


Avui, en sortir de l’hotel, feia un dia preciós, brillava el 
sol i bufava una agradable brisa. M’ha recordat als estius 
que passava amb la meva avia a Taradell, aquesta va ser la 
última vegada que vaig viure en un poble. Als pobles hi fa 
una olor diferent i aquests petits detalls és fàcil que et facin 
feliç. La ciutat, sens dubte, té altres coses però, sens dubte, 
menys subtils. 

Avui he anat força més al meu aire i he passat una mica 
de la gent de la organització. M’he passat la tarda entre la 
gent i hi havia milers de persones. Una altra cosa que tenen 
els pobles és que la gent et parla, et pregunten, et feliciten 
i, una altra cosa molt maca, simplement et saluden. Jo 
els saludava amb l’estranya sensació de no conèixer-los 
i m’embolicava en converses  sense saber gaire bé de 
què anaven. També n’hi havia alguns que 
simplement em miraven i em feien 
sentir famós. 



A més, el dia del pregó el senyor speaker em va fer saludar 
a una multitud de 3000 persones al Palau d’Esports. Hi 
havia tanta gent que em va servir per practicar per quan 
sigui famós de veritat. Fins i tot em va tirar la canya una 
senyora,  que jo diria que rondava  la seixantena. Això sí, 
de la meva edat no ho va fer cap.



Avui han seguit les competicions entre Blancs i Blaus i 
s’ha celebrat la passada de rajoles, una competició que 
consisteix en crear una cadena humana i passar-se totxanes 
els uns als altres, en plan transport rudimentari o com 
devien fer-ho a l’edat mitjana, els víkings o al Senyor dels 
anells. Segons expliquen, aquesta competició té l’origen en 
una antiga competència entre dos fabricants de rajoles que 
hi havia al poble. Als anys vuitanta, a uns nois se’ls acudí 
prendre-la com a punt de partida per tal de donar-li un 
sentit conceptual a la Festa Major i a les competicions. En 
el fons, la Festa Major de Granollers és una barreja de ritus 
pagans, recuperats d’una manera mig inconscient. Destruir 
i construir, totxanes i rajoles, foc i aigua. Vida i mort...els 
cicles naturals de la vida. 





Traducció: Jèssica Enrique

Parlant de destrucció, hi ha un acte que no he pogut veure, 
precisament, per escriure i dibuixar aquest relat. Es veu, 
que fan uns castells de focs al més pur estil punk Rocker on 
es simula la destrucció de les institucions. Aquest any fan 
la cremada dels instituts però l’any passat varen fer la de 
l’Ajuntament. Quina idea més brillant!!

I, per sort, no hi ha sants cristians oportunistes que es 
quedessin amb les festes paganes per costum i comoditat. 
Sembla que només hi ha un sant que el treuen en processó, 
el Sant Blau, i segons el què m’han dit, és una excusa per 
beure. No sé perquè aquests costums tan embriagadors em 
semblen tan rústics i primitius quan al Sònar i a tot arreu 
també es beu. Serà que sóc un finolis i odio l’olor a pipí.
Sens dubte, el què fa que una festa major sigui millor o 
pitjor és la gent, això que dic és evident, però és que avui hi 
havia molta gent, molta molta gent a Granollers. 






