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La (Re)llegenda de Sant Medir
El primer sol de la tardor escalfava poc aquell matí a la Vall de Gausac. Pel camí del tros hi solien passar els traginers
que anaven de Barcino a Ègara, però encara era aviat quan Ermenter sembrava les primeres faves de la temporada.
Els seus ulls de color de cel van mirar els tallarols que anaven aquí i allà a tocar del camp sembrat.
Ermenter, el defensor, duia el nom dels qui fan fora els invasors. A casa li deien Medir quan a la vascona Calagurris
va lluitar amb son germà Celdoni per fer fora els romans, el poeta Prudenci n'hauria de deixar escrites les gloses
de les seves gestes.
Però ara Medir vestia la curta capa dels homes de la terra, ja havia deixat la guerra i era un home de pau. L'apòstol
Jaume de Betsaida, el galileu que reposaria a la Gallaecia dels sueus, el germà gran de Joan, faria un camí que
hauria de durar mil anys i que seria trepitjat pels bons pelegrins que viatgen a dins de totes les ànimes d'aquest món
antic, la Via Làctia, i aquest camí de pau passava pel camp on el bon pagès Medir sembrava faves.
Quan el sol es va deixar veure damunt s'erola, va il·luminar les capçades de pins i alzines que es movien al compàs
del poc vent que hi bufava. Pel camí baixava un home vestit amb una clàmide púrpura que intentava cobrir amb el
pal·li amb caputxa. Medir el va saludar i l'home va fer el gest de beneir-lo mentre li demanava si aquell era el camí
del Castell d'Octavià. Pel bàcul va reconèixer en aquell home la persona del bisbe Sever.
Aconsellat pels cristians de la ciutat, Sever havia fugit de la persecució que el principat de Dioclecià havia dictat en
contra dels seguidors del Crist. Ara era un proscrit que no posseïa altra cosa que la roba que el vestia i el coratge
de les seves idees. L'antic lluitador va reconèixer el dol d'aquell home en si mateix i el va voler ajudar. Cobriria amb
la seva paraula la coartada del fugitiu. Però l'eminència de Sever li obligà a prometre que cap mentida embrutés
el seu testimoni quan els seus perseguidors l’interroguessin. Medir li'n donà paraula, de bon cor, de dir només la
veritat. I així Sever va seguir el seu camí incert cap a una llibertat incerta.
Amb la llum de migdia va veure baixar gent, anaven armats. Medir va seure en un marge per reposar. En arribar a
prop seu, el qui manava aquells vuit soldats va preguntar si havia vist passar el fugitiu. Medir va respondre amb la
veritat, dient que Sever havia passat mentre sembrava faves.
El pagès va abaixar la mirada, el camp havia florit. Tot era ple de blanques roselles amb els gallerets florits oberts al
sol del migdia; a les vores del bosc hi havia violetes blanques que Medir pintava amb el blau de la seva mirada. Les
faves havien florit i granat i els ocells havien recobrat la facultat del seu cant, refilant a cor què vols tot i la tardor.
El capitost va desenfundar el gladius amb el que va ferir Medir. La sang pagesa de la innocència va tenyir de roig
les roselles i una alenada d'aire fresc va omplir la vall de la dolça olor de les violes.
Temps ha passat dels prodigis del Camp del Miracle a la vall de Gausac, però els gallerets encara llueixen el seu
vermell encès al sol del migdia, i les violetes encara retenen el color de cel dels ulls de Medir.
Josep Fornés i Garcia
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Una mica d’història:
SANT MEDIR, ATÍPIC

GRÀCIA
Com tots bé saben, l’any 1830 es funda la primera de les Colles de Sant Medir, de la mà de Josep Vidal
Granés, barceloní resident a la Vila de Gràcia i propietari d’un forn situat al carrer Major 103, d’on sortí la
comitiva familiar destí a l’ermita de Sant Medir per donar gràcies al Sant per haver-se curat de la malaltia
que patia.
Que Josep Vidal Granés fos devot de Sant Medir no ens ha d’estranyar, ja que durant la seva joventut
havia viscut i treballat com a forner a Sant Cugat del Vallès, municipi en el què la figura de Sant Medir té
una gran devoció popular.

SAN CUGAT DEL VALLÉS
És realment sorprenent, que la propietat de l’ermita de Sant Medir i els terrenys on es troba enclavada,
així com la casa Modernista del davant, siguin de propietat Municipal, ja que amb data 19 de novembre
de 1956, l’Ajuntament de Barcelona, atenent la petició de la Federació de Colles, va realitzar la seva adquisició, essent Batlle de la Ciutat el Sr. Antonio Mª Simarro Puig.
Aquesta situació atípica, queda reflectida en la placa que la Federació de Colles col·loca en reconeixement a l’Ajuntament de Barcelona, amb data 3 de març de 1957.

LA BORDETA - SANTS
Finalment la tercera situació atípica de la nostra festa és que, el dia 9 d’octubre de l’any 1945, el Bisbe
de Barcelona Dr. Gregorio Modrego Casaus decreta la creació de 34 noves Parròquies, entre les quals
es troba la de Sant Medir.
Quan la Federació de Colles tingué coneixement de la noticia, d’immediat sol·licità que la nova Parròquia quedés instal·lada al barri de Gràcia, però malgrat totes les gestions que es van realitzar, el Bisbat
no va canviar d’opinió i la Parròquia de Sant Medir quedà ubicada a La Bordeta del barri de Sants, sent
consagrada el dia 4 de setembre de 1960 pel Bisbe de Barcelona, Dr. Gregorio Modrego Casaus.
La Federació de Colles costejà la imatge de Sant Medir, obra de l’escultor Enric Monjo i que presideix
el temple. El dia 5 de març de 1961, el Bisbe Auxiliar de Barcelona Dr. Narcís Jubany Arnau procedí a la
seva benedicció.

Esteve Camps i Sala
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Apunts curiosos

Parròquia de Sant Medir:
la colla del barri de La Bordeta
La Colla de la Parròquia de Sant Medir som una Colla peculiar i única, perquè no n'hi ha cap altra que
pertanyi al Districte de Sants-Montjuïc, en concret, del barri de La Bordeta.
Això fa que cada dos per tres hàgim de donar més explicacions i tinguem "més problemes" el dia 3 de Març
quan ens movem o desplacem. I això fa que tinguem moltes anècdotes i històries per recordar i explicar...
En realitat som una mica com... Teruel? Que en principi allà mai passen coses, però existeixen i sí que
en passen, i moltes! Entenem que és estrany que una colla pertanyi a Sants (La Bordeta), però existim!
I una de les anècdotes ja és aquesta, que sempre que algú fa un discurs, pregó, etc. Quan anomenen
les colles o els districtes que les formen, mai apareixem al llistat i seeeeeempre hi ha al final una veueta
(evidentment d'algú de la colla) que afegeix: I LA BORDETA!!
És tan estrany que hi hagi una colla que no sigui de Gràcia o de Sarrià-Sant Gervasi, que el dia 3 de Març,
quan ens dirigim cap al Carrer Gran per unir-nos amb la resta de colles ni la Guàrdia Urbana ens deixa
passar! I això que anem amb carruatges i furgonetes ben decorades, I apa, ja hi tornem a ser... a treure
els permisos, ensenyar el programa i explicar-los que... LA BORDETA TAMBÉ EXISTEIX!
També som diferents perquè tenim la nostra pròpia Festa de Sant Medir. Estimem molt al Sant i vivim
moltíssim la festa del dia 3 de març, però vivim encara més la del diumenge següent al nostre districte.
Poca gent coneix que també es fa la festa al barri de La Bordeta, malgrat que a poc a poc es va donant
més a conèixer i cada any creix una miqueta més! Això és gràcies a les Colles, per la seva participació, i
la gent del barri que sempre, any rere any, donen el seu suport i motivació per seguir fent-la, i això encara
ens fa més especials.
A tot això, li hem de sumar que la nostra Colla és petita, però molt ben avinguda i ens ho passem d'allò
més bé. Tothom hi té un paper molt important i no sabem que és la Colla sense tots i cadascun dels
socis. I això fa que, quan hi ha un problema, situació peculiar o... us podeu imaginar la que emboliquem,
no? Sempre hi ha algú disposat a fotre-li cullerada i fer un acudit al respecte.
Ara enteneu perquè tenim tantes i tantes anècdotes per explicar, oi? Crec que podríem estar dies i dies explicant-ne i us en faríeu un fart de riure. Potser algun dia ens animem a fer una recopilació de tots els embolics.
Malauradament, aquest any no hi haurà Festa de Sant Medir com a tal, però sí en sentiment, il·lusió, motivació, rialles i ganes. Doncs l'esperit de Sant Medir no es pot perdre mai, i encara menys, en situacions
difícils, perquè ens ajuda a carregar les piles per seguir lluitant una estona més!!
Ah i per cert!! Pels que seguiu preocupats perquè "no ens anomenen als discursos", estigueu tranquils,
després de 80 anys insistint, hem aconseguit que al final de tot discurs el que més s'escolti sigui.... I LA
BORDETA!!!
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Nova de Sarrià:
una de les colles de Sarrià
Tot l´any la nostra junta està treballant perquè el dia de Sant
Medir sigui memorable, aquest dia cada romeu o romeva el
viu de manera diferent, però en tot cas amb molta il.lusió,
uns amb llàgrimes als ulls ( d´emoció ), d´altres amb una rialla
als llavis.
Tot es a punt, les hermilles guarnides, els camions engalanats, plens de caramels i a esperar que un coet al cel ens
doni la sortida. Un cop a sonat comença la rua, ja som pels
carrers de Sarrià, veiem nens i nenes, embaladits, ploure caramels del cel, homes que ens demanen un tortellet, dones
de totes les edats que frisen per un pomet de violetes...mirem de fer tohom content.
I això sí, dalt dels camions segueix l´alegria intensa de poderhi ser un cop més. Ens esperen les autoritats a l´ajuntament,
el rector a la parròquia, seguim la rua i acabem la primera
volta per la vila, qui pot va a l´ermita de Sant Medir a Sant
Cugat i compra fabes i penjolls pels qui no hi han pogut
pujar i guarnir les hermilles de l´any que ve. Després anem a
dinar, es un dinar de germanor, molt bonic i just després fem
la segona volta. Cap al tard acabem la diada (Un coet indica la fí de la fetsa, dún dia que no hauria de
tenir fí ), altre cop uns amb llàgrimes i d´altres amb el somriure més gran als llavis, encara.
Ara ens queda el dia de la Bordeta, on hi van alguns membres de cada colla i el sopar de gala, fantàstic
tot plegat. I seguir treballant perquè l´any que ve sigui molt millor. Val la pena treballar tot un any per un
parell de dies, us preguntareu? L a resposta és ben clara SÍ!!!
Aquest any, per culpa de la Covid, no serà possible fer aquestes rues, però ens farem sentir i no patiu que
el 3 de març de l´any que ve serem aquí.
Visca Sant Medir.

3 DE MARÇ
DE 2021

SANT MEDIR,
DOLÇA FESTA

Apunts curiosos

Els Ben plantats: la colla més nova
i de les més antigues alhora

Hi ha gent molt atractiva que llença caramels en nom d’un club de futbol. Sona estrany, oi? Resumit de
forma simple i humorística aquest seria l’origen històric de la nostra colla, Els Ben Plantats. Perquè sí,
som la colla més jove de les actuals de Sant Medir, però a la vegada també de les més antigues. Com
es menja això? Anem a pams. Durant els anys 20 del segle passat el Club Esportiu Europa va viure
anys d’or: va guanyar una lliga de la màxima categoria de l’època davant el FC Barcelona, el Campionat de Catalunya (1923), i va disputar una final de la Copa del Rei el mateix any. També va fundar la
Primera Divisió el 1928 al costat d’altres 9 equips. L’entitat comptava, a més, amb secció de bàsquet
–primer club i pioner en tot l’estat en jugar i guanyar un partit d’aquest esport- i altres disciplines.
La seva grandesa dins la ciutat era notable i en l’aspecte social el club va decidir participar de la dolça
festa de Sant Medir. Aquella nova colla nascuda d’un club de futbol es va dir Els Ben Plantats, en honor
a la bona planta i cos atlètic dels esportistes que la representaven.
Davant l’inici de la professionalització del futbol, als anys 30 el club va patir una greu crisi que va obligar a
mantenir només un primer equip de futbol. La resta de seccions es van haver d’eliminar… fins que el 29
de novembre del 2016 es crea de nou Els Ben Plantats. A la colla no som tots tan seductors i amb tanta
‘perxa’ com els jugadors de fa 100 anys, però hi posem igual o més passió que ells. Amb aquell esperit
i la nostra singularitat volem mantenir les tradicions, en especial una de tan bonica com és Sant Medir.
Visca la dolça festa!
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Missatge de la Junta Directiva
No ens agrada dir-ho en veu alta perquè ens posem tristos, però aquest any no podrem celebrar
la Festa de Sant Medir.
És una decisió lògica en un moment complex i sanitàriament molt complicat.
La nostra Festa, on el repartir dolçor a dojo a la gent que ve entusiasmada a veure’ns és el seu
principal objectiu, fa que sigui realment difícil la seva celebració i, en conseqüència, haurem
d’esperar a poder-la gaudir l’any 2022.
Intentarem fer alguns actes de manera simbòlica als tres Districtes on la celebrem i farem alguna
retransmissió per streaming perquè tothom els pugueu gaudir. Intentarem fer el màxim que ens
permetin per mantenir la cultura popular i tradicional viva.
Donem les gràcies a totes les persones i entitats que ens han donat suport, ajuda i idees per
poder mantenir l’esperit de Sant Medir aquests dies. En aquests moment toca donar-nos suport
i podem estar orgullosos del nostre teixit associatiu.
A les colles i als seus romeus i romeves, només demanar que no perdin les ganes ni la força
per poder tornar al màxim l’any que ve per celebrar i gaudir de la millor festa que hi ha, la Dolça
Festa!
Només ens queda, felicitar a la Colla Unió Gracienca pels seus
120 anys, animar la Colla Els Amics, que rebrà la Bandera de la
Federació de mans del Timbaler del Bruc, tot i que enguany no la
podrà lluir com cal.
Poc més, no cal afegir molta cosa quan els ànims no són gaire
elevats. Seguirem treballant!!
Visca Sant Medir!
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per Fundació Festa Major de Gràcia
Malauradament, enguany les llaminadures i caramels no ompliran els carres i places de Gràcia, de Sarrià,
de Sant Gervasi i de la Bordeta, una llarga tradició que forma part de les festes populars catalanes, que
va arrencar de la devoció al màrtir Pagés Medir fins els nostres dies i que són una mostra de la dinamització de la vida cultural al nostre barri.
Com la Festa Major de Gràcia i l’elaboració constant del guarnit, la festa de Sant Medir representa la
constància, l’esforç i el compromís, de romeus i romeves, festers i festeres per la preservació d’unes celebraciona tan arrelades a la nostra Vila. Donem les gràcies als nostres veïns i veïnes romeves per la seva
voluntat d’ompir d’alegria i de dolçor als barris que hi participen.
Dues festes, la de Sant Medir i la Festa Major de Gràcia que són agermanades, que estimen la Vila i
s’esforcen per mantener l’essència i el caràcter de Gràcia. Dues festes que tenen profunds llaços d’unió
i vasos comunicants fent realitat que un fester sigui romeu o que una romeva sigui també festera. Dues
festes que agermanen, que promouen la participació veïnal i la socialització en un context que cada cop
tendeix més a la individualització.
Veïns i veïnes, grans i petits, surten al carrer equipats amb bosses i paraigües per rebre la pluja de caramels que des de cavalls, brecs i camions son llençats per fer de la jornada un moment ple de gresca,
il·lusió i somriures.
Volem agraïr a la Junta de la Federació i les colles que hi son vinculades a la festa més dolça de l’any per
intentar mantenir viu, de una manera molt diferent, l’espirit del nostre patrimoni cultural i consolidar el
llegat històric en un any tan complicat com aquest.
Finalment, us desitgem una molt bona diada de Sant Medir a totes les persones que hi participen d’una
forma o altra en aquest esdeveniment , encara que les circumstàncies no ens permeti gaudir de la manera en que estàvem acostumats.
Visca Sant Medir, Visca la Dolça Festa !
Comitè de Direcció
Fundació Festa Major de Gràcia
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Escrits convidats,

per Castellers de la Vila de Gràcia
Sant Medir, la dolça festa, la festa més dolça de la Vila, la festa on no només la Canalla, sinó joves,
pares, avis, tots gaudim. Tots els graciencs i gracienques tenim un record d'algun 3 de març, collint
caramels com a bojos, ja sigui com a nen, com a tiet, com a pare, o fins hi tot com a cap de canalla...
Quan ets responsable d'alguna entitat de gràcia, tens la sort de passar a viure aquesta gran festa en
tota la seva grandesa, no només el 3 de març al carrer, que és espectacular, si no tot el que vol dir
viure i comprendre les colles d'una manera més directe.
En aquell fabulós sopar de Sant Medir, nosaltres com a presidents hem rigut molt, hem entès molt
més el funcionament i hem compartit moments i històries de la mateixa festa que desconeixíem, hem
pogut entendre l'essència de la feina conjunta de molta gent per transmetre aquesta il·lusió de fer
feina plegats per mantenir una tradició molt nostre, i amb el desig de fer-la perdurar molts i molts
anys més, i com no, buscar noves generacions que estimin tant la festa com ho fan tots els romeus
i romeves actuals.
Gràcies a lligams entre entitats, gràcies a conèixer-nos tots una mica, gràcies al fet que Gràcia és
Gràcia, l'any passat vàrem poder viure la festa des de dins. De fet des de dalt, a sobre d'uns preciosos cavalls, vam ser romeus i romeves per un dia, i les cares d'il·lusió que vàrem veure aquell dia no
se'ns oblidaran mai més. Quina gran festa, quin munt de somriures i d'ulls plens d'il·lusió!!!
Com a Castellers de la Vila de Gràcia, Sant Medir és d'aquelles festes que ens hem fet ben nostre,
amb l'actuació castellera itinerant, cada any organitzada per una colla diferent de les viles vinculades
a la festa (Gràcia, Sants, Sarrià i Sant Cugat) amb el fantàstic aperitiu que la Federació de Sant Medir
ens permet gaudir...
Quines ganes de tornar-hi, tenim ben present el record del nostre 4d8 més matiner el passat 10 de
març a Sant Cugat. Quines ganes de poder viure plegats de nou les nostres festes, la nostra cultura,
la nostra manera d'entendre l'oci, és per això que cada any, amb la nostra canalla no hi faltem.
Ens posem allà davant de la plaça Trilla a l'altra vorera, esperant les pluges de caramels, tant dels
castellers i castelleres que estan dalt d'un camió, cavall o carruatges, com dels romeus o romeves
anònimes que amb la seva energia i la seva il·lusió ens fan arribar dolços per tot un any!
Així que ja ho sabeu, tant de bo el 2022 ens pugueu trobar a la plaça Trilla amb les bosses a punt per
omplir-les de caramels, somriure i abraçades!
Feliç Sant Medir!!!
Agnès Garreta i Joan Carles Llibre
Presidents dels Castellers de la Vila de Gràcia
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per Guarnim
Vam néixer el 2016... Tot va començar amb la idea de portar a les escoles els valors de la Festa Major de Gràcia. La Federació de Colles de Sant Medir es va interessar pel nostre projecte i després de veure com i què fèiem, ens van demanar
si ens animàvem a fer el mateix amb la Festa de Sant Medir. Vam acceptar sense gaires dubtes i, realment, va ser una
ajuda per donar una empenta a la nostra aventura, el 2018 ens constituíem com associació.
Sant Medir és una festa que el dia 3 de març molts la vivim des de petits. Quan els preguntem que és, ràpidament conteste, tiren caramels! Què més podem dir? Mmmm... hi ha cavalls..., tiren caramels, que més? mmmm... camions i que
TIREN CARAMELS!!! I quan afegim, i per què tiren caramels? Tot contents diuen un i l'altre, perquè estan bons! Perquè
ens els puguem menjar! Perquè és divertiiiit!!!
Com podeu veure, els nens tenen molt clar què succeeix a Sant Medir. Segurament, la majoria de mestres i la gent que
surt el 3 de març amb la bossa a la mà, pensen igual.
I aquí és on entrem nosaltres a intentar explicar que Sant Medir, sí que és el 3 de març, però que és molt més, hi ha molta
feina, esforç i il·lusió al darrere.
A través d'uns Playmobils i uns audiovisuals, expliquem la llegenda del Sant i la història de la festa. Una història que els
confon i que no és fàcil d'entendre en edats petites, ja que mor molta gent, però que acaben entenent i que, de ben segur, quan arriben a casa l'expliquen fent-se els importants, donat que ja saben quina és la raó de què es llencin caramels.
Intentem inculcar i explicar que és important anar amb compte a l'hora de recollir els caramels. Que caramels hi ha per
tots gràcies als romeus i romeves que s'estimen la festa i decideixen participar, comprant-los ells mateixos per poder
regalar-los i fer que la festa sigui possible. És una cosa que els sorprèn i no ens estranya perquè realment és difícil entendre que hi hagi gent disposada a renunciar a part de les seves vacances o, simplement, renunciar a anar a un restaurant
o comprar alguna cosa per poder pagar el seu Sant Medir i que puguem gaudir-lo tots.
Els expliquem que ara passa una colla, però darrere una altra i una altra i una altra, i no s'han de posar nerviosos pel fet
de no recollir caramels des del principi. Que l'any passat es van tirar 45 tones de caramels. Que si els poséssim tots junts,
no entrarien en aquella classe que estem i que estiguin tranquils, que hi ha molts i que han d'anar amb compte amb el
pas dels cavalls i camions i, evidentment, ho entenen i ens prometen que aniran en cura.
Al final de les sessions, els regalem una bossa de Sant Medir i fem una foto de grup. Llavors, per sorpresa, una pluja de
caramels els envaeix la classe i tots els nens es llencen a terra com a bojos. No hi ha compassió, només sentim crits...
Un cop els han recollit, els tornem a ajuntar amb molta dificultat perquè ens escoltin un moment. Un cop aconseguida
la seva atenció, és el moment de reflexió... Què hem parlat avui? No hem dit que aniríem amb cura? Tots et miren tímidament i avergonyits. Com ens podem creure que ho fareu bé si ara us heu tirat tots a l'hora? I sense saber que dir,
ràpidament et contesten... És que avui no hi havia cavalls, ni camions, però el dia de Sant Medir ho farem bé!!
Esperem que sigui així, però aquesta és la màgia i el secret d'aquesta festa: la innocència, l'alegria, l'exaltació ... Nosaltres ho continuarem explicant pel seu bé i pel bé de la festa i, sobretot per la seva divulgació històrica i el seu relleu
generacional.
Dins d'un any estrany i diferent i esperem que únic, bon Sant Medir a tothom!
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Les Colles de Sant Medir
ELS AMICS
Fundada l’any 1969
Portadora de la bandera de la Federació
L’ANTIGA DE SANT MEDIR
Fundada l’any 1861
LA UNIÓ GRACIENC
Fundada l’any 1901
LA HUMORÍSTICA DE SANT MEDIR
Fundada l’any 1912
LA LLIBERTAT GRACIENCA
Fundada l'any 1917
LA GARDÈNIA
Fundada l’any 1927
VICTÒRIA
Fundada l’any 1947
LA MODERNA DE GRÀCIA
Fundada l'any 1948
MONUMENTAL
Fundada l’any 1948
LA PARRÒQUIA DE SANT MEDIR
Fundada l’any 1949
ELS PILONS
Fundada l’any 1960
EL TIMBALER DEL BRUC
Fundada l'any 1964

ELS TIVATS
Fundada l’any 1922 i 1970
LA NOVA DE SARRIÀ
Fundada l’any 1928 i 1974
L' AMISTAT DE GRÀCIA
Fundada l’any 1975
ELS PATUFETS
Fundada l’any 1980
LA PESSIGOLLA
Fundada l'any 1981
CAL ROS
Fundada l’any 1983
DOLÇA
Fundada l’any 1985
JOVENÍVOLA
Fundada l’any 1987
EL DRAC ENSUCRAT
Fundada l’any 1993
COLLA DEL CAU
Fundada l’any 1998
LA TRADICIONAL DE GRÀCIA
Fundada l’any 1999
ELS BEN PLANTATS
Fundada l’any 2016

Ànims a tots els romeus i romeves!
Us esperem a tots i a totes
l'any vinent amb la mateixa
il•lusió de sempre!

3 DE MARÇ
DE 2021
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LA JUNTA DE LA
FEDERACIO DE COLLES
DE SANT MEDIR

Amb el suport institucional de:

Josep Antoni Torralba Amarilla
President
Isaac Puig Carretero
Vice-president
Sònia Cortés Hermida
Secretària

Formem part de:

Sergio Soler Arasa
Tresorer
Josep Maria Redondo
Vocal
Ester Rodríguez Costa
Vocal
Carla Sampere
Fotògrafa

Amb la col.laboració de:

Mireia Sans
Col·laboradora

PRESIDENTS D’HONOR
DE LA FEDERACIÓ DE
COLLES DE SANT MEDIR
Sr. Joan Duaso i Casas
Sr. Santiago Cruïlles de
Peratallada
Sr. Joaquim Artigas i Cuchi

Agraïm la col·laboració
de l’acidH en l’elaboració
d’aquest programa

Mitjans de comunicació:

www.santmedir.org
federacio@santmedir.org
/festasantmedir
/stmedir
/santmedir
/channel/UCyInaiT92ZnlbDfEhYed3w

Reconeixements:
Medalla d'Honor de Barcelona 2018
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RECORDANT EL PREGÓ DE 2013,
de NÚRIA PARERA i PILARÍN BAYÉS

Amb la Pilarín, hem fet que la gata Marga es passegi per
les botigues del carrer Gran, per la plaça del Diamant, pel
casino de La Violeta i que visqui una intensa aventura a la
plaça de la Vila.

La gata, i els seus lectors, s’han enamorat d’aquest barri, i han après que en aquests carrers hi van viure persones
il·lustres, com el pioner del cinema Fructuós Gelabert, l’atleta Joquim Blume, el rumbero Gato Pérez, o la cantant
Montserrat Caballé, entre molts altres.
Aquest, doncs, ja és el barri de la gata Marga.

SANT MEDIR,
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Les tradicions populars són les baules que connecten les generacions, una rera l’altra, formant una cadena forta i
viva que ens fa avançar. A rebre les colles de Sant Medir hi venen les avis amb els néts, els tiets amb els nebots,
els fillols amb els padrins. Les tradicions populars són la manera més lúdica i palpable de transmetre els valors i
les vivències que conformen la nostra identitat com a poble. I els seus orígens solen ser un gest de generositat o
d’agraïment, com és el cas de la romeria de Sant Medir.

Tot va començar l’any 1830, quan un forner
que estava greument malalt, va prometre que
si es guaria aniria fins l’ermita de Sant Medir a
donar les gràcies. Es va guarir del tot, i va complir la seva paraula. Dalt d’un cavall, i tocant el
timbal i el sac de gemecs, va començar la seva romeria fins a Sant Cugat, on hi ha l’ermita.
L’any següent el van acompanyar uns familiars.
I l’altre, veïns i amics. I així fins avui, en que a la
romeria de Sant Medir hi participen més de 30
colles, de diferents barris de la ciutat.
Agraïment, germanor, solidaritat, alegria, esforç, tenacitat, esperança. Són els valors que
aquesta festa ens encomana.
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Per això, gràcies a les colles de sant Medir per sortir cada març des de fa més de 180 anys. Malgrat la manca
de recursos, els conflictes o les situacions sociopolítiques complicades. No ens han fallat mai, han sortit a peu,
a cavall, en bicicleta, amb carros o camions, o fins i tot en moto, com va passar als anys 40 perquè no es podia
a cavall.

La dolça festa sempre ha animat el mes de març,
amb pluja de caramels al carrer, i un bon tortell
amb fava damunt la taula parada. I enguany hi
tornarem. El dia 3 us esperem a tots, dalt de les
carrosses engalanades, o a les voreres, amb una
bossa a la mà i un somriure. No hi falteu. Visca
sant Medir! I visca la vila de Gràcia!

Text de Núria Parera
Imatges de Pilarín Bayés
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