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Música d’entrada amb porrons 

Hi ha l’afirmació suada que el futbol és un estat d’ànim. Una festa major on dues colles 

competeixen per qui fa festa millor que l’altra deu ser una mica això. Les proves van a banda –

són un farciment més o menys aconseguit, més o menys lluït– i precisament quan no s’ha 

entès aquest fet, altres pobles vallesans han fet una còpia borda del model granollerí, com si 

tot es reduís a una cursa de sacs. I no. Hi ha un munt de gent i d’esforços dedicats a organitzar 

la festa. En Xavi Guijarro i la Cèlia Junqueras me’n detallen una pila, de contingències perquè 

tot surti bé.  

Si la festa de Blancs i Blaus és un estat d’ànim, el rostre del cap de colla dels Blaus, en Xavi 

Guijarro, que sembla que sempre riu, hi deu ajudar. Els caps de colla són uns coachings 

desinteressats que treballen a jornada completa, amb un plus d’intensitat i lliure disponibilitat 

per a finals d’agost, inseparables del treball de les seves juntes. Els Blaus s’enfronten al 

fantasma d’evitar una tercera victòria dels Blancs i han trobat en el porró un filó per 

augmentar l’autoestima. La festa i els seus piques es juguen cada vegada més en el format 

audiovisual i a les xarxes socials, i els vídeos, primer, d’”Un blau és un blau”, i després, de la 

campanya per fer del porró un emoji de Whatsapp han tingut molta tirada. Ironia i 

divertiment. L’habilitat de trobar una icona reconeixible i omplir-lo de festa i contingut. 

Sociologia de barra de carrer 

Una impressió observada, dels Blaus: la forta presència i es diria que influència, encara, dels 

històrics. D’una banda, deu anar bé per saber a què atenir-te; de l’altra, no sé si tenalla la 

creativitat o l’originalitat. Rotllo com la matèria, els grups socials es transformen i tiren per 

nous camins. Els Blaus han sabut jugar amb el simbolisme del porró per crear els “actes de 

porró”, això seria, més espais per a tots els públics. M’espero al seguici del Sant Blau per veure 

/beure complet el seu significat. Però sí que em sembla que les dues colles han fet un pas 

endavant cap a les activitats familiars.  

Començo el dia “blau” a la plaça de la Corona, on enguany han ajuntat diverses proves de 

competició: futbolí, escacs i dòmino. Sembla que la idea rutlla. Passo el dia amb els Blaus però 

segurament no em faré una idea més clara de colla fins al vespre: es va veient que la festa de 

colles, en el primer tram de setmana, és una; i en el segon tram, de divendres a diumenge, 

amb actes molt més marcats i protocol·laritzats, és una altra.  

(Obro parèntesi, de color neutral: en una festa major que per molts és l’acte més important 

que passa a la ciutat i a les seves vides, parlar-ne sense ferir susceptibilitats és impossible. La 

rivalitat entre les dues colles –que és la gràcia– fa mandra quan esdevé més punxeguda que 

divertida, més endogàmica que invitadora; aquest deu ser el perill). 

Un dels actes de “protocol” on he d’anar és l’arrossada. Fa una calor que espanta. I al costat de 

l’enorme paella –“2.000 racions!”–, l’atmosfera és la de les calderes d’en Pere Botero. Els 

àpats multitudinaris a ple sol mai m’han dit gran cosa però m’ensumo –entre la ferum de 

calamars atònits, closques, gambes i cloïsses– que és d’aquests actes que si no hi fos hi hauria 

queixes massives. La Festa Major és també una tradició que s’explica només per la tradició i 



per l’instint gregari, no pas per la comoditat. A l’arrossada hi ha un parell de personatges 

icones, que si no existissin els haurien d’inventar: en Payàs (amb expo aquests dies a Can 

Barbany) i l’Enrique. Entre els dos sumen més de 60 anys sense fallar-hi. 

Si tu l’estires fort per aquí 

Al vespre, ja se sap, tot s’embala. Ser al rovell de l’ou de l’estirada de corda té el seu què per 

veure la força bruta d’uns i altres, al·lucinar amb la il·lusió dels petits i amb les moles dels 

adults. El guió no varia de l’habitual, encara que a l’estirada d’adults els Blaus han oposat una 

mica més de resistència que de costum. És una imatge semipoètica, la d’uns que fan avançar i 

avançar la corda i els altres que llisquen irremeiablement cap a la ratlla fatídica. Prop de la 

corda, m’aborda una senyora d’allò més trempada del País Valencià. Diu que s’està llegint 

Joyce i les gallines! És a Granollers atreta per un amic seu i jo ara sí que ja veig que això de la 

Festa Major és molt gros. 

Sopar a la plaça de les Olles. En el vintè aniversari del concurs de peix blau han fet una 

megatruita de 240 ous per a un centenar de persones. En el sopar aprenc que un plat típic de 

Festa Major són els escaldums (a Òrrius dits “colls i punys”; a la Fonda Europa, coneguts com a 

“intimitats”). Traducció per al públic neòfit (com jo): cresta, fetge, ronyó, ales... Vaja, que faria 

les delícies de Joyce però no les meves. Un espontani que torna del Correaigua agafa el Xavi 

Guijarro –Guija, per a la colla– i li crida, tot moll: “eh, aquest guanyem, eh!”. I en Guija riu, com 

de costum. I m’ensenya la seva “Bíblia”, una agenda detalladíssima de la logística dels actes 

Blaus. 

A processó 

M’afegeixo al seguici de devots del Sant Blau. La conya del mossèn i com bateja i com casa em 

diverteix cosa de no dir. Ironia a cabassos, si us plau, per força necessària. Al balcó de la 

Gamba, sota la mirada atònita dels que hi sopen, un parell de Blaus mítics s’arranquen a unes 

ja esperadíssimes saetes, i al final, a la Maluquer i Salvador, un senyor canta unes homilies. 

Tornen a tirar del tòpic dels “Blancs ploramiques” i a repartir una mena de vi ranci i hòsties. De 

veritat que hi ha identitat de colles? O són més uns clixés repetits als quals cadascú mira 

d’adaptar-se, de la mateixa manera que l’empordanès ja fa el paper per al qual està cridat? A 

mi això de la identitat em costa de creure però la ironia els Blaus la tenen per mà. I per mostra, 

un botó, al final de la nit, nit blava a la Porxada. A una barra hi trobo l’Albert Sitjes, el que va 

ser cantant d’Uri Gheller y los Cucharas, el grup amb què vam ballar en tantes festes majors 

gràcies, entre d’altres, al hit de... “A la muntanya!”. En Sitjes corre amb un osset de peluix que 

manxa cervesa fresca i em convida a provar els beneficis de l’artefacte, que vol dir obrir la boca 

com quan beus en porró i aviam què. Constato, com he fet uns minuts abans amb el porró 

blau –i un nou repte #porróemoji superat–, que no sé empassar més d’un glop.  

Parlant de hits, a la Porxada els discjòqueis posen “Dragostea Din Tei”, una cançó que va 

colpejar fort en una festa major de fa anys. I encara més: les homilies al final del Sant Blau 

demanen que tornin els garrotins, que van fer furor fa quasi una dècada. Em sumo a la petició. 

Més enllà d’impactes i efectes especials, el relat de la festa necessita més lletra. I s’ha d’anar 

teixint, incansable.  


