


Vagi allà on vagi em sento com un intrús.

Tot just sortir cap a Granollers va començar a ploure. 
Avui ha estat el primer dia que ha refrescat i, en arribar a 
l’Ajuntament per organitzar-ho tot, estaven rumiant què fer 
amb la Festa Major. Finalment, varen decidir traslladar-ho 
tot al Palau d’Esports. Jo no vaig dir res i vaig mostrar el 
millor dels meus somriures, però vaig pensar: doncs sí que 
comencem bé!

Allà mateix vaig conèixer en Paco, un senyor de 
l’Ajuntament apassionat de la pirotècnia i que, tot i que 
els focs i la pluja no són gens amics, semblava força 
content. Em va fer de guia en aquests primers instants i 
em va parlar dels secrets dels petards i dels espectacles 
pirotècnics. Em va explicar que havia visitat molts llocs del 
món per assistir a tot tipus de “petardassos” i competicions 
de traques i trons. Em va semblar realment curiós i festiu.



Més tard vaig arribar al Palau d’Esports per assistir a 
la cerimònia del pregó i l’inici de festa. La il·luminació 
tan zenital i blanca ho aplanava tot i li atorgava un aire 
esportiu a tots els actes. Hi havia actuacions que en 
sortien guanyant, com ara la dels castellers que realment 
semblaven allò que mereixen ser, una disciplina olímpica 
on els catalans guanyaríem sempre medalla d’or. 



D’altres aconseguien 
un toc de surrealisme i 
desconcert. Com ara un 
curiós ball d’un colom 
gegant de cartró amb una 
persona a dins que feia 
un ball al més pur estil 
Chiquito de la Calzada, o 
els gegants i capgrossos.
Curiosament, hi havia 
gent del poble que 
comentava que era la 
primera vegada que 
aconseguia veure els 
espectacles de veritat, ja 
que asseguts des de les 
grades es veia molt bé, 
mentre que pels carrers 
del poble els tapava la 
gent.







I, per finalitzar, per a la satisfacció del Sr. Paco i per al 
gust de molts d’altres, va esclatar una traca de trons sota la 
pluja, a l’esplanada del costat del palau.

Se m’oblidava, el pregó el va fer una noia guapa que, sembla 
ser que surt al programa del Gran Wyoming, i no en 
recordo el nom.

La resta de la nit la va marcar la pluja i es varen suspendre 
la majoria d’actes. Vam acabar sopant a l’Ajuntament un 
sopar improvisat tipus càmping, o sigui, pa i embotits. 




