
Fires i Festes

Fa quaranta anys, l’insecte 
que a finals del segle XIX va 
canviar la vida dels sadurni-
nencs tornava a capgirar el 
destí de la vila. La mateixa 
fiŀloxera que va arrasar mi-
lers d’hectàrees de vinyes al 
municipi es convertia el 1981 
en protagonista de les Fires 
i Festes, tot i que aleshores 
pocs s’imaginaven que serien 
l’element al voltant del qual 
girarien totes i cada una de les 
Fires que vindrien.
El col·lectiu artístic el Ta-
ller va ser l’artífex del nai-

xement de la bèstia groga, 
que va actuar en solitari les 
primeres Fires que va veure 
la llum. Des d’aleshores s’ha 
anat acompanyant de tots 
els elements que avui en dia 
formen part de la Festa de la 
Fiŀloxera (fil·loxeretes, ceps, 
pagesos, Set Savis i orquestri-
na), i que donen personalitat 
a una celebració que cada 7 i 
8 de setembre tenyeix els car-
rers de Sant Sadurní de color 
groc.
Enguany, per segona vegada, 
la Festa de la Fiŀloxera no serà 
tal com la coneixem. La pan-
dèmia de Covid-19 ha obligat 
una altra vegada a modificar 
la celebració, que aquest any 
havia de ser especial. Aquest 

2021 es compleixen quaranta 
anys de la creació de la pri-
mera fiŀloxera –deu anys més 
tard se’n va fer una de nova–, 
i l’entitat que organitza la re-
presentació de la lluita contra 
l’insecte havia preparat festa 
grossa. Malgrat que s’han fet 
esforços perquè l’activitat es 
pogués fer en el format tra-
dicional, la Generalitat no ha 
donat el vistiplau a una prova 
pilot que pretenia celebrar la 
festa a la plaça de l’Església, 
amb aforament reduït i totes 
les mesures de seguretat ne-
cessàries.
Així i tot, la fiŀloxera torna-
rà a ser aquest any al carrer 
per Fires. L’Associació de la 
Festa de la Fiŀloxera ha tei-

xit un conjunt d’activitats 
per commemorar l’aniversari 
de la creació de l’element de 
foc. Iniciatives que serviran 
per homenatjar aquells que 
fa quatre dècades van posar 
l’enginy al servei del poble, i 
que van aconseguir fer un gir 
a les Fires i Festes que ara ja 
ningú entendria sense la bès-
tia groga.
No s’entendrien perquè la 
fiŀloxera ha aconseguit en 
un temps rècord esdevenir 
un element identificatiu de 
Sant Sadurní, com també 
ho va ser als anys vuitanta 
el cartell musical de la cele-
bració.
Enguany les Fires recuperen 
l’essència d’aquella dècada 

amb una aposta escènica 
agosarada, amb caps de car-
tell com Stay Homas, Manel 
Oques Grasses o Buhos, en 
el vessant musical, o Tortell 
Poltrona, Quim Masferrer, 
Xiula o El Pot Petit, per al 
gran públic i els més petits 
de la vila.
L’any passat Sant Sadurní va 
ser dels pocs pobles que no 
va renunciar a celebrar les 
seves Fires amb normalitat, 
i enguany repeteix un for-
mat que va demostrar que la 
cultura és segura, si hi ha ga-
nes de fer coses bé i d’apostar 
per un sector que continua 
lluitant contra la pandèmia, 
com els sadurninencs van fer 
contra la fiŀloxera.
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Les Fires més grogues
// HISTÒRIA La Festa de la Fil·loxera celebra enguany el quarantè aniversari de la seva 
creació // CONCERTS Stay Homas, Oques Grasses, Manel i Buhos, caps de cartell de les Fires 

Eva López
Sant Sadurní

La Fil·loxera que 
surt al carrer per les 

Fires és la segona 
que es va construir 

| AJUNTAMENT
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Les primeres eleccions de-
mocràtiques als ajuntaments 
l’abril del 1979 va marcar 
un abans i un després en la 
cultura tradicional catalana. 
Després d’anys de viure sota 
la repressió de la dictadura 
franquista, molts pobles re-
cuperaven a finals dels anys 
setanta les festes que havien 
hagut d’ocultar durant dèca-
des, despertant les bèsties de 
foc que havien estat adormi-
des anys i panys.

El 1979 a Sant Sadurní no hi 
havia cap bèstia per despertar. 
Tot i estar situada en una co-
marca amb una gran tradició 
d’elements de foc, la vila no 
havia tingut mai un element 
festiu d’aquestes caracterís-
tiques. Aquell any, la Comis-
sió de Fires va encarregar al 
coŀlectiu artístic el Taller la 
construcció d’una bèstia de 
foc que representés la histò-
ria de Sant Sadurní. I si hi ha 
un animal que estigui lligat, 
sense cap mena de dubte, al 
passat de la vila, aquest és la 
fiŀloxera.
El petit insecte que a finals 
del segle XIX gairebé acaba 

amb totes les vinyes al muni-
cipi, es va convertir fa quatre 
dècades en un revulsiu per a 
les Fires i Festes, que actual-
ment ja ningú concebria sen-
se la fiŀloxera. El color groc 
que es va donar a l’element 
de foc és avui en dia un dels 
trets identificatius d’una vila 
que va trobar en aquella bès-
tia de foc un element d’unió.
Des que es va crear la festa 
no ha parat d’augmentar el 
nombre de socis de l’associ-
ació que la gestiona (creada 
l’any 1995), i actualment ja 
són més de 500 les persones 
que participen cada any en la 
representació.

Una de les claus de l’èxit de la 
festa ha estat la seva constant 
evolució –a la fiŀloxera se li 
han sumat desenes d’acom-
panyants les últimes quatre 
dècades–, i sobretot el seu 
caràcter obert. En el si de la 
festa s’han implicat desenes 
de sadurninencs, i també 
molts nouvinguts, que han 
vist en la Festa de la Fiŀloxera 
una bona fórmula per endins-
ar-se en el teixit associatiu de 
la vila.

Festa d’Interès Cultural

La bona feina que es va inici-
ar el 1981 amb l’estrena de la 
fiŀloxera gran va culminar fa 

quatre anys quan es va decla-
rar la celebració Festa Popular 
d’Interès Cultural, una fita 
que l’associació feia anys que 
perseguia.
Aquest reconeixement ha 
servit per consolidar una fes-
ta que sembla que té el futur 
assegurat, amb les desenes de 
nens i nenes que participen 
cada any en la Festa de la Fil-
loxera infantil. La versió júni-
or de la festa celebra l’any que 
ve el seu trentè aniversari, 
una efemèride que també ser-
virà per commemorar el 40+1 
de la fiŀloxera gran, que en-
guany ha hagut de posposar 
la celebració per la pandèmia.

Eva López
Sant Sadurní

El col·lectiu El Taller va 
ser l’artífex de la primera 
Fil·loxera el 1981 | FESTA DE LA 

FIL·LOXERA
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40 anys de groc i foc
// TRADICIÓ La creació de la Festa de la Fil·loxera va marcar un abans i un després a les Fires

Negativa de la 
Generalitat a 
la prova pilot
Després d’un any d’im-
pàs per la pandèmia de 
Covid-19, l’Associació de 
la Festa de la Fil·loxera 
s’havia proposat enguany 
tornar a organitzar la 
representació en el seu 
format tradicional. Co-
incidint amb el quarantè 
aniversari de la festa, es 
va demanar a la Generali-
tat fer una prova pilot per 
demostrar que la festa es 
podia celebrar de manera 
segura, però el Govern va 
tombar finalment la pro-
posta. El projecte propo-
sava una festa amb 1.200 
assistents (1.000 de 
públic i 200 participants), 
amb control d’accés i tests 
d’antígens per a tothom.

Trenta anys després de la construcció de la Fil-
loxera gran, l’Associació de la Festa de la Fil·loxera 
ha decidit enguany restaurar l’element més em-
blemàtic del bestiari festiu sadurninenc. El pas del 
temps, i sobretot l’impacte dels petards que s’ence-
nen a les ales de la fil·loxera, havien deixat malme-
sa la carcassa de la bèstia –una reproducció gegant 
de l’insecte en la seva fase alada–, que enguany 
també s’ha sotmès a millores en la seva estructura. 
Les reformes, que han tingut un pressupost de 
9.000 euros, s’emmarquen en el 40è aniversari 
de la Festa de la Fil·loxera i arriben després de la 
restauració de les trenta fil·loxeretes que també 
participen en els actes de la celebració.

IMATGE RENOVADA
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Retalla aquest val  
per obtenir un 

Rambla Generalitat, 60
Sant Sadurní d’Anoia
Telèfon: 93 742 84 33

BONES FIRES !

5% de descompte 
 en la teva compra 

Vàlid fi ns al 

25/09/2021 
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L’any passat, la pandèmia de 
Covid-19 va obligar l’Associa-
ció de la Festa de la Fiŀloxera 
a reformular la representació 
que els últims 39 anys ha cen-
trat les Fires i Festes. Tot i que 
enguany s’havia demanat fer 
una prova pilot per recuperar 
la festa en el seu format habi-
tual, la negativa de la Generali-
tat ha truncat els plans de l’en-
titat, que ha hagut de tornar 
a posar l’enginy al servei de la 
celebració per aconseguir que 
els sadurninencs gaudeixin, 
un any més, de la festa.
Descartada la possibilitat de fer 
un espectacle com el de l’any 
passat –la festa es va celebrar a 
l’esplanada del CAP–, l’entitat 
ha apostat enguany organitzar 
diferents propostes, que tot i 
estar allunyades de la celebra-
ció habitual, recullen l’essèn-
cia de la festa.
La primera serà aquest mateix 
dissabte, amb l’Espai Fiŀloxe-
ra, que inclourà diverses acti-
vitats. Al matí s’instaŀlarà un  
super tobogan aquàtic al carrer 
Diputació i un castell d’aigua 
a l’Era d’en Guineu, mentre 
que al vespre, al pàrquing del 
centre, hi haurà un espai de 
restauració amb finalitats so-
lidàries –que pren el relleu del 
tradicional Sopar de la Gàrgo-
la– i s’hi farà un concert amb 

el grup de versions The Agua-
teques.
Per als dies forts de la festa, el 
7 i el 8 de setembre, la Festa 
de la Fiŀloxera ha programat 
l’Esclat de Foc i la Festa de la 
Fiŀloxera en concert. El primer 
acte, que comptarà amb la par-
ticipació de la Fiŀloxera gran, 
les Fil·loxeretes i els Ceps, i 
amb els Diables Se m’n Refum 
com a colla convidada, es farà 
a la rambla Generalitat a dos 
quarts de 10 del vespre, i el se-
gon es farà a les deu de la nit a 

la plaça de l’Església, i hi parti-
ciparan els elements de la festa 
que no fan servir foc.
El que sí que es manté a l’es-
planada del CAP és la Festa de 
la Fiŀloxera Infantil, que l’any 
passat es va suspendre per la 
pandèmia, i enguany no s’ha 
volgut deixar perdre.
Les entrades per a la represen-
tació infantil es van esgotar ja 
fa dies, i per a la resta es van 
posar a la venda dilluns i es 
van exhaurir en només deu 
minuts.
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Una festa diferent
// CANVIS La pandèmia obliga a reformular la Festa de la Fil·loxera per segon any consecutiu

Eva López
Sant Sadurní

La botiga de la Fil·loxera, oberta per Fires
Com és habitual, l’Associació de la Festa de la Fiŀloxera obrirà la seva botiga per Fires 
i Festes 2021. Malgrat la pandèmia, la parada s’ubicarà, com és habitual, a la plaça de 
la Vila, i s’hi podran comprar les novetats del marxandatge amb els colors de la bèstia 
groga, i alguns dels productes més tradicionals. Entre els nous destaca la samarreta 
commemorativa del quarantè aniversari, dissenyada per Carles Canals, un barret de 
foc de color negre –fins ara només n’hi havia de grocs– o el nou adhesiu de la festa.
 “Enguany hi ha coses noves, però el que volem és unificar una mica els articles que hi 
ha. Els adhesius, per exemple. N’hi ha quinze de diferents. A partir d’aquest any no-
més n’hi haurà un. Hem escollit el que més es venia, i aquest serà amb el que la gent 
identificarà la festa”, ha explicat Pitu Rojano, president de l’Associació de la Festa de la 
Fiŀloxera.  Enguany la botiga estarà oberta demà dissabte al matí i a la tarda, dilluns 6 
de setembre al matí, i dimarts 7 de setembre a matí i tarda, i dimecres 8 de setembre 
matí i tarda.

La Fil·loxera infantil 
se celebrarà a l’espai 

de l’esplanada del 
CAP | AJUNTAMENTESCLAT DE FOC

 680 
persones podran participar 
com a públic a l’acte que es 
farà dimecres a la rambla 
Generalitat.

/////////////////////
ESPAI FIL·LOXERA
Dissabte 4, 11 a 13 h
Carrer Diputació 

PARTICIPANTS

 500 
persones formen part 
habitualment de la Festa 
de la Fil·loxera, entre in-
fants i adults.

/////////////////////
SOPAR DE LA 
GÀRGOLA
Dissabte 4, 20.30 h
Aparcament del Centre 

/////////////////////
ESCLAT DE FOC
Dimarts 7, 21.30 h
Rambla Generalitat 

/////////////////////
FESTA DE LA FIL·
LOXERA EN CONCERT
Dimecres 8, 22 h
Plaça de l’Església 

/////////////////////
FESTA DE LA FIL·
LOXERA INFANTIL
Dimecres 8, 12.30 h
Esplanada del CAP 

Data Hora

En cas d’anul·lar la visita, preguem avisar amb antelació.

C/Castelló 6, PB
08770 Sant Sadurní d’Anoia
T. 93 891 33 41

www.clinicapinyol.com

Data Hora

En cas d’anul·lar la visita, preguem avisar amb antelació.

C/Castelló 6, PB
08770 Sant Sadurní d’Anoia
T. 93 891 33 41

www.clinicapinyol.com

Bones fires!
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Quan era un marrec, el Pitu Rojano es mira·
va la Festa de la Fil·loxera des de la barrera. 
S’embadalia amb la bèstia groga i somiava, 
algun dia, fer desfilar l’element de foc més 
identificatiu de Sant Sadurní. Als 18 anys 
es va posar per primera vegada sota una 
fil·loxereta. Al llarg de la darrera dècada, la 
seva implicació amb la festa no ha fet més 
que créixer, i fa uns mesos va ser elegit pre·
sident de l’associació que l’organitza. En·
guany la pandèmia ha truncat els plans de 
l’entitat de celebrar el quaranta aniversari 
de la representació, que es manté viva per 
al 2022. Amb Rojano hem parlat del passat, 
del present i del futur de la Fil·loxera.

Els sadurninencs vam vèncer la Fil·loxera, 
però sembla que la bèstia groga tampoc ha 
pogut doblegar enguany la Covid.

Hem fet tot el que hem pogut per aconseguir-ho, 
però enguany tampoc ha pogut ser. Amb motiu 
del quarantè aniversari de la festa, que se cele-
bra aquest 2021, vam intentar que la Generali-
tat ens deixés fer una prova pilot per celebrar la 
festa de la forma tradicional, a la plaça de l’Esglé-
sia. Vam treballar en un projecte que creiem que 
garantia la seguretat de la celebració –amb un 
aforament de 1.200 persones entre públic i par-
ticipants–, però finalment no ens van donar el 
permís per fer-ho. Ho hem intentat fins al final, 
i ens hem esforçat al màxim per aconseguir-ho. 
No ha pogut ser, però com a mínim sabem que 
ens hem deixat la pell per tornar la festa al poble.

Des de l’entitat van dir que si no hi havia 
prova pilot, no hi hauria Fil·loxera...

El que vam dir era que si no podíem fer la festa 
tradicional, no faríem una festa alternativa. Ho 
vam apostar tot per la festa que coneixem. Però 
també hem cregut que unes Fires sense la Festa 
de la Fil·loxera haurien estat una irresponsabili-
tat, i d’aquí la necessitat de les activitats que hem 
programat.

Però l’any passat, tot i no haver·hi festa, la 
Fil·loxera va sortir i l’espectacle que van or·
ganitzar va tenir molt bona acollida.

Sí, va ser tot un èxit. Però enguany teníem clar 
que no volíem fer el mateix de l’any passat, per-
què nosaltres no treballem tot l’any per fer un 
espectacle alternatiu, sinó per fer la festa tradici-
onal. Així que si ens havíem d’esforçar en alguna 
cosa, pensàvem que era important intentar recu-
perar la festa de sempre i ens vam centrar el mil 
per cent en això.

No hi haurà festa tradicional, però la Fil·
loxera sí que serà a les Fires 2021.

Sí. Pensem que ser presents a les Fires és una 
bona manera d’homenatjar la gent que fa qua-
ranta anys va tenir la genial idea de crear la festa. 
Així que hem organitzat activitats infantils i el 
Sopar de la Gàrgola per a aquest dissabte, i per al 
7 i el 8 de setembre, l’Esclat de Foc i el Concert 
de la Fil·loxera, que són els dies forts de la Festa 
cada any.

Una de les activitats és l’Esclat de Foc, que 
comparteixen amb els Diables Se M’n Re·
fum.

Sí. Em fa especial il·lusió, aquest acte, perquè 
crec que era important recuperar aquesta com-

plicitat amb la colla de Diables. 
Els darrers anys, des del meu 
punt de vista, la relació s’havia 
abandonat una mica, i amb el 
canvi de junta a les dues en-
titats hi ha la voluntat d’es-
trènyer llaços. Perquè, al fi-
nal, compartim moltes coses: 
des del local, fins a les festes 

tradicionals de la vila.

Deia abans que enguany volien recuperar la 
festa tradicional, però de fet la Festa de la 
Fil·loxera està en costant evolució.

Sí, i tant. La darrera actualització és de fa dos 
anys, però el cert és que constantment es posen 
sobre la taula coses per millorar o per completar 
la festa, encara que a vegades sorgeixin crítiques. 
Sempre intentem respectar la festa tradicional, 
però pensem que es pot evolucionar en algunes 
coses per fer-les funcionar millor.

Es deu haver fet bona feina, perquè l’arre·
lament de la Fil·loxera ha estat fabulós...

Jo no hi era, quan es va fundar la Festa, i em fa 
certa enveja no haver-hi sigut present, però la 
gent que coneix les Fires des d’abans de la fil-
loxera diu que la celebració ha canviat molt les 
Fires. La vestimenta de la gent, per exemple. 
Abans les Fires eren sinònim de gent mudada, 
ara són sinònim de groc.

El groc s’imposa al carrer per Fires.

Sí, posa la pell de gallina veure com es tenyeix 
tot per Fires. Però, a més, hem aconseguit que 
el groc sigui present a la vila en altres èpoques, 
també. Fa il·lusió veure com al llarg de l’any la 
gent també llueix la samarreta.

La implicació dels més petits de la vila ha 
estat clau per a l’expansió de la festa?

Quan vaig entrar a la junta de l’associació fa qua-
tre anys, no era gens conscient de la importància 
que tenia la Festa de la Fil·loxera Infantil per la 
salut de la celebració. Hi ha més participants en 
la festa infantil que a l’adulta, i això t’assegura 

Festa de la Fil·loxera durant anys.

Malgrat aquesta gran implicació, enguany 
han tornat a obrir convocatòria perquè la 
gent participi de la festa.

Volem que tothom tingui l’oportunitat de parti-
cipar, i creiem que no és bo tancar la festa. És de 
tots i per tots. Però gent no ens en falta.

Havien programat quaranta actes per 
l’aniversari. Com queda la celebració amb 
la pandèmia?

Queda molt descafeïnat, però la intenció, si l’any 
que ve és normal, és fer la celebració del 40+1. 
Després de Fires i fins a final d’any, però, no fa-
rem res, perquè internament necessitem fer una 
aturada i repensar el projecte. El canvi de junta, 
amb el relleu de la majoria de membres, obliga a 
veure quin rumb volem prendre.

Malgrat tot, la Festa de la Fil·loxera té un 
bon estat de salut?

Sí, i tant. El futur de la festa està assegurat. Hi 
ha molta gent que participa i que s’implica, i la 
majoria són gent molt jove.

Tenim Fil·loxera per temps, doncs.

N’hi ha, i també tenim projectes de futur.

Expliqui·me’n algun.

Una de les coses en les quals volem treballar és 
en l’impàs de la fil·loxera infantil a la gran. A la 
primera només s’hi pot participar fins als catorze 
anys, i a la segona a partir dels 18, si vols portar 
elements de foc. Per evitar aquest impàs, ens 
agradaria fer una festa de la fil·loxera juvenil. 
Però encara s’ha de treballar.

L’ENTREVISTA  Pitu Rojano, president de l’Associació de la Festa de la Fil·loxera Eva López

“Unes Fires i Festes sense la  
Festa de la Fil·loxera haurien  
estat una irresponsabilitat” 
Pitu Rojano

Abans les Fires eren 
sinònim de gent 
mudada; ara són 
sinònim de groc. La 
Festa de la Fil·loxera 
ha marcat un abans 
i un després” 

Visit us for more information! We will be pleased to help you!

Follow us on
 @skyschoolofenglish   @skyschoolsantsadurni

· Cursos per a infants a partir de P3 amb material innovador 
Cambridge (Greenman)

· Preparació de diplomes per a nens (Starters, Movers, Flyers)
· Cursos d’anglès per a adolescents (tots nivells) 
(preparació selectivitat)

· Cursos d’anglès per a adults (tots nivells)
· Cursos de preparació de diplomes per a adolescents i adults 
A2 KEY, B1, PET, B2 First, C1 Advanced i C2 Proficiency

· Cursos de preparació de diplomes 
de l’Escola Oficial d’Idiomes de la Generalitat

· Cursos de conversa per a adults
· Cursos d’anglès a Anglaterra en grup o individual 
(Churchill House agent)

www.skyschool.cat

C/ Montardit, 27-33 · 08770 Sant Sadurní d’Anoia
Tel: 93 891 16 07 - sky@skyschool.cat
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c. Alacant, 17. Sant Sadurní d’Anoia · Tel. 93 891 37 21
  @sparkling_serveis · info@sparklingnet.es · www.sparklingservices.es

CONSTRUCCIONS I REFORMES
·  Neteges de manteniment 

i puntuals
·  Neteges industrials  

i de fi d’obra
·  Poliments i abrillantats 

de superfícies i altres 
neteges especials

· Desinfeccions

· Construccions
· Edificacions
· Obra nova
· Rehabilitacions de façanes
· Reformes 

integrals
· Manteniment d’empreses 

i comunitats

SERVEIS INTEGRALS  
PER A EMPRESES, 
PARTICULARS  
I COMUNITATS DE VEÏNS

SERVEIS DE NETEJA
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Sant Sadurní torna a omplir les 
Fires i Festes d’art, enguany 
amb exposicions en clau feme-
nina. Les tradicionals mostres 
que cada any s’organitzen coin-
cidint amb la celebració tenen 
aquest 2021 dues dones com a 

protagonistes: Mariona Clavé i 
Emma Regada.
La primera, penedesenca 
d’adopció, exposarà la seva 
obra al Centre Cultural de la 
plaça Nova. Autodidacta i ave-
sada a l’experimentació, Clavé 
mostrarà a Sant Sadurní la seva 
obra creada amb elements na-
turals, com el lli, el cotó o els 
fils de cotó reciclat. La mostra 
es podrà veure del 5 al 30 de 

setembre.

Marbre fet art

L’andorrana Emma Regada ex-
posarà a la Capella de l’Índex 
onze peces creades amb onze 
marbres diferents, formades 
per cercles fragmentats i re-
construïts emmarcades en la 
mostra “Fragmentada”. L’obra 
es podrà veure del 5 de setem-
bre al 3 d’octubre.

3d8
Sant Sadurní

///// Fires i Festes  |  Exposicions ///////////////////////////////////////////

Mirada femenina en 
les exposicions de Fires
// NOMS PROPIS Mariona Calvé i Emma Regada 
exposen a la Capella de l’Índex i al Centre Cultural

del 6 al 9 
de setembre

2021

Sant Sadurní
d’Anoia

fires i festes

La Festa de la Fil·loxera s’ha 
dibuixat de mil i una mane-
res al llarg de la seva història. 
Enguany se n’hi ha afegit una 
de nova. De la mà del disse-
nyador sadurninenc Albert 
Carbó, la Fil·loxera s’ha trans-
format aquest 2021 en còmic 
per explicar a través de deu 
capítols què és la Festa de la 
Fil·loxera, d’on ve i qui són 
els seus protagonistes.
El batec d’un poble és el nom 
que s’ha donat al projecte que 
va néixer fa dos anys amb 
l’objectiu de materialitzar-lo 
amb motiu del quaranta ani-
versari. “La Comissió encar-

regada d’organitzar els actes 
de l’aniversari va posar el 
projecte sobre la taula, i vam 
creure que és una bona aposta 
de futur. Volem que el còmic 
ens acompanyi al llarg dels 
pròxims anys”, explica Pitu 
Rojano, president de l’Associ-
ació de la Festa de la Fil·loxera.
Enguany s’ha publicat el pri-
mer capítol del còmic, que 
anirà veient la llum al llarg de 
la pròxima dècada, per acabar 
l’any de commemoració del 
mig segle de la festa. Cada cò-
mic s’inclourà amb el progra-
ma de la Festa de la Fil·loxera, 
que enguany també s’ha re-
formulat per dotar-lo de més 
valor afegit.
“Cada any repartíem el pro-
grama casa per casa, però 
després veies el terra ple de 

programes, i no volíem que 
això passés. Creiem que ja era 
hora de fer una proposta més 
valuosa”, ha dit Rojano.
Els que s’endinsin en la crea-
ció d’Albert Carbó coneixeran 
l’Ona, una nena que viatja des 
del Perú a Sant Sadurní per 
visitar la seva àvia, la Maria, 
amb qui faran una passejada 
pel passat i pel present de la 
Festa de la Fil·loxera, acom-
panyades de desenes de per-
sonatges secundaris.
Enguany la història rememo-
ra la creació de la festa l’any 
1981, amb la iŀlustració d’al-
gunes de les persones que ho 
van fer possible.
El programa té un cost de 5 
euros i les persones que ho 
vulguin el poden comprar a 
la botiga de la fil·loxera.

///// Fires i Festes  |  Programa de la Fil·loxera ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

 Nou còmic fil·loxeraire
// NOM Albert Carbó crea un còmic inspirat en la bèstia groga amb una desena de capítols

Portada del còmic 
dissenyat pel sadurni-

nenc Albert Carbó
| ALBERT CARBÓ

Eva López
Sant Sadurní

Imatge d’un dels quadres de Mariona Clavé que s’exposaran al Centre Cultural | 3D8
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TOCARÉ: Els Tahures Zurdos –lide-
rats per Aurora Beltran– van actuar 
a “la més típica” del 1993 i a les Fi-
res i Festes del 1996. Aquest grup 
de pop-rock mai s’han emportat un 
bon record del Penedès, ja que no 
han tingut massa sort. El 1993 van 
actuar al pavelló Firal de Vilafranca 
del Penedès i no s’entenia res del 
que cantava o explicava l’Aurora, i 
tres anys després van venir al pa-
velló de l’Ateneu de Sant Sadurní 
d’Anoia, i només van anar-los a es-

coltar unes 500 persones perquè els joves opinaven que el preu de l’entrada era 
massa car. Els Tahures Zurdos van ser molt famosos a tot l’Estat espanyol a la dè-
cada dels 90, i un dels temes més coneguts del seu repertori –que m’encanta!– és 
Tocaré, composta per Aurora Beltran.            

CORREN: Oriol i Roger Farré, Nat-
xo Tarrés, Juanjo Muñoz i Santi 
Serratosa van escriure aquest co-
negut reggae per al seu CD Oxigen 
(2007), i a la gravació s’hi pot sentir 
la veu de Santi Carbonell (Macaco), 
que comenten que també hi va par-
ticipar com a compositor (?). L’any 
2019, Roger Mas i Amaral van tor-
nar-la a gravar deliciosament per al 
disc de la Marató de TV3. Els man-
resans Gossos –que als seus inicis 
em recordaven el quartet Crosby, 
Stills, Nash & Young–, van actuar a les sadurninenques Fires i Festes del 1995, 
i a “la més típica” del 2006, però aleshores al seu repertori encara no figurava 
Corren, la cançó d’ells que més m’agrada, i que quan l’escolto em transporta a les 
paradisíaques platges de Jamaica! 

MELODIES QUE FAN VIDES (FENT MEMÒRIA DE  ‘LES FIRES I FESTES’)

TOCARÉ / CORREN

RECUERDA: Els barcelonins Ra-
món Arcusa i Manuel de la Calva 
(l’ incombustible Dúo Dinámi-
co) van ser famosíssims als anys 
50/60/70/80/..., i en el seu reper-
tori figuren grans èxits com: Quin-
ze años tiene mi amor, Quisiera ser 
o Somos jóvenes. Però a un servi-
dor li emociona el tema poc cone-
gut Recuerda –escrit per ells dos, i 
que surt en un SG seu del 1961. En 
aquella època, a casa treballaven 
dues noies –la Rosita i la Lupe– que 

vivien al pis de dalt, i posaven sempre aquest disc. De menut em sabia tant aques-
ta cançó que elles van regalar-me el disc, i encara avui el guardo com un tresor. A 
les sadurninenques Fires i Festes del 2007 van actuar-hi  el Dúo Dinámico, i un 
miler de persones vam vibrar amb els seus hits a l’Ateneu.       

AMB TOTES DUES MANS: Un dels 
actes més importants de les sadur-
ninenques Fires i Festes del 2007 
van ser les “6 hores de cançó cata-
lana”, que va aplegar un munt d’ar-
tistes: Pep Picas, Miquel Àngel Pas-
cual, Joan Garrobé, Pep Sala, Santi 
Vendrell, Santi Arisa, Enric Her-
nàez, Cesk Freixas, Miquel Pujadó, 
Meritxell Gené, etc. Aquest exitós 
festival van organitzar-lo Xavier i 
Pere Raventós –amb el suport de 
Pep Picas i Maria Martínez– i es va 
fer per homenatjar l’activista cultural –i bon amic meu!– Ton Amat. Aquella nit 
vaig descobrir la cantautora lleidetana Meritxell Gené, i recomano escoltar el 
seu CD Sota els llençols (2010), en el qual surt la seva deliciosa musicació d’aquest 
poema de Maria Mercè Marçal. 

MELODIES QUE FAN VIDES
RECUERDA / AMB TOTES DUES MANS

ALL MY LOVING: L’any 1991, el 
camp de futbol de Sant Sadurní 
d’Anoia va omplir-se d’un públic 
entregat que teníem ganes de pas-
sar-ho bé escoltant i ballant amb 
Los Manolos. Els organitzadors de 
les Fires i Festes, van tenir bon ull 
al contractar un grup que tot just 
començava a sonar als mitjans de 
comunicació amb el seu primer LP 
Pasión Condal (1991), i que a l’any 
següent es van donar a conèixer a 
tot el món amb la seva memorable 

actuació a la cerimònia de clausura dels Jocs Olímpics de Barcelona. Aquest grup 
es van fer famosos per versionar a ritme de rumba catalana hits com: I will survive, 
El meu avi o All My Loving –escrita per Lennon & McCartney–. Los Manolos van 
tornar a actuar a les Fires i Festes del 2007!

LA FLACA: Sense cap dubte, l’ac-
te més multitudinari de les Fires i 
Festes de l’any 2008 van protago-
nitzar-lo els Jarabe de Palo. Va ser 
la nit del 6 de setembre, i el camp 
de futbol de Sant Sadurní d’Anoia 
es va quedar petit per acollir a les 
més de 3000 persones que vam 
gaudir del concert del grup liderat 
pel barceloní Pau Donés. Un èxit 
aclaparador! Aquella nit, tot el pú-
blic vam poder escoltar -i també 
cantar!- cançons tan conegudes 
com Depende, Bonito o La flaca. Jarabe de Palo van donar-se a conèixer a tot l’Es-
tat espanyol, i a Sud-Amèrica, amb el disc La Flaca (1996), i el tema que a ritme 
de latin-rock dona el nom al CD està signat per Jara-be de Palo (Pau Donés, Àlex 
Tenes, Dani Forcada, Marià Rock i Jordi Mena).

MELODIES QUE FAN VIDES
ALL MY LOVING / LA FLACA

Paton Soler
 Cantautor jubilat
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CENTRO DE GRAVITA PERMA-
NENTE: A la segona meitat de la 
dècada dels 80, els organitzadors 
de les sadurninenques Fires i Fes-
tes van tenir l’exitosa iniciativa de 
contractar artistes i grups de gran 
ressó mediàtic com: Mecano, Ra-
moncín, El Último de la Fila, Barón 
Rojo, Luis Eduardo Aute o Franco 
Battiato, entre altres. Un servidor 
va assistir a molts d’aquests con-
certs per gaudir de l’espectacle, 
però també per entrevistar-los per 

al 3d8. Alguns van acceptar la conversa, i altres -com Battiato- s’hi van negar. No 
passa res! Franco Battiato és dels millors cantautors que han existit, i sovint es-
colto el seu LP La voz de su amo (1981), en el qual surt la versió original en italià 
de la seva composició Centro de gravita permanente.          

EI, JOAN!: Amb aquest tema com-
post per Cris Juanico, Sebastià 
Saurina i Jesús Moll es van donar a 
conèixer a tots els Països Catalans 
els Ja T’ho Diré. Aquests menor-
quins van gravar Ei, Joan! el 1991, 
i surt al seu primer disc És blau, es 
fester. Aquell mateix any, tots els 
components del grup van deixar la 
seva estimada Ciutadella per anar 
a viure a l’Empordà, a una masia 
de Biure -un petit poblet d’origen 
medieval en el qual hi vivien unes 
dues-centes persones-. Allà van començar la seva trajectòria artística que els va 
convertir en un dels grups de pop-rock “català” més coneguts de la dècada dels 90. 
Ja T’ho Diré van actuar amb èxit al Pavelló de l’Ateneu de Sant Sadurní d’Anoia 
en el marc de les Fires i Festes del 1994.   

MELODIES QUE FAN VIDES

CENTRO DE GRAVITA PERMANENTE / EI, JOAN!

DIVENDRES, 16 D’OCTUBRE DEL 2009 el 3 de vuit 3

Vilafranca del Penedès
c/ Cubelles 7
08720
93 890 16 11

Vilanova i la Geltrú
Rda. Europa 69
08800
93 814 20 17

Sant Sadurní d’Anoia 
c/ Tinent Coronel 
Sagués 23
08770
937 61 78 35

Sitges
Camí Capellans 41
08870
93 811 08 90

Martorell
Carretera Piera 3
08760
93 774 15 00

El Vendrell
Carretera Tarragona 10
43700
977 66 38 55

www.siabiosca.comUs desitgem unes bones fires.
Visiteu-nos a la botiga del carrer Tinent Coronel Sagués
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Quan es van acabar les Fi-
res i Festes del 2020, Sant 
Sadurní ja sabia qui seria el 
cap de cartell de les Fires 

d’enguany: Oques Grasses. 
El que no es podien imaginar 
els sadurninencs, és que als 
osonencs se’ls sumarien tres 
caps de cartell més (Stay Ho-
mas, Manel i Buhos) conver-
tint les Fires del 2021 en les 
més mediàtiques dels darrers 
anys, musicalment parlant.

Sant Sadurní havia estat en 
els anys vuitanta un referent 
pel que fa als concerts de 
festa. Mecano, Franco Bat-
tiato, Jarabe de Palo, Nana 
Mouskuri,... Per la vila havi-
en passat alguns dels artistes 
més importants de la seva 
època. Les últimes dècades, 
però, el cartell firaire havia 
perdut una mica de fuelle 
que ha recuperat, amb es-
creix, aquest any.
La sorpresa més destacada 
del programa són sens dub-
te els Stay Homas, el grup 
revelació del confinament, 
que es va fer popular inter-
pretant cançons des de la 
terrassa del seu pis de Bar-
celona. Els integrants del 
grup –Guillem Boltó, Klaus 
Stroink i el penedesenc Rai 
Benet– es van guanyar el fa-
vor del públic fent coŀlabo-
racions amb artistes com el 
Kanka, Nil Moliner o Judit 
Neddermann.

Stay Homas presentarà a 
Sant Sadurní el seu nou 
disc Agua, com també faran 
Oques Grasses que arriben 
a la capital del cava amb 
nou treball discogràfic sota 
el braç, titulat A tope amb 
la vida. Els d’Osona havien 
de participar en les Fires de 
l’any passat, però la pandè-
mia va obligar a suspendre 
el concert, que es va empa-
raular per l’edició d’enguany.
L’altra gran aposta del cartell 
de Fires són Manel, un grup 
gens avesat a actuar en festes 
majors, que amb Sant Sadur-
ní ha fet una excepció. Dels 
quatre, el conjunt barceloní 
és l’únic que, de moment, ha 
penjat el cartell de complet, 
tot i que les entrades per 
veure’ls són les que tenen 
un preu més elevat.
El pòquer de grups estrella 
el tancaran els penedesencs 
Buhos, que actuaran per la 
Diada.

FIRES I FESTES

///// Fires i Festes  | Espectacles musicals  ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Cartell de luxe
// PROGRAMA Stay Homas, Oques Grasses, Manel i Buhos, protagonistes de les Fires

La música de primer 
nivell torna a les Fires 
i Festes amb Stay Ho-
mas, Oques Grasses, 
Manel i Buhos.
| AJUNTAMENT

Més aforament 
per a alguns 
espectacles

La bona evolució dels indi-
cadors de la pandèmia ha 
permès a l’Ajuntament de 
Sant Sadurní ampliar els 
aforaments per a alguns 
espectacles. Els concerts 
dels caps de cartell són 
alguns dels que s’han en-
grandit per poder encabir 
1.500 persones de públic. 
Tot i aquesta suma de pla-
ces, la majoria de localitats 
ja estan esgotades tant 
per als concerts com per 
als espectacles infantils. 
Encara es poden reservar 
les localitats que queden a 
través del web santsadurni.
cat/fires2021.

Eva López
Sant Sadurní

/////////////////////
STAY HOMAS
Dimarts 7, 23h
Esplanada del CAP 

/////////////////////
MANEL
Dijous 9, 22.30h
Esplanada del CAP 

Intal·lacions: Electricitat / D’aigua / Calefacció / Gas / Climatització / 
Energies renovables / Detecció d’incendis. Projectes: D’il·luminació. 
Serveis: De manteniment / De Urgències.

Electricitat

SAMSÓ

Sant Sadurní d’Anoia

BON
ES

FIRE
S!

/////////////////////
OQUES GRASSES
Dimecres 8, 22.30h
Esplanada del CAP 

/////////////////////
BUHOS
Dissabte 11, 22.30h
Esplanada del CAP 

M
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Quan feia El foraster a  TV3, 
Quim Masferrer no va visi-
tar mai Sant Sadurní. Ara, 
amb l’espectacle Bona gent, 
l’actor i humorista de Sant 
Feliu de Buixalleu farà pa-
rada el pròxim dilluns a les 
Fires i Festes.
Amb el to irònic que caracte-
ritza els espectacles de Mas-
ferrer, l’actor aterrarà a Sant 
Sadurní amb la intenció de co-
néixer els veïns de la vila (als 

quals de ben segur farà enver-
mellir amb els seus comenta-
ris), en una funció creada per 
homenatjar un dels elements 
més importants de qualsevol 
espectacle: el públic.
Amb aquesta obra Quim Mas-
ferrer ja ha recorregut bona 

part de la geografia catalana, 
i continua aconseguint l’èxit 
en tots i cada un dels passis 
que protagonitza.
Encara queden algunes entra-
des per a l’obra, que es poden 
comprar al web de l’Ajunta-
ment.

///// Fires i Festes  |  Humor ///////////////////////////////////////////////

Quim Masferrer 
retratarà la bona gent 
de Sant Sadurní
// ACTE L’actor de Sant Feliu de Buixalleu serà a la vila 
el dilluns amb l’objectiu d’homenatjar el públic

Quim Masferrer assegut entre el públic en una funció | 3D8

La paraula ha estat tradicio-
nalment el vehicle conductor 
de la majoria de pregons de 
festes a Catalunya. Enguany, 
a Sant Sadurní, no serà una 
veu, la protagonista del pregó, 
sinó unes mans: les de Serafí 
Cervera.
Sord de naixement, aquest 
sadurninenc es convertirà di-

marts en la primera persona 
sorda de Catalunya a oferir 
un pregó. Ho farà acompanyat 
d’un intèrpret, la fórmula que 
fa servir habitualment quan 
s’ha de comunicar amb perso-
nes que no parlen la llengua de 
signes.
“M’agradaria aconseguir que 
la gent es posi al meu lloc, que 
sàpiga com em sento quan he 
de transmetre allò que vull 
a algú que no parla com jo”, 
explica Cervera, que malgrat 
que al començament va dub-
tar a acceptar l’oferiment de 
l’Ajuntament per ser prego-
ner, finalment va accedir-hi 
per visibilitzar el col·lectiu de 
persones sordes.
De fet, aquesta no és la pri-
mera vegada que Cervera farà 
sentir la seva veu a la vila. Grà-

cies a ell, fa anys que l’Ajunta-
ment contracta un intèrpret 
durant el pregó. “Cada any 
anava a veure’l a la plaça de la 
Vila, però no entenia res. Ho 
vaig demanar un munt de ve-
gades, i al final em van fer cas”, 
explica Cervera, orgullós.
Aquesta tenacitat per fer-se 
valdre segurament ha estat 
clau perquè l’Ajuntament 
l’hagi escollit com a pregoner. 
“Tenia al cap la idea de fer un 
pregó així des que vaig entrar 
com a regidora, i crec que el 
Serafí és la persona ideal per 
fer-lo”, reconeix Marta Cas-
tellví, edil de Cultura, cons-
cient que malgrat que Serafí 
Cervera ha viscut tota la vida 
en silenci, amb el seu somriu-
re s’ha guanyat l’afecte de tot 
un poble.

///// Fires i Festes  |  Pregó  ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Pregó reivindicatiu
// PIONER Serafí Cervera serà la primera persona sorda a fer un pregó a Catalunya

Serafí Cervera serà 
el protagonista del 

pregó d’inici de Fires 
| AJUNTAMENT

Eva López
Sant Sadurní

/////////////////////
PREGÓ DE FIRES
amb SERAFÍ CERVERA
Dimarts 6, 20 h
Esplanada del CAP

/////////////////////
QUIM MASFERRER
‘Bona gent’
Dilluns 6, 22.30 h
Eslpanada del CAP

3d8
Sant Sadurní

L’Espai Xocolata Simón Coll, 
una experiència pels sentits a tocar de casa

Una bona activitat per 
fer aquests dies d’estiu 
i de Fires i Festes a 
Sant Sadurní és visi-
tar l’Espai Xocolata 
Simón Coll. Aquest 
espai de la coneguda 
empresa xocolatera és 
una parada obligatòria 
per als apassionats per 
la xocolata que en vul-
guin conèixer la història 
i el procés d’elaboració, 
i concretament, saber com l’elaboren a Simón Coll, experts torradors 
de cacau i xocolaters des de 1840.

La visita a Simón Coll, de 50 min. de durada, ofereix una original ex-
periència guiada, apta per tots els públics, interactiva i amb de-
gustació, que comença en una plantació de cacau, i ressegueix el 
procés d’elaboració fins a la rajola de xocolata, de forma immersiva i 
entenedora.

L’experiència acaba a la botiga, que, amb més de 400 productes dife-
rents, és tot un referent per als xocoaddictes. S’hi poden trobar els pro-
ductes emblemàtics de la casa. També hi ha el córner dels “petits gour-
mets” amb xocolates que seran l’atracció dels més joves de la casa.

La botiga és de lliure accés, i l’Espai Xocolata obre de dilluns a diu-
menge. Podeu consultar horaris i fer la reserva a:

 www.simoncoll.com



 38 el 3 de vuit DIVENDRES, 3 DE SETEMBRE DEL 2021

FIRES I FESTES

Logística i Transport

tel 93.891.10.18

www.tmontserrat.com
montserrat@tmontserrat.com

Bones Fires!

Sant Sadurní s’ho va jugar tot a una carta 
l’any passat per les Fires i Festes. Mentre 
la majoria de pobles Catalunya van optar 
per suspendre les seves festes majors, el 
municipi va optar per reformular la cele·
bració. Amb la pandèmia com a teló de 
fons, l’aposta podria haver estat un fracàs, 
però no va ser així. Van ser un èxit rotund. 
Bona part del mèrit va ser de la regidora de 
Cultura, Marta Castellví, que es va entestar 
a reivindicar el paper de la cultura en uns 
moments difícils. Enguany, lluny de confor·
mar·se, Castellví ha teixit per a la vila unes 
Fires i Festes de luxe, com feia anys que no 
es veien.

Fa dotze mesos em deia en una entrevista 
que esperava que la gent respongués bé a 
les primeres Fires en pandèmia...

Sí. Ens feia patir que la cosa no funcionés, però 
el cert és que van anar molt bé. Massa bé, diria. 
Van anar molt millor que unes Fires normals si 
ens referim al civisme, per exemple. La por del 
començament es va anar transformant en segu-
retat, amb els dies, perquè la gent va venir i va 
complir amb el que se li demanava.

Va anar tan bé que el format de les Fires 
2021 serà el mateix que l’any passat.

El format sí. El que ara ens permet la normati-
va és créixer una mica en aforament. Passem de 
500 persones de públic a 1.500, però l’experièn-
cia ens diu que pot funcionar bé, i que trobar la 
manera de fer les coses és la fórmula correcta.

Malgrat tot, l’any passat van renunciar als 
Oques Grasses perquè era una proposta 
massa atrevida. Enguany venen els Oques, 
i a més, Stay Homas, Manel i Buhos.

Jo crec que tocava fer un reset per reconduir una 
mica el que són les Fires. Això no vol dir que les 
que es feien no fossin correctes. Però potser sí 
que calia fer un canvi de rumb.

Eren un xic descafeïnades.

Quan vaig entrar com a regidora molta gent em 
recordava que per Fires havien vingut grups com 

Mecano o Jarabe de Palo, i penso que feia falta 
que hi hagués un cap de cartell. Quina diferència 
hi ha d’ara amb abans? Que fa uns anys a la gent 
no li feia por pagar per un concert. La gent com-
prava una entrada i no s’acabava el món. Així que 
fa un any, amb l’aturada obligada de la pandèmia, 
vam veure una oportunitat per provar els espec-
tacles de pagament, encara que sigui simbòlic. 
L’any passat va anar molt bé, i enguany volíem 
fer un salt endavant.

Hi ha gent que no entén el canvi.

Sí, en soc conscient. Entenc que a molta gent li 
sembli estrany un canvi tant de cop, tant el salt 
qualitatiu com el pagament. L’any passat no hi va 
haver crítiques, tot al contrari, i en canvi aquest 
any hi ha més escèptics.

Pel preu de les entrades?

Sí, bàsicament. Molta gent entén que la cultura 
s’ha de pagar, però en canvi qüestionen que les 
Fires no siguin gratuïtes. No ho sé. És un debat 
que podem obrir. Però és evident que en unes 
Fires normals no faríem pagar ni tants especta-
cles, ni a aquest preu –tot i que és simbòlic en 
la majoria d’actes–, però els recursos que es ne-
cessiten per organitzar unes Fires en pandèmia 
no són els mateixos que en unes Fires normals. 
Amb l’entrada no només pagues el grup, sinó 
també la seguretat que es necessita per dur-lo 
a terme

Alguns veïns també s’han qüestionat si 
aquest any, en plena pandèmia, era mo·

ment de gastar tants diners en les Fires.

Hi ha gent que critica, sigui l’època que sigui, la 
inversió que es fa en cultura. Sempre és massa. 
No crec que la gent sigui conscient de la mà de 
gent que hi ha darrere de cada grup, la mà de 
gent que treballa. Hi ha una frase que diu: “A tots 
els agrada l’art, fins que hem de pagar a l’artista 
per la seva feina”. I és ben cert.

La CUP també ha posat sobre la taula la 
manca de paritat en els artistes que parti·
ciparan en les Fires.

Jo soc feminista convençuda, i penso que som 
un govern feminista. Estic completament a 
favor de la paritat als escenaris, no només per 
Fires, sinó tot l’any. Però el cert és que quan et 
poses a buscar, hi ha menys dones que homes al 
sector de la música. Com passa a tots els àmbits.

La gent critica molt, però el cert és que la 
majoria d’entrades ja s’han exhaurit, tot i 
que van ampliar aforament.

Sí, és cert. I de fet, hi ha una cosa que no entenc. 
Molta gent critica els espectacles de pagament 
perquè consideren que el preu és una barrera 
per al que no pot pagar i, en canvi, propostes 
com la de la Festa del Mestissatge amb la Balkan 
Paradise Orchestra, que és gratuïta, està pràcti-
cament buida. Per què passa, això?

Fa un moment em deia que “en unes Fi·
res normals, no s’entendria el que passa 
aquest any”. A partir d’ara, la normalitat 
per Fires serà un cartell d’aquesta magni·
tud amb entrades de pagament?

Jo crec que serà una barreja. Les Fires són al 
carrer i han de ser al carrer. Em refereixo a les 

cercaviles i els espectacles infantils, per exem-
ple. Ara bé, jo soc bastant partidària de recuperar 
aquesta idea del cap de cartell i pagar un preu 
simbòlic per l’entrada, a més de tenir un escena-
ri de qualitat i controlat on desenvolupar aques-
tes propostes.

El de l’esplanada del CAP ja s’ha convertit 
en aquest escenari que somia.

És un espai que abans de la pandèmia no fèiem 
servir gaire, però amb el control d’entrades i sor-
tides era l’opció més viable, i ha demostrat que 
funciona bé.

El que no ha funcionat és la petició de prova 
pilot que ha fet la Festa de la Fil·loxera, que 
enguany celebra el quarantè aniversari.

Sí, és una llàstima. Jo soc de les que pensen que 
unes Fires sense la Festa de la Fil·loxera costari-
en molt d’entendre. Sé que des de l’Associació 
han fet l’impossible per tirar endavant la pro-
va, i des de l’Ajuntament hem trucat a totes les 
portes. Érem conscients que podia no sortir bé, 
però al final hi haurà activitats alternatives per 
commemorar l’aniversari. És un encert, penso.

Molts pobles imiten enguany el model de 
Sant Sadurní en l’organització de les seves 
festes.

Fa unes setmanes vaig anar a un festival, i s’ale-
graven que la música tornés als escenaris. I jo 
pensava: “A Sant Sadurní no ha marxat mai”. 
Em sap greu que passi això, perquè l’any passat 
la cultura necessitava el suport de l’administra-
ció, i moltes no li van donar, tot i que hi havia 
fórmules per tirar endavant. Aquí les vam tro-
bar, i van funcionar.

L’ENTREVISTA  Marta Castellví, regidora de Cultura Eva López

“A Sant Sadurní la música no 
ha marxat mai dels escenaris”
Marta Castellví Chacón

Molta gent entén que la 
cultura s’ha de pagar, però 
en canvi qüestionen que les 
Fires no siguin gratuïtes”



Som Sant Sadurní torna a 
apostar enguany per l’acció 
‘Troba la Fil·loxera’ per pro-
mocionar les empreses de 
la vila en el marc de les Fi-
res i Festes. Com l’any pas-
sat, aquest 2021 l’acció tor-
narà a ser 100% digital i es 
durà a terme de l’1 al 15 de 
setembre.
La dinàmica de l’activitat 
serà enguany igual que la del 
2020. Cada establiment tin-
drà un cartell amb un codi QR 
on s’amagarà una fil·loxereta 
lligada a productes que vin-
cularan aquella imatge a un 
sector comercial. En total hi 
haurà 15 fil·loxeretes dife-
rents. Cada sis establiments 
tindran la mateixa Fil·loxera 
amagada. Els cartells s’han 

repartit aleatòriament entre 
els establiments, així que es 
tracta de jugar, voltar pels es-
tabliments i anar escanejant 
els QR fins a trobar-ne 5 de di-
ferents i poder entrar al sor-
teig de diferents productes.

Com participar·hi

Per participar-hi s’hauran de 
descarregar les imatges de 
les cinc fil·loxeretes al mò-
bil, i enviar-les juntes dins 
un mateix missatge al what-
sapp del Som Sant Sadurní 
699 149 070. Caldrà indicar el 
nom i cognoms de la persona 
participant.
Si algú troba les quinze fil-
loxeretes diferents que hi 
haurà en els establiments en-
trarà en el sorteig d’un premi 
especial de la Fil·loxera, que 
es farà el dia 16 de setembre.
L’activitat es duu a terme amb 
la col·laboració de l’Associació 
de la Festa de la Fil·loxera.
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La Festa de la Fil·loxera col·labora amb l’activitat | FIL·LOXERA

El 2014 va ser un any excep-
cional per la cultura tradici-
onal sadurninenca. Aquell 
any es van estrenar els nous 
balls populars de la vila, que 
ja s’han convertit en im-
prescindibles a les principals 
festes del municipi. Gitanes, 
bastoners i panderetes s’han 
fet un lloc en el folklore de 
Sant Sadurní, aconseguint la 

implicació de desenes de per-
sones (grans i petits) en un 
temps rècord.
Ells, els integrants dels balls 
populars, seran uns dels pro-
tagonistes de l’espectacle 
‘Som tradició’ de les Fires i 
Festes, la proposta que un 
any més aplegarà tots els ele-
ments folklòrics de la vila en 
un mateix escenari. Fins el 
2019, l’actuació es duia a ter-
me a la plaça de la Vila i servia 
–després del pregó– per donar 
el tret de sortida a uns dies de 
celebració.
L’any passat, la crisi sanitària 
ja va obligar l’Ajuntament a 
modificar l’escenari d’aques-
ta activitat, i amb algunes 
restriccions per la Covid 
encara vigents, aquest 2021 

l’esplanada del CAP tornarà 
a ser el punt de reunió dels 
grups. La filosofia de l’activi-
tat es manté intacta, malgrat 
el canvi d’ubicació: mostrar 
als sadurninencs tota l’oferta 
de folklore a la vila.

Dalt de l’escenari no hi fal-
tarà cap agrupació. Hi seran 
l’Associació Festa de la Fil-
loxera, els Balls Populars de 
Sant Sadurní, els Diables Se 
M’n Refum, els Geganters  i 
els Timbalers Tabalots. Cada 
un oferirà un petit tast dels 
espectacles que cada Fires i 
Festes omplen de llum i color 
els carrers de Sant Sadurní.
No s’escatimarà en música, 
teatre i dansa, i evidentment 
tampoc en foc, que portaran 
els Diables Se m’n refum i la 
Festa de la Fil·loxera.
Per a aquesta activitat, a 
l’aparcament del CAP hi hau-
rà un aforament de 1.000 per-
sones, i aquest dijous encara 
quedaven entrades al web de 
l’Ajuntament.

///// Fires i Festes  |  Folklore ////////////////////////////////////////////////////////////////////////

El folklore sadurninenc es torna 
a donar la mà a ‘Som Tradició’
// REPETEIX L’espectacle tornarà a aplegar en un mateix escenari tots 
els grups de cultura popular de Sant Sadurní per les Fires i Festes

Eva López
Sant Sadurní

El Ball de Gitanes serà un dels grupa que participarà en l’espectacle ‘Som tradició’ que es farà el 9 de setembre | AJUNTAMENT

///// Fires i Festes  | Comerç /////////////////////

Els establiments 
amaguen fiŀloxeres 
als aparadors 
// PANDÈMIA ‘Troba la fil·loxera’ es 
farà de nou en format virtual

3d8
Sant Sadurní

/////////////////////
‘SOM TRADICIÓ’
Dimecres 9, 18h
Esplanada del CAP

Treballs industrials i d’habitatge
Remodelació d’interiors

Assessorament propi
Manteniment general de l’habitatge

Ptge. Terol, 34-36 Local 2 · Sant Sadurní d’Anoia
93 892 02 61 · mesalcosl@hotmail.com · www.mesalcosl.com

Mesalco us desitja una Bona Festa Major de Vilafranca  
i unes Bones Fires i Festes de Sant Sadurní!!

Mesalco us desitja unes Bones fires!
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PÚBLIC

 1.000 
persones poden assistir a 
l’espectacle ‘Som tradició’.
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Us desitgem unes BONES FIRES
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Les segones Fires i Festes en 
pandèmia tampoc han pogut 
acabar amb els Diables Se m’n 
Refum. Malgrat les restricci-
ons que imposa la situació 
sanitària, la colla de diables 
sadurninenca tenyirà, un any 
més, la festa de vermell, amb 

diferents activitats en solita-
ri, i també col·lectives.
El 7 de setembre, els Diables 
seran la colla convidada de la 
Festa de la Fil·loxera en l’Es-
clat de Foc, una col·laboració 
que no s’ha donat gaires vega-
des, i que permetrà veure pe-
tant plegats tots els elements 
de foc que hi ha actualment 
a la vila.
Els Se m’n Refum també se-
ran el 9 de setembre un dels 
grups participants en l’acte 
‘Som Tradició’, en què es po-
dran veure tots els grups po-
pulars de Sant Sadurní junts, 
fent un tast dels seus especta-
cles. L’activitat serà a les 6 de 

la tarda a l’esplanada de costat 
del CAP.

Actuació en solitari

Enguany, el dia fort dels Di-
ables serà el 10 de setembre. 
Per al divendres, la colla ha 
preparat un espectacle sota el 
nom “Nit de foc”, que inclou-
rà un conjunt de lluïments i 
espectacles pirotècnics que 
acabarà amb un gran castell 
de focs. Aquest acte, amb afo-
rament limitat, tindrà lloc al 
parc de la Rambla.
En els actes del 9 i el 10 de se-
tembre hi participaran tant 
la colla adulta, com la Colla 
Joves Diables Se m’n Refum.

Un any més, el Casal Popular 
El Carràs de Sant Sadurní ha 
organitzat, coincidint amb 
les Fires i Festes, una cele-
bració alternativa. Les Fires 
i Festes populars van comen-
çar ahir dijous, i s’allargaran 
fins al pròxim divendres 10 
de setembre, tot i que el gran 
gruix d’activitats se celebra-
ran durant aquest cap de set-
mana.
Avui divendres a partir de les 
8 del vespre s’ha programat 
un monòleg amb Ole Poyo, 
i a dos quarts de 10 hi haurà 
un sopar solidari. A les 10 de 
la nit la música arribarà de la 
mà de SoundSystem amb I-

nity Wind.
Demà dissabte ales 12 del 
migdia s’ha organitzat un 
vermut acústic amb la can-
tant Nana Lovv, artista sa-
durninenca que enguany ha 
presentat el seu EP debut 
Happiness is a mith.
Diumenge, a les 11.30 h, es 
farà un quinto musical, i a les 
dues del migdia s’ha progra-
mat el dinar popular. A les 4 
de la tarda hi haurà un con-
cert acústic amb Padu i Genís 
i, una hora més tard, a les 5, 
s’ha programat una activitat 
de glosada popular.
Els actes de les Fires i Festes 
populars acabaran el diven-
dres 10, a les 8 del vespre, 
amb un tast de cerveses arte-
sanals.
Totes les activitats es faran al 
carrer Raval.

Els Diables se m’n Re-
fuim sortiran al carrer 
tres dies aquestes 
Fires i Festes | 3D8

FIRES I FESTES

Imatge del cartell de les Fires i Festes Populars | 3D8

///// Fires i Festes  | Festa alternativa /////////////

El Carràs torna a 
organitzar les Fires 
i Festes populars 
// ACTES El gruix d’activitats es faran 
al llarg d’aquest cap de setmana

3d8
Sant Sadurní

/////////////////////
NIT DE FOC’
Divendres 10, 22h
Eslpanada del CAP

///// Fires i Festes  |  Ball de diables /////////////////////////////////////////

Els Diables Se m’n 
Refum tenyeixen de 
vermell les Fires i Festes
// ACTES La colla ha programat el 10 de setembre la 
Nit de Foc, i també participarà en activitats col·lectives

3d8
Sant Sadurní
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Bones Fires!
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La Regidoria de Festes de 
l’Ajuntament de Sant Sadur-
ní ja fa anys que aposta pels 
espectacles infantils com una 
bona fórmula per garantir les 
Fires i Festes del futur. En 
les darreres edicions, les pro-
postes per als més petits de 
la vila s’han farcit dels noms 
més populars de la música en 
català, i enguany no serà una 
excepció.
A hores d’ara, ningú dubta 
que Xiula i El Pot Petit s’han 

convertit en els grups de 
capçalera dels nens i nenes 
de Catalunya. Els primers, 
amb la seva peculiar oda a la 
verdura i el peix com a hit in-
discutible, han revolucionat 
l’animació infantil gràcies a 
cançons que beuen de ritmes 
actuals com el hip-hop, el 
reggae, la rumba catalana, el 
dubstep o el pop-rock.
Aquests ritmes, considerats 
fins ara música per a adults, 
es combinen amb lletres re-
ivindicatives per al públic 
infantil, i són el fil conductor 
dels cinc treballs discogràfics 
del grup barceloní, que arriba 
a Sant Sadurní amb el seu es-

pectacle Big Chicken. Encara 
hi ha entrades disponibles 
per als Xiula a santsadurni.
cat/fires2021.
El Pot Petit és un vell cone-
gut pel públic sadurninenc. 
El conjunt ja va actuar a les 
Fires i Festes de l’any passat, i 
sembla que els veïns de la vila 
van quedar encantats, perquè 
les entrades per a l’espectacle 
Vull cantar i vull ballar es van 
esgotar només uns dies des-
prés de sortir a la venda.
La combinació de la música 
amb els titelles, el teatre i 
l’humor són la clau de l’èxit 
d’aquest conjunt, que omple 
allà on va.

///// Fires i Festes  |  Espectacles infantils ///////////////////////////////////

Els petits de la 
vila tornen a ser 
protagonistes per Fires
// LUXE Dos dels grups de capçalera de la música 
infantil catalana actuaran enguany en la celebració

Eva López
Sant Sadurní

Si hi ha un clown per excel-
lència a Catalunya (amb el 

permís de Charlie Rivel), 
aquest és Tortell Poltona. La 
seva inconfusible vestimenta 
–amb vestit de quadres, cami-
sa blanca i el seu inseparable 
barret– l’han convertit en una 
icona indiscutible del panora-

ma cultural català i de l’Estat, 
que al llarg de la seva abasta 
trajectòria li ha reconegut els 
mèrits amb diferents guar-
dons, com Medalla d’Or al Mè-
rit en les Belles Arts (2018) o el 
Premi Nacional de Circ (2013).

Els seus equilibris impossibles 
damunt de les cadires i la seva 
veu poderosa han marcat la 
carrera d’un artista que ha 
destacat en el vessant cultural 
(de fet, se’l considera un dels 
artistes que més ha contribuït 
a la regeneració del circ), però 
també en la social. Va ser un 
dels impulsors de l’ONG Pa-
llassos Sense Fronteres, amb 
els quals ha participat en ex-
pedicions als camps de refugi-
ats i zones empobrides d’arreu 
del món.
Carismàtic i tendre, un dels 
grans projectes de vida de 
Tortell Poltrona és el Circ Cric. 
Juntament amb la seva pare-
lla, Montserrat Trias, el pa-
llasso el va posar en marxa el 
1981, però només un any més 
tard es va dissoldre. El 2002, 
amb el suport de l’Institut Ca-
talà de les Indústries Culturals 
de la Generalitat, Tortell Pol-
trona i Montserrat Trias van 
recuperar la iniciativa. Ara 
està ubicada a Sant Esteve de 

Palautordera, on s’ofereix una 
programació estable de circ, i a 
més, és un laboratori d’on han 
sortit desenes d’espectacles 
basats en aquesta disciplina 
artística.

El Poltrona de sempre

El més bèstia dels clowns cata-
lans –Poltrona fa servir aques-
ta paraula sempre en els seus 
espectacles– serà a Sant Sa-
durní aquestes Fires i Festes. 
El pallasso actuarà dimecres 
a l’escenari de l’esplanada del 
CAP, on oferirà el seu especta-
cle Post Clàssic, un resum dels 
millors números del repertori 
de l’artista.
“Fa més de 35 anys que ho in-
tento cada dia, i tornaré a pro-
var de ser un pallasso”, va dir 
Poltrona ja fa temps. A Sant 
Sadurní, el clown tindrà una 
nova oportunitat de demos-
trar que el que fa és poesia i 
que el seu nom ja forma part 
de la llista dels més grans pa-
llassos del planeta.

///// Fires i Festes  |  Espectacles infantils ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

El més ‘bèstia’ dels clowns 
// TRAJECTÒRIA Tortell Poltrona s’ha guanyat el favor del públic durant més de quatre dècades

Eva López
Sant Sadurní

Tortell Poltrona 
portarà a Sant Sa-
durní els seus núme-
ros més clàssics
| 3D8

/////////////////////
TORTELL POLTRONA
‘Post Clàssic’
Dimecres 8, 18h
Esplanada del CAP

/////////////////////
XIULA
‘Big chicken’
Dilluns 7, 18h
Esplanada del CAP

/////////////////////
EL POT PETIT
Divendres 10, 18h
Esplanada del CAP
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 DISSABTE 4
         ESPAI FIL·LOXERA 

    11 a 13.30h ACTIVITATS INFANTILS WaterSlide 
(supertobogan aquàtic) i WaterCastle  
▸ Carrer Diputació

 18h TAMBORINADA dels timbalers infantils de la 
Fil·loxera. 
▸ INICI: Plaça de l’església

 19.45h ESPECTACLE FAMILIAR. 
▸ Era d’en Guineu 

 20.30h SOPAR DE LA GÀRGOLA  amb Foodtrucks.* 
▸ Aparcament del centre

 23h CONCERT The Aguateques i sessió DJ.* 
▸ Era d’en Guineu

DIUMENGE 5
 20h INAUGURACIÓ de les exposicions de Fires 

▸ Capella de l’Índex

 22.30h CONCERT La Banda sonora de la teva vida * 
▸ Esplanada del CAP

 DILLUNS 6
 17h XXIII Trobada de PUNTAIRES 

▸ Pati de Can Guineu

 18.30h Ballada de SARDANES amb la Cobla Marinada  
▸ Plaça de l’Ajuntament

 20h PREGÓ de Fires a càrrec de Serafí Cervera * 
▸ Esplanada del CAP

 22.30h QUIM MASFERRER amb ‘Bona gent’ * 
▸ Esplanada del CAP

DIMARTS 7
 18h Concert familiar XIULA ‘Big Chicken’. * 

▸ Esplanada del CAP

 19h Ballada de SARDANES amb la Cobla Maricel  
▸ Plaça de l’Ajuntament

 21.30h ESCLAT DE FOC amb la Festa de la Fil·Loxera i 
els Diables se m’n Refum * 
▸ Rambla Generalitat

 23h Concert STAY HOMAS * 
▸ Esplanada del CAP

DIMECRES 8
 10 a 21h FIRA DEL DISC 

▸ Plaça Nova

 11h MISSA SOLEMNE 
▸ Església Parroquial

 12h FESTA DE LA FIL·LOXERA INFANTIL * 
▸ Esplanada del CAP

 18h TORTELL POLTRONA amb ‘Post Clàssic’. * 
▸ Esplanada del CAP

 19h Ballada de SARDANES amb la Cobla Marinada  
▸ Plaça de l’Ajuntament

 22h LA FESTA DE LA FIL·LOXERA en concert * 
▸ Plaça de l’església

 22.30h Concert OQUES GRASSES * 
▸ Esplanada del CAP

DIJOUS 9
 18h SOM TRADICIÓ * 

▸ Esplanada del CAP

 19h Ballada de SARDANES amb la Cobla Sant Jordi  
▸ Plaça de l’Ajuntament

 22.30h Concert MANEL ‘Per la bona gent’ * 
▸ Esplanada del CAP

DIVENDRES 10
 18h Concert familiar EL POT PETIT * 

▸ Esplanada del CAP

 22h NIT DE FOC amb els Diables Se m’n Refum * 
▸ Parc de la rambla

 23h FESTA DEL MESTISSATGE amb la Balkan 
Paradise Orchestra * 
▸ Esplanada del CAP

11 DE SETEMBRE
 19h LECTURA DEL MANIFEST de l’11 DE SETEMBRE 

▸ Escenari de la plaça de l’Església

 20h HAVANERES amb el GRUP NORAI * 
▸ Esplanada del CAP

 20h Concert BUHOS * 
▸ Esplanada del CAP

DISSABTE 12
 10 a 21h FIRA DEL DISC 

▸ Plaça Nova

 19h Ballada de SARDANES amb la Cobla Montgrins  
▸ Plaça de l’Ajuntament

 12.30h Concert amb l’Orquestra  Montgrins * 
▸ Esplanada del CAP

Programa de Fires i Festes

Jacint Verdaguer, 1 - Tel. 93 891 09 00
08770 Sant Sadurní d’Anoia   administracio@parerassessors.com

* Per assistir a aquest espectacle és imprescindible tenir
entrada o invitació. Es poden reservar a 
www.santsadurni.cat/firesifestes2021
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 44 el 3 de vuit DIVENDRES, 3 DE SETEMBRE DEL 2021
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