
El retorn de la juntura entre Blancs i Blaus 

Després de dos anys sense que es pogués celebrar la Festa Major de Granollers, encaro la tarda 
dirigint-me als primers actes; la cercavila, el lluïment i els reptes dels Blancs i Blaus.

L'Ajuntament té enguany més veu femenina; amb l'alcaldessa i la regidora de Cultura, i on entre tots
els partits polítics m'han fet una rebuda de museu, per exposar-la i no tocar-la.

S'han fet les sis de la tarda i plovia amb força, amb contundència; em preguntava darrere els vidres 
de la porta de la Casa de la Vila, si eren les llàgrimes concentrades d'aquests dos anys. Sense festes, 
sense abraçades i amb absències.

Tot i que l'escena inicial semblava grisa, els nostres dos colors principals i tots els grups que formen
part de la nostra Festa de seguida s'han aixoplugat sota la valenta Porxada, sempre plena de gom a 
gom ja sigui patint per forces aèries, pluges injustes, festes perdudes, festes guanyades, coloms 
despistats, petons no contestats...

Llavors he vist en Pep Callau, la veu més entusiasta i generosa de la festa, avui amb una americana 
vermella i que, a mesura que la pluja augmentava, ha deixat de ser la veu principal i ha donat pas a 
què ho fossin les gralles i els timbals, que tossudament i amb alegria han tocat, ja que no volien que 
s'aigualís la festa!

Segueixo dins la casa gran i no puc evitar pensar en el pensament del filòsof Josep Maria Esquirol i 
les àmplies i exquisides reflexions sobre "una metafísica de l'ajuntament": "Resistir és mirar que la 
juntura no es desfaci" i la pluja no ha pogut desfer la cercavila que improvisadament els ciutadans 
de Granollers han volgut fer quan el cel ha amainat. La festa és gràcies a l'existència de les dues 
forces, necessitem els Blaus i necessitem els Blancs.

Encara que s'ha fet una tímida desfilada sense música a la bella Porxada vora la Pedra de l'Encant, 
he sentit l'encant de la veu dels infants fins als més grans; on amb sentiment sempre s'entona bé 
qualsevol cant.

Finalment Blaus i Blancs s'han enfilat a l'escenari per desafiar-se amb el repte, tots dos amb sana 
provocació i ironia; uns amb més tòpics i d'altres diria que amb més creativitat.

M'ha agradat sentir la veu d'en Farras que enguany ha celebrat els seus quinze anys amb un dissabte
una mica accidentat, res greu; coses de jugar amb foc i de l'edat! I que ben aviat, gràcies als amics 
de Terrassa, li han guarit les ferides que amb un sol dia ja semblaven haver cicatritzat.



Els blaus cridaven: quedar-se en blanc no és una opció! Em sembla molt bonic i quasi un aforisme.

També he sentit molts bons lemes dels Blancs "la Festa l'ha de guanyar la ciutat" i "no descansarem 
fins al veredicte final". Enguany han creat un univers on tot i tothom hi té cabuda. I la Porxada s'ha 
encès màgicament plena de llums de bengala. (Aquest moment m’ha emocionat perquè a mi les 
llums de bengales em transporten a un bonic poble; la Pera, i en un amor en obres).

Ja és ben sabut les connotacions que té socialment ser blanc o blau, potser caldria renovar aquests 
tòpics, ja no són originals!

Jo prefereixo pensar que el blau és el color de l'oceà i del cel; de la serenitat, l’estabilitat, la 
inspiració, la saviesa o la salut. També un color calmant tot simbolitzant la fiabilitat, la tristesa i, al 
mateix temps, la vida.

I sí, amics, el blanc, sovint simbolitza la perfecció, la fe, la innocència, la suavitat i la neteja.
Però també dona lloc a reflexió, la creativitat, l'obertura, el creixement…

I si ajuntem el blau i el blanc com si d'una paleta de colors es tractés, depèn de la intensitat del blau,
del seu pigment, i de la quantitat de blanc, aconseguirem un camp cromàtic diferent. Però ben segur 
que el resultat més encertat seria clar i lluminós. Com desitjo que sigui aquesta festa.

Sona la Guimbada per primer cop d'ençà d'aquests dos anys, s'alcen triangles blancs i blaus fent el 
quadrat perfecte.

Que comenci la gresca, la tronada, que tots tornem a estripar per aquests carrers empedrats, i no ens 
deixem en pau, sí, fins al veredicte final.

Visca els Blaus!
Visca els Blancs!
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