major.

Els gegants, elements de tradició
No hi ha poble o festa major que 
no tingui els seus propis gegants, 
estructures immenses que recor-
ren els carrers lluint les seves mi-
llors gales. A Granollers aquestes 
estructures tenen nom propi, són 
en Cosme i la Damiana, una pare-
lla que s’ha pogut veure totes les 
edicions de la festa gran, des de 

1986. La història d’aquests gegants és ben curiosa. La ciutat els va ad-
quirir a la Casa Closa de Sabadell l’any 1963. L’any següent, però, van de-
saparèixer i van estar extraviats durant 18 anys; el 1982 van ser trobats i 
restaurats. En Cosme i la Damiana acompanyen l’Esteve i la Plàcida, noms 
del patró i copatrona local, respectivament. J.M. Diumant els va construir 
l’any 1968, però eren massa pesats i van quedar aparcats fins que l’escul-

tor Ramon Aumedes els va restaurar l’any 1987. Des d’aleshores partici-
pen a la cercavila del pregó i surten el dissabte de festa major. 

EL BALL MÉS EMOTIU DEL PREGÓ
Per a qualsevol persona seguidora de la festa major granollerina, un dels 
moments més emotius és el ball de lluïment, que fan les dues parelles 
de gegants en el pregó.  Tots quatre es belluguen al ritme del ball de Gi-
ravoltes, una peça escrita pel músic Martí Ventura l’any 1988. En Cosme, 
la Damiana, l’Esteve i la Plàcida es mouen al ritme de pasdoble a la plaça 
de la Porxada, una música que acaba donant pas al silenci absolut dels 
espectadors mentre miren com les dues parelles de gegants es tomben 
per incorporar-se de nou amb els mocadors blanc i blau lligats al coll. El 
ball de lluïment, creació dels Geganters de Granollers, es va estrenar l’any 
2005, conjuntament amb la nova vestimenta dels gegants confecciona-
da pel taller Sarandaca.

Anselm Clavé, 63
Tel 93 870 02 75
Fax 93 870 78 04
08402 GRANOLLERS

Joan Prim, 129
Tel 93 860 66 46
08401 GRANOLLERS

Major, 28
Tel 93 865 00 94
08140 CALDES DE MONTBUI

fito@fitocomunicacions.com

Promoció vàlida del 20 al 29 d’agost
a La Botiga de Festa Major.

Promoció vàlida del 20 al 29 d’agost
a La Botiga de Festa Major.

val descompte
3 euros

val descompte
2 euros

Vàlid per la compra del Festiari
de la Festa Major de Granollers

Vàlid per la compra d’un CD de 
les músiques de la Festa Major
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El  Colom
El Colom és un dels elements que més identifiquen Granollers i la festa major. Des de 1982, quan es va construir en homenatge a 
Gregori Resina, obre la cercavila de balls i entremesos d’inici de festes i la trobada de gegants. L’actual es va estrenar l’any 2003, ja 
que l’original estava molt malmès. Al principici, el  portaven noies blaves, tot i que ara hi ha portadors de tots dos colors. El Colom 
balla a la plaça de la Porxada en la cerimònia del pregó, al ritme de la música composta per Felip Andreu l’any 1992.

El  Drac
El Drac és un dels elements de foc més espectacular de la Festa Major de Granollers, que neix per iniciativa de la colla de Diables l’any 
1990. Es tracta d’un drac de tres caps, que surt a ballar entre el correfoc i el correaigua amb música de Lluís Soler. Aquest no és l’únic 
drac que té Granollers. Ara fa nou anys, el taller Sarandaca en va construir un altre de més petit, que surt a la cercavila i al correfoc 
infantil, el dimarts i  dimecres de Festa Major. També participa al correfoc jove, el dijous després de la cerimònia del pregó. L’any 2002, 
Jordi Mompart va escriure’n la música del ball. Com s’ha destacat abans, el Drac neix dels Diables, una colla que pren protagonisme 
durant els dies de festa major. Un grup creat l’any 1985 per iniciativa d’alguns membres de la colla dels Blaus. Hi ha tres colles: la gran, 
que participa al correfoc de divendres i dissabte, la jove, que participa al correfoc de dijous, i la infantil, que participa al de dimecres. 

A la Festa Major de Granollers hi ha proves puntuables que decanten el ve-
redicte final cap a Blancs o Blaus. La passada de rajoles i l’estirada de corda 
són algunes de les més importants, tot i que la que aplega més gent i sim-
bolitza els orígens de la festa és el concurs de rajolers.
El diumenge a les sis de la tarda les dues colles es preparen per a la cerca-
vila i l’acompanyament dels dos rajolers fins al Palau d’Esports. Ni la calor 
habitual d’aquesta època dissuadeix els seguidors de les dues colles. I és 
que el darrer dia tothom fa l’esforç final per defensar el seu color. Com diu 
la Guimbada: “Granollers fa festa i no pensa en l’endemà”. 
L’acompanyament dels rajolers és tot un clàssic perquè els ànims de les colles 
són essencials per guanyar la prova, que comença a les set de la tarda i dura 
unes dues hores. Durant aquest temps hi ha tres tongades per aconseguir fer 
el màxim de rajols possibles. 
En la tasca d’engrescar els rajolers hi ha dos elements claus: Galí i Biscarri. 
Aquests dos noms van directament vinculats als protagonistes del concurs. 
Galí és el cognom que ha defensat el color blanc des del naixement de les 

colles i Biscarri ha fet el mateix amb el blau fins a 2003. Tots dos, rememorant 
la juguesca de 1897.
El paper d’aquests dos personatges els ha convertit en mereixedors de dos 
gegants ben especials, tots dos construïts per l’escultor Aumedes. El primer 
es va fer l’any 1989 i representa el rajoler Joan Josep Biscarri, que ha parti-
cipat al concurs els anys compresos entre 1985 i 2003. Des d’aleshores el 
substitueix Miquel Locubiche.
El taller Sarandaca va construir en Galí un any després, el 1990. El nom 
d’aquest gegant fa referència a Amador Galí, rajoler blanc de 1985 a 1996, 
en què el va substituir el seu fill Jordi Galí. Aquest rajoler també té dedicat 
un capgròs –l’únic de la colla blanca-  que surt a les cercaviles, a la passada 
de rajoles i la rajolada. 
Tots dos gegants surten al carrer en diverses ocasions durant la festa, però 
el moment més esperat és la cercavila des de la plaça de la Porxada fins al 
Palau d’Esports, que s’omple de gom a gom per viure l’última prova puntu-
able i la més emblemàtica. 

CONSOLIDATS  DE  LA  FESTA  MAJOR  DE  GRANOLLERS
ALTRES CLÀSSICS

DE  LA  BÒBILA  A  LA  FESTA
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Ramon Aumedes
ESCULTOR DEL TALLER SARANDACA, DE GRANOLLERS
Si hi ha un nom a Granollers que vincula la cultura popular amb l’art 
és el de Ramon Aumedes. Ell és el creador de la major part del bestiari 
de la ciutat, una feina que ha fet amb molta implicació perquè també 
participa ben activament a la festa major. 

La veritable passió de Ramon Aumedes és l’escultura, però té molt clar 
que “això no dóna de menjar”. Des de ben petit tenia aquesta idea al 
cap: volia fer Belles Arts a l’escola Massana de Barcelona i especialitzar-
se en escultura, però els seus pares van insistir perquè provés la pin-
tura. Una proposta que va acceptar en un 
primer moment per després dedicar-se a 
la seva autèntica devoció.

Natural de Guissona (Lleida), Ramon Au-
medes es va traslladar a Barcelona cap a 
l’any 1964. El destí l’ha portat a Vilanova 
del Vallès i després a Canovelles, a Can Duran, on resideix. Tot i així, 
reconeix que tota la vida social la fa a Granollers, on té el taller Saran-
daca, situat a Roca Umbert - Fàbrica de les Arts. Durant molts anys, 
però, ha tingut el taller a l’antiga fàbrica de Can Comas.

És ben veritat que pensar en gegants, capgrossos i dracs a Granollers 
és pensar en Ramon Aumedes. La seva creació gira al voltant del taller 
Sarandaca, la seva dona Francina Morella, va deixar la feina de mestra 

per obrir el taller cap a l’any 1980. Recorda que el primer gegant el 
van fer per sortir a la festa major del seu barri de Canovelles i després, 
quan van instal·lar el taller a Granollers, els va arribar el primer encàr-
rec: recuperar els gegants de la ciutat. 

A partir d’aquí, no han parat i el seu nom s’ha fet conegut a tot Cata-
lunya, el País Basc,... i fins i tot a altres indrets d’Europa. Ramon Aume-
des i el taller Sarandaca s’han fet un nom dins del món de la cultura 
popular. “El meu pare, després de la guerra, va impulsar la recupera-

ció de la tradició catalana i a mi sempre 
m’havia quedat la idea de fer gegants”. 
I aquest caliu familiar s’ha fet palès a la 
seva feina. En primer lloc, el taller Saran-
daca rep aquest nom perquè és el que 
tenia casa seva a Guissona. Cal  destacar 
que amb el pas dels anys s’hi han incor-

porat els seus tres fills: en Pol, la Joana i la Mar, tot i que ho compagi-
nen amb altres professions; han heretat, però, el vessant més artístic 
dels Aumedes Morell. Les festes majors creixen i la feina augmenta, 
per això compten amb una altra treballadora, la Glòria Morató. Això 
sí, tots defensen que la tradició no pot estar renyida amb l’art. Cada 
capgròs, gegant o drac ha d’estar cuidat fins a l’últim detall. Aquest és 
el seu principi més important.

qüestionari...
Blanc o blau? 
Blau, tot i que també treballo per a la colla dels Blancs. No distingeixo 
perquè és la meva peça.

A banda de crear la major part de les bèsties, participa activament
a la Festa Major de Granollers? 
Sí, formo part dels grups dels Blaus McHagum i Fòssils, i la Francina,
de Dones de Dena.

Què ha de tenir en compte un bon escultor a l’hora de crear una bèstia? 
El més important és l’equilibri i el pes de cara als portadors. S’ha de 
plantejar des del punt de vista d’una escultura.

Quina bèstia li ha portat més maldecaps? 
La primera que vaig fer, el Drac de Granollers, el de tres caps. 

De quina se sent més satisfet? 
M’agraden tots. Són com fills, tot i que no sap greu que marxin del taller 
perquè els altres li donen vida. El més bonic és anar a l’estrena.

Creu que Granollers és un punt de referència 
pel que fa a bestiari festiu?
I tant, és referent pel model de festa major. S’hi veuen els gegants, el 
bestiari propi de la ciutat i el de cada colla. Això és important i molta gent 
té Granollers com a referència.

“ Quan sigui gran
 faré gegants”
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ELS ESPECTACLES
AL PARC DE TORRAS VILLÀ

dimecres 25 d’agost • 22 h dijous 26 d’agost • 23 h

I per no parar de ballar, de dijous a dissabte, a 
l’escenari situat a l’av. del Parc trobareu música 
per acomiadar, com cal, cada dia de festa major.

dijous 26 d’agost
01.00 h  Ball amb l’Orquestra Cimarron
divendres 27 d’agost
01.00 h  Concert amb El Niño de la
 Hipoteca i Costo Rico
dissabte 28 d’agost
01.00 h  Concert amb Gino Diamantini  
              i  Víctor Elèctric Band

CINEMA FAMILIAR

Pluja de mandonguilles
Flint Lockwood és un jove inventor que somia en 
crear quelcom que millori la vida de tot el món. 
Quan la darrera màquina de Flint, dissenyada 
per a transformar l’aigua en menjar, destrueix 
accidentalment la plaça de la ciutat i s’eleva fins 
als núvols, tem que la seva carrera com a inven-
tor s’ha acabat. Però succeeix un fet inesperat: 
hamburgueses amb formatge comencen a cau-
re del cel. La seva màquina funciona! El menjat 
climàtic és un gran èxit, i Flint es fa amic de Sam 
Sparks, la noia del temps que arriba al poble per 
a cobrir el que ella anomena “el fenomen mete-
orològic més gran de la història”. 

ESPECTACLE DE DANSA-FLAMENC AMB LA

Cia. Jesús Cortés
El cos de dansa format per ballarines amb edats 
compreses entre 16 i 26 anys i un primer ballarí 
Jesús Cortés, ens presenten un espectacle que 
combina el clàssic espanyol amb el rigorós direc-
te d’alguns “palos” del flamenc i petites pinzella-
des dels músics que els acompanyen. Faran un 
recorregut per tots el “palos” del flamenc (colom-
biana, alegrías, soleá, siguirilla, bulería, fandan-
gos, tangos,...), populars sevillanes i rumba, amb 
una gran varietat coreogràfica i de vestuari.

divendres 27 d’agost • 21 h

NIT D’HAVANERES I CANÇÓ DE TAVERNA AMB

Els Tranquils i Port-Bo
AMB CREMAT DE ROM

Les havaneres que es feien a la plaça de Can Tru-
llàs canvien el format i es converteix en un espec-
tacle, al Parc de Torras Villà, que combina hava-
nera i cançons de taverna a càrrec d’Els Tranquils. 
Format a Osona i especialitzat en cançó popular 
i tradicional catalana interpreten cançons de ta-
verna, satíriques i humorístiques que s’alternen 
amb temes de balada més lírics. Els acompanya-
ran el grup Port-Bo de Calella de Palafrugell que 
interpretaran un repertori format per havaneres 
clàssiques i noves, valsos mariners, balades, bole-
ros, sardanes, cançó catalana,....

dissabte 28 d’agost • 23 h

 Espectacle de teatre amb

Pep Plaza
Pep Plaza, des de fa 15 anys, presenta un especta-
cle en format de monòleg on van apareixent di-
ferents personatges de la vida política, esportiva, 
social, musical... L’humorista personalitza cada 
actuació amb un espectacle molt senzill: dalt 
l’escenari:el tamboret, una guitarra, el micròfon 
i el Pep. 

diumenge 29 d’agost • 17.30 h

Espectacle familiar de circ amb

KD Circ
KATAKRAK és un espectacle pluridisciplinari, di-
rigit a tots els públics, sense text. Dos personat-
ges insòlits entren a escena per regalar-nos una 
hora del circ més autèntic. Ell, pallasso maldestre, 
acròbata excèntric i equilibrista desequilibrat. 
Ella, pícara il·lusionista, simpàtica perfeccionista 
i alquimista de la gravetat. Circ ple d’humor i mà-
gia, entrelligat amb un fil teatral i musical. Acro-
bàcia, cascades, cèrcol aeri, malabars, equilibris, 
corda volant i clown. Tot plegat fan de Katakrak... 
Simplement Circ!!! 

Concerts
A L’AVINGUDA DEL PARC
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Nit de Sant Joan

Per la Festa Major,
TEATRE, SARSUELA I UN MUSICAL

el teatre auditori de granollers conjuntament amb el teatre de ponent han 
organitzat tres espectacles teatrals, un musical i un espectacle de màgia, a 

part de la tradicional sarsuela i els dos concerts de música de cambra de festa 
major. les actuacions tindran lloc entre els dies 24 i 29 d’agost.

La doble vida d’en John Gigantes y cabezudos Desiguals  Cazando Gamusinos
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El musical Nit de Sant Joan de Dagoll Dagom, inaugurarà la programació especial 
de Festa Major al Teatre Auditori de Granollers, dimecres 25 i dijous 26 d’agost a 
les 22.30 h. La nova versió de l’espectacle, 28 anys després de la seva estrena, és 
un cant a la festa, al foc i a la innocència. Un cabaret galàctic, amb esquetxos i 
números musicals on una sèrie de personatges viuran la seva particular revetlla 
en veure complerts els seus desitjos més cobejats. 

25 i 26 agost > Nit de Sant Joan de Dagoll Dagom

27 agost > Concert, de l’Escola Mpal. Josep M. Ruera
 > La doble vida d’en John

Continuant amb la festa, el divendres 27 hi haurà doble sessió d’espectacles. 
D’una banda, per els amants de la música, els alumnes de l’Escola Municipal de 
Música Josep M. Ruera oferiran el Concert de Festa Major a les 21 hores a la Sala 
Petita del Teatre Auditori de Granollers. I d’altre banda, trobarem una doble sessió 
de l’espectacle La doble vida d’en John, a les 19 h i a les 22.30 h a la Sala Gran del 
Teatre. Una comèdia que té com a protagonistes a Joan Pera, Lloll Bertran, Rosa 
Serra, David Verdaguer, Enric Boixadera, Pau Ferran i Laia Pellejà. L’obra és una co-
mèdia pensada per fer riure i per divertir-se a costa de les peripècies i estratègies 
que posa en marxa el protagonista.

28 agost > Concert, de l’Escola Mpal. Josep M. Ruera
 > Sonrisa y magia,  The sound of the magic,  
    de Mag Lari

El dissabte 28, es podrà gaudir també de dos espectacles. D’una banda, l’Escola 
Municipal de Música Josep Maria Ruera ofereix un segon Concert de Festa Major 
on participaran exalumnes de l’escola. La cita serà a les 21 hores a la Sala Petita del 
teatre. La segona proposta és l’espectacle de màgia, Sonrisa y magia, The sound 
of the magic a càrrec de Mag Lari a les 22.30 h a la Sala Gran. A dalt de l’escenari 
podrem trobar un showman capaç de fer aparèixer i desaparèixer coses al seu 
gust i, sobretot, disposat a fer il·lusionar al públic.

29 agost > Gigantes y cabezudos, amb l’Aula Lírica

El diumenge 29 d’agost a les 18 hores tindrà lloc la representació de la sarsuela 
Gigantes y cabezudos al Centre Cultural de Granollers. Preparada per l’Associació 
musical Aula Lírica de Granollers i amb la direcció musical d’Aníbal Gil i la direcció 
escènica de Joan Garrido, engloba disciplines escèniques com el teatre, la dansa i 
el cant. A més a més comptarà amb la col·laboració de ballarins de jota professi-
onals de la casa d’Aragó. 

27 i 29 agost > Cazando Gamusinos, amb Dani Pérez

D’altra banda, els dies 27, 28 i 29 d’agost serà Dani Pérez l’encarregat de posar la 
nota d’humor amb l’espectacle Cazando Gamusinos.  Aquest espectacle ens obre 
les portes del somriure a la vegada que ens ajuda a encetar una reflexió sobre si 
s’ha de treballar per viure o viure per treballar, amb grans dosis d’ironia i humor.

24 i 26 agost > Desiguals

Pel que fa la programació del Teatre de Ponent, tindran lloc dos espectacles durant 
la setmana de Festa Major: d’una banda, els dies 24, 25 i 26 es representarà l’es-
pectacle Desiguals de la companyia Teatre Gaudí. Amb repartiment de Maria Clau-
só, Karme Málaga i Laura Sancho, marra la vida de tres dones amb clau d’humor. 

venda les 24 hores del dia al servei de telentrada de caixa de catalunya
902 10 12 12 - www.telentrada.com

venda d’entrades per festa major a les taquilles del teatre auditori de granollers
Del 23 al 28 d’agost, cada tarda de 19 a 21 hores, i una hora i mitja abans de l’espectacle

Durant la Festa Major es podrà gaudir d’una programació especial, en la qual partici-
paran cinc companyies professionals de teatre, l’Associació Musical Aula Lírica de Gra-
nollers i els alumnes i exalumnes de l’Escola Municipal de Música de Josep Maria Ruera.

Mag Lari

Teatre Auditori de Granollers • C. Torras i Bages, 50

Restaurant Simfonia
c a f e t e r i a  -  s a i n e t s  -  t a p e s  -  c a r t a

Servei de cocteleria i sopars temàtics
amb cada espectacle del Teatre Auditori

Obert tots els dies de la setmana 
Telèfon per reserves 93 846 42 67 

simfonia@teatreauditori.granollers.cat

www.teatredeponent.com • www.teatreauditoridegranollers.cat
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180 a la festa major de granollers
Del 21 al 29 d’agost Granollers celebra la Festa Major de Blancs i Blaus. Per aquesta edició es manté el nombre d’actes, 
180. Una programació variada per a públic de totes les edats i concentrada a diferents espais de la ciutat. Carrers, places 
i parcs esdevenen el punt de trobada dels actes competitius i dels actes tradicionals. La programació segueix el mateix 
esquema que en les darreres edicions. Algunes de les novetats incorporades a la Festa Major passada, i després d’una 
valoració positiva, es mantenen per enguany, és el cas de la supressió de les nits golfes organitzades per les colles de 
Blancs i Blaus, i els horaris de finalització de la festa, a les nits: dissabte 21, a les 4 h, de diumenge 22 a dimecres 25, a les 
3 h, dijous 26 a les 4 h, divendres 27 i dissabte 28, a les 6 del matí i el diumenge 29 d’agost, a les 3 h. La fira d’atraccions 
s’instal·la, del 26 al 29 d’agost al Parc Firal, al costat de la ronda Sud.

La 27a edició de la Festa Major de Blancs i Blaus presenta, en 
aquesta ocasió, nous escenaris renovats com són les places de la 
Corona, de Maluquer i Salvador i de Perpinyà. A més, per prime-
ra vegada la Festa Major es desenvoluparà al remodelat carrer 
d’Anselm Clavé, totalment convertit en passeig; així les proves de 
competició de l’estirada de corda i la passada de rajoles tornen a 
la carretera. D’altra banda, els campionats de futbolí, dòmino i es-
cacs es traslladen de la plaça de la Porxada a la plaça de la Corona.

Talls de trànsit
L’avinguda del Parc es talla al trànsit, a partir de dimarts 24 d’agost,
amb motiu de la instal·lació de l’escenari i l’espai destinat als balls de nit.

ELS GEGANTS
DE CAMPRODON,
CONVIDATS A GRANOLLERS
Els Amics dels Gegants i Capgrossos de Grano-
llers han convidat als Gegants de Camprodon 
a la Festa Major de Blancs i Blaus. Ballaran dis-
sabte 28, a partir de les 17.30 h, en el decurs de 
la cercavila dels gegants de Granollers i els Ge-
gants de Camprodon, que representen un he-
reu de pagès i una pubilla del poble, en Patllari 
i la Violeta. Els seus noms estan extrets d’un 
poema de Mossèn Cinto Verdaguer.

EL CARRER D’ANSELM CLAVÉ
I LES PLACES DE L’ENTORN, 
NOUS ESPAIS REMODELATS OBERTS A LA FESTA

!
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10% DE DESCOMPTE
AL RESERVAR EL TEU CASAMENT PER A 2011

(Promoció vàlida per a reserves del producte “menus de noces 2010” fetes 
abans del 30 de setembre de 2010 si dius que has vist aquest anunci)

RECORDA QUE AMB LA TARGETA GRAN CENTRE POTS PAGAR
A 30, 60, 90 DIES SENSE INTERESOS

Enguany dues entitats de la ciutat celebren efemèrides destacades, d’una banda els Diables de 
Granollers que fan 25 anys i els Xics de Granollers que commemoren la primera actuació caste-
llera que va tenir lloc a la festa Major de 1990, tot i que els Xics celebraran l’any vinent el 20è 
aniversari de la seva fundació. El diari digital aravallès  celebra el seu primer any de fundació, va 
començar la seva publicació durant la  Festa Major de Blancs i Blaus de 2009 i per aquest motiu 

durant els dies de festa major presenta, a l’equipament juvenil El Gra, una expo-
sició de les millors fotografies que ha publicat aquest mitjà de comunicació.

25è concurs de Rajolers
Aquesta Festa Major se celebren 25 edicions del concurs de Rajolers, la 
prova emblemàtica de la festa. Els dos rajoler, el blanc, Galí i el blau, Locu-
biche, tornaran a ser protagonistes de l’emocionant concurs, el darrer dia 

de festa major al Palau d’Esports. 

25 anys dels Diables de Granollers
Amb motiu de la celebració dels 25 anys dels Diables de Granollers, la colla 

presenta l’exposició: Diables! 25 anys fent foc, que s’exposarà al Museu 
de Granollers del 21 d’agost al 12 de setembre. De la colla dels Blaus, el 30 
d’agost de 1985, neix un grup de diables per tal d’engrescar la Festa Major 
de la ciutat; aquell any es fa el primer correfoc que manté, encara avui, el 

mateix recorregut. L’exposició convida a fer un recorregut per la història 
de l’entitat. L’exposició s’inaugurarà el dissabte 21 d’agost a les 20.30 h al 

Museu de Granollers. A més, els Diables de Granollers organitzen un concurs de 
fotografia sota el títol “El món del diable”.

20 anys del Drac de Granollers
El Drac de Granollers fa 20 anys, i per aquest motiu la colla del Drac pre-
para un ball especial per dissabte de Festa Major, aquest serà el primer 
dels actes d’aniversari que s’allargaran fins la Mostra de Bestiari 2011, que 

s’aprofitarà per celebrar, coincidint amb l’Ascensió, els 10 anys del Drac petit.

20 anys dels Xics de Granollers
Ara fa 20 anys, la colla dels Blancs va tenir la pensada de fer castells a la fes-

ta major. L’any 1990 es van poder veure construccions castelleres al parc 
de Torras Villà. Arran d’aquest acte de Festa Major es va originar la idea 
de crear una colla castellera a la ciutat, a finals de 1990 es van fundar Xics 
de Granollers. La colla no prepara cap acte per aquesta edició de la festa 

major, la celebració es farà el proper any juntament amb els actes del 20è 
aniversari de Xics de Granollers.

La Botiga de Festa Major canvia la ubicació, passa de 

la Casa de Cultura Sant Francesc a la Sala Tarafa (c. 

Corró, 47), que serà l’espai de venda i productes de 

festa. La botiga obrirà les seves portes el divendres 

20 d’agost fins al diumenge 29, d’11 a 13 h i de 17 a 21 

h. Es mantindrà un mostrador únic per venda de mo-

cadors i gots reutilitzables, per tal d’agilitzar aquest 

servei per a l’usuari que només vulgui comprar un 

mocador i/o un got. 

Consulta el catàleg de productes on line
Una de les novetats d’enguany és el Catàleg de Pro-

ductes de la Festa Major que ja està disponible a la 

pàgina web www.blancsiblaus.cat

durant els dies de festa major presenta, a l’equipament juvenil El Gra, una expo
sició de les millors fotografies que ha publicat aquest mitjà de comunicació.

de festa major al Palau d’Esports. 

25 anys dels Diables de Granollers

Museu de Granollers. A més, els Diables de Granollers organitzen un concurs de 
fotografia sota el títol 

s’aprofitarà per celebrar, coincidint amb l’Ascensió, els 10 anys del Drac petit.

20 anys dels Xics de Granollers

25 anys dels Diables de Granollers
Amb motiu de la celebració dels 

mateix recorregut. L’exposició convida a fer un recorregut per la història 
de l’entitat. L’exposició s’inaugurarà el dissabte 21 d’agost a les 20.30 h al 

Museu de Granollers. A més, els Diables de Granollers organitzen un concurs de 

20 anys dels Xics de Granollers
Ara fa 20 anys, la colla dels Blancs va tenir la pensada de fer castells a la fes

major, 
aniversari de Xics de Granollers

LA  BOTIGA
DE  FESTA  MAJOR
A LA SALA TARAFA
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MILLORA  I  REFORç  WC 
S’incrementa, respecte l’any passat, el nombre de mòduls 
equipats amb WC, aigua i servei de neteja i vigilància 
permanent, que passa de dos a quatre i estaran instal·lats 
a la plaça de l’Església, a la plaça Folch i Torras, a la plaça 
Barangé i al parc de Torras Villà. A més, es col·loquen 
cabines sanitàries i urinaris a cinc espais de la ciutat: 
plaça de Maluquer i Salvador, plaça de Perpinyà, plaça de 
Barangé, plaça de l’Església, i parc Torras Villà.

INFO D FM X SMS ;-)
L’Ajuntament de Granollers té un nou canal de comunica-

ció amb la ciutadania que és l’enviament de missatges 
al mòbil (SMS). Les persones interessades a rebre in-
formació puntual (en cas de canvi o anul·lació d’actes 
o informació de darrera hora) sobre Festa Major po-
den donar-se d’alta a aquest servei a la web munici-

pal: www.granollers.cat/ovac 

DÓNA SANG PER FESTA MAJOR
“A la festa, deixa-t’hi la sang!” és l’eslògan per 
captar donants de sang i que, per tercer any con-
secutiu acull la Festa Major de Blancs i Blaus. En 
aquesta ocasió la campanya de donació de sang 
s’amplia durant tres dies, a la parròquia de Sant 
Esteve a les 17 h de dimarts 24 i dimecres 25 
d’agost. El tercer dia de donació de sang és diven-
dres 27, a partir de les 10 h a l’avinguda del Parc. 
Aquesta activitat està organitzada pel Banc de 
Sang i Teixits del Departament de Salut i l’Ajun-

tament de Granollers, amb la col·laboració de l’As-
sociació de Donants de Sang del Vallès Oriental i  
Creu Roja Granollers. 

recomanacions: qui pot donar sang?
• Es pot donar sang si es tenen entre  18 i 65 anys
• Si el pes corporal supera el 50 kg
• Si no s’ha patit hepatitis després dels 12 anys
• Per donar sang no fa falta anar dejú

TOTA LA INFORMACIÓ A

www.blancsiblaus.cat
En aquesta edició de la festa la web www.blancsiblaus.cat, 
dissenyada per Perception, presenta novetats que volen reforçar el 
paper participatiu de la ciutadania a la festa. Compta amb un bloc, 
on tothom pot fer-hi aportacions i també hi ha canals directes al 
flickr, facebook i twitter. No falten les seccions habituals com són el 
relat, la galeria d’imatges o l’agenda d’activitats.
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CONTE  DE  FESTA  MAJOR
AMB  LA  CIA.  DE  L’OU  FERRAT

“El mercat, la Porxada, una juguesca, el poble corre amunt i avall, el concurs de 

rajoles, festa a la fonda i el final tothom vol tornar-hi“. És així com la Cia. l’Ou 

Ferrat amb en Rah-mon Roma (narració, guitarres i altres màquines sonores), 

l’Oriol Casas (bateria i programacions electròniques) i en Werwns (grafitti/

il·lustracions en directe) ens presenten el conte de Festa Major. La música, 

la narració i les il·lustracions ens explicaran de nou la història d’en Rayo 

i en Maynou ara fa més de 100 anys que van iniciar la juguesca amb 

les  rajoles i després a continuat amb les colles de Blancs i Blaus. 

No us perdeu aquesta nova versió 

moderna del conte que de ben 

segur no us deixarà indiferent. El 

conte de Festa Major el podeu 

escoltar dimecres 25 d’agost a 

les 19 h al parc de Torras Villà.

Per una festa més accessible
Les persones amb dificultat física, psíquica o sensorial 

rebran suport per assistir i participar als actes de Festa 

Major. Els agents cívics facilitaran a les persones inte-

ressades l’accés i el fet de disposar d’una bona situació 

i visió en els espectacles festius. Per a més informa-

ció i/o dubtes, truqueu al telèfon 638 062 640, del 

23 al 29 d’agost. D’altra banda, la cerimònia d’inici 

de festes, el pregó i el veredicte tornaran a comptar 

amb traducció simultània en llenguatge de signes. 

Punt de retorn
del got de Festa Major
De dilluns 23 d’agost a diumenge 29, a l’avinguda 
del Parc estarà instal·lat el punt de retorn del got 
reutilitzable de Festa Major que està patrocinat
per Llorens GMR.

L’horari és el següent:

Dilluns de 21 a 4 h
Dimarts de 21 a 4 h
Dimecres  de 17 a 4 h
Dijous de 17 a 6 h
Divendres de 13 a 6 h
Dissabte de 17 a 6 h
Diumenge de 17 a 4 h

L’empresa pirotècnica Vulcano, 

de Madrid, ha guanyat el 21è 

Concurs Internacional de Focs Ar-

tificials Ciutat de Tarragona i serà 

la responsable, així, del castell de 

focs de la Festa Major de Granollers, 

el diumenge 29 d’agost a les 22.30 h 

al Parc Firal. L’Ajuntament de Granollers 

actua com a institució associada al també anomenat certamen pirotèc-

nic de la Mediterrània, atorgant al guanyador el premi especial Festa Major 

de Granollers - Trofeu de Blancs i Blaus. El jurat del concurs valora aspectes 

com l’ocupació de l’espai aeri, la intensitat, la varietat cromàtica, la sonoritat, 

l’elegància, l’originalitat i el ritme per decidir el guanyador. Aquesta empresa 

també ha guanyat el Concurs de Focs Artificial San Fermín 2010.

L’EMPRESA PIROTÈCNICA
VULCANO
FARÀ EL CASTELL DE FOCS
DE LA FESTA MAJOR 
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el relat de festa major
granollers. 10 anys

Matthew Tree, Toni Sala, Eva 
Piquer i Carles Capdevila, Laila 
Karrouch, Xavier Moret, Albert 
Sánchez Piñol, Gemma Lienas, 
Màrius Serra, Joan Soler Amigó

Editorial Alpina
i Ajuntament de Granollers, 2010 
Preu: 10 €

Des de l’any 2000, la Comissió de la Festa Major de 
Granollers convida un escriptor conegut perquè posi 
sobre paper les impressions i sensacions que li provoca 
la festa. Cadascú amb el seu estil i personalitat, el 
llibre permet fer un recorregut per tots aquests anys 
de Blancs i Blaus. El pròleg és del poeta granollerí 
Santi Montagud. El volum es presentarà el dissabte 
21 d’agost al Museu de Granollers, a dos quarts de 9 
del vespre. 

la cuina del peix blau i el bacallà
Assumpta Miralpeix,
Manel Gener i J. A. Ferrer

La Magrana, 2007
Preu: 15 €

Aquest llibre recull les receptes 
dels plats presentats durant deu 
anys per les persones  que han 
participat a una coneguda acti-
vitat gastronòmica de la festa 
major: el concurs de peix blau i 

bacallà. Més d’un centenar de maneres diferents d’ela-
borar aquests dos ingredients culinaris tan apreciats.   

la festa major
granollers, 1857 - 2003

Paco Cruz

Col·lecció Coneguem Granollers, 7 
Ajuntament de Granollers
Preu: 5 €

El llibre recull, amb voluntat divulgativa, la història 
de la Festa Major de Granollers, des de l’antigor fins 
a 1982, any en què sorgeix la nova proposta de Blancs 
i Blaus, per iniciativa d’un grup de joves delerosos de 
donar un tomb a una festa que havia caigut en l’en-
sopiment. Recull el ritual de la festa, el vocabulari fes-
tiu i una proposta didàctica. 

l’of ici de rajoler 
tan proper i tan desconegut

Pere Cornellas i Paco Cruz

Editorial Alpina, 2010
Preu: 20 €

Aquesta obra pretén do-
nar a conèixer la feina de 
rajoler, a través d’un acu-
rat treball etnogràfic i fo-
togràfic que vol respondre 

preguntes al voltant d’aquest ofici, com ara en què 
consisteix, el procés de treball, o el nom de les eines i 
l’argot utilitzat. Una ocupació que és el fil conductor 
d’una de les festes majors més importants del país.

els blancs i els blaus. granollers. 
la festa major, entre la tradició
i la innovació

Fotografies: Pere Cornellas 
Textos: Paco Cruz 
Pròleg: Ramon Parellada

Arola Editors, 2008
Preu: 20 €

La col·lecció Post-Festum es 
dedica a les celebracions més 

destacades del calendari festiu català, amb volums 
que parlen de Santa Tecla de Tarragona, del Carnaval 
de Sitges i de la Processó de Verges. El quart núme-
ro és sobre la Festa Major de Blancs i Blaus: boniques 
imatges i paraules per explicar una celebració amb 
model propi.  

els blancs i els blaus
Text: Teresa Duran
Dibuixos: Pep i Marc Brocal

Publicacions de l’Abadia
de Montserrat, 1997 
Preu: 7,5 €

Aquest conte de la Festa 
Major per a nens explica 
l’origen dels Blancs i els 
Blaus i la juguesca que, 
fa més de cent anys, van 

fer dos rajolers granollerins, en Rayo i en Maynou, 
per veure qui feia més rajoles, animats cadascú per 
la seva colla. Una aposta que any rere any es reme-
mora i esdevé l’acte més representatiu de la festa.  

• Animal House
• Antoni Porta 
• Ari - Sor
• Aura llenceria
• Baby Blue
• Barbany
• Basolí
• Benito Esports
• Ca l’Illa
• Cafè-Restaurant
 Corró, 15
• Cafè Caracas
• Cal Quim,   
 llaminadures
 i fruits secs
• Calçats Castelló
• Calçats Ferreres
• Calçats Miralles
• Calçats Tarrats 
• Camp Base
• Can 60
• Carnisseria Font
• Castells i Camp
• Centre d’asses-
 sorament de bellesa
 Pilar Pérez
• Club Natació
 Granollers
• Comas Fotògrafs
• Copy Portalet
• Deliciouspa
• Dracs
• El Cabàs
• El Celler del Jabugo
• El Jardinet
• El Mirallet
• El Quatre, sala d’art
• Escorpion
• Esports Carpi
• Farmàcia Bretcha
• Farmàcia Parera
• Ferreteria Canal
• Ferreteria
 La Comarca
• Ferreteria Sirvent 
• Fitó Comunicacions
• Flap Esports
• Fleca Bretcha
• Fleca El Racó
• García Cuevas
• Herbes del Portalet

• Herbes salvatges
 Maurice Messegué
• Ibèrics La Porxada
• Illa Sports
• Inhala 
• J. Pla Sirvent
• Jersey’s
• Joan Sitjes
• L’engruna
• La Fàbrica
• La Gralla
• La Nou
• Latidos
• Les Flors
• Marga, moda infantil
 i juvenil
• Marionnaud
 Perfumeria
• Massimo Dutti
• Milar Vallès
• Mobles Roig 
• Oller, comercial
 de pintures
• Òptica Cottet
• Òptica Reixach
• Pastisseria
 Puigdomènech
• Pastisseria Torres
• Perruqueria Ramon
• Pinmat 
• Polleria Esperança
• Puput cervesseria
• Restaurant El Cisne
• Restaurant La Gamba
• Restaurant Layon
• Sa Bota
• Sagardi
• Saterra Joiers
• Show room
 ninfa tattos 
• Solucions PC
• Tandem Cicles
 www.tandemcicles.com
• TKS  informàtica
 c/ Girona
• Tomàs Colomer
• Twin’s nuvies
• Viatges Tejedor
• Xurreria “la Sorpresa”
• Zebra

I un any més la recapta de Festa Major reuneix 
els comerços que col·laboren aportant 60 euros 
a la Festa i convertint-se en punts d’informació. 

Establiments que col·laboren amb la recapta:

Com  cada  any,

LA  RECAPTA
Biblioteca de Festa Major
La tradició de Blancs i Blaus té prou anys com per haver anat creant una biblioteca notable de pu-
blicacions sobre diferents aspectes de la festa. La seva història i origen, la festa en imatges, el con-
te explicat als nens i fins i tot les receptes d’una popular activitat gastronòmica del programa fes-
tiu són temes d’alguns d’aquests volums. Aquest any, podeu fer lloc a la biblioteca per afegir-hi dos 
nous títols: L’ofici de rajoler. Tan proper i tan desconegut i el Relat de Festa Major. Granollers.10 anys.

Matthew Tree, Toni Sala, Eva 

Nou

Troba’ls a la Botiga de Festa Major i a les llibreries! 



17



18

POWOWO ER

B
A

SELECT START

BLANCSBLANCSB

Ajuda en Galí a trobar les seves rajoles i les paraules de la festa!

Troba les 
diferencies 

entre el 
Basser i en 

Yoshi

Troba, com a mínim, les paraules:
Blancs, Correaigua, Callau, Galí, Rajol, 
Porxada, Estirada, Passada, Veredicte
T R I E B U C I N S T A E J P
U C A I V E R E D I C T E T A
F E D Q U I V U B R O S X I M
A C E C P A C T O B L A N C S
L U C I O B I C I T A D O A U
I R M P O R X A D A G R E L Z
Z A U R T C R F E C A O N L I
E J C A W B O E S D V P Q A E
P O I B U C M O A X E I S U P
A L T O V P E R Z I P B N A A
F K U C A L I J D S G O W O S
R O B W I T A M L O P U D A S
B S A G S P O I N E T X A Q A
T I F E V U D E O R G S E M D
A X O H J L A B G A L I O F A

Quan en Pep Callau digui la paraula “Blancs” el darrer diumenge des 
del balcó de l'ajuntament

Objectiu del joc:

Material necessari, tot de color Blanc:
Guanyar la Festa Major de Granollers

Mocador, samarreta, ronyonera, ulleres, jersei i got de Festa Major 

Normativa:
Seguir el programa de Blancs
Involucrar-se en tots els actes proposats per la colla dels Blancs
Cantar la cançó del Correaigua sempre que es pugui
Participar com a Blanc a les proves de competició de la Festa Major
Convidar a tothom a fer-se Blanc
Quan s'acabi la beguda tornar a omplir el got a qualsevol barra dels Blancs
No dormir gaire
Sobretot: NO CANVIAR MAI DE COLOR!!!

Penalitzacions:
Si animes a l’altre colla no guanyaràs la Festa Major
Si consumeixes a les barres que no són de les colles, pot ser que l’any 
vinent no hi puguis tornar a jugar

Final del joc:

a la Festa Major 2010 de la Colla dels Blancs
Instruccions per a jugar 
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Aquesta edició de la Festa Major presenta al-
gunes novetats, d’una banda hi ha proves que 
canvien la seva ubicació, es tracta dels campi-
onats d’escacs, futbolí i dòmino que passen de 
la plaça de la Porxada a la plaça de la Corona. 
D’altra banda les estirades de corda i les pas-
sades de rajoles retornen al carrer d’Anselm 
Clavé. A més les modalitats infantils d’aques-
tes proves s’han modificat, les proves infantils 
permeten la participació de nens i nenes, fins 
a 13 anys i que mesurin més d’1 metre i menys 
d’1,60 metres d’alçada; els anys anteriors es 
permetia estirar i passar rajoles a la canalla 
que mesurava a partir de 90 cm. Una altra 
prova de competició que presenta canvis és 
el llançament rajoles, que a partir d’enguany 
només és farà un llançament, enlloc de dos.

Podeu consultar els reglaments a:

www.blancsiblaus.cat

NOVETATS
en els reglaments de les 
proves de competició

recomanacions per als participants
• Portar roba de cotó, preferiblement vella, amb 

mànigues i pantalons llargs.
• Portar un barret amb ales que cobreixi tot el 

cap i tapar-se el clatell amb un mocador de 
cotó.

• Protegir-se els ulls i portar el calçat adequat 
(esportiu, de muntanya, etc.)

• Tenir cura de tapar-se les orelles.
• No demanar aigua als veïns.
• Obeir les indicacions dels serveis d’ordre públic 

i de sanitat, i seguir en tot moment les indica-
cions dels diables. 

• Prohibit portar productes pirotècnics particu-
lars.

• Respectar les figures de foc, els seus portadors 
i els músics, adoptar una actitud correcte amb 
els diables i no obstaculitzar el pas ni fer-los 
caure.

• No participar al correfoc amb bicicletes, pati-
nets o altres estris similars.

• Vigileu amb els infants que porteu a coll-i-bé. 
Assegureu-vos que no pateixen cremades!

• Assabentar-se abans de l’inici del recorregut 
del correfoc i dels punts d’assistència sanitària.

• En el cas de patir cremades, dirigir-se immedi-
atament als punts d’assistència sanitària, am-
bulància de la Creu Roja (darrera del correfoc) o 
Servei d’Urgències de l’Avinguda del Parc.

• No feu malbé els cartrons dels aparadors.

recomanacions pels veïns i comerciants
• Retirar tots els vehicles dels carrers de l’itinerari.
• Abaixar els portals metàl·lics o persianes en els 

edificis que en disposin.
• Protegir els vidres de les finestres, portes i apa-

radors amb cartrons o roba de cotó gruixuda.
• Enrotllar tots els tendals exteriors dels habitat-

ges i locals.
• No tirar aigua als participants ni als especta-

dors del correfoc per la perillositat que repre-
senta.

• Desconnectar tot tipus d’alarmes.
• Retirar de la via pública qualsevol objecte que 

pugui dificultar el pas dels actors, organitza-
dors i participants al correfoc.

CONSELLS  PER  A  PARTICIPAR-HI
CORREFOC  I  ACTES  DE  FOC

No us perdeu el programa especial de la cerimònia d’inici de la Festa Major 
de Granollers i el Repte dels Blancs i Blaus, a partir de dilluns 23 d’agost. A 
més a més, cada dia a l’Infovallès podreu veure un resum dels actes de la 
festa major. Podeu consultar l’horari d’emissió a www.votv.cat, on també 
podreu visionar aquests programes.

Per Festa Major
PROGRAMACIÓ ESPECIAL A
VALLÈS  ORIENTAL  TELEVISIÓ
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La mecànica blava consisteix a 
donar corda a la Festa Major, 

des del primer dia fins a l’últim.

L’engranatge de forces blaves 
és importantíssim per man-

tenir l’esperit de la festa. Apor-
tem energia, compromís, passió, 
participació, esforç, rialles, 
alegria, transgressió, equilibri, 
dies intensos, nits llargues, mans 
disposades i goles afòniques. 

La Festa Blava 2010 serà equi-
librada, amb més actes que 

mai per a tots els públics, amb 
més varietat d’estils, gustos i 
propostes. Serà també una festa 
sostenible, austera, compromesa 
amb els valors de la nostra colla, 
participativa i lúdica.

El Blau dóna corda a la festa, i 
també color. El Blau pot ser 

de molts tons, però sempre és 
intens, picant i potent.

Cada any lluitem per aconse-
guir l’objectiu de transfor-

mar Granollers, encara que sigui 
només un miratge. 

Com mediterranis. Ens agrada 
el vi, la nit, el foc, el soroll, 

l’enrenou, els plaers, el fum, el 
carrer, la tradició, el modern.

Fem festa per evadir-nos. 
Fem festa per ser feliços, per 

realitzar somnis i per gaudir dels 
valors de la nostra cultura. I això 
ho fem amb bogeria, però també 
amb responsabilitat. 

Recorda: durant 27 anys hem 
consolidat una proposta 

potent i plena d’actes diversos. 
Gaudiu dels actes de sempre i 
deixeu-vos atrapar per la seva 
força.

Però la nostra festa és viva! 
Cada any ens reinventem per 

tenir actes nous. Busqueu-los 
i deixeu-vos sorprendre, segur 
que valdrà la pena. I olé!

Llarga vida a la festa, i a tota 
màquina! Que no s’aturi la 

Festa Major de Granollers, que 
mai li falti corda!

TOTUS BLAUS!
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com va rebre la invitació de ser el relator de la festa 
major de blancs i blaus? 
Amb molta il·lusió i sorpresa perquè no sabia que existia la 
funció però vaig pensar que seria una funció extremada-
ment agradable, perquè és enmig d’una festa, enmig 
de gent que està contenta. Tinc estima per Grano-
llers, és un lloc que he anat venint, té una vida de 
carrer interessant. 

què l’ha portat a acceptar el rep-
te de ser el relator de la festa 
major 2010?
Per molts motius! Em va fer il·lusió, per un interès 
personal, per dos temes que són molt presents en 
aquest encàrrec, un la festa, a la plaça pública, que 
és un dels factors de cohesió social més gran que te-
nim, la plaça i la plaça ocupada per la festa. Som molt en 
la festa i ens construïm molt en la festa. Explicar una festa 
des de dins correspon molt a les pròpies curiositats i als propis 
interessos. M’han parlat dels Blancs i els Blaus, i espero entendre-ho 
algun dia! Em semblen molt interessants les coses que són convencional-

ment, les personalitats, les identitats que construïm per una convecció. Per què 
s’és blau? Per què s’és blanc? No en sé res, me’ls miro... intentaré entendre-ho al 

llarg dels dies! I per una raó d’escriptor, jo he fet novel·les, assajos, po-
emes i he fet un gènere que m’interessa molt i té poca sortida, 

que és el dietari.

com enfocarà el relat de la festa 
major 2010?

Durant un període de 1.000 dies seguits vaig 
escriure cada dia anotacions de coses que em 
passaven. Vist en perspectiva em donen una 
imatge del temps extraordinària. Ja sé que 
faré, jo faré el dietari de la festa, no vull substi-
tuir la crònica periodística, ni l’acte en el sentit 

notarial del que la festa ha estat. Vull fer les im-
pressions d’una persona que mira. Un dels meus 

dietaris es deia L’ofici de mirar. Jo vinc a la festa ma-
jor amb l’ofici de mirar posat al damunt, intentaré a 

més de mirar, ser-hi i participar-hi. Vinc amb aquest ofici 
de mirar, que al cap i a la fi, és el meu doble ofici: com a es-

criptor i com a periodista. 

JO VINC A LA FESTA MAJOR AMB L’OFICI DE MIRAR
El periodista i escriptor Vicenç Villatoro és el relator de la Festa Major 2010. La seva dilatada trajectòria l’ha portat a publicar una dotzena de 
novel·les, moltes de les quals han estat mereixedores de premi. El seu últim llibre “Tenim un nom” és el Premi Ramon Llull d’enguany. Com a 
periodista, ha treballat a premsa escrita i televisió, ha estat director general de la Corporació Catalana de Ràdio i Televisió i ha col·laborat en 
diversos mitjans de comunicació, com articulista. També ha estat professor de la Facultat de Ciències de la Informació de la UAB. 

Arriba a Granollers per ser relator de la Festa Major i ens explica com serà el seu relat: “Faré el meu dietari de la festa, serà molt subjectiu...” 
Al llarg de la seva vida de manera sistemàtica ha anat fent dietaris, anotant les impressions que li produeixen les coses que viu. Qui sap si del 
relat de la nostra festa major en pot publicar un nou llibre. De material, assegurem que no n’hi faltarà... 

funció però vaig pensar que seria una funció extremada-
ment agradable, perquè és enmig d’una festa, enmig 

nim, la plaça i la plaça ocupada per la festa. Som molt en 
la festa i ens construïm molt en la festa. Explicar una festa 
des de dins correspon molt a les pròpies curiositats i als propis 

emes i he fet un gènere que m’interessa molt i té poca sortida, 
que és el dietari.

dietaris es deia
jor amb l’ofici de mirar posat al damunt, intentaré a 

més de mirar, ser-hi i participar-hi. Vinc amb aquest ofici 
de mirar, que al cap i a la fi, és el meu doble ofici: com a es

UN CARTELL, DOS COLORS
La dissenyadora Nerea Molina ha creat la imatge de la Festa Major 2010. El seu cartell només té dos colors, el 
blanc i el blau, inspirat en la impressió que va tenir ara fa tres anys quan va arribar a Granollers, en el moment 
en que la ciutat es preparava per la Festa Major de Blancs i Blaus. La primera pregunta que li van fer va ser: “tu 
ets dels Blancs o dels Blaus”, la jove dissenyadora, natural de Múrcia, però granollerina d’adopció va retenir les 
sensacions que va copsar quan de sobte la ciutat es va anar transformant en les games de colors blanc i blau. 

La dissenyadora defineix el seu cartell de senzill, sense cap element que distorsioni, fa homenatge als colors, al 
sentiment i a l’orgull dels Blancs i Blaus. Un joc tipogràfic que simula el joc continuat entre les dues colles que 
donen vida a la Festa Major. Blancs i Blaus són l’essència de la festa i la imatge d’enguany recrea el blanc i blau.

La dissenyadora Nerea Molina ha creat la imatge de la Festa Major 2010. El seu cartell només té dos colors, el 
blanc i el blau, inspirat en la impressió que va tenir ara fa tres anys quan va arribar a Granollers, en el moment 
en que la ciutat es preparava per la Festa Major de Blancs i Blaus. La primera pregunta que li van fer va ser: “tu 
ets dels Blancs o dels Blaus”, la jove dissenyadora, natural de Múrcia, però granollerina d’adopció va retenir les 
sensacions que va copsar quan de sobte la ciutat es va anar transformant en les games de colors blanc i blau. 

La dissenyadora defineix el seu cartell de senzill, sense cap element que distorsioni, fa homenatge als colors, al 
sentiment i a l’orgull dels Blancs i Blaus. Un joc tipogràfic que simula el joc continuat entre les dues colles que 
donen vida a la Festa Major. Blancs i Blaus són l’essència de la festa i la imatge d’enguany recrea el blanc i blau.
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Orquestra
Diversiones

Arrossada
popular www.blancsiblaus.cat

El Relat
de Festa Major

La botiga
de Festa Major

El Got de Granollers Intercanvi de plaques
de cava

Correaigües Concert amb Gino Diamantini 
i Víctor Elèctric band

Correaigües

Arrossada
popular

Correaigua infantil
Es busca aigüer.

Vols mullar al correaigua? Trobada castellera
Espectacle d’humor 

amb Pep PlazaEstirades de corda

La Pedra de l’Encant Cinema a la fresca: UP Concurs de rajolersNit golfa infantil amb Can Cantem La botiga de Festa Major

Nit d’havaneres
i cançó de taverna L’Espot de la Festa MajorPassada de Rajoles

Concert amb El Niño de 
la Hipoteca i Costo Rico

Lluïment dels 
elements festius de 
la cercavila infantil 

Lluïment dels elements festius
de la cercavila infantil Sopar fi de festa Arrossada popular

Arrossada popular Arrossada popularCampionat de futbolí El transport de la Festa Master class Bikecontrol®

Campionat
d’escacs

Arrossada popularConcurs de rajolers

Arrossada popular



24

	 	 	

Actes
de competició
Divendres 27
11.00 h Plaça de la Corona
 Campionat de futbolí

16.00 h Plaça de la Corona
 Campionat de dòmino

19.00 h Carrer d’Anselm Clavé
 Estirada de corda
 infantil

19.30 h Carrer d’Anselm Clavé
 Estirada de corda

Dissabte 28
12.15 h Plaça de la Corona
 Campionat d’escacs

13.00 h Parc de Torras Villà
 Llançament de rajoles

18.30 h Carrer d’Anselm Clavé
 Passada de rajoles   
 infantil

19.30 h Carrer d’Anselm Clavé
 Passada de rajoles

Diumenge 29
19.00 h Palau d’Esports
 Concurs de rajolers
19.00 h

Concurs de rajolersConcurs de rajolers

Blaus
recomana…
Dimecres 25
19.00 h Plaça de la Corona 
 Fira Blavil

21.30 h Plaça de l’Església
 Tens kara o kè?
 Desafina amb Blauelèctric!

Divendres 27
18.30 h Pl. de Maluquer i Salvador  
 Els pontaires

01.00 h Plaça de la Porxada
 Mega Farra Blava amb
 DJ3 & Farriscu’s Conga
 Performance

Us recordem que això és un petit 
tast d’actes nous de la festa Blava. 
Us recomanem que us deixeu 
sorprendre per tots i cadascun dels 
actes que fem, segur que valdrà la 
pena!

Blancs
recomana…
Dilluns 23
17.00 h  Plaça de la Corona
 Jocs gegants 

Dijous 26
00.00 h  Carrer d’Anselm Clavé
 Rècord Quin és?
 Quin rècord farem?  
 Vine amb moltes ganes  
 de ballar

Divendres 27 i dissabte 28
22.45 h  Plaça de la Porxada
 Correaigua 

Dissabte 28
00.30 h Plaça de la Porxada
 SCORE 2010
 Un acte que et deixarà  
 bocabadat	

NO ET POTS PERDRE…


