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Les novetats d'enguany

Sant Medir torna al carrer amb 16 de les
24 colles a la gran cercavila i llançant
'només' vint tones de caramels

Festa del pregó celebrada el passat 20 de febrer a la plaça de la Vila de Gràcia. M.S.

L

festa: Els Tivats seran aquest cop la colla
portadora de la bandera de la federació i la
Victòria arriba a un merescut 75è aniversari, que ha quedat ben retratat en l'exposició que aquests dies es pot veure al centre
cívic La Violeta.
També el Sant Medir 2022 té aquest
punt de retrobament i d'homenatge a la
memòria que s'exemplifica en la capacitat de síntesi fotogràﬁca que l'historiador i president del Taller d'Història de
Gràcia, Josep Maria Contel, ha concentrat
en un nou llibre de la col·lecció Catalunya
Desapareguda i que porta per títol Sant
Medir desaparegut. Al llarg del volum, la
tria d'imatges redescobreixen el que ha
estat la festa entre els anys 1900 i 1980,
mostrant amb tot el rigor històric la seva
evolució en el temps, com també els costums socials, religiosos o polítics que ha
experimentat en aquest període. El llibre
es presenta el 16 de març a les 20 hores
a La Violeta.
Abans que arribi aquest ﬁnal de festa,
en qualsevol cas, en una celebració que no
cal oblidar que es viu amb passió a Gràcia,
Sarrià-Sant Gervasi, Sants i Sant Cugat del
Vallès, els passavolants i els veïns més informats hauran comprovat aquest dies
previs que s'ha fet la benedicció dels caramels, el sopar de germanor, el correfoc
de Sant Medir o la festa del pregó, aquesta
vegada amb un pregoner de luxe esportiu,
el capità de l'Europa, Àlex Cano Capicano
i als comerços hi ha el concurs d'aparadors. Qui vulgui aquest 27 de febrer es pot

a festa de Sant Medir 2022 serà molt
diferent a la de les restriccions de
l'any passat i recuperarà tot el seu
esplendor amb la gran cercavila del
carrer Gran del 3 de març, com fa
192 anys que és així i com es va viure per última vegada ara fa dos anys a les portes de
l'esclat de la crisi sanitària que ha transformat el món des del març de 2020. L'impacte
local d'una afectació global, però, no ha
tombat una festa que l'any passat va tenir
un programa més simbòlic que extensiu,
en tant que festa major d'hivern de Gràcia
de facto. Només s'ha aturat Sant Medir dos
anys en aquesta llarga història, amb motiu
de la guerra civil, i el retorn d'aquest 2022
és quasi complet: 16 de les 24 colles ja estan a punt per tornar al carrer.
La Federació de Colles de Sant Medir ho
resumeix bé en el programa oﬁcial: "és un
gran esforç el que estem fent totes les colles i els seus romeus i romeves per poder
donar una petita passa i començar a recuperar les nostres festes; hem d'anar fent,
tot desitjant que la pandèmia que estem
patint vagi reduint la seva virulència. Hem
de ser un bon exemple perquè tothom tin-

gui ganes de viure de nou sensacions arraconades temporalment".
Amb aquest esperit de superació de l'adversitat, el Sant Medir 2022 ha triat un cartell -signat per l'il·lustrador Rubén Lucasque apel·la a l'emoció: un cavall acota el cap
ﬁns a atansar-se al caramel que li ofereix
una nena asseguda al terra mentre grapats
de caramels voleien pels aires. És una de les
imatges clàssiques de la dolça festa: els caramels, els cavalls i els infants, i aquest any
hi haurà algun caramel de menys: de 40 tones a només 20, però difícilment es notarà
perquè de dolços n'hi seguirà havent a dojo.
Aquest Sant Medir 2022 parteix, doncs,
de l'esforç d'associacionisme i de voluntariat que hi ha sempre en el substrat de la cultura popular, més encara si es tracta de la
força del calendari festiu de Gràcia, i no cal
perdre de vista alhora, en el cas especíﬁc de
Sant Medir, l'esforç afegit econòmic. No és
barat ser romeu o romeva i anar a totes en
una festa amb un calendari d'acompanyament cada cop més extens però que concentra l'esclat de la celebració en un dia.
Però enguany hi ha un tercer esforç
gens menyspreable, que és el de supe-

rar les pors comprensibles que encara tenallen algunes dinàmiques socials: bravo, doncs, per les 16 colles que sortiran
a la cercavila del carrer Gran (Els Tivats,
La Unió Gracienc, La Humorística de Sant
Medir, La Gardènia, Victòria, La Moderna de
Gràcia, Monumental, La Parròquia de Sant
Medir, Els Pilons, El Timbaler del Bruc, Els
Amics, Els Patufets, la Pessigolla, El Drac

Ensucrat, La Tradicional de Gràcia i Els Ben
Plantats) i també bravo a les 8 que no ho
faran (L'Antiga de Sant Medir, La Llibertat
Gracienca, La Nova de Sarrià, L'Amistat de
Gràcia, Cal Ros, Dolça, Jovenívola i Colla del
Cau) perquè ho faran l'any que ve i també
enguany han participat en la majoria d'actes col·laterals.
Com sol succeir per Sant Medir, sempre hi ha a més raons de pes per subratllar
elements rellevants que acompanyen any
rere any el gran efecte mediàtic propi de la

afegir a la pujada a peu a l'ermita de Sant
Medir, que organitza La Monumental, però
la gran diada és i serà el 3 de març. Durant
el matí les colles es desplegaran pels carrers i places de Gràcia i a partir de les 10
anirant passant per la plaça de la Vila. A
les set del vespre, tots els romeus i romeves es concentraran al capdamunt del carrer Gran per iniciar la desﬁlada a les 20 hores. Serà una imatge que feia dos anys que
no es veia. Torna l'emoció de Sant Medir.
Visca Sant Medir!

Actes destacats

6 de febrer
Benedicció de caramels de Sant Medir
11.30 h Benedicció dels caramels a
l'Església de Sant Joan, a la plaça de la
Virreina, on hi ha una imatge dedicada
a Sant Medir

19 de febrer
Correfoc de Sant Medir
18.30 h Concentració de les colles de foc a
Nil Fabra amb Gran de Gràcia. Hi participen les Colles de Cultura de Gràcia, Sants
i Sarrià-Sant Gervasi

12.45 h Pregó des de la balconada de la
seu del Districte, a càrrec d'Àlex Cano,
capita del primer equip masculí del Club
Esportiu Europa

12 de febrer
Sopar de germanor de Sant Medir
21.00 h Tradicional sopar de germanor de Sant Medir a l'Hotel Alimara de
Barcelona amb l'assistència de les colles, entitats i diverses personalitats
de la ciutat

20 de febrer
Festa del pregó de Sant Medir
10.30 h Concentració dels banderers de
les colles a la plaça Trilla, ofrena ﬂoral al
monument a les colles i cercavila ﬁns a
plaça de la Vila

Els Tivats seran la colla portadora de la bandera de la
Federació i la Victòria arriba a un merescut 75è aniversari

Del 21 de febrer al 6 de març
Concurs d'aparadors
Els comerços dels districtes de Gràcia,
Sarrià-Sant Gervasi i Sants-Montjuïc,
prèvia inscripció al concurs, lluiran els
seus aparadors guarnits amb motius de
Sant Medir. El lliurament de premis serà
el 28 de febrer. Al web de Sant Medir hi
ha el llistat de comerços participants

Suplement especial
L’Independent de Gràcia. Fabrer 2022

3

Entrevista a Mariví Quinzá, Els Tivats

"Ara al jovent li costa sumar-se a la festa;
per això l'han de viure des de ben petits"
El 3 de març de 1922 la
colla Els Tivats s'estrenava
a Sant Medir; la jornada
va començar a les 7 del
matí al bar Diluvi i amb
la música de la Banda del
Círcol de Sants i la Banda
Maxim' s. Després de
l'aturada de la guerra civil,
la colla va renéixer el 1970
i malgrat les diﬁcultats,
com les d'aquest any,
mai han faltat a la cita;
enguany a més són els
portadors de la bandera
de la Federació, que lluiran
amb molta "il·lusió i orgull",
com diu Mariví Quinzá, ara
presidenta sortint després
de 17 anys al capdavant.
Com esteu vivint aquests darrers temps
tan complicats?
Ens hem anat mantenint i ﬁns i tot hem
crescut una mica. Moltes persones diuen
que Sant Medir és molt car, i jo contesto
que és més barat que prendre un tallat
cada dia. És evident que resulta una despesa important si es paga tot de cop, per
això nosaltres paguem una quota mensual
des de principi. Aquest any baixarem quatre cavalls, no podem baixar més, i cadascun d'ells té una persona especialitzada
que el porta, com crec que ha de ser.
Quins són els ànims d'aquest any?
Tenim moltes ganes de pujar i celebrar la
diada però a la j0ventut li costa, és cada
vegada més difícil engrescar-los, per això
s'ha de viure la festa de de ben petits. Els
meus pares van agafar la botiga l'any 57, la
joieria Tramer al carrer Gran, on vaig veure
per primer cop la festa, i després no me la
volia perdre per res, sempre em quedava
allà al carrer veient la desﬁlada. Després el
meu pare amb d'altres companys van deci-

Actes destacats

dir rescatar la bandera de la colla Els Tivats,
jo tenia 22 anys. Sempre m'he sentit vinculada a Sant Medir. I sé que ara la situació
és complicada però sempre es pot trobar
la manera de celebrar-ho, buscant alternatives per no quedar-se a casa.
I com es crea aquest vincle?
Depèn molt del caràcter de cada persona però totes aquelles que ho han viscut
quan eren petites després el vincle és per
sempre. Hi ha una frase que repeteixo sovint quan es parla del relleu generacional,
que també passa en d'altres àmbits de la
cultura popular: "No s'ha de pagar Sant
Medir sinó viure'l". Perquè t'ho pots passar molt bé tirant 10 quilos de caramels i
pots patir molt amb 200. Perquè la cosa
va més enllà de tirar caramels.
Mariví Quinzá (segona per la dreta) amb membres de la junta de Els Tivats al Sant Medir 2021

Què representa per a vosaltres ser els portadors de la bandera de la Federació?
Moltíssima il·lusió, perquè és un goig i un
orgull, però també és una pena que precisament aquest any sortim mitja colla. Hi ha
un grup que encara té por, i altres que ho
estant passant malament amb ERTOS i situacions econòmiques difícils. Però hem de
seguir, i si som la meitat doncs som la meitat. L'any passat, en plena pandèmia tampoc no es va poder celebrar la festa així que
vam buscar una alternativa: vestits de Sant
Medir, ens vam posar a la porta de la meva
botiga i vam regalar caramels i planters de
faves a la gent que passava pel carrer gran;
en vam regalar 400. És que no puc quedar-

“El nostre focus ha de
ser la canalla, no només
a Sant Medir sinó a tota
la cultura popular”
se sense fer res; fa 17 anys que sóc la presidenta però porto tota la vida vinculada.
Pel que expliques, la feina de les colles
s'ha de fer tot l'any, encara que la festa
grossa sigui el 3 de març.
Sí, perquè és una despesa important, però

Mariví Quinzá (la primera a dreta) amb altres romeves de la colla el 1970. Fons: Maria Victòria Quinzá

27 de febrer
Pujada a peu a l'ermita de Sant Medir
8.00 h Sortida des de la plaça Trilla i
ofrena al monument de les colles. Com
cada any es retrà homenatge, de camí
a l'ermita, a Josep Vidal i Granés, fundador de la festa, al cementiri de Sant
Genís dels Agudells.
Organitza: Colla La Monumental
3 de març
Sant Medir a Gràcia i Sant Gervasi
Durant el matí les colles participen a la
cercavila pels carrers i places del barri i

totes places en un moment donat per plaça de la Vila. A les set del vespre, les colles es concentren al capdamunt del carrer Gran per baixar en desﬁlada ﬁns al Pla
d'en Salmeron.
6 de març
Sant Medir a la Bordeta
10.45 h Concentració a la parròquia de
Sant Medir i cercavila des del carrer
Constitució a Mossèn Amadeu Oller.
Diada castellera de Sant Medir
12.00 h A la plaça del Consell de la Vila de
Sarrià, els Castellers de Sarrià són els am-

si reculls durant la resta de mesos és assumible. Però sobretot la feina que cal fer és
fomentar el vincle amb aquesta tradició. La
June, una de les nenes de la colla, ha crescut amb nosaltres, i l'any passat vam aproﬁtar que pujàvem a la Bordeta a la missa
per batejar-la. És un exemple però crec que
això és el que s'ha de fomentar. O també
aproﬁtar el Nadal o els aniversaris per regalar mitja sortida de Sant Medir.
En més o menys intensitat la crisi dels dos
darrers anys sí que ha afectat directament
a la cultura popular. Finalment són vuit
colles les que no surten...
Sincerament crec que totes ho podien haver
fet, encara que fos d'una forma simbòlica,
només per donar suport moral a la direcció
de la Federació perquè s'ho mereixen. Pots
estar d'acord o no en moltes coses però són
incansables, treballen com ningú per trobar
solucions a tot i per a tothom.
Què faràs quan deixis la presidència?
Cada any m'emprenyo i dic que ho deixo
però sempre segueixo, així que seguiré vinculada a la colla. Crec que aquest és un any
d'impàs i espero que podem continuar endavant i que tot funcioni més rodat l'any vinent. Però sobretot crec que el focus és la
canalla, no només a Sant Medir sinó a tota
la resta de la cultura popular. Hem de ser
capaços de fer entrar a les persones d'una
altra manera, és la feina que hem de fer,
perquè Sant Medir no és només sortir a tirar caramels el 3 de març.

ﬁtrions d'una trobada en què hi participen també els castellers de la Vila de
Gràcia, Sants i Sant Cu
16 de març
Presentació 'Sant Medir desaparegut'
20.00 h El centre cívic La Violeta acull la
presentació del llibre d'imatges històriques de Josep Maria Contel.
21 d'abril
Lliurament premis concurs literari
19.00 h El Centre acull el lliurament de
premis del concurs Vila de Gràcia.
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Les colles que s'aturen

Entre els dubtes
La Llibertat Gracienca
i la por per tornar
segur(s) l'any que ve A
L'Antiga de Sant Medir, La Llibertat Gracienca,
La Nova de Sarrià, L'Amistat de Gràcia, Cal Ros,
Dolça, Jovenívola i Colla del Cau són les vuit colles
que enguany han decidit fer un any (i només un)
sabàtic. En aquest reportatge, les seves raons.

L'Antiga de Sant Medir

L

'Antiga, com el seu nom indica, és la
colla més veterana, amb 161 anys a
les espatlles i amb base a Sarrià-Sant
Gervasi, i potser per això la seva absència
és més signiﬁcativa. El seu president, Enric

Perpinyà, admet personalment que la decisió l'està vivint a contracor però amb respecte per la voluntat democràtica interna
de la colla. "Per votació va sortir que no i
els que volíem sortir ens hem quedat una
mica tocats", admet. L'impacte de la decisió ha trascendit a la resta de colles ﬁns al
punt que moltes han ofert la possibilitat
d'un acolliment individual. "Però si no sortim amb la nostra colla, no sortim", afegeix. Com en altres colles, hi ha hagut una
barreja de por per alguns positius propers,
però L'Antiga té clar que només és un any
sabàtic. "L'any que ve sortim segur, encara
que ho hagi de fer sol", proclama Perpinyà.

l desembre La Llibertat Gracienca ja
va decidir que enguany no sortirien
per Sant Medir, sobretot per les anades i vingudes dels experts en la crisi sanitària. "Tres mesos després estem igual
perquè la certa obertura no dóna garanties

que no ens tornin a tancar", explica Rosa
Poyo, presidenta de la colla. Ara La Llibertat
Gracienca està formada per 14 romeus i romeves, però això no és símptoma de debilitat perquè ja tenen garantit el relleu: "la
meva successora serà Cristina Duaso, néta
del fundador de la colla, Joan Duaso". De
generació en generació, un clàssic a Sant
Medir. La Llibertat Gracienca, que enguany
arriba als 105 anys, espera que tot es normalitzi "una mica més", segons Poyo, i ja
hi veu una nova perspectiva a Sant Medir:
"anem cap a una festa més suportada per
la inversió de marques, com ens passa a
nosaltres [amb un supermercat], perquè
si no la festa es morirà".

Cal Ros

L

a prudència ha marcat la decisió a la
Colla Cal Ros de no sortir enguany pel 3
de març. “Havíem de fer un acte de responsabilitat davant la societat”, argumenta
Marcel Torruella, president d’una colla que
celebrarà els quaranta anys el 2023. “L’any
que ve sortirem les ganes, la il·lusió i la força que es mereix la festa”, diu Torruella.
Tot i això, l’agrupació no ha faltat a les altres cites populars i el dia de Sant Medir
el president anirà personalment a buscar
la llaçada a l’ermita. Els inicis de Cal Ros,
amb una quarantena de membres i seu al
carrer Roger de Flor, es troben a l’emblemàtic bar que hi havia al número 82 del

carrer Verdi. Torruella destaca l’arrelament
de Sant Medir a Gràcia. “Les tradicions no
les hem de perdre, les hem de mantenir”,
aﬁrma. Tot i així, aposta pels canvis i proposa situar la celebració al primer dissabte de març per sumar més participació. El
segell d’identitat d’aquesta colla? Les llaminadures personalitzades en un sobre de
celofana amb l’escut de Cal Ros.

Dolça

L'Amistat de Gràcia

L

P

a colla Dolça deixarà de sortir per Sant
Medir per segon any consecutiu però
no ha perdut l'ànim per tornar a desﬁlar el 2023. "Seguim amb la il·lusió que l'any
que ve ho poguem fer", explica la presidenta de l'agrupació, Rosa Parra. Nascuda el
1985, la Colla Dolça està formada per més
de quaranta persones unides per una celebració que consideren molt especial. "És
una festa que vivim des de jovenets. És un
senitment inexplicable", assegura Parra.
Tot i no participar a la cercavila del 3 de
Març, la colla ha dut la bandera al pregó
de diumenge passat com a gest de compromís amb la festa. La presidenta de la

La Nova de Sarrià

N

o ha estat la crisi sanitària ni les conseqüències econòmiques que se'n
deriven la raó per la qual La Nova
de Sarrià no sortirà el proper 3 de març:
"Si les escoles no poden estar al carrer,

colla Dolça també reivindica la feina d'organització i preparació que hi ha al darrere
d'una celebració amb tanta tradició. "Ens
costa molt d'esforç per un sol dia", comenta. Però destaca que qualsevol entrebanc
o diﬁcultat, com el que es viu actualment,
se supera amb la unió. "Som una gran família, ens tenim molt de carinyo entre nosaltres", afegeix Parra.

per a nosaltres no té sentit celebrar Sant
Medir", explica Ernest Mota, president de
l'única colla que queda en aquest districte. Lamenten haver de suspendre per segon any consecutiu una tradició que per
a ells "ha anat a més", "resistint a tot des
de l'any 1974", tot i que va ser fundada al
1923 i rescatada després al 1948. "És evident que ens afecta el fet de no celebrar
el 3 de març però creiem que és una jornada que es viu amb els infants", afegeix
Mota. La situació inestable dels darrers
mesos tampoc no ha jugat a favor i, tot i
que en un principi tenen intenció de tornar
el 2023, esperaran a ﬁnals d'any per pendre una decisió. "A Gràcia es viu diferent,
hi ha més gent als carrers; en canvi a Sarrià
sense infants pràcticament no hi ha festa",
assegura Mota.

er responsabilitat comuna. Aquesta ha
estat la principal raó per la qual la colla
L'Amistat de Gràcia ha decidit no sortir
aquest 3 de març. Després de fer una enquesta entre els seus membres, van preferir guardar les energies per a la propera edició. "Som una colla petita, i algunes
persones encara tenen por", apunta el seu
president, Miquel Bonjoch. A aquest fet se
li suma l'esforç econòmic que representava per altres persones participar de la rua.
"Agafar un camió per a tres és insostenible",
afegeix Bonjoch. Tot i això, la colla reaﬁrma
la seva intenció de treballar pel Sant Medir
2023 amb més "il·lusió i empenta", tenint

en compte que ja tenen un membre més:
"Acabem de ser pares i això també ha fet
que estiguem més focalitzats a casa". De
tota manera, tenen molt clar que a partir
del 4 de març ja estaran pensant en el proper Sant Medir.

Colla del Cau

Sant Joan de la Virreina el 6 de febrer passat, al pregó de diumenge passat o anar a
l'ermita a dur la bandera), per precaució i
perquè la majoria de components són persones grans. A més, el grup es recupera de
la pèrdua d'un membre molt estimat de la
colla, la Quimeta, que va morir el mes de
gener passat. "Som una colla petita, familiar, que hi anem per passar-ho bé i per l'alegria a la gent", comenta Consuelo Garcia,
presidenta de la colla, que compta amb
més d'una vintena de components procedents de quatre famílies. Molt activa a les
xarxes socials, la Colla del Cau conﬁa en
sortir el 2023. "Generar un somriure a qui
tenim al davant és una energia que ens omple molt", assegura Garcia. "Invertir temps
i dedicació per a la festa compensa amb
aquests somriures", afegeix.

F

undada el 1998, la Colla del Cau ha decidit enguany no sortir per Sant Medir
però participa a la resta de celebracions de la festa més dolça (com ara ser a
la benedicció dels caramels a l'església de
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Els 75 anys de la Victòria

Una exposició a la Violeta per
recordar els 645 romeus de la colla

Acte de benedicció de la nova bandera de la colla el passat 13 de febrer. J.M. Contel

L

a Victòria va néixer fruit d'una casualitat: l'any 1947 un grup d'amics, en
un bar dels Jardinets, es van animar
a muntar una colla després de veure
passar la festa de Sant Medir, però
no van tenir èxit immediat: van tenir pèrdues econòmiques de seguida. Vet aquí, però,
que enguany i en honor a aquells visionaris
-un total de 645 romeus i romeves-, se celebren els 75 anys de la colla. Ho explica el
secretari de l'entitat, Isaac Puig, remarcant
que ell mateix és "nét, ﬁll i pare de romeus".
Una exposició al centre cívic La Violeta
ajuda a entendre aquesta continuïtat ge-

Visca Sant
Medir!

neracional amb un fort desplegament fotogràﬁc: hi ha la imatge d'Antoni Castell
de Pons, que va ser banderer durant 50
anys "i que va pagar tots aquells anys l'esmorzar", o l'edició sense cavalls de 2003,
on la colla va passejar la bandera a peu.
Però també hi ha dues vitrines amb objectes, com els esperons o la bandera original, i programes històrics.
La Victòria són ara una seixantena de romeus i romeves dels tradicionals, dels que
fan prevaler el cavall i el brec per sobre del
camió, dels que enfonsen els fonaments del
75è aniversari sobretot en la continuïtat
de mitja dotzena de famílies, i com apunta Puig, en la força d'un sentiment. "Jo, en
un moment o altre de cada diada de Sant
Medir, acabo plorant; la colla és molt important. Per exemple, entre Barça i colla,
trio la colla", apunta.
No és cap revelació que els romeus i romeves de la Victòria, entre el matí de Sant
Medir i el vespre de cercavila, trien el matí.
"Al matí et trobo a tu, o al meu professor de

Camió de la Victòria repartint caramels pels carrers de la Vila el 3 de març de 2020. A.V.

Isaac Puig, secretari de la Victòria i vicepresident de la Federació, a la Violeta. A.B.

matemàtiques, i al vespre tot va més tirat".
La colla culmina sempre aquesta primera
part de la festa traslladant-se a l'ermita de
Sant Cugat, on es troben les dues festes.
A Puig no li costa trobar cares conegudes
del barri a les fotos o anècdotes que facin

aixecar les celles del periodista, sobretot
quan esmenta Dani Mateo, el periodista
de La Sexta: "Venia amb nosaltres perquè
el seu avi tenia cavalls i era molt amic del
meu pare", afegeix. És el romeu 646, i en
vindran més.

S

í. Està clar que aquest any seguirà
sent estrany, però el més important serà poder gaudir una altra
vegada de la Festa de Sant Medir,
192 anys després. És un gran esforç el que estem fent totes les colles i els
seus romeus i romeves per poder donar
una petita passa i començar a recuperar
les nostres festes i tornar a omplir de cultura popular els carrers. Hem pogut cremar uns Foguerons, veurem passejar el Rei
Carnestoltes, i tornaran a ploure caramels.
I així, hem d’anar fent, tot desitjant que la
pandèmia que estem patint vagi reduint la
seva virulència. Hem de ser positius i estar
animats i animades. Hem de ser un bon
exemple perquè tothom tingui ganes de
viure de nou sensacions arraconades temporalment. Creiem que el cartell que ens representa aquest any, a banda que esperem
que us agradi, és prou expressiu d’allò que
estem reﬂectint en aquestes línies.
Hi haurà colles que no sortiran per diferents circumstàncies, tot és comprensible, i desitgem que el proper any, tornin
amb més força i ànims. Us necessitem a
tots i totes.

J.M. Contel

La mostra retrata
l'evolució en imatges
però també objectes
històrics, des de
programes ﬁns a esperons
o la bandera original

Felicitem a la Colla Victòria, que celebra
el seu 75è aniversari. Gràcies per la vostra
gran feina.
Volem agrair a l’Institut Serrat i
Bonastre la seva iniciativa envers Sant
Medir, és important la implicació de les escoles envers la cultura popular.A les administracions, tot i que de vegades s’obliden
de nosaltres, la gran majoria de cops són
al nostre costat, ajudant i acompanyant

per fer possibles les activitats que envolten la nostra Festa. I a tothom que, de la
manera que pugui, vulgui ser partícip de
qualsevol acte: Sopar, Pregó, Romiatge,
Sant Medir... Gràcies, de tot cor!
Esperant poder compartir molts moments inoblidables... Visca Sant Medir!!
Junta Directiva
Federació de Colles de Sant Medir
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'Sant Medir. Desaparegut'
Després de 'Gràcia desapareguda' (2017), i 'Gràcia. Festa Major' (2020) l'historiador i periodista gracienc Josep M.
Contel fa de nou tàndem amb la col·lecció Catalunya Desapareguda d'Efadós i publica ara un nou volum fotogràﬁc
que recorre l'evolució de Sant Medir des dels seus inicis ﬁns als anys 80, amb el rigor i la complicitat d'una
persona que s'estima la cultura i en vol deixar constància gràﬁca per preservar-ne la memòria a les generacions
futures. El llibre, estructurat en quatre parts, explica l'origen de la festa, les colles en el primer terç del segle XX,
els temps difícils als anys cinquanta, i acaba amb els nous reptes i visions amb la consolidació de la Federació.

SANT MEDIR: FAVES,
CARAMELS I ROMEUS
En la Festa de Sant Medir convergeixen dos fets cabdals. El primer, el miracle de les faves que Medir plantava quan va passar el bisbe Sever, crescudes miraculosament, i que acabà amb el martiri del sant a
Castrum Octavianum (Sant Cugat del Vallès) el 303, en
plena persecució cristiana de Dioclecià. El segon, la
promesa de Josep Vidal Granés, a ﬁnals de la dècada
del 1820, quan, arran d’un fet luctuós que va patir, decidí anar a l’ermita a donar les gràcies al sant repartint «caramels» entre la mainada del seu veïnat.
Fruit de tot plegat, la romeria d’en Vidal a poc a poc
va anar agafant empenta, primer, entre familiars i
amics, i després estenent-se per altres pobles del
pla de Barcelona, on es crearen les primeres colles i
més tard se n’hi anaren afegint d’altres dels mateixos territoris o de col·lectius diversos que donaren
forma a l’aplec.
Una trobada de la qual el Diario de Barcelona del 4
de març del 1853 ja feia una ressenya tot dient que
«Segun costumbre de todos los años, una caravana
de mas de trescientas personas, pocas de ellas á caballo y las demas á pié, precedidas de un pendon y
acompañadas de las correspondientes bandas de música atravesaban [...] las montañas [...] viniendo [...]
de la ermita del glorioso mártir [...]», un relat que dibuixa com era aquella festa a mitjan segle XIX.
D’aquella època és la colla L’Antiga de Sant Medir, fundada el 1861. Encara que no és l’única que té més de
cent anys; l’acompanyen Unió Gracienca, Humorística
i La Llibertat Gracienca, que són les colles veteranes
actuals. Malgrat tot, en aquest període de més de
150 anys, s’han creat un gran nombre de colles que
han perdurat més o menys temps. Són colles que han
estat l’aixopluc dels romeus i romeves, i des de les
quals han mantingut viva la tradició.
Però la festa també són les persones que, durant dècades, s’han aplegat a l’ermita el dia de l’aplec o les
que any rere any la viuen als carrers dels diferents
barris on les colles de Sant Medir fan les seves desﬁlades, agafant caramels –abans eren un grapat, ara
són bosses plenes–, que els més intrèpids plegadors
atrapen enmig dels camions, carruatges o cavalls
durant el matí o en la desﬁlada unitària del vespre.
Com totes les festes, aquesta també s’ha anat adaptant als nou corrents, als temps que es viuen, en

Bicicletes de festa.
Romeus de la colla
dels Ciclistes de Gràcia
desﬁlen amb bicicletes
i tàndems guarnits per
Bruniquer –mentre
travessen el carrer de
l’Escorial a tocar de la
plaça de Joanic– a ﬁnals
de la dècada del 1940.
Foto: Fons Club Ciclista de
Gràcia

Carrer Septimània. El
cos de la bandera de
la colla Humorística
de Sant Gervasi
muntant en els seus
burrets característics
a la plaça de Lesseps,
davant de les Cases
Ramos i el carrer
Septimània, el matí
del 3 de març de l'any
1930. Foto: Josep Maria
Sagarra i Plana. ANC

La Rabassada. Dos
carruatges d ela colla
la Llibertat Gracienca
plens de romeus a
la carretera de la
Rabassada el 3 de març
del 1932, festivitat del
sant. El banderer era
Joan Julibert. Fundada
el 1917 al Bar Pagès de
la cantonada del carrer
de la Llibertat amb el
de la Fraternitat, va
ser impulsada pel seu
amo, Jaume Capmany, i
els parroquians i amics
Joan Duaso, Manuel
Recasens, Emili Iglésias
i Joan Farré, entre
d'altres. Foto: Fons
Cristina Duaso Navarro

Josep Vidal Granés.
Bandera de la primera
colla de Sant Medir,
fundada pel forner Josep
Vidal Granés. A l'esquerra,
el quadre que representa
el sant sembrant les faves
mentre un àngel porta
la palma del martiri i la
corona de santeda, brodat
el 1848 per Dolors Vidal i
Roig i dedicat al seu pare.
Foto: Josep Maria Contel /
Arxiu Contel

Suplement especial
L’Independent de Gràcia. Fabrer 2022

molts aspectes, ﬁns al punt d’anar-hi afegint diferents activitats més o menys lúdiques, com ara
àpats o excursions o actes més protocol·litzats: el
concurs del cartell, el pregó, el traspàs de la bandera i les trobades i homenatges als diferents monuments relacionats que hi ha escampats o a l’ermita,
entre d’altres. Aquestes activitats permeten cohesionar els membres de les diferents colles en un collectiu més ampli i heterogeni que diversiﬁca la festa
i li permet créixer.
Alhora, la festa també reivindica la seva memòria, la
seva història, recuperant i fent valdre documents de
tota mena per conèixer i donar a conèixer aquesta
història que de vegades pot semblar inversemblant,
en què les faves, els caramels i els romeus són els
protagonistes.

Entre el tramvia i
el cinema. Un brec,
carruatge molt
utilitzat per les colles
que participen en la
romeria de Sant Medir,
s'obre pas al costat
d'un tramvia de la
Línia 26, que cobria el
trajecte de la plaça de
Catalunya a Penitents,
al carrer Gran de
Gràcia, davant del
Cinema Proyecciones,
el 3 de març del 1954.
Foto: Josep Barrillon
Paradell / Fons Núria
Barrillon Pi

UNA FESTA POPULAR.
ENTRE EL PLA DE
BARCELONA I SANT CUGAT
Des d’antic, la Festa de Sant Medir ha estat una celebració molt popular i important, no solament per la
quantitat de romeus de les colles i convidats que hi
prenien part, sinó per la gran quantitat de barcelonins i altres foresters que també aplegava. Eren persones de totes les classes i oﬁcis que el 3 de març es
desplaçaven ﬁns a Collserola amb tota mena de carruatges de cavalls, vehicles de motor, el tramvia de
la Rabassada, el funicular del Tibidabo, taxis, cotxes
de lloguer o a peu. Gairebé tots ells anaven amb cistells de menjar i beure per fer un àpat sota els pins
i una visita al sant. La gentada ocupava camins i esplanades amb els seus estris i s’entregava al ball i al
cant tan aviat se sentien els primers compassos dels
pianos de maneta. Com els romeus, els altres festers ocasionals baixaven a mitja tarda per gaudir de
les darreres desﬁlades de les colles pels carrers de
Gràcia i plegar algun grapat de caramels per portar
a casa, mentre els romeus esgotaven les darreres
hores en festes de gala tornant a menjar i ballar, sobretot en els salons de les societats gracienques, de
Sarrià o de Sant Gervasi tot donant gràcies al sant.
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Salutació triomfal.
Els membres del cos
de bandera d'una
de les colles de Sant
Medir saluden a l'estil
feixista al regidor
delegat del districte
i les persones
congregades davant
l'Ajuntament, a la
plaça de la Vila de
Gràcia, el 3 de març de
1941. Foto: Arxiu Festiu
Gràcia Festa Major

[...]

Església dels Josepets.
Membres de les diferents
colles de Sant Medir
amb les seves banderes
davant de la porta
principal de l'església
dels Josepets el 24 de
febrer del 1952 després
del solemne acte
d'entronització del sant.
Foto: Ramírez / AMDG

Davant de l'Ajuntament
de Gràcia. El cos de
bandera de la colla La
Llibertat Gracienca al seu
pas per sota del balcó de
l'Ajuntament de Gràcia
durant la festivitat del
sant el 1936. Foto: Josep
Maria Pérez Molinos / ANC
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