La llegenda de Sant Medir

E

l bon pagès Medir visqué
vora l’any 303, durant el
domini romà de Dioclecià,
qui va dirigir una persecució
brutal sobre els cristians. Un
d’ells, el Bisbe Sever, va decidir fugir cap de Barcelona en
sentir-se en perill i, perseguit
constantment pels romans, va
emprendre un romiatge cap a
Sant Cugat, on es trobà al pagès Medir plantant faves.
El Bisbe li explicà el motiu
de la seva fugida i, decidit a
morir per la fe de Jesucrist, li
demanà que si algú preguntés
per ell, respongués amb la veritat. Que digués que, mentre
ell sembrava les faves, el Bisbe
havia passat per aquell indret i
de ben segur el trobarien pocs
metres més avall. Un cop hagués marxat el Bisbe, les faves
començaren a créixer i florir de
manera miraculosa.
Poc després, els perseguidors romans passaren i li preguntaren al pagès, però no es cregueren la seva història i,
sentint-se enganyats, tornaren en busca de Medir, un cop
hagueren capturat al Bisbe, i els empresonaren i martiritzaren fins la mort.

ORÍGENS DEL ROMIATGE
Cap a l’any 1828, en urbanitzar-se l’entorn del carrer Gran de
Gràcia, s’instal·là al número 111 (cantonada carrer Sant Marc)
un forn propietat de qui seria el fundador de la primera colla,
en Josep Vidal i Granés, fill de la Parròquia de Santa Maria del
Mar, a Barcelona.
El forner no gaudia de molt bona salut i, essent tant devot
de Sant Medir com era, li va prometre que si el curava, cada
3 de març (festivitat del Sant) aniria a la seva Ermita a la Serra
de Collserola i ho faria tocant un sac de gemecs a sobre un
cavall alhora que anunciava pel barri la seva prometença.
L’any 1830, quan ja es trobava millor, va iniciar el que seria
el primer romiatge. El següent any fou acompanyat per familiars i amics, creant-ne la primera colla, la del Vidal. Així, any
rere any, s’anaren afegint amics, veïns, coneguts… fins formar
altres colles a Gràcia, Sarrià, Sant Gervasi i Sants.
L’ACTUALITAT
Actualment, 24 colles participen activament en la Festa de
Sant Medir el dia 3 de març als barris de Barcelona, Gràcia,
Sarrià, Sant Gervasi i La Bordeta. La festa s’inicia de bon matí amb la formació de les diferents colles en els seus locals
socials per començar les cercaviles pels diversos barris. Al
migdia, les colles participen de l’aplec a l’Ermita de Sant Medir, al bell mig de Collserola, juntament amb els ciutadans de
Sant Cugat. Al capvespre, totes les colles juntes desfilen pel
carrer Gran de Gràcia fins als Jardinets llençant tones i tones
de caramels.
Des de fa bastants anys, el diumenge després del 3 de març
les colles tornen a celebrar la festa al voltant de la Parròquia
de Sant Medir al barri de La Bordeta.
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Un altre any, un altre miracle...
Fem honor a la història de Medir.
Cada vegada és més complicat poder dur a terme les festes tradicionals. Sí, ja sé que en anteriors ocasions ja ho hem apuntat, però les
coses no milloren, ens al contrari.
Això fa que cada vegada costi
més viure les coses amb la mateixa
il·lusió i ganes que alguns anys enrere. S’ajunten masses circumstàncies: permisos, reunions aquí i allà,
problemes externs i interns, poca
col·laboració, queixes de diferents
col·lectius i papers, i més papers, i
molts més papers, etcètera i etcètera. La burocratització és un dels
grans virus del segle XXI.
Realment, que la gent perdi aquestes ganes, hauria de fer reflexionar a
les administracions si no es vol quedar sola celebrant festes al seu gust,
perquè no les veig gestionant les tradicions que portem tant de
temps duent a terme un nombre incomptable de persones al
llarg de la història. Seria tan trist. És com si molts volguessin un
món com el de la pel·lícula Los Sustitutos. Estem perdent gran
part dels valors prioritaris per gaudir de la vida.
I, si nosaltres mateixos comencem a posar pals a les rodes, ja
es per llogar-hi cadires i desaparèixer (uns quants, ja ho signarien).
Tot i això, sembla que Sant Medir continua protegint-nos i
guiant-nos en no deixar de fer el seu homenatge i aquest any,
tornarem a envair l’espai públic de Sarrià, Sant Gervasi, Sants i
Gràcia per omplir de dolçor, alegria i felicitat molta gent.
Jovenívols, molts ànims i no defalliu. Estem amb vosaltres pel
que necessiteu.
Felicitats als Tivats!!! Bon 50 aniversari!!!!!!!!!!
Moltes gràcies a tothom que fa possible dur a terme la nostra
Festa i la resta de tradicions.
Visca la Cultura Popular!
Visca Sant Medir!

Un any més, i ja en van uns
quants, tornarem a gaudir
aquest 3 de març d’una de les
tradicions més nostrades: la
Dolça Festa de Sant Medir. Com
cada any, els caramels i les llaminadures tornaran a omplir els
carrers de Gràcia, Sarrià, Sant
Gervasi i la Bordeta fent les delícies de petits i grans.
La Festa és una de les mostres de cultura popular més
arrelades al barri de Gràcia i a
la ciutat des del 1828, quan el
forner Josep Vidal i Granés va
fer la prometença que si Sant
Medir el guaria de la seva malaltia, cada 3 de març, amb motiu de la festivitat del sant, faria
un romiatge a la seva ermita a
la Serra de Collserola.
Enguany, després de prop de 200 anys, aquesta tradició no
només es manté, sinó que continua sent ben viva. I ja sou
més de 26 les colles federades que seguiu preparant amb la
mateixa il·lusió aquesta celebració. Aprofito aquestes línies
per donar les gràcies i felicitar tots els que treballeu per fer
possible aquesta Festa amb la vostra implicació i entusiasme.
I us desitjo a tots, romeus i romeves i a aquells que hi participareu, que gaudiu i feu gaudir d’una molt Dolça Festa de Sant
Medir. Una festa que té com un dels moments més esperats la
pluja de caramels i llaminadures que llencen des dels carruatges els romeus i romeves a les nombroses persones de totes
les edats que s’hi apleguen.
Durant aquests dies de celebració popular no ens podem
oblidar dels nostres companys i companyes que són a la presó o a l’exili, a causa d’una repressió inèdita als països europeus. Tinguem-los ben presents a ells i les seves famílies.
I acabo reiterant el meu agraïment per la tasca que feu per
preservar aquesta tradició centenària, perquè un país que
manté vives les seves tradicions és un país viu.
Visca la Dolça Festa de Sant Medir!

Quim Torra i Pla
President de la Generalitat de Catalunya

L’hivern ja s’acaba i de nou
Sant Medir ens fa d’avantsala
de la primavera. Des de 1830,
en què Josep Vidal i Granés va
protagonitzar la primera anada a l’ermita com a prometença, fins a avui, en què 26 colles participeu activament en la
Festa de Sant Medir, han passat 190 anys, quasi dos segles
que han consolidat una tradició barcelonina que omple els
barris de Gràcia, Sarrià, Sant
Gervasi i La Bordeta d’alegria
i de caramels, gralles, cavalls
i trons. La cultura popular, les
festes i les tradicions ens defineixen com a país. Amb arrels
profundes que venen del passat i ens porten cap al futur.
Tenim una gran diversitat de
manifestacions, elements i actes que formen part del patrimoni festiu català, amb un calendari farcit i viu que hem de
preservar i promocionar. En aquest espai destaca la festa de
Sant Medir, que engresca petits i grans i ens treu a tots de
l’ensopiment de l’hivern anunciant l’arribada del bon temps.
Les colles s’organitzen, hereves d’aquella primerenca colla
d’en Vidal, formada per amics i familiars i a la qual, any rere
any, s’hi han anat afegint altres amics, veïns i coneguts fins
avui en què un enèrgic teixit associatiu fa de puntal de la
festa. Aprofitem aquest dinamisme. Som un país de celebració col·lectiva i tradició associacionista. Sant Medir no
seria possible sense la implicació de la Federació de Colles,
a les quals vull donar les gràcies per l’esforç constant que
ha mantingut viva la festa i us encoratjo a seguir treballant
en aquest sentit.
Molt bona festa de Sant Medir!

Mariàngela Vilallonga Vives
Consellera de Cultura Generalitat de Catalunya

Deixem enrere l’hivern i donem la benvinguda a una de les
celebracions més esperades
a Barcelona. Ja tenim aquí la
Dolça Festa de Sant Medir!
L’emoció d’una de les festes
més arrelades a la ciutat omple de colors, germanor i alegria els nostres carrers i places,
traspassant límits de barris i
districtes. Gràcia, Sarrià, Sant
Gervasi i la Bordeta comencen
el mes de març amb una cercavila plena de cavalls, romeus
i romeves, carruatges i il·lusió.
Una llegenda de gairebé dos
segles convertida en la festa
més dolça de la ciutat i en la
més estimada pels infants, preparats amb bosses, galledes i
paraigües capgirats per rebre
la meravellosa pluja de caramels.
Moltes gràcies a la Federació de Colles de Sant Medir i a
totes les persones que, any rere any, manteniu viva aquesta
tradició. Amb el vostre esforç i la vostra dedicació heu convertit Sant Medir en un dia màgic.
Petits i grans, sortiu als carrers, ompliu les butxaques de
llaminadures i gaudiu d’una jornada plena de somriures,
unió i felicitat.
Visca Sant Medir!
Dolça festa a tothom!
Ada Colau Ballano
L’Alcaldessa de Barcelona

Les Colles de Sant Medir
EL TIMBALER DEL BRUC

ELS TIVATS

Fundada l'any 1964
Portadora de la bandera de la Federació

Fundada l’any 1922 i 1970

L’ANTIGA DE SANT MEDIR

LA NOVA DE SARRIÀ

Fundada l’any 1928 i 1974

Fundada l’any 1861
LA UNIÓ GRACIENC

L'AMISTAT DE GRÀCIA

Fundada l’any 1975

Fundada l’any 1901
LA HUMORÍSTICA DE SANT MEDIR

ELS PATUFETS

Fundada l’any 1980

Fundada l’any 1912
LA LLIBERTAT GRACIENCA

LA PESSIGOLLA

Fundada l'any 1981

Fundada l'any 1917
LA GARDÈNIA

CAL ROS

Fundada l’any 1983

Fundada l’any 1927
VICTÒRIA

DOLÇA

Fundada l’any 1985

Fundada l’any 1947
LA MODERNA DE GRÀCIA

JOVENÍVOLA

Fundada l’any 1987

Fundada l'any 1948
MONUMENTAL

EL DRAC ENSUCRAT

Fundada l’any 1993

Fundada l’any 1948
LA PARRÒQUIA DE SANT MEDIR

COLLA DEL CAU

Fundada l’any 1998

Fundada l’any 1949
ELS PILONS

LA TRADICIONAL DE GRÀCIA

Fundada l’any 1999

Fundada l’any 1960
ELS AMICS

ELS BEN PLANTATS

Fundada l’any 2016

Fundada l’any 1969

Lamentem comunicar-vos que la Colla Jovenívola enguany s’ha pres
un descans i no sortiran per Sant Medir. Molts ànims!
Tanmateix, La Humorística de Sant Medir tornarà a sortir enguany
després del seu any sabàtic. Moltes felicitats per l’esforç!
Felicitem també a la colla Els Tivats pel seu 50è aniversari. Per molts
anys més de dolçor!
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Recomanacions i precaucions
- Respecteu els cavalls: no us apropeu ni els llenceu caramels.
No els hi acosteu paraigües, ni cistelles, ni altres objectes
que puguin fer que s'espantin.
- No us apropeu a les rodes dels camions ni dels carros.
- Amb nens molt petits, mireu de seguir la festa des d’una
distància prudencial i agafats de les mans.
- En cas de necessitat, adreceu-vos als cossos de seguretat i
al personal de l’organització.

www.santmedir.org
federacio@santmedir.org
/festasantmedir
@stmedir
@santmedir

Agenda d'actes

Activitat adaptada al
llenguatge de signes

8 DE FEBRER
SOPAR DE GERMANOR DE SANT MEDIR
A les 21.30 hores es celebra el tradicional sopar de germanor de
Sant Medir a l’Hotel Tryp Apolo de Barcelona amb l’assistència de
les colles, entitats i diverses personalitats de la ciutat. Prèvia invitació privada.

16 DE FEBRER
BENEDICCIÓ DE CARAMELS DE SANT MEDIR
A les 11:30 hores del matí es procedirà a la benedicció dels caramels
d’enguany a l’Església de Sant Joan, a la Plaça Virreina, on hi ha una
imatge dedicada a Sant Medir.

23 DE FEBRER
FESTA DEL PREGÓ DE SANT MEDIR
A les 11 del matí concentració dels banderers de les Colles a la Plaça
Trilla, on es troba el monument a les Colles de Sant Medir. Ofrena floral amb motiu de l’inici dels actes del Sant Medir 2020.
Seguidament, una cercavila encapçalada pels banderers acompanyats de les Colles de Cultura Popular de Gràcia faran el recorregut
des de la Plaça Trilla fins a la Plaça de la Vila de Gràcia. També ens
acompanyarà el grup “Reperkutim”.
A partir de les 11 del matí, els més menuts podran gaudir d’una passejada a cavall, tallers i altres activitats a la Plaça de la Vila de Gràcia.
A les 12:45 hores del migdia, des del balcó de la seu del Districte de
Gràcia, el pregó.

1 DE MARÇ
CAMINANT A L’ERMITA DE SANT MEDIR
36ª pujada a peu a l’Ermita de Sant Medir organitzada per la Colla
Monumental. A les 8 del matí sortida des de la Plaça Trilla i ofrena al
monument de les Colles de Sant Medir.
Com cada any, de camí a l’Ermita, es retrà homenatge a en Josep
Vidal i Granés, fundador de la nostra Festa al cementiri de Sant Genís
dels Agudells.
Un cop a l’Ermita, trobada de tots els participants i ofrena floral.

3 DE MARÇ
“El caramel té dolçor, llença’l dolçament”
Els caramels oficials de Sant Medir són sense gluten.
Durant el dia de Sant Medir un veterinari vetllarà pel
benestar dels animals. Respectem-los entre tots!

SANT MEDIR A SARRIÀ
Durant el matí, al barri de Sarrià celebren la diada de Sant Medir
amb una cercavila pels carrers i places i, com és habitual, es troben
al migdia a la Plaça del Consell de la Vila entitats i autoritats.
A la tarda, a partir de les 18.30 hores, la Colla Nova de Sarrià
desfila pels carrers del barri des del Desert de Sarrià fins a la Plaça
del Consell de la Vila. La resta de colles es desplacen a Gràcia per
dur a terme el seguici del vespre.
SANT MEDIR A SANT GERVASI
Durant el matí, les colles de Sant Gervasi participen a la cercavila
pels carrers i les places del barri i també es desplacen cap a Gràcia.
Al vespre, es reuneix amb la resta de colles al carrer Sant Salvador per a realitzar la desfilada al barri de Gràcia.
SANT MEDIR A GRÀCIA
Durant el matí, les colles participen en la cercavila pels carrers i les
places de Gràcia. A partir de les 10 hores del matí, totes les colles
passen per la Plaça de la Vila de Gràcia, per davant de la seu del
Districte de Gràcia.
A les set del vespre, totes les colles es concentren pels carrers de
Sant Salvador i Escorial per tal d’iniciar la desfilada a les 20 hores,
encapçalada per la Guàrdia Urbana Muntada i la colla portadora de
la bandera de la Federació.

L’itinerari del vespre és: Sant Salvador, Nil i Fabra i Gran de Gràcia, per acabar la desfilada al Pla de Salmeron, on les colles saluden a les autoritats presents.
IMPOSICIÓ DE LLAÇADES DE SANT MEDIR A LES COLLES
A la una del migdia, es celebra una missa en honor a Sant Medir a
l’Esplanada del Miracle de l’Ermita, a Sant Cugat, on el Pare Lluís
Victori, consiliari de la Penya Regalèssia, i en Mossèn Enric Subirà,
consiliari de la Federació de Colles, fan honor a Sant Medir.
Un cop acabada la missa, es col·loquen les llaçades commemoratives a les banderes de les colles assistents.

8 DE MARÇ
SANT MEDIR A LA BORDETA
A les 10.45 del matí, es concentren totes les colles en seguici al davant de la Parròquia de Sant Medir preparats per sortir encapçalades per la Colla la Parròquia de Sant Medir i la Orquestra Municipal
de la Guàrdia Urbana Muntada.
El recorregut és el següent: Constitució, Gavà, Alpens, Guadiana,
Sants, Gayarre, Gavà, Constitució, Toledo, Manzanares, Andalusia,
Riera de Tena, Constitució, Viladecans, Corral i Mn. Amadeu Oller.
Un cop finalitza la cercavila, les colles es reuneixen amb les seves
banderes a la Parròquia de Sant Medir de Sants i celebren una missa,
amb la col·laboració de la Coral de Sant Medir, en honor al Patró de la
Festa i amb el repic de les campanes. Seguidament es fa la benedicció i imposició de les llaçades a les colles assistents.
DIADA CASTELLERA DE SANT MEDIR
A la una del migdia Diada Castellera de Sant Medir, amb la participació dels Castellers de la Vila de Gràcia, els Castellers de Sants,
els Castellers de Sarrià i els Castellers de Sant Cugat. Enguany
l’amfitrió serà la Colla de Sant Cugat.

19 D’ABRIL
PARTIT DE FUTBOL ENTRE PENYES DEL CEEUROPA I COLLES
DE SANT MEDIR
A les 9 del matí a les instal·lacions del Club Esportiu Europa, es
celebrarà el ja tradicional partit entre els membres de les penyes
i de les colles de Sant Medir. Esperem la vostra participació o els
vostres ànims!

24 D’ABRIL
ENTREGA DE PREMIS DE CONCURS LITERARI VILA DE GRÀCIA
A les 19 hores, al Centre Moral i Instructiu de Gràcia, es farà entrega
dels premis de concurs literari Vila de Gràcia, organitzats per Fundació Festa Major de Gràcia, El Centre i la Federació de Colles de
Sant Medir.

21 DE JUNY
CONCERT DE SANT MEDIR
En motiu del Dia Internacional de la Música, es celebrarà el concert al
Centre Moral i Instructiu de Gràcia. A concretar encara les actuacions
que s’hi faran.

ACTIVITATS A CONCRETAR
CONCURS DE FOTOGRAFIA
Entrega de premis.
CONCURS DE DIBUIX
Convocatòria i entrega de premis.
PARTIT DE BÀSQUET ENTRE PEDAGÒGIUM I COLLES DE SANT
MEDIR
Membres de les dues entitats celebraran un partit de bàsquet al Pavelló Josep Comellas per motivar la unió entre l’esport i la cultura
popular.
ÉS NADAL A GRÀCIA
Amb la col·laboració dels comerciants de la Vila de Gràcia i de diverses entitats es pretén promoure el Nadal al centre de la Vila amb la
realització de tot tipus d’activitats i la col·locació de llums de Nadal a
la Plaça de la Vila.

Per a més informació consulteu les xarxes socials o la web santmedir.org.

