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“La  tradició  no  vol  dir  merament  conservació  sinó  transmissió.  Però  la
transmissió  no  implica  deixar  l’antic  intacte  i  limitar-se  a  conservar-lo,  sinó
aprendre a concebre’l i a expressar-lo de nou.”

 Hans-Georg Gadamer

Filòsof alemany  (1900 – 2002 )
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PREFACI

 1817: la primera referència escrita d’una festa a Gràcia

La primera ressenya escrita coneguda fins ara que fa referència a una festa
celebrada a Gràcia a l’entorn del 15 d’agost  data  de 1817.  Aquesta descripció
es troba en el llibre  “Muralles enllà”, de la sèrie  Visions Barcelonines 1760 –
1860 ,  de  l’historiador  Francesc  Curet  (Editorial  Dalmau i  Jover.  Barcelona
1956).

Aquest escrit rememora els fets on per la Guerra del Francès, es va haver de
custodiar la imatge de la Mare de Déu del convent dels franciscans

 a la capella privada de Can Trilla. L’any 1817, pacificada ja la zona, la imatge
va ser retornada a l’església de Santa Maria de Jesús envoltada de solemnitat
en  un  ambient  festiu.  Francesc  Curet  ho  narra  de  la  següent  manera:  “A
conseqüència d’aquell trasllat, l’any 1817 va celebrar-se a Can Trilla l’aplec que

per  la  Mare  de  Déu
d’agost es feia a l’ex-
convent de Jesús. Cal
retenir  aquesta  data,
memorable  en  els
anals  de  Gràcia,
perquè  assenyala
l’inici  de  la  Festa
Major gracienca en la
diada  de  l’Assumpta,
la  qual  es  va  anar
consolidant  fins  a
esdevenir  la  màxima
solemnitat  popular  i

convertir-se amb el temps en la reina de les festes majors catalanes”.

A partir  d’aquell  any,  es  va  anar  celebrant  festa a Gràcia a  l’entorn del  15
d’agost, agafant cada cop més volada i protagonisme fins a esdevenir, amb el
pas dels anys, en la Festa Major de la Vila. Tant sols un any després, el 15
d’agost de 1818 ja apareixia la següent ressenya al Diario de Barcelona: “Hoy
sábado 15 del corriente, por la tarde, se hará un baile público en el que se
darán ramilletes en la Torre del Virrei del Perú”. Queda clar, doncs, que el que
va començar sent una festa per celebrar el trasllat d’una imatge religiosa va
esdevenir  motiu  de  celebració  popular  de  manera  reiterada  als  carrers  de
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Gràcia durant el 15 d’agost de cada any. Per tant, considerem l’any 1817 com
el precedent del que amb els anys acabarà convertint-se en el que ara és la
Festa Major de Gràcia, una de les manifestacions més rellevants de la cultura
popular catalana, festa tradicional d’interès nacional i posseïdora de la Creu de
Sant Jordi.

 El bicentenari:  una gran oportunitat 

200 anys després seguim aquí, fent festa a Gràcia a l’entorn del 15 d’agost. La
commemoració del bicentenari se’ns presenta com una gran oportunitat per a
mobilitzar i dinamitzar la vida social i la creativitat de la societat gracienca de
cara a qualificar la seva Festa Major, donant-li un positiu punt d’inflexió. Volem
que aquesta celebració serveixi per dinamitzar i revitalitzar el ric teixit social i
associatiu gracienc. Volem que diferents institucions i gent de diferents àmbits
participin conjuntament a l’entorn del 200 aniversari de la Festa Major de tots
els graciencs.

La celebració del bicentenari és una ocasió immillorable per a parar màquines,
conèixer, reflexionar  i interpel·lar-se en relació al passat, al present i al futur de
la  festa.   Què  som?  Què  hem estat?  D’on  venim? Què  podem millorar   i
aportar?  Com podem prestigiar la festa? Cap on anem? Quins són els reptes
als que ens afrontem? Quins objectius ens marquem?

 Un any d’activitats:

El  Bicentenari  de  la  Festa  Major  de
Gràcia se celebrarà durant l’any festiu
gracienc.  Per  als  festers,  l’any
comença  amb  la  presentació  del
Cartell  de  Festa  Major  que  es  fa
públic  a  meitats  de  maig.  Aquest
cartell i aquesta imatge, acompanyarà
durant els 365 dies següents totes les
activitats  que organitzi  la  Fundació i
en les que participen els carrers de la
Festa Major. És per aquest motiu, que
l’any  del  bicentenari  començarà  el
maig de 2017 amb la presentació del
cartell i acabarà el maig de 2018 amb
la  cloenda  d’un  any  sencer
d’activitats.
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Volem aprofitar aquest any festiu del bicentenari per tal d’omplir d’activitats els
12  mesos  que  el  conformen.  Volem que  hi  hagi  exposicions,  conferències,
xerrades,  jornades  de  debat,  dies  de  recuperació  de  memòria  històrica,
simposis, tallers i per suposat molta festa i cultura popular per celebrar com cal
aquesta efemèride.  Volem que aquest  any d’activitats  sigui  la celebració de
200 anys d’història compartida, agraint a totes les generacions de graciencs i
gracienques que han treballat  per a la seva Festa Major elaborant els seus
guarnits i fent que la flama de la festa no s’apagués mai durant dos segles. 
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1- OBJECTIUS DEL BICENTENARI

El que volem que quedi després del 2017 

La celebració del bicentenari de la Festa Major de Gràcia té com a principals
anhels i objectius:

 Mobilitzar i  engrescar  la ciutadania de Gràcia :  Volem  activar el  seu
potencial  creatiu  ,  l’acció  col·laborativa  del  seu  entramat   social,  i
afermar la consciència de comunitat i  sentit de pertinença. 

 Prestigiar la Festa : Volem posicionar la Festa Major de Gràcia com una
de  les  expressions  festives  i  de  cultura  popular  més  importants  i
singulars de la ciutat de Barcelona i de Catalunya. 

Cal fer considerar i situar la Festa Major de Gràcia de manera anàloga i
al costat de La Patum de Berga, del Carnaval de Vilanova o de les Falles
del Pirineu.

 Donar a conèixer i  posar en valor la realitat social de la festa i de la
figura  del  fester  :  Volem  que  es  reconegui  la  tasca  d’organització
col·lectiva i l’ingent treball voluntari i desinteressat de centenars de mans
anònimes que fan que cada agost els carrers de Gràcia es converteixin
en rellevants manifestacions d’art popular.

 Ajudar  a  impulsar  accions  de  difusió  històrica  i  de  salvaguarda
documental  i  patrimonial:  Volem contribuir  a la divulgació de la Festa
Major  de  Gràcia  i  del  fet  festiu  gracienc  així  com sensibilitzar  de  la
necessitat  de donar suport a la tasca que realitzen els qui vetllen per a
recollir, ordenar i salvaguardar el seu patrimoni documental.
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2- EIXOS PRINCIPALS DEL BICENTENARI

La ciutadania gracienca guionista i protagonista del bicentenari

La commemoració del bicentenari de la Festa Major de Gràcia es concep com
una acció en la qual la societat gracienca n’ha de ser la principal organitzadora,
destinatària i protagonista.

Per tal de configurar i  de bastir amb aquest ànim i voluntat la celebració es
proposa que s’estructuri principalment a partir dels següents eixos i conceptes :

 Participació:  Partim de la base que la Festa Major de Gràcia no és
només dels festers que la fan possible. També és la Festa Major de tots
els veïns i veïnes que viuen a Gràcia i que se la senten seva. Aprofitant i
potenciant el ric teixit social i associatiu que caracteritza el barri, volem
que aquest bicentenari sigui un esdeveniment obert i on tothom pugui dir
la seva i participar.

 Creativitat:  La creativitat i l’art col·lectiu i efímer estan en l’ADN de la
festa. Totes les activitats que es duguin a terme durant el bicentenari han
de  respirar  aquesta  característica.  Volem  que  sigui  un  memorable  i
suggerent  esdeveniment fent  les coses a la  gracienca,  d’una manera
imaginativa i creativa.
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 Transversalitat: Una de les característiques de la Festa Major de Gràcia
i que volem ressaltar és la transversalitat de la festa. Tant internament
com  externament,  la  festa  és  viscuda  per  tothom  i  tothom  es  sent
partícip  d’aquest  fet  festiu  i  cultural.  Gent  de  diversos  orígens,  de
diferents  creences  i  condicions socials  preparen i  gaudeixen  d’un  fet
comú.  Les activitats organitzades durant la Festa Major de Gràcia i el
públic que les gaudeix  abasten totes les edats, des dels més petits fins
els més grans. Tot això fa que la Festa Major de Gràcia esdevingui una
de les màximes expressions de cohesió social i col·laboració ciutadana.

 Memòria i futur: La consideració del fenomen festiu com un fet cultural i
patrimonial  s’ha  d’expressar  i  ha  de  ser  un   dels  ingredients  del
bicentenari.  Així,  aquest,  ha de ser  un motiu que ajudi  a sensibilitzar
entorn la necessitat de salvaguardar el patrimoni documental històric de
la  festa  i  també  una  ocasió  per  a  reflexionar,  debatre  i  explicitar  la
voluntat delque vol ser.    

3- JOSEP MAÑÀ, EL COMISARI DEL BICENTENARI 

Barcelona, 1949
Dissenyador, etnògraf i  pedagog de l’art i el disseny

Formació: Estudis de disseny a l'Escola Eina 
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Interessat  en  les  múltiples  implicacions  estètiques,  tècniques,  ecològiques,
socials i simbòliques de l’art, el disseny i la cultura popular, ha centrat la
seva activitat en els àmbits de l’etnografia, la museografia i la pedagogia de
l’art, els oficis artístics i el disseny. Interrelacionant  aquestes disciplines ha
concebut i dissenyat múltiples exposicions i programes pedagògics.

És autor de diverses publicacions, articles, conferències i filmacions sobre les
temàtiques esmentades, així  com del  projecte i  del  disseny del  material
pedagògic del Gabinet Gaudí de La Pedrera..

En l’àmbit de la cultura popular ha estat comissari i coautor d’una sèrie d’ 
exposicions sobre les tradicions , activitats i costums de les festes del solsticis i 
dels equinoccis i també d’altres mostres sobre art popular, joguines,  disseny i 
artesania:

     -     Ara ve Nadal

- Sant Joan la porta de l’estiu 

- La Pasqua de dalt a baix

- Les festes de la primavera

- La tardor

- Joan Miró, l’arrel i l’indret

- El món de Joan Amades

- De l’ahir i de l’avui, el patrimoni etnològic de Catalunya.

- Artesania de Festa Major

- Les bombes de paper

- Els estels

- El caganer

- El món de la baldufa

- Jugar amb el vent

- Jocs i joguines

- Els papers de lleixa

- Els tresors de Joan Amades

- Fent camí per la molsa. Les figures del pessebre popular.

- Elogi del moble

- Arts Decoratives a Barcelona

Ha format part del Consell Assessor de la Cultura Popular i Tradicional i del 
Consell de 

de Redacció de la Revista d'Etnologia de Catalunya .
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Autor dels Projectes Museològics del Museu Casteller de Catalunya  i  de la
Casa- Museu de  La Patum de Berga . 

Treballs en curs de realització:

Redacció de la recerca La cultura del foc a Catalunya

Disseny de L’Espai Joan Vinyoli  de La Casa de la Paraula de Santa Coloma de
Farners.

Preparació de les segones jornades L’Art de l’Hort  de Farrera ( Projecte i acció 
per a promoure l’horticultura familiar i comunitaria i interrelacionar aquesta  amb
l’art, la pedagogía i el disseny.)

Premis:

Premi de l’Associació de Crítics d’Art de Catalunya  pel comissariat  i el 
muntatge de l’exposició  “Joan Miró, l’arrel i l’indret”.
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4-  PRESENTACIÓ IMATGE GRÀFICA DEL BICENTENARI

Una de les primeres necessitats que s’ha detectat i que s’ha volgut solucionar
abans  de  la  roda  de  premsa  per  poder  fer-la  pública  en  el  moment  de  la
presentació del Bicentenari ha estat  la creació d’una identitat visual pròpia que
defineixi i caracteritzi aquesta celebració. 

Seguint l’esperit de participació i col·laboració entre
entitats  de  Gràcia  que  s’ha  definit  anteriorment,
aquesta acció s’ha dut a terme a través d’un concurs
amb  els  alumnes  dels  darrers  cursos  de  l’Institut
Europeu  del  Disseny  (IED).  Aquest  institut
internacional  amb  més  d’onze  delegacions  a  tota
Europa està ubicat a la Vila de Gràcia des de 2002 i
compta amb un elevat prestigi internacional degut al
seu pla educatiu i a la qualitat i professionalitat dels

seus  professors.  És  per  aquest  motiu  que  l’IED  compta  amb  un  alumnat
provinent  de  més  de  100  països  diferents  cada  curs  que  enriqueixen  la
multiculturalitat i l’esperit artístic de la Vila de Gràcia.

L’alumna que ha guanyat  el  concurs  és  la  Sara
Ozvaldic, estudiant del Grau de Disseny Gràfic de
l’IED i nascuda a Eslovènia. Ella ens ha presentat
un projecte inspirat en la Festa Major, que aglutina
persones ben diverses,  de cultures,  països i  generacions diverses.  Aquesta
característica  que  apel·la  a  la  diversitat  es  materialitza  en  la  diferència  de
tipografies, fonts i mesures que col·laboren unes amb les altres per tal de crear
un text i un missatge compartit.

D’igual manera, el logotip del Bicentenari té quatre versions diferents. Aquest
fet és també fruit de la interpretació que la dissenyadora ha fet de la pròpia
Festa Major de Gràcia. Com a festa tradicional, la Festa Major és sempre la
mateixa  (mateixes  dates,  mateixos  actes,  mateix  protocol  festiu,  etc).  No
obstant,  la  Festa  Major  de  Gràcia  mai  és  similar  o  semblant  a  la  d’altres
edicions. Les creacions dels festers trenquen la rigidesa única del fet tradicional
i cada any ens presenten una revisió de la Festa Major. Per identificar aquesta
versalitat i concepte efímer, la dissenyadora juga amb 4 versions diferents però
similars d’un mateix logotip.
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5- PRIMERA ACCIÓ DEL BICENTENARI: CRIDA CIUTADANA

Entenent,  com ja  hem dit  que no és  el  bicentenari  de  la  institució,  sinó  el
bicentenari de la Festa Major dels veïns, volem que aquests tinguin l’oportunitat
i  l’espai  on  donar  el  seu  parer  sobre  com hauria  de  ser  la  celebració  del
bicentenari. Volem apel·lar a la participació i a la transversalitat, com a eixos
vertebradors  de  la  Festa  Major  i  d’aquesta  celebració,  perquè  de  manera
conjunta amb la Fundació, la ciutadania es sumi en la realització del programa
d’actes del bicentenari.

A la roda de premsa del 29 de febrer on es donarà a conèixer al  públic la
voluntat de la Fundació de la Festa Major de Gràcia de celebrar com cal aquest
bicentenari, es donarà també el tret de sortida al procés participatiu de la Crida
Ciutadana.  Aquest  procés  durarà  fins  el  proper  13  de  maig,  dia  de  la
presentació oficial del cartell de la Festa Major 2016, que a la vegada coincidirà
amb l’acte que d’aquí a un any inaugurarà l’any del Bicentenari.

Aquesta crida, en la que s’ explicarà  l’avinentesa, els motius, els objectius i els
grans  eixos  vertebradors  del  Bicentenari  serà  adreçada  a  tots  els  veïns  i
veïnes,  entitats,  festeres,  estudiosos,  historiadors,  membres  de  la  cultura
popular,  comerciants,  escoles,  col·lectius  creatius  (com ara  membres  de  la
il·lustració,  moda,  gastronomia,  dissenyadors,  cinema,  teatre,  músics...)  així
com  tots  els  amants  de  la  Festa  Major.  Mitjançant  el  correu  electrònic
“bicentenari@festamajordegracia.cat” o de la butlleta de paper que es podrà
entregar a les bústies especialment dissenyades per a l’ocasió, la ciutadania
podrà donar resposta a les següents preguntes:

 Com t’imagines el Bicentenari de la Festa Major de Gràcia?

 Quines activitats no hi poden faltar?

Les  butlletes  es  podran  emplenar  físicament  en  format  paper  per  després
lliurar-les a les bústies que estaran repartides fins al 13 de maig als següents
punts de la Vila de Gràcia:

- Fundació Festa Major de Gràcia (Carrer Alzina, 9)

- Districte de Gràcia (Plaça de la Vila, 2)

- La Violeta de Gràcia (Carrer Maspons, 6)

Un cop recollides, avaluades i ponderades totes les suggerències i  propostes
sorgides de la Crida Ciutadana, es procedirà aintegrar les millors accions dins
del programa oficial del Bicentenari de la Festa Major de Gràcia.
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Aquí   us  reproduïm  l’exemplar  del  fulletó  amb  el  que  la  ciutadania  podrà
respondre amb les seves idees i propostes al procés participatiu que endega la
Fundació de la Festa Major de Gràcia.
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