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LA PASSADA
L’animació de carrer,
els entremesos contemporanis Al llarg de la Edat Mitjana, un seguit de grups d'actuants: joglars i saltim-

banquis, artistes que aglutinaven i dominaven tota una sèrie d'arts com el 
cant, la prestidigitació, les acrobàcies, els malabars, els espectacles amb 
animals i actors alguns d'ells acompanyats de figures zoomòrfiques de 
caire fantàstic, conformaven el que s’anomenava entremesos, peces que es 
representaven entre els àpats a les festes de la cort.
      Als inicis del segle XIV es va restaurar la festivitat del Corpus. El 1320 
hi ha la primera referència a la processó, en la qual es van anomenar 
entremesos a totes les representacions itinerants de caire bíblic que 
l’acompanyaven. Molts dels elements que en formaven part van agafar 
personalitat pròpia i van ser utilitzats per fer representacions al marge de 
la processó, tot i que van continuar essent anomenats entremesos.
      A final dels anys seixanta del segle XX, van sorgir grups itinerants de 
teatre que feien espectacles al carrer contractats per entitats ciutadanes. 
Amb la fi de la dictadura franquista la presència d’aquests grups es va 
incrementar de forma exponencial. A meitat dels anys vuitanta comença la 
recuperació, de manera altruista, de tots els elements de la cultura tradi-
cional (gegants, nans, balls parlats, balls i entremesos, etc.) que fins 
aleshores sortien en comptades i retribuïdes ocasions. La proliferació dels 
elements i grups de cultura tradicional comença a desplaçar els grups 
professionals d’animació de carrer relegant-los a actuacions en fires 
específiques o grans esdeveniments.
      Tot recordant l'activista teatral granollerí Gregori Resina i Requena en 
el 35è aniversari de la seva mort, aquest any la Passada de l'Ascensió 
mostrarà tot un seguit de grups que, utilitzant tot tipus d'enginys, conver-
tiran els carrers i places en un gran escenari on els artistes i el públic 
interaccionaran. Es poden considerar una versió contemporània dels 
entremesos.
      El Colom, que es va construir per al seu homenatge i el capgròs amb la 
imatge d'en Gregori, acompanyaran a companyies de prestigi com Xarxa 
Teatre de Vila-real, Sarruga i Xirriquiteula de Badalona, Tutatis de Corne-
llà, Fadunito de Cervera i Cia La Tal de Rubí. Gaudirem d'artilugis articu-
lats, mecànics i inflables que donaran vida a éssers antropomòrfics 
gegants, figures zoomòrfiques de gran format i personatges estrafolaris 
que convertiran el centre de la ciutat en un gran escenari on l'imaginari 
agafarà vida.
      Tots aquests elements formen part de la cultura popular ben diferen-
ciats, però, dels que conformen els grups vinculats al folklore, malgrat que 
en molts casos i, sobre tot, a l'últim terç del segle XX, algunes companyies 
han explorat el món de la tradició en els seus espectacles. 

LA PASSADA

Exposició dels elements dels grups participants 
a la plaça de Can Trullàs, pl. de l’Església, pl. Porxada, pl. Maluquer i Salvador, carrer 
Corró-placeta Sant Francesc, c. Anselm Clavé, davant del Museu. 

Inauguració de l’exposició fotogràfica 
en commemoració del 
60è. aniversari del Gran desfile del fuego
Pl. de la Porxada. 
Imatges inèdites de La Passada de divendres de 1957 en què hi van participar la majoria 
de grups de foc del país, alguns dels quals difícils de veure fora de la seva ciutat com la 
Guita i les Maces de la Patum de Berga. La mostra també es podrà veure a la Troca. 
Centre de Cultura Popular i Tradicional a partir del 29 de maig i fins al 18 de juny.

Vuit recorreguts amb espectacles itinerants
Inici dels cercaviles des de les diferents places

Cercavila De la pl. Perpinyà a la plaça de la Corona, cercavila conjunta.

11 h. 

12 h. 

18 h. 

19 h. 

GRAN DESFILE 
DEL FUEGO
Des de 1943 la “desfilada” ha estat, amb el pas dels 
anys, un dels trets més característics de la Fira i 
Festes de l’Ascensió. Al llarg dels anys es van anar 
afegint tot tipus d’elements, des dels que procedien 
de la indústria fins als relacionats amb el folklore. 
      El 1956 es va fer un intent de desdoblar la 
“passada” fent la tradicional “desfilada” el dijous i 
una altra desvinculada del bestiar, el divendres. El 
1957, seguint l’esquema de l’any anterior, es tornen a 
fer dues passades, aquesta vegada, però, es fa el 
primer intent seriós de dedicar-la a un tema en 
concret: es va anomenar “El gran desfile del fuego” 
amb la participació de la majoria de grups de foc 
existents aleshores al país, alguns dels quals era 
impensable veure'ls fora del seu context com la 
Guita, les Maces i els Plens de la Patum de Berga. 
D'un acte tan singular i diríem irrepetible aquest any 
fa 60 anys, per la qual cosa el Centre de Cultura 
Popular i Tradicional La Troca i l'associació de cultura 
popular l'Olla dels Pobres amb el suport de l'Ajunta-
ment organitzen una exposició fotogràfica amb 
imatges inèdites d'aquell esdeveniment.

Gran desfile del fuego, 1957
Foto de Patrici Valls
Arxiu Municipal de Granollers 

Comissió assessora: Jordi Bertran, Tarragona; Manuel Vilanova, Vila-real; Bienve Moya, Vilanova i la Geltrú
Agraïments: Pere Cornellas, Amics dels Gegants i Capgrossos de Granollers, Granollers pedala, Portadores del Colom
Disseny i maquetació: Boixader & Go / Foto portada: Il·lustració feta per Amador Garrell i Soto publicada al llibre Granollers, vila oberta 
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Pl. de la Porxada

EL COLOM I EN GREGORI
Granollers 

El Colom va ser construït per Paco Merino a instància del TAC 
(Teatre de l'Associació Cultural) en homenatge a l'activista cultural 
Gregori Resina el 1982, a partir d'un disseny del dibuixant Joan 
Josep Guillén. Va ser recuperat per la colla dels Blaus el 1988 per 
sortir a les festes de l'Ascensió en la presentació del ball de 
Giravoltes, dins dels actes de celebració del 20è. aniversari dels 
gegants grossos de la ciutat, l'Esteve i la Plàcida. A la Festa Major, 
el Colom obre la cercavila del dia del pregó i rep els gegants 
convidats. Des de 1993 escenifica un ball propi amb música de 
Felip Andreu. 
     L'any 2002, per primer cop el dissabte de Festa Major, al migdia, 
va ballar en honor dels gegants convidats, de Vilanova i la Geltrú.
     En Gregori és un capgròs, retrat de l’activista cultural Gregori 
Resina. Va ser construït el 1982 per Lluís Traveria, de la companyia 
de Teatre Artristas de la Garriga, per participar amb el Colom en 
l’homenatge que se li va tributar aquell mateix any.
El 1995 Josep Nogués, dels Fòssils blaus, es va posar en contacte 
amb Josefina Oller, vídua de Gregori Resina, propietària del 
capgròs, per tal que els donés autorització per fer-ne una rèplica, 
que va produir el Taller Sarandaca. Va ser estrenat el 1995 durant 
el repte dels Blancs i els Blaus, al Parc Municipal Torras Villà.

Pl. Caserna

LES FOTOGRAFIERS
Cia La Tal. Companyia de Teatre Internacional 
Rubí

Aquesta companyia inicia el seu treball professional l’ any 1986 de 
la mà de Jordi Magdaleno i Enric Casso. La seva concepció teatral, 
la percepció visual i la tècnica interpretativa han anat evolucionant 
des de la figura clàssica del pallasso de circ fins a la creació d’un 
univers propi en el qual els personatges, l’estètica i les situacions 
es posicionen decididament en un tipus de teatre d’humor 
totalment actual, on les imatges i les històries, amb el suport 
puntual de la paraula, confereixen als seus espectacles l’equilibri 
ideal per a la implicació necessària del públic. En aquests anys 
d’experiència professional, La Tal ha passejat els seus espectacles 
per multitud de ciutats europees i espanyoles, i en festivals 
internacionals de gran prestigi.
     Els famosos fotògrafs internacionals Gastón i Pájago Voladog 
coneguts a tot el món com a Les Fotografiers arriben, pedalejant el 
seu vehicle, disposats a regalar als assistents els seus autèntics i 
originals retrats de família.

Plaça Maluquer i Salvador

LA GRAN FAMÍLIA
Fadunito / Cervera

Fadunito és una companyia especialitzada en les arts de carrer per a 
tots els públics. Es va crear l’octubre de 2003 de la mà de Ferran 
Orobitg Anglarill (Fadu) i Ivan Alcoba Piera (Nito).
     La gran família, espectacle amb xanquers de gran èxit, es va 
estrenar el 2005 i va ser mereixedor del premi ARC 2006 atorgat per 
l’Associació de Representants  de Catalunya, com a millor espectacle 
de teatre de carrer de l’any 2006.
     Fadunito ha tingut sempre cura dels arguments dels seus especta-
cle: la dieta mediterrània, la família, l’estima pel món del circ i la cultura 
escolar són els motius dels espectacles que actualment estan en 
cartellera. L’última creació de Fadunito ha estat Accessible, un projecte 
que neix a partir de la formació en arts de carrer que va fer el Ferran, 
durant el 2007-2009, a Marsella.

Placeta Sant Francesc

OSSOS DEL PIRINEU
Tutatis / Cornellà del Llobregat

Tutatis, com a tal, va néixer l’any 2005, com a 
continuació de projectes anteriors. Dins del segell 
Tutatis hi podeu trobar la companyia Flic Flac, que als 
anys 80 va revolucionar el sector de l’animació i 
actualment produeix espectacles familiars de mitjà 
format; la companyia Teatre Imaginari, especialitzada 
en espectacles de format mitjà i de titelles; i les seves 
propostes de teatre per a nadons i itinerants de 
carrer, sota el paraigües més ampli de Tutatis.
Aquest espectacle pren com a referent les festes de 
l’os que se celebren al mes de febrer en diverses 
zones del Pirineu, com Prats de Molló, Sant Llorenç 
de Cerdans o la Mata.
     Coincidint amb la fi de l’hivern i l’arribada de la 
primavera, la festa de l’os simbolitza com l’os surt de 
la hibernació i torna a fer estralls entre la població. Un 
espectacle itinerant que combina actors-manipula-
dors de titelles gegants, amb un carro i un percussio-
nista que tocarà una banda sonora en consonància 
amb les sonoritats muntanyenques (xalapartes, 
gralles, timbals..).

Pl. de l’Església

L'ELEFANT
Xirriquiteula Teatre / Badalona

Xirriquiteula neix a Badalona l'any 1985. Des de la seva formació, la companyia ha 
seguit una reputada trajectòria en el terreny del teatre per a tots els públics. Els seus 
membres acumulen milers de representacions arreu del món i diversos premis, cosa 
que els ha convertit al llarg dels anys en una de las companyies catalanes de referència 
en l'àmbit del teatre per a públic familiar.
     Durant els més de 30 anys de trajectòria, Xirriquiteula Teatre ha creat i produït 
espectacles tant per al carrer com per a l’escenari pensant sempre en tots els públics. 
Actualment l’elefant, element protagonista de l'espectacle de carrer Nòmades (2000) 
segueix formant part del bestiari de la companyia. Va ser creat per a la cavalcada de 
Reis de Barcelona en coproducció amb l'Institut de Cultura de la ciutat. A més ha 
participat en altres cavalcades (entre les quals la de Madrid 2014) i actes rellevants 
internacionals com el Carnaval de Niça o el tancament d'any a Roma. La seva estètica 
s’adapta a la temàtica de qualsevol gran rua o esdeveniment.

c. Anselm Clavé

LA MANTIS
pl. Can Trullàs

LA FORMIGA
Sarruga Produccions / Badalona

Sarruga Produccions és una companyia nascuda l'any 1994. 
Una successió de màquines en moviment provoquen una 
explosió de sensacions que porta a l'espectador a viure 
intensament com si fos l'insecte més insignificant. Serà com 
el món al revés: la realitat queda invertida i un insecte serà 
10 vegades més gran que un humà. Desfilada de insectes 
gegants que envaeixen l'espai urbà transformant-lo amb el 
suport de la música. L'espectacle recupera les imatges 
típiques de les pel·lícules dels anys 50 del segle XX.

Pl. de la Porxada

ELS BOUS
Xarxa Teatre / Vila-real

Xarxa Teatre neix el 1983 a Vila-real, Castelló. Des 
d’aleshores ha experimentat un creixement continuat. 
Des dels seus inicis i davant la manca d'una infraestruc-
tura teatral al País Valencià, els directors de Xarxa 
Teatre van optar pel carrer com a escenari per als seus 
espectacles. Al llarg d'aquest temps, els directors de la 
companyia, Manuel V. Vilanova i Leandre Ll. Escamilla 
no han renunciat als seus orígens i Xarxa Teatre s'ha 
convertit en una de les companyies de teatre de carrer 
de gran format més personals del món.
     La cultura popular valenciana i mediterrània 
conforma el nucli temàtic principal dels muntatges. La 
companyia ha sabut submergir-se en les tradicions, 
portar-les fins als nostres dies i fer-les universals.

Pl. de la Porxada 
acompanyen Els Bous de Xarxa Teatre

BANDA
Agrupació Musical del Maresme / Mataró

Aquesta banda està formada per més d’una quarantena de músics 
amateurs i professionals amb un objectiu clar: passar-s’ho bé fent música. 
Des de la seva fundació, l’any 1984, l’Agrupació posa la banda sonora a 
molts dels actes festius de Mataró i la comarca, amb una especial 
participació durant la Festa Major de les Santes. La Banda, dirigida per 
Pere Bono i March, és una entitat sense ànim de lucre que ofereix tant 
concerts com cercaviles. Col·laboren amb les escoles i entitats de la 
ciutat i han compartit escenari amb formacions com Oskorri, Pep Gimeno 
el Botifarra o Brams. Enguany acompanyarà musicalment els Bous de la 
companyia de Vila-real Xarxa Teatre.


