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2 Festes de Maig
La celebració que va 
guanyar la batalla a la 
Festa Major d’Agost
La festivitat de Sant Anastasi es remunta al segle XVII, però no va 
agafar dimensió de festa major fi ns passada la meitat del segle XX 

Fins llavors, la situació econòmi-
ca espanyola i de la societat en ge-
neral era molt dèbil, així que les 
persones no marxaven de vacan-
ces. La festa de l’agost és un feno-
men que el municipi aprofi ta per 
divertir-se a prop de casa.

Quan el Franquisme trenca 
amb l’autarquia i l’estat comen-
ça a obrir-se, l’economia millora i 
això genera prosperitat. “La gent 
estalvia quatre duros i comença 
a comprar-se cotxes, terrenys per 
segones residència i a marxar de 
vacances. En aquest moment, la 
Festa Major d’Agost perd força 
perquè una part molt activa de la 
localitat marxa. Es perd el guar-
niment de carrers, quelcom molt 
tradicional”, explica l’exdirector 
del Museu de Badalona, l’histori-
ador Joan Mayné.

Paral·lelament, les Festes de 
Maig havien anat guanyant pro-
tagonisme, i a principis dels 60, 
a la festivitat de Sant Anastasi 
se li comencen a afegir compo-
nents d’indústria i comerç, sota 
el nom de Ferias y Fiestas de 
Primavera de San Anastasio, un 
nom semblant al que tenia Lleida. 
“Badalona es va emmirallar sem-
pre en Lleida, pel que fa a la fes-
ta”, relata Mayné. Al 73, l’Ajunta-
ment s’inventa el 2100 aniversari 
de l’antiga vila romana de Baetulo 
per fer unes Festes de Maig espe-
cial, amb una important injecció 

Javier Torres

A quest divendres comen-
cen les Festes de Maig i 
Badalona s’engalana per 
viure-les amb intensitat 
com la celebració més 

important de la ciutat, quelcom 
que no passava fa un segle, per 
exemple. Tot i que la festivitat de 
Sant Anastasi es remunta segles 
enrere, la verdadera rellevància 
de les Festes de Maig no va arri-
bar fi ns a mitjans segle XX, en de-
triment de la festa major d’agost, 
que fi ns aleshores era l’esdeveni-
ment festiu més important.

Però no correm tant. Per què 
Sant Anastasi? La primera cons-
tància documental data de 1635, 
quan es creu que es va estrenar 
a l’antiga església romànica de 
Santa Maria un altar dedicat a 
Sant Anastasi. La parròquia va 
rebre una visita de personalitats 
de Lleida, amb el mateix patró, 
perquè es va arribar a dir que ha-
via estat enterrat a Badalona i que 
aquí es conservaven relíquies del 
Sant. Una teoria mai confi rmada, 
ans al contrari.

En qualsevol cas, allò va servir 
per fundar la Confraria de Sant 
Anastasi i perquè, anys més tard, 
el 1672, els feligresos demanessin 
al Bisbe de Barcelona que l’11 de 
maig fos festivitat a Badalona. Es 
va concedir i es va iniciar una ce-
lebració religiosa que s’ha man-
tingut des de llavors, amb Ofici 
Major, ballades i altres actes al 
carrer.

No va ser fi ns al segle XX que el 
maig va agafar volada, no obstant, 
sobretot arran de la creació de la 
Cremada del Dimoni l’any 40 per 
part de la Confraria i el Gremi de 
Corders (com expliquem a la pà-
gina 4). Passat meitat de segle, la 
Festa Major d’Agost encara conti-
nuava sent el moment més impor-
tant, però això canvia poc a poc. 

Correfoc de Festes de Maig Foto: Ajuntament de Badalona

Als anys 60, la Festa Major 
d’Agost perd força perquè una 
part molt activa de la ciutat 
comença a marxar de vacances 
a l’estiu. Paral·lelament, les 
Festes de Maig havien anat 
guanyant protagonisme, 
sobretot des de la creació de la 
Cremada del Dimoni, el 1940.

Unes festes dilatades i disperses

L ‘obertura de les festes a entitats i barris a fi -
nals dels 70’ va ser un dels motius pels que les 
Festes de Maig són tan extenses, com es debat 

sovint en alguns sectors de la ciutat. Cada barri va 
acabar muntant la seva festa, i per això ara hi ha 
celebracions de carrer fi ns al mes d’agost, pràcti-
cament. “S’havia perdut el sentit de Festa Major. 
Les festes de ciutat s’han de pensar en escala de 
ciutat, moltes xocolatades petites no sumaran el 
mateix que un acte gros. La idea d’una FM és que 
hi hagi moltes activitats acumulades i no sàpigues 
on anar”, considera Joan Mayné.

A fi nals dels 90 es va tornar a reformular el mo-
del, i el programa es va concentrar més. També es 
va enfortir la Nit de Sant Anastasi amb la recupe-
ració, per exemple, de l’Àliga, que va donar peu al 
ritual a la plaça de la Vila i, en última instància, al 

seguici d’entitats fi ns a la Rambla, abans de cre-
mar el Dimoni. “Fins a fi nals dels 90, el programa 
era un tríptic a dues tintes, no podia ser. Es va tre-
ballar molt amb les entitats i la ciutat per enfor-
tir les festes”. Van aparèixer altres elements, com 
ara el mocador. I pocs anys més tard, pel canvi de 
segle, es van començar a fer els concerts al Turó 
d’en Caritg, per complementar el Ball del Micaco i 
el Ball de Festa Major. Tot i les millores i evolució 
dels darrers anys, Joan Mayné troba a faltar un 
“protocol de festes”, un document amb unes bases 
que indiquin què ha de passar i com a les Festes de 
Maig, i que moltes altres poblacions sí tenen, diu. 
“Les Festes són una barreja de tradició, que es pot 
modernitzar, evidentment, i talonari, en funció 
dels diners que l’Ajuntament de torn vulgui gastar 
o no en concerts i altres actes”, apunta.•

L’apunt

Cercavila de dracs i dimonis, antic correfocs
Foto: Museu. AI. Fons Ajuntament

Festival de fl amenc a Sant Roc. Anys 80
Foto: Genís Vera/Museu. AI. Fonts Ajuntament

La primera 
constància que es 
té de Sant Anastasi 
a Badalona es 
remunta a 1635; 
anys més tard 
es va començar 
a celebrar
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econòmica, i convida a les altes 
esferes de l’Estat espanyol, que 
vénen a Badalona.

Les festes de la Transició 
i la Democràcia
El canvi més important de les fes-
tes des que agafen la centralitat 
que ara ocupen es va viure des-
prés de les primeres eleccions 
democràtiques, quan el PSUC va 
agafar les regnes de l’Ajuntament 
i Joan Soler i Amigó va esdevenir 
regidor de Cultura. “Es van refor-
mular. La idea era ocupar el car-
rer, rellançar la celebració amb 

un caràcter molt més participa-
tiu. Que les entitats i les associa-
cions de veïns en formessin part. 
Van ocupar tot el mes de maig i el 
model va persistir”, subratlla l’ex-
director del Museu.”

Un quart de milió de pressupost
Les Festes de Maig d’enguany te-
nen un pressupost de 250.000 eu-
ros, un cost al que s’han d’afegir 
despeses extra de neteja o segure-
tat, per exemple, complicades de 
quantifi car. El piromusical de la 
Cremada, concretament, ascen-
deix a 21.000 euros.•

Dia de Sant Anastasi Foto: Ajuntament de Badalona

Refl exions a l’entorn de 
la Festa Major de Maig

Joan Mayné
Antropòleg i museòleg

Quí ho diria que l’activitat festiva més im-
portant del calendari anual -la que es 
produeix la tarda i vespre del 10 de maig, 

la “Nit de Sant Anastasi”, amb el Ball a la plaça 
de la Vila, el Seguici de la Ciutat, la Tanda de 
lluïment, l’Acte sacramental i el Ball de l’Àliga, 
a la Rambla, com a preàmbul de la Cremada 
del Dimoni- no es fa en un dia festiu sinó labo-
rable? Efectivament, amb un cert apocament, 
les anomenem Festes de Maig i no Festa Major 
de Maig. De fet, les festes que fem al voltant de 
Sant Anastasi, des del pregó fi ns al cap de set-
mana posterior a la diada del Sant, com a con-
junt festiu, per participació, quantitat i quali-
tat, i per escala o magnitud, funcionen com a la 
major festa de la ciutat.

La Festa se sustenta sobre dos grans pilars: 
la tradició i la contemporaneïtat, les activitats 
de cultura popular i tradicional i les activi-
tats artístiques i esportives. Generalitzant, de 
la democràcia municipal ençà i, sobretot, des 
de la acaballes del segle XX fi ns avui, hem as-
sistit a un auge de les entitats de cultura tra-
dicional catalana que troben en les Festes de 
Maig el seu principal altaveu. Gràcies al treball 
d’aquestes entitats les Festes han agafat la con-
sistència, i gràcies a una voluntat municipal 
que -llevat d’algun període- hi ha remat a favor. 
Tanmateix, la cultura tradicional, té molt de 
camp per córrer, ja sigui per generar sinèrgies, 
ja sigui per reduir certa atomització i reitera-

Opinió

ció d’activitats. En aquest sentit, seria del tot 
necessari l’establiment d’un Protocol de la Festa 
Major de Maig, que fi xi els elements necessaris 
i imprescindibles de cada activitat, els rituals, 
els dies i els espais on es desenvolupa i les nor-
mes de funcionament i l’organització. De fet, les 
festes més preuades de molts pobles i ciutats el 
tenen. Un protocol que ajudi a que la ciutada-
nia conegui i sigui capaç d’explicar, per exemple, 
la successió d’actes de la Nit de Sant Anastasi o 
de la Festa Major de Maig. A títol d’exemple, la 
Patum el té i tothom al poble sap de memòria la 
successió de tot el ritual festiu. La memòria col-
lectiva és el que garanteix la seva continuïtat.

Per fer festa cal que ens hi sentim cridats, cal 
que ens sentim part integrant de la mateixa col-
lectivitat. ¿Què podem fer per tal que la Festa si-
gui viscuda per la totalitat del badalonins? La vi-
vència de la festa només es pot donar a partir de 
la participació, ja sigui organitzant, fent o assis-
tint. En en família, en grup d’amics, en grup de 
veïns. Cal que la festa ens cridi a tothom a “fes-
tejar” com deia el poeta Joan Argenté. La nostra 
ciutat formada per tantes persones provinents 
de més de 100 contrades d’arreu del món, algu-
nes de molt representades com la xinesa, la ma-
grebina, la paquistanesa, etc. podrien i voldri-
en implicar-se i compartir la Festa molt més del 
que ho fan? La festa és, abans que res, expres-
sió d’una vivència, una vivència col·lectiva. No 
és un fenomen individual. Subratllo expressió, 
és a dir ganes de dir, de mostrar-se; subratllo 
vivència, ganes de viure (el viure comporta im-
plicar-se emocionalment); i con-viure és a dir vi-
vència junts. Per festa major era costum a molts 
pobles i ciutats compartir taula amb la família i 
els amics forasters. He tingut la sort de fer-ho a 
casa d’un bergadà de tota la vida. Seguint la tra-
dició familiar ell considera un deure convidar a 
viure la seva festivitat més assenyalada. Per no-
saltres, la Nit de Sant Anastasi és expressió de la 
nostra singularitat, és la que projecta la nostra 
badalonitat. ¿Podríem fer quelcom per fer-la ex-
tensiva? Que comenci la Festa! •
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El dimoni encarregat a València Foto: Festes de Maig

La Cremada del Dimoni, la 
tradició d’un relat ‘inventat’
L’acte va ser impulsat el 1940, aprofi tant la història d’uns pescadors que 
van cremar a la platja un ‘fi gurón’ el 1785, un fet probablement puntual

Javier Torres

L a Cremada del Dimoni va 
ser un ritual que es va co-
mençar a impulsar el 1940, 
aprofitant una informa-
ció del ‘Calaix de Sastre’ 

del Baró de Maldà que va trobar 
Josep Maria Cuyàs. L’historiador 
va llegir als documents que, el 
1785, els pescadors de Badalona 
van cremar a la platja “un fi gu-
rón”. Un terme que s’ha interpre-
tat com una màscara de proa d’un 
vaixell o com la fi gura d’un “fat-
xenda”, un paper tret de les “co-
mèdies de figurón” de l’època, 
com defensa Joan Mayné. 

“Allò va servir per construir un 
relat i recuperar un element festiu 
que no havia estat una tradició”. 
L’exdirector del Museu subratlla 
que, des de 1785, cap fi gura histori-
adora o religiosa de la ciutat havia 
deixat constància de cap cremada 
més, ni tampoc l’Eco de Badalona, 
la històrica publicació local que va 
néixer el 1858. Es van aprofi tar fi -
gures velles de Setmana Santa, es 
va fer un ninot d’uns quatre metres 
d’alçada i es va cremar davant de 
l’església de Santa Maria. “Va ser un 
èxit brutal”, assegura Mayné.

En dos o tres anys havia aga-
fat tanta fama que la ciutadania 
ho veia com un acte inamovible. 
Això es va poder percebre el 1944, 
quan es va provar de substituir la 
cremada per un concert de jazz. 
“Les crítiques van ser ferotges”, 
relata Joan Mayné. Veïns i veïnes 
es van indignar i la Cremada es va 
reprendre l’any següent per man-
tenir-la fi ns a dia d’avui com una 
tradició sagrada.

Diferents ubicacions 
abans de la platja
L’activitat va venir justifi cada els 
primers anys com un acte vincu-
lat a la religiositat per donar més 
consistència a la festivitat de Sant 
Anastasi, ja que es tractava d’una 
“època de penúries”, amb molt 
poca llibertat, en la que al car-
rer només es feien actes religio-
sos. Es va començar a fer davant 
de Santa Maria i també va passar 
per l’encreuament de Via Augusta 
amb carrer del Temple i a la plaça 
de Correus, abans de baixar fi ns a 
la platja definitivament, a partir 
de 1955. Els responsables inicials 

eren la Confraria de Sant Anastasi, 
la parròquia de Santa Maria i el 
Gremi de Corders, tot i que amb el 
pas dels anys, i a mesura que gua-
nyava acceptació ciutadana, altres 
sectors es van ‘pujar al carro’. A fi -
nals dels 40, el Gremi de Corders 
passa al Gremi Tèxtil, sota el pa-
raigües de la Asesoría Técnica del 
Sindicato Local Téxtil, una enti-
tat ofi cial del Franquisme. El jou 
i les fl etxes comencen a aparèixer 
a l’organització. Al 49, després de 
les eleccions municipals, Eduardo 
Antoja Vigo, veí de Sant Anastasi, 
passa a ser regidor de Cultura i 
l’Ajuntament entra al Patronat 

de Sant Anastasi. En uns anys, el 
1954, tothom desapareix del car-
tell organitzador a excepció del 
Consistori, explica Mayné.

Més pressupost amb els anys
A la dècada dels 60, la Cremada 
fa un pas endavant i, per primer 
cop, la figura arriba als 10 me-
tres d’alçada, a causa de l’aug-
ment de pressupost, que ja arri-
ba a les 20.000 o 30.000 pessetes. 
La Cremada va donar un salt, so-
bretot a nivell pressupostari, el 
1973. L’alcalde Felipe Antoja Vigo 
(germà del regidor de Cultura 
d’uns anys enrere) va convidar a 

El 1944, es 
va canviar la 
Cremada per un 
concert de jazz; 
les crítiques van 
ser “ferotges”

un munt d’autoritats de l’Estat i 
de Madrid, i es va llançar “la casa 
per la fi nestra”. “Els dimonis eren 
massa senzills, pensaven, així que 
van encarregar-lo a València, al ta-
ller de Vicente Tortosa Biosca. Es 
van deixar una pastarada”. Es va 
passar d’una mitjana de 30.000 
pessetes a 220.000. A més, es van 
fer inversions exprés com ara as-
faltar el carrer Prim, reformar les 
termes romanes o instal·lar un as-
censor nou a cel obert al Museu, 
perquè el que hi havia era mas-
sa petit i l’alcalde no cabia amb 
la resta d’autoritats. Tot i la in-
versió, el fet d’encarregar fora el 
Dimoni no va agradar a la ciutat 
ni als fabricants badalonins, que 
fi ns llavors i tots els anys posteri-
ors s’han encarregat de fabricar el 
ninot de les festes per excel·lència.

La construcció i dissenys dels 
dimonis estan plens de curiosi-
tats des de 1940 fi ns a l’actualitat. 
I també de reivindicacions. “Fins 
i tot durant el Franquisme s’in-
tentaven colar motius al·legòrics. 
Aquests dies hi ha polèmica pel 
dimoni d’enguany, però no hem 
d’oblidar que el Dimoni sempre 
ha portat motius de crítica social 
i política de l’actualitat, com ara la 
guerra”, afi rma Mayné. •

El dimoni més controvertit 
dels darrers anys
PP i C’s no assistiran a la Cremada perquè 
la consideran “polititzada”

A. M. / J. T.

D ins de l’objectiu de referen-
ciar qüestions de l’actualitat 
i que mouen l’opinió públi-

ca, el dimoni sempre acostuma a 
generar debat, uns anys més, uns 
anys menys. El d’enguany, no obs-
tant, és probablement el disseny 
que està despertant més contro-
vèrsia i que sembla encendre més 
ànims, a nivell polític, sobretot, 
però també entre la ciutadania i a 
les xarxes socials.

Els clars motius vinculats a la 

política catalana i el procés inde-
pendentista, que ha revolucionat 
la societat catalana els darrers me-
sos, tant favorable com detractora, 
estan fent donar suport o qüestio-
nar el disseny d’aquest 2018, obra 
d’Antonio Amador Aguilar, segons 
el cas. Sota el títol “El Dimoni que 
va cridar llibertat”, fa visibles 
qüestions com el 155, l’1 d’octubre 
o l’empresonament de polítics.

Diferents formacions políti-
ques, PP, PSC i Ciutadans, han 
criticat durament el disseny i 
consideren que es tracta d’una 

“politització” de les festes més 
importants de la ciutat. De fet, 
els ‘populars’ i el partit taronja ja 
han avançat que no assistiran a la 
Cremada de la nit del 10 de maig. 
Des del govern es defensa que es 
tracta d’un disseny triat per un 
jurat majoritàriament no polític, 
sinó artístic i cultural, primer, i 
per una votació popular en la que 
van participar prop de 800 veïns 
i veïnes, després. Un procés que 
els tres partits de l’oposició veuen 
com una “escenifi cació” per justi-
fi car la tria d’aquest disseny.

D’altra banda, l’executiu esgri-
meix que el dimoni sempre ha in-
clòs al·legories i crítiques a qüesti-
ons d’actualitat, també polítiques. 
Com també ho defensa l’exdirector 
del Museu i historiador de les Festes 

de Maig i del seu dimoni, Joan 
Mayné. En tot cas, com va afi rmar 
el constructor Ramon de los Heros 
en una entrevista a L’Independent 
fa uns dies, es tracta del dimoni més 
controvertit que recorda.•

Reproducció del primer dimoni, de Jaume Ribó Foto: Festes

Dimoni plantat a la platja aquests dies Foto: Javi Torres
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E ls colors de les cendres del Dimoni volaran pels 
caps de tothom qui s’apropi el 13 de maig al bar-
ri de Pomar. L’escola Sant Jordi és l’escenari triat 

per celebrar el tancament de les Festes de Maig amb el 
tradicional Holi, una festa originària de la Índia i que 
guanya cada any més adeptes a tot arreu, sobretot en-
tre el públic més jove.

La festa començarà a les 19 hores amb la Banda 
Patilla, una txaranga festiva que no deixarà que ningú 
es quedi amb les mans a la butxaca. També es podrà 
gaudir de l’actuació del Grup de Percussió dels Joves 
de Pomar, tot just abans de que comenci la gran festa 
de les cendres de coloraines. 

Per acabar la festa, desprès dels ritmes del grup de 
percussió X-Kajones, hi haurà una tronada per home-
natjar al Dimoni, les cendres del qual romandran a les 
samarretes i cabells de tots els participants. Els orga-
nitzadors recomanen portar roba vella.•

El barri de Pomar, 
encarregat de 
tancar les Festes de 
Maig amb un Holi

Fi de festa de l’any passat Foto: Ajuntament de Badalona

ses “gegants”. Des de la Colla de 
Geganters de Badalona avisen que 
no es feia una “tan de grossa” des 
del 1996. L’espectacle ‘Gegants, on 
sou?’ donarà el tret de sortida de la 
tarda, tot seguit de la cercavila que 
anirà fi ns la plaça de la Plana, on el 
ball s’animarà amb els gegants de 
la ciutat i els convidats. 

Nit de Sant Anastasi (10 de maig). 
La Cremada del Dimoni (22h, 
Platja dels Pescadors) és el mo-
ment més àlgid de la nit, però no 
hem d’oblidar que la festa tradi-

cional s’iniciarà a mitja tarda a la 
Plaça de la Vila, on el Seguici de la 
Ciutat començarà a lluir-se abans 
del seu recorregut cap a la Rambla. 
Allà, davant el monument a Roca i 
Pi, tindrà lloc l’Acte Sacramental.

Festivitat de Sant Anastisi (11 de 
maig). Les gralles s’encarregaran 
de despertar tothom per recordar 
que és el dia del copatró de la ciu-
tat i que són molts els actes: bai-
xada del Sant; ball dels Satanasis i 
del Baró de Maldà; sardanes; cant 
dels goigs; i també dinar popular i 
actuacions infantils. 

Cercabèstia (12 de maig). Els di-
ables de les diferents colles de la 
ciutat ens faran ballar sota el foc, 
primer als infants(17:30h), i ja a la 
nit als grans (22h). 

Diada Castellera i Diada Tra bu caire 
(13 i 19 de maig). Els Cas tellers de 
Badalona i les colles convidades ens 
saludaran des de les seves torres a 
la Plaça de la Vila; també podrem 
visitar la Fira de l’Arrop i un festival 
de jotes. El 19 de maig els Miquelets 
de Badalona celebren el seu XV ani-
versari, i la Diada Trabucaire pro-
met ser molt especial.•

Silvia Rodríguez Gómez

S on moltes les propos-
tes per gaudir durant 
les Festes de Maig, però 
no podem negar que les 
de cultura popular son 

de les més estimades. Si no tens 
el programa a mà, no pateixis. 
T’expliquem les més destacades.

Badagegants (5 de maig). La 
XXXV Trobada de Gegants serà 
inoblidable, i plena de sorpre-

Els gegants de Badalona, a punt per la gran festa Foto: Geganters de Badalona

La cultura popular 
que no et pots perdre
Gegants, sardanes, correfocs, castells... Tradició per a tots els gustos
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Les Festes de Maig es sumen 
a la revolució feminista
Amb voluntat de visibilitzar el paper de les dones a Badalona, diversos 
esdeveniments de les festes reivindiquen la veu femenina. Varis 
concerts, el piromusical o el pregó, protagonitzats per dones 

Silvia Rodríguez Gómez

É
s una evidència dir que el 
paper de les dones s’ha me-
nystingut en tots els àmbits 
possibles que ens puguin ve-
nir al cap. Des de la política, 

passant per la ciència, l’economia 
o les arts, les dones han estat du-
rant segles relegades a un paper 
gairebé simbòlic.

Per sort, ara la veu femenina 
està agafant l’empenta que durant 
tant de temps ha estat silenciada. 
Badalona també vol visibilitzar a 
les dones a les seves celebracions, 
i per aquest motiu, molts esdeveni-
ments de les Festes de Maig seran 
protagonitzats per dones. 

“Hem volgut que el paper de 
la dona sigui un fi l conductor de 
les festes perquè al món artístic i 

cultural la seva presència és molt 
més minsa del que li pertocaria”, 
senyalen des de l’Àrea de Cultura 
de l’Ajuntament de Badalona. Per 
això, apunten, molts dels con-
certs programats són de bandes 
femenines o que porten la rei-
vindicació feminista en la seva 
essència. 

És el cas de Les Filomenes, el 
grup de folk que obrirà les festes 
el divendres 4 –tot just desprès 
del pregó d’enguany, que també 
serà protagonitzat per una dona, 
l’arqueòloga Pepita Padrós, l’en-
trevista de la qual trobareu en la 
contraportada d’aquest número–. 
Segons Les Filomenes, que pre-
senten una proposta “clarament 
reivindicativa i femenina”, el fet 
que durant tant de temps les do-
nes hagin estat relegades en l’àm-
bit musical fa que no tinguin les 

mateixes oportunitats, i per això 
troben bé “que hi hagi una em-
penta que ajudi a equilibrar” les 
programacions d’esdeveniments 
com les Festes de Maig. 

Altre proposta amb un clar dis-
curs feminista serà el concert de 
la banda madrilenya de reggaeton 
Tremenda Jauria, el 10 de maig. I 
també cal destacar el concert de 
Meritxell Gené al Racó Íntim (5 
de maig), o les havaneres de Les 
Anxovetes, a la Festa A Baix A Mar, 
el dia 26. 

En aquesta mateixa línia, un 
dels esdeveniments més aclamats 
de les Festes de Maig, com és el 
Piromusical, serà protagonitzat 
exclusivament per cançons de 
veus femenines. Així, la màgia del 
foc i la veu de les dones es donaran 
la mà en un clam inequívoc per la 
igualtat.• Les Filomenes protagonitzaran el primer concert de les festes Foto: Les Filomenes
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Silvia Rodríguez Gómez

P er tercer any consecutiu, 
les Festes de Maig compta-
ran amb un protocol d’ac-
tuació per tal de prevenir 
actituds sexistes envers les 

dones, o en el cas que malaurada-
ment ocorregués algun fet, oferir a 
la persona assetjada una resposta 
ràpida i coordinada. 

L’Ajuntament de Badalona, la 
Comissió de Festes i el col·lectiu 
Bloc Violeta han treballat conjun-
tament en aquest dispositiu, que 
comptarà amb un nombrós grup 
de voluntàries, les quals s’identi-
fi caran amb una armilla i un llaç 
de color lila. Encara que estaran 
presents a la majoria dels actes de 
les Festes de Maig, les voluntàri-
es recorreran sobretot les activi-
tats nocturnes, l’espai de venta de 
tiquets i les barres de les zones de 
concerts.

També s’han contemplat altres 
mesures per visualitzar el ‘No és 
No’, el lema que des dels movi-
ments feministes s’expandeix per 
tal de conscienciar de que la deci-
sió de les dones ha de ser respec-

tada. En aquest sentit, hi hauran 
falques en les zones de concerts 
i també cartells i adhesius per 
informar del protocol. Des de la 
Comissió de Festes admeten que 
encara costa conèixer l’existència 
d’aquest dispositiu, i que “seran les 
voluntàries les que estaran obser-
vant possibles actituds sexistes”. 
A més, indiquen que segons quin 
sigui el greuge, serà la Policia qui 
hagi d’intervenir. •

A les Festes de 
Maig, No és No
Un protocol vetllarà per gaudir 
d’unes festes lliures de sexisme

No estem soles

Bloc Violeta

Aquest any seran les terceres festes on 
comptarem amb un protocol per unes 
festes lliures de sexisme. Aquests meca-

nismes van sorgir des de la necessitat de col-
lectius de dones i feministes de crear eines 
per sentir els espais d’oci una mica menys in-
segurs. És unamanera de fer palès diversos as-
pectes. Primer de tot, per visibilitzar que als 
espais d’oci i festa les dones i altres corpora-
litats dissidents vivim agressions sexistes de 
tot tipus. Segon, que l’alcohol o les drogues 
no són cap excusa per agredir-nos, i els agres-
sors s’han de fer responsables d’això, perquè 
si no ho fan ells, els hi farem entendre-ho no-
saltres. Per a nosaltres és de vital importàn-
cia comptar amb que, com a mínim, tenim un 
lloc o una persona a la qual podem acudir en 
cas que ens sentim agredides, i en cas que vul-
guem donar una resposta, no estarem soles.

Un altre aspecte important és la represen-
tació de la dona o persones lgtbi+ a la pro-
gramació de les festes de maig. I respecte a 
això hem de reconèixer els tímids avenços 
que s’han fet

en els últims anys però seguim molt lluny 
de trobar-nos amb una diversitat d’artistes 
quant a gènere, raça, identitat i orientació 
sexual. Això depèn de l’elecció que fem com 
a ciutat, de si volem portar l’artista o artistes 
que més gent arrosseguin o si preferim apro-
fi tar les festes per visibilitzar les que no ho 
tenen tan fàcil per fer-se un camí a un àmbit 
molt masculinitzat.

En aquests dies tenim molt present la re-
cent sentència de la companya agredida al 2016 
a San Fermin. Una sentència que condemnem 
i que ens provoca el màxim fàstic i dolor. No 
esperàvem justícia per part d’un sistema ju-
dicial profundament patriarcal. Tot i això, les 
que som supervivents de violències sexuals 
ens hem vist identifi cades en aquest cas, i en 
d’altres potser no tan mediàtics. Ella va deci-
dir denunciar, allò que sempre ens diuen que 
hem de fer. I el resultat ha estat patir un pro-
cés de revictimització i de qüestionament de la 
violació, i una impunitat dels perpetradors de 
la violència. El dia de la sentència també es va 
viure com, des del dolor i el suport mutu, vam 
sortir al carrer per cridar i exigir la justícia 
que ens mereixem i que aquest estat i poder ju-
dicial mai ens donarà. Nosaltres apostem per 
l’autodefensa feminista individual i col·lectiva, 
perquè creiem que si no aprenem a defensar-
nos nosaltres, no ho farà ningú. No volem amb 
això responsabilitzar les dones d’una violèn-
cia que nosaltres no hem escollit patir, però 
si que volem estar preparades. I també volem 
que tots aquells que agredeixen sàpiguen que 
no hi haurà cap agressió sense resposta, que 
agredir una dona de la manera que sigui tindrà 
una resposta contundent i clara per part nos-
tra, així que, atents, que us estem vigilant.•

Ull de 
dona
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4 de maig
19h, pl. de la Vila
Pregó de Festa, a càrrec de Pepita Padrós, 
responsable de l’arqueologia del Museu de 
Badalona durant dècades. 

19h, pl. de la Vila
Toc d’inici, amb el Ball de l’Àliga, el Ball 
dels Miquelets, les ofrendes a Sant Anastasi 
amb el seguici d’entitats, el mocador que 
l’alcaldessa entregarà als Castellers i les 
Danses de Maig.

20h, pl. de la Vila
Concert de les Filomenes, un grup de tres 
dones que canten i ballen en un estil que 
elles mateixes defi neixen com a folk.

21.30h, pl. de la Vila
Projecció del ‘mapping’ de festa a la faça-
na de l’ajuntament. Un espectacle audiovi-
sual creat per alumnes de diferents centres 
educatius de la ciutat.

22h, fàbrica Anís del Mono 
Nit del Mono. Correbars i cercavila pel cen-
tre de la ciutat amb seguici d’entitats i fi nal 
a la platja.

5 de maig
10h, Rambla
XXXII Trobada de Puntaires, a càrrec 
de l’Associació de Puntaires Montserrat 
Niubó.

5 i 6 de maig, Escola del Mar
Exposició ‘Badalona, una mar de puntes’, 
sobre les puntaires de Badalona. 

11h, Rambla
Cercavila Petita, recorregut pels carrers 
del centre amb gegants i capgrossos d’enti-
tats i escoles de tota la ciutat.

12h, pl. de la Vila 
Tanda de lluïment. Ball de les colles.

12.30h, pl. de la Vila 
Final de Festa.Amb la Cia Pentina el Gat i el 
seu espectacle ‘Revolució!’

BADAGEGANTS 2018

17h, pl. de la Vila
XXXV Trobada de gegants, amb gegants de 
la ciutat però també convidats d’arreu de 
Catalunya.

17.30h, pl. de la Vila 
Gegants, on sou?, a càrrec de la Colla de 
Geganters de Badalona.

Si 
voleu publi-

car els vostres actes 
en aquesta agenda, en-

vieu un correu electrònic 
a redaccio

@independentbdn.cat

Recomanem

Montigalà Arts Festival
Segona edició d’aquest festival amb espectacles i jocs relacio-
nats amb arts i circ al parc de Montigalà. Programació amb ac-
tivitats permanents, com ara tallers, ‘foodtrucks’ o xocolatada, 
entre d’altres. A més d’espectacles itinerants amb la Companyia 
Xirriquiteula, una batukada, el Fit Kid Club de Badalona, la 
Companyia Passabarret, la Cia La Bella Tour, la Cia Cico Los o 
Capital Maravilla Produccions. Música, teatre i espectacles per a 
tota la família, amb animació i espais gastronòmics durant tota la 
jornada. 
5 de maig, de 10.30 a 21h, al parc de Montigalà

18.30h, 
Passejada.Pels carrers del centre fi ns a la 
plaça de la Plana.

19.15h, 
XXII Mostra de balls de gegants, a càrrec de 
la Colla de Geganters de Badalona i colles 
convidades.

18h, església de Santa Maria
Ofrena d’ous a les clarisses, a càrrec de la 
Confraria de Sant Anastasi.

18.30h, pl Pompeu Fabra 
Batocona, diada dedicada a la percussió, a 
càrrec dels Bufons del Toc. Recorregut fi ns a 
la Rambla.

18h, parc de Ca l’Arnús
El Racó Íntim, espai de diferents discipli-
nes artístiques, amb caràcters eròtic i adult. 
Amb la participació de Meritxell Gené i Pau 
Vallvé.

19h, Teatre Zorrilla
Cyrano. Adaptació del clàssic Cyrano de 
Bergerac. Obra d’Edmond Rostand, amb 
Luís Omar i Pau Miró, i les cançons de Sílvia 
Pérez Cruz.

6 de maig
De 10 a 14h, pl. de Sant Roc
XXXVI Fira d’Artesania i Mostra d’Entitats i 
Serveis, més de cinquanta parades d’enti-
tats, serveis i organitzacions, a càrrec de la 
Fundació Ateneu Sant Roc.

10h, pl. de Trafalgar
Dia del Micaco, espai de diversió i activitats 
durant tot el dia, amb el 8è Tornei Popular 
de Bitlles Catalanes a les 16.30h..

De 10 a 15h, al parc de Can Solei
Festa del Badiu. amb paradetes, espai de 
jocs per als infants, contacontes, serveis de 
bar i restaurant, exhibicions, tallers i espec-
tacles de danse i d’entitats de cultura. A càr-
rec de l’AV del Centre.

11.30h, Rambla
Ballada de swing, durant tota la jornada, a 
càrrec d’Aupamusic. Amb concerts, classes 
magistrals i actuacions. A més de gastrono-
mia sobre rodes.

10 de maig
18h, pl. de la Plana
Ball de Festa Major per a gent gran. a càrrec 
de l’Orquestra Selvatana. 

NIT DE SANT ANASTASI

19.30h, pl. de la Vila
Ball a la plaça i seguici de la ciutat 
Les entitats es troben a la plaça i fan la 
Tanda de Lluïment, abans de formar se-
guici i baixar cap a la Rambla. Hi partici-
pen Castellers, Trabucaires, Ball de Diables, 
dracs i dragolins, Kapaoltis, Bufons del Foc, 
Bastoners, gegants i gegantes i l’Àliga. Amb 
la Banda Simfònica de Badalona.

21h, Rambla
Tanda de Lluïment. Davant de Roca i Pi, a 
mesura que les entitats hi arribin.

21.30h, Rambla
Acte sacramental. Ball entre el Bé i el Mal, 
abans de cremar el Dimoni. A càrrec de la 
Colla de Diables de Badalona.

21.50h, Rambla
Ball de l’Àliga, dansa a càrrec de la Colla de 
Geganters de Badalona. 

22h, platja dels Pescadors
Piromusical, combinació de llums, colors 
i foc amb la música per il·luminar el cel de 
Badalona i cremar el Dimoni.

23.15h, pl. de la Plana
Ball del Micaco. amb l’Orquestra Selvatana

CONCERT DE FESTES

23.15h, pl. del Centenari (Turó Caritg)
Concert d’Indestructibles, grup guanyador 
del Concurs de Música de Badalona 2017. 
Obren el cartell de la nit de concerts.

Txarango, grup cap de cartell de la nit de 
concerts. Torn a les 00.30h, aproximada-
ment.

Tremenda Jauría, grup madrileny de regga-
eton no sexista. Presenten el seu darrer tre-
ball a Badalona. Torn a les 02.15h, aproxima-
dament.

PD BadaBronx, DJ a partir de les 03.30h

11 de maig
FESTIVITAT DE SANT ANASTASI

8h, Centre i Dalt la Vila
Matinades. Gralles i grallers desperten el ve-
ïnat per gaudir de la Diada de Sant Anastasi. 
A càrrec de la COENBACU.

10h, església de Santa Maria
Repic de campanes. 

10.30h, pl. de la Vila 
Anada a l’ofi ci. Recorregut de les colles in-
fantils de cultura que fi nalitza amb una tan-
da de lluïment davant l’església.

12h, església de Santa Maria
Ofi ci Solemne. Missa de Sant Josep, amb la 
col·laboració de la Coral La Badalonense.

14.30h, pl. de la Plana
Dinar Popular. Arròs per als més grans i ma-
carrons per als més petits.

16.30h, pl de la Plana
Actuació infantil. Reggae per a xics amb The 
Penguins.

18h, església de Santa Maria
Baixada del Sant. Des de l’església de Santa 
Maria, passant pel carrer del Temple fi ns a 
Sant Anastasi. A càrrec de la Confraria de 
Sant Anastasi.
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Recomanem

Badalona Shop Open Night
6a edició de la nit del comerç badaloní. Una nit de festa, oci, en-
treteniments i compres, en la qual més de 180 botigues del centre 
obriran fi ns a mitjanit. Entre les activitats hi haurà animacions i 
concerts de música al carrer, degustacions gastronòmiques i par-
ticipació en diversos sortejos per gaudir mentre es compra. A les 
20.30h hi haurà un ‘fl ash mob’ a la plaça de la Vila. A mitjanit hi 
haurà els sortejos i el lliurament de premis.
A més, el Mercat Maignon també aprofi tarà l’ocasió per obrir, en el 
marc de la iniciativa Mercats DO Alella, i diferents parades oferi-
ran tastets dels seus productes.
Dissabte 5 de maig, a partir de les 20.30h a la plaça de la Vila i la 
zona de l’entorn del carrer del Mar

Trobareu tota la informació 
relativa a les Festes de Maig al lloc 

web festesdemaig.cat

18.30h, carrer de Sant Anastasi
Ball dels Satanasis i Ball del Baró de Maldà. 
Amb la tradicional rifa de coques de Santa 
Anastasi. A càrrec de la Confraria.

19h, pl de la Vila 
Ballada de sardanes. Amb la cobla 
Marinada, a càrrec de Badalona Sardanista.

19h, carrer de Sant Anastasi
Passada de Sant Anastasi. La Confraria por-
te la imatge del sant, acompanyats de les en-
titats de cultura popular de la ciutat, fi ns a 
l’església de Santa Maria, on acaba amb l’es-
clat de festa.

21h, església de Santa Maria
Cant dels goigs. Amb la participació de l’Or-
feó Badaloní, a càrrec de la Confraria.

12 de maig
CERCABÈSTIA 2018

11.30h, pl de la Vila
On són els dragolins? Activitat amb l’anima-
ció de la Dramàtica del Círcol.

17.30h, pl. de la Vila 
XX Correfoc Infantil. Recorregut fi ns a la 
Rambla amb la participació d’escoles i en-
titats de tota la ciutat. Activitat coordinada 
per Badalona Bèsties de Foc.

19h, a la Rambla
The Git and Jalis. Actuació infantil de la ban-
da de pares i mares de l’escola Gitanjali i el 
seu rock and roll adaptat per als més petits.

21h, pl. de la Plana
Banda Simfònica de Badalona. L’actuació 
farà un repàs de les millors bandes sonores 
del cinema.

22h, pl. de la Vila
XXXVI Correfoc. Els diables de les diverses 
colles de la ciutat ens faran ballar sota el foc. 
Recorregut fi ns a la Rambla. 

23.30h, platja dels Pescadors
Concert de Cal Txiringu. Amb l’actuació del 
grup de pop-folk de Sense Sal i La Tribu FM.

13 de maig
8h, carrers del barri del Centre
Matinades castelleres

11h, carrer del Mar amb la Rambla 
Cercavila. Les tres colles castelleres pujaran 
fi ns la pl. de la Vila, on entraran caminant 
en tres pilars.

12h, a la pl. de la Vila
Diada Castellera. Amb l’actuació dels 
Capgrossos de Mataró, els Xiquets del 
Serrallo i els Castellers de Badalona. A càr-
rec de Castellers de Badalona.

Durant tot el dia, al carrer del Temple
XXXVIII Fira de l’Arrop. Fira amb paradetes 
d’artesans d’embotits, formatges, melmela-
des, mel, fruites confi tades o pa. A càrrec de 
la AV de Dalt de la Vila.

Durant tot el dia, al carrer St. Anastasi
XXXIX Xerinola. Festa adreçada especial-
ment als infants, amb activitats i jocs. A càr-
rec de Círcol Catòlic.

Durant tot el dia, pl. Pau Casals
VII Mostra Vila d’Arts. Diferents artistes 
mostraran les seves creacions. A càrrec de la 
AV de Dalt de la Vila.

17:45h, pl. de Font i Cussó
Faldilles enlaire. Ballada del tots els ge-
gants de la ciutat. A càrrec de la Colla de 
Geganters de Badalona

18h, Pl. de la Plana
XLI Festival de Jotes. Mostra de folklore 
aragonès. A càrrec del Centre Aragonès de 
Badalona.

18h, Teatre Zorrilla
Concert ‘Oh quina nit! Els musicals mo-
derns’. L’Orfeó Badaloní i l’Oca Underground 
oferiran un espectacle amb les peces dels 
musicals més importants del món. A càrrec 
de l’Orfeó Badaloní.

19h, carrers del barri del Centre
Ballada de sardanes. Amb la Cobla Ciutat de 
Terrassa. A càrrec de Badalona Sardanista.

19h, Escola Sant Jordi, a Pomar 
Tanquem la festa. Festa Holi amb una pluja 
de les cendres de colors del Dimoni cremat.
Amb l’actuació de la Banda Pastilla, el Grup 
de Percussió de Joves de Pomar i el Grup de 
Percussió X-Cajones.

Exposicions
Fins al 9 de maig
Mostra fi latèlica dedicada als Dimonis 
fets entre 1949 i 2018, a càrrec del Grup 
Filatèlic de Badalona. Sala d’exposicions El 
Refugi. 

Del 3 al 31 de maig
Exposició col·lectiva d’alumnes del Taller 
de Pintura Francesc Estall de Bufalà, al 
Centre de Cultura Tradicional de Canyadó. 

Fins a l’1 de juny
Exposició fotogràfi ca ‘Mirades’, a càrrec de 
la Penya Fotogràfi ca de Badalona. Centre 
Cívic Can Cabanyes

Del 7 al 12 de maig
Exposició 3r Concurs de dibuix, pintura 
i escultura, a càrrec del Grup Rotary de 
Badalona. Casal de la Solidaritat de Can 
Pepus. 

Del 7 al 17 de maig
Exposició IV Concurs Fotogràfi c Ademar-
Badalona, a càrrec de l’Associació d’Antics 
Alumnes de l’Escola Maristas. Al Centre 
Cívic de Dalt la Vila. 

El 12 i 13 de maig
Festa de Maig d’Andalusia, exposició de 
la Santa Creu, mostra d’artesania i dinar, 
a càrrec de l’Asociación Cultural Rociera y 
Andaluza Ciudad de Badalona. A l’Escor-
xador.

Del 9 al 25 de maig
Contes badalonins de cultura popular i tra-
dicional catalana, a les biblioteques de la 
ciutat.

Durant el mes de maig
1r Concurs Fotogràfi c Les Festes de Maig a 
Badalona, a càrrec de la Penya Fotogràfi ca 
de Badalona. Les inscripcions s’obriran de 
l’1 al 10 de juny. 
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El grup madrileny d’estètica punk, barreja cúmbia i reggaeton Foto: Tremenda Jauría

“Volem que es pugui ‘perrear’ i que 
cap persona se senti assetjada”
La banda madrilenya de reggaetón i cúmbia feminista Tremenda Jauría 
presenta a les Festes de Maig el seu últim treball, “Codo con codo”

Augusto Magaña

T remenda Jauría és una 
banda madrilenya amb 
un objectiu clar: tren-
car amb l’estigma que ha 
marcat sempre el reggae-

ton, per apropar-ho al discurs fe-
minista. El grup, format per MC 
Chucho, MC Larrata, MC Machete 
i Ganga Dj, porta quatre anys re-
corrent els centres socials i les 
festes populars de tota Espanya 
amb la intenció de fer ballar a tot-
hom. El proper 10 de maig, arri-
baran a Badalona per presentar el 
seu nou EP, “Codo con codo”, du-
rant les celebracions de les Festes 
de Maig. “Afi rmar que el reggae-
tón és masclista és igual de cert 
o vàlid que dir que tota la músi-
ca en general és masclista, per-
què la societat és masclista”, ex-
plica el guitarrista del quartet, 
MC Chucho.

Com defi niríeu el vostre estil mu-
sical?
És una barreja de cúmbia, regga-
eton i punk.

Com us infl ueix el punk?
Del punk vam heretar tota la fi lo-
sofi a i l’actitud que tenen bandes 
com Kortatu i Eskorbuto. També 
vam heretar la forma d’autoges-
tionar-nos, els espais on toquem i 
sobretot ens ha infl uenciat a nivell 
de discurs i de lletres.

Què us va motivar a ajuntar-vos 
per fer reggaetón feminista?
Que hi havia una demanda, des dels 
centres socials, les festes populars i 
altres espais polititzats. La gent vo-
lia ballar perreo sense que les lle-
tres grinyolessin constantment.

Com es compaginen aquests mis-
satges antipatriarcals amb ritmes 
com el reggaeton?
Doncs canviant-li la lletra, sense 
més. Quan escoltes un estil de mú-
sica no és masclista l’estil, sinó qui 
ho fa. El que passa és que s’ha es-
tigmatitzat el reggaeton perquè ve 
de Llatinoamèrica. A l’hora de cri-
ticar-ho sempre es deixa veure una 
mica de classisme i de racisme. 
Una cosa que no passa en el cas del 
rock o d’altres músiques que s’han 
assimilat millor a Europa. 

Diríeu que l’estigma sobre el reg-
gaeton no està justifi cat, doncs?
El reggaeton en els seus inicis no 
era una música masclista, sinó una 
música bastant combativa. El que 
passa és que després, en fer-se un 
fenomen més massiu i sortir una 
mica dels seus nuclis originaris, ha 
pres el rumb del discurs mainstre-
am. Però només posem el focus en 
la música que ve de fora i a les que 
tenim dins els hi tenim una per-
missivitat especial.

Quan sorgeix la idea de fer una 
banda de reggaeton i cúmbia?
Teníem en ment fer alguna cosa 
així des de fa ja molts anys, però 

no va ser fi ns fa quatre anys que 
vam començar a compondre les 
primeres cançons i fer concerts.

On creieu que ha tingut una millor 
rebuda la vostra proposta musical?
Sobretot a Catalunya, València i 
País Basc. Fa dos anys la nostra 
gira la vam fer pràcticament tota 
a Catalunya.

Perquè creieu que es dona aquest 
fenomen?
Potser perquè els moviments femi-
nistes d’aquestes zones, que tenen 
molta trajectòria, portaven molt de 
temps fent-se la mateixa pregunta 
que nosaltres: per què no podem 
ballar reggaeton sense sentir-nos 
culpables? Nosaltres no hem inven-
tat res de nou, simplement li hem 

posat un nom i un projecte a una 
sensació que ja existia.

I creieu que aquesta ‘culpabilitat’ 
que rodeja al reggaeton a dins dels 
cercles més polititzats s’ha pogut 
solucionar ja?
Nosaltres creiem que és una mú-
sica que té un potencial transfor-
mador, pel seu origen popular. És 
un gènere que la indústria ha aga-
fat per explotar-ho a nivell de mas-
ses. És una mica el que acostuma a 
passar amb totes les músiques: de 
cop i volta peta alguna cosa i l’aga-
fa el capitalisme i diu “ui, això ven, 
anem a transformar-ho, a suavit-
zar-ho, anem a donar-li una altra 
forma, el fem una miqueta més 
europeu perquè entri millor i el 
venem com si fos una cosa nova”.

¿Triar aquests ritmes llatinoame-
ricans, llavors, és també una pos-
tura política?
Ho fem principalment perquè és 
un ritme que ens agrada i no hi 
havia cap grup que s’atrevís a fer 
aquesta història. Volem, també, 
generar espais segurs on la gent 
pugui perrear tranquil·lament sen-
se que cap persona es senti assetja-
da o fer concerts en què no hi hagi 
aquest baboseo i que es gaudeixi 
d’una altra manera.

Volíeu, en conseqüència, crear 
una alternativa a dins del reggae-
ton per a aquella gent amb un dis-
curs feminista?
Era una mica la proposta que te-
níem, de fer una música que ens 
agradaria trobar-nos. Si això li 
serveix a la gent per tenir una 
referència que li agradi i amb la 
qual se senti còmoda ja estaríem 
complint el nostre objectiu, que 
és que es pugui ballar sense re-
mordiments.

Teniu pensat treure un nou àlbum 
aviat?
Avui ha sortit un nou EP que es diu 
“Codo con codo” i treurem una se-
gona part després de l’estiu.

El tocareu a les Festes de Maig de 
Badalona?
¡Clar que sí! Crec que hem fi cat to-
tes les cançons d’aquest EP en el 
directe, però si de sobte hi ha algu-
na que resulta que no li mola a nin-
gú doncs ja la traurem [riures].•

Badalona s’omple de música 
per a les Festes de Maig
Txarango, Meritxell Gené i The Penguins, entre d’altres, 
s’encarregaran de posar a ballar a tota la ciutat

A. M.

A més de Tremenda Jauría i el 
seu reggaeton feminista, la 
nit del 10 de maig estarà ple-

na de música per a tots els gustos i 
edats. Els encarregats d’obrir la nit 
de concerts a la plaça del Centenari 
serà el grup local Indestructibles, 
que van ser els guanyadors del 
Concurs de Música de Badalona 
2017. Però el plat fort dels concerts 
de la nit de Sant Anastasi seran els 
Txarango, una banda que s’ha con-
vertit els últims anys en un requi-
sit indispensable per a que qualse-
vol festa pugui considerar-se una 
festa major.

La música de les Festes de 
Maig, però, no comença la nit del 

10 de maig. El dissabte 4 de maig, 
el dia del Pregó, el grup de dones 
Filomenes oferirà a la plaça de la 
Vila el seu espectacle “Filomenal”, 
on combinen la música tradici-
onal amb cançons pujades de to. 
Aquestes tres dones, que toquen 
el contrabaix i l’acordió, i a més 
canten i ballen claqué, asseguren 
que el que fan és un gènere que es 
podria defi nir com a “Pit-i-Cuixa 
Folk” i que podria escandalitzar a 
les nostres àvies.

A més, el dissabte 5 de maig tor-
na un any més al parc de Ca l’Arnús 
l’escenari “Racó Íntim”, amb no-
ves propostes, però sense perdre 
la seva essència que busca barre-
jar la literatura eròtica amb espec-
tacles musicals. En aquesta edició 
participaran Meritxell Gené, can-

tautora i una de les millors especi-
alistes en musicar poemes del nos-
tre país; i el compositor Pau Vallvé, 
que torna als escenaris amb un 
nou disc doble. I per als amants de 
les orquestres, la Banda Simfònica 
de Badalona tindrà un paper pro-
tagonista en aquesta edició: actu-
aran durant el Ball de l’Àliga, a la 
Nit de Sant Anastasi i el dissabte 
12 de maig amb un espectacle es-
pecial que porta el nom de de “Una 
nit de pel·lícula!”, on faran un re-
pàs de les millors bandes sonores 
de la història del cinema. 

El mateix dissabte 12 de maig, 
la platja dels Pescadors s’ompli-
rà també de música, després del 
Correfoc, amb el concert de Sense 
Sal, una banda de músics joves 
que fan pop-folk, i l’actuació de 

La Tribut FM, que ens portaran les 
millors versions de totes les can-
çons que sempre han de sonar a 
una festa major.

Hi haurà, a més, música per a 
totes les edats: el divendres 11 de 
maig el grup The Penguins farà un 
espectacle de reggae per a nens i 
nenes, i el dissabte 12 de maig l’Or-
questra Selvatana oferirà a la plaça 
de la Plana un ball de Festa Major 
per a Gent Gran amb una actuació 

doble. El tancament de la festa es 
farà el diumenge 13 de maig al bar-
ri de Pomar, concretament a l’Esco-
la Sant Jordi, amb l’actuació de la 
Banda Patilla, una txaranga festiva 
formada per un grup de músics que 
proposaran una cercavila als assis-
tents. La nit del tancament compta-
rà també amb l’espectacle del Grup 
de Percussió dels Joves de Pomar i 
fi nalitzarà amb l’actuació del Grup 
de Percussió X-Kajones. •

El correbars de festes torna a l’Anís 
del Mono. La Nit del Mono tornarà a 
començar a la fàbrica i inclourà més 
d’una desena de parades. Des d’allà, el 
recorregut pujarà cap a la Plana i la plaça 
de la Vila, per tornar després a la costa 
i acabar a la platja dels Pescadors. Igual 
que l’any passat, s’han hagut d’adaptar 
unes festes sense ‘xiringuitos’, ja que 
les instal·lacions no es troben encara 
enllestides. Per això, les parades seran 
bàsicament bars i barres al carrer.
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A. Magaña / J. Torres

L ’Ajuntament ha fet ofici-
al aquest dimecres que el 
proper dilluns se celebrarà 
el ple extraordinari en el 
qual es debatrà la qüestió 

de confi ança vinculada a l’apro-
vació del pressupost de 2018. Una 
decisió que l’alcaldessa Dolors 
Sabater ja va anunciar a fi nals de 
la setmana passada, després de 
veure com l’oposició no accepta-
va la seva proposta de comptes 
per aquest curs.

Una qüestió de confiança que, 
ja des de fa dies, té les opcions 
comptades. Si és que en té algu-
na. El PSC ja va avançar diven-
dres que retirarà la seva confi-
ança a Sabater, i que obre portes 
a una alternativa de govern i a 
trobar-se amb la resta de for-
macions. El líder socialista, Álex 
Pastor, va ressaltar que “el PSC 
està disposat a liderar una alter-
nativa de govern, si es donen les 
condicions”, però també va asse-

Sabater s’enfrontarà 
dilluns a una qüestió de 
confi ança difícil de superar
El govern convoca aquest dilluns a les 18h el ple; després 
que el PSC confi rmés que retirarà la seva confi ança, el PP 
proposa un govern de “transició” amb socialistes i C’s

Roda de premsa de la passada setmana Foto: Javier Torres

El Partit Popular ha trigat uns 
dies en posicionar-se clarament i 
de forma extensa, però precisa-
ment aquest dimecres ha recollit 
el guant i ha posat sobre la taula 

nyalar que la postura dels socia-
listes pot canviar “si l’alcaldessa 
compleix els pactes als quals es 
va arribar perquè fos investida” 
el 2015. 

d’aquest mateix mandat. Pocs anys 
després, la llicència d’enderroca-
ment ha estat una realitat i s’ha 
executat en uns dies.
Abans, però, Ajuntament, Asso cia-
ció de Veïns de Coll i Pujol i la pro-
pietat han negociat el reallotjament 
d’alguns dels inquilins, la majoria 
dels quals eren llogaters. “Hi ha-
via perfi ls de persones molt grans 
i volíem garantir que l’empresa els 
asseguraria un reallotjament”, ex-
plica el regidor d’Urbanisme, Oriol 
Lladó. S’ha mediat per trobar alter-

nativa a mitja dotzena de persones, 
apunta el regidor, qui subratlla que 
l’empresa ha col·laborat.
L’entitat veïnal celebra que per 
fi  s’hagi donat una sortida a una 
fi nca que es trobava molt deteri-
orada, i a més amb sense perjudi-
car les persones que hi vivien. Els 
pesa que es perd “una part de la 
Història”, diu en Francesc Barriga, 
de l’AV, però són conscients que el 
barri hi guanya. El projecte immo-
biliari suposarà un edifi ci triangu-
lar de planta més quatre a la part 
que toca a Alcalde Xifré, i de planta 
més tres a la part de Sant Ramón. 
Lladó destaca que la vorera serà 
més ample, sobretot en la part 
d’Alcalde Xifré. L’empresa Corp 
serà qui comercialitzi la promoció, 
que tindrà pisos de diferents me-
sures i zona comunitària amb pis-
cina, entre d’altres elements. •

Javier Torres

Les inconfusibles cases verdes 
de la plaça Alcalde Xifré, a Coll i 
Pujol a tocar de Pompeu Fabra, 

han passat a la Història aquests 
darrers dies, després que s’hagi 
dut a terme el seu enderrocament. 
Moltes de les fi nques es trobaven 
molt deteriorades, fruits de l’aban-
donament i d’incendis, i d’altres 
eren tapiades i buides. Ara, el so-
lar serà ocupat per una promoció 
immobiliària d’una vuitantena de 
pisos, aproximadament.
De propietat privada, la fi nca havia 
arribat a incloure’s dins de l’ARE 
de l’Estrella, tot i que els propie-
taris van reclamar i un jutge va 
obligar fi nalment a desvincular-la. 
Una gestió que es va fer a principis Imatge dels enderrocs i projecte virtual Foto: J.T. / Corp

Enderroquen les cases verdes 
de la plaça Alcalde Xifré per 
edifi car pisos nous
 

Moltes de les fi nques ja estaven deteriorades, i la propietat 
va iniciar fa uns dies els treballs per buidar el solar

S’aixecarà un 
edifi ci de planta 
més quatre i 
planta més tres

l’opció d’un “govern de transició” 
per esgotar mandat. “Obrirem 
una ronda de trobades, tant amb 
el PSC com amb Cs, per intentar 
tornar a una certa normalitat a 

la ciutat, que passaria indiscuti-
blement per articular una moció 
de censura”, afirma l’exalcalde 
Xavier Garcia Albiol. Això sí, con-
sidera que hi haurien de ser els 
tres partits: “No contemplo cap 
escenari on no hi siguem els tres. 
Ha de ser un govern per portar 
cap a una transició de certa nor-
malitat, no polític”. Per això creu 
que han de cedir tots tres, però 
subratlla que no s’ha de perdre de 
vista que la representació del PP 
al Ple és molt superior que la dels 
socialistes o els taronges.

El risc per al govern, si fi nal-
ment la qüestió de confi ança no 
es supera, com és de preveure, és 
real, i l’alcaldessa n’és conscient. 
Tot i així, considera que “són uns 
bons pressupostos i mereixen una 
segona oportunitat”, i també re-
corda que l’oposició ha intentat 
articular dues mocions de cen-
sura sense èxit. Sabater assegu-
ra que vol “continuar confi ant en 
el PSC”, perquè “la seva aportació 
a la governabilitat de la ciutat és 
important i necessària”.•
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de Badalona

Amb la inquietud de promoure un mitjà de 
comunicació alternatiu d’àmbit local, ens 
vam aplegar ara fa un any un grup de per-
sones, procedents de diversos barris i mo-
viments socials de la ciutat. Vam decidir 

constituir l’Associació Cultural L’Independent de 
Badalona, amb l’objectiu de promoure un nou mit-
jà de comunicació a la ciutat, que refl ectís la realitat 
de tots els barris de Badalona i de totes les tradici-
ons culturals que hi conviuen. Un nou setmanari que 
hem anomenat “L’Independent de Badalona”, per re-
marcar la nostra voluntat de ser independents de les 
institucions públiques, dels partits polítics, del poder 
empresarial..., per a la qual cosa serà cabdal el suport 
dels socis i sòcies. Som, doncs, una iniciativa de la so-
cietat civil badalonina que vol donar veu als veïns i 
veïnes i al teixit associatiu de la ciutat.

També col·laborem amb iniciatives de la societat 
civil vinculades a l’economia social i cooperativa per 
fer realitat el setmanari. Comptem amb el suport fi -
nancer de la cooperativa de fi nances ètiques Coop57, 

a qui volem agrair la seva aposta pel nostre projecte 
de periodisme de proximitat. També són cooperati-
ves les que s’ocupen de moltes de les tasques necessà-
ries per elaborar la publicació i una empresa d’inser-
ció qui s’encarrega de la seva distribució. 

El nostre model de distribució es basa en la proxi-
mitat. Trobareu exemplars del setmanari a les boti-
gues i comerços del barri, als equipaments, a les bi-
blioteques, als centres cívics... dels diversos barris de 
Badalona. Tant el nostre model de distribució com de 
publicitat, són més al detall que a l’engròs. El nostre 
setmanari tindrà un nombre reduït d’anuncis -man-

tenir la independència editorial ens obliga a autoim-
posar-nos limitacions en aquest sentit-, però, en con-
seqüència, els que es publiquin seran més visibles.

Som conscients que mantenir la independència 
editorial i, alhora, garantir la viabilitat fi nancera 
del setmanari, no serà un camí fàcil. El que sí us po-
dem garantir és que ho intentarem amb determina-
ció i treballarem per demostrar-vos cada setmana la 
nostra voluntat de ser la corretja de transmissió, no 
del poder, sinó dels veïns i veïnes i del teixit social 
de Badalona. Volem fer periodisme a peu de carrer i 
situar les preocupacions de la ciutadania a l’agen-
da política de la ciutat. Volem posar el periodisme 
al servei de la transformació social, generar debats 
públics que promoguin els canvis que Badalona ne-
cessita, tenint en compte els punts de vista plurals 
de tots i totes les que en formem part. Per això, l’as-
sociació també promourà espais de debat més enllà 
del setmanari, als quals us convidem a participar. 
Esperem que ens acompanyeu en l’aventura que tot 
just ara comença!•

Un nou setmanari a prop teu

Opinió convidada
Irene Peiró, periodista i presidenta de l’Associació 
Cultural L’Independent de Badalona

“El nostre model de distribució es 
basa en la proximitat. Trobareu 
exemplars del setmanari a punts 
de tots els barris de la ciutat”
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Del paladar romà al 
paladar del segle XXI
Fa més d’una dècada que restaurants badalonins evoquen 
banquets romans sota el paraigües de la Magna Celebratio

en vuit àpats, mentre que a casa 
de l’Emperador, els sopars tindrien 
24 plats, que demostrarien el mà-
xim luxe. 

Com explicava el historiador 
Abel Marco, la vida en aquella 
època passava en un obrir i tan-
car d’ulls i “és important aprofi -
tar el moment quan encara estàs 
viu”. Entre les curiositats que des-
tacava està el del cas documentat 
d’una noia romana de la provín-
cia de Betúlia, que va ser enterra-
da amb 27 anys. Es va casar amb 11 
anys i va tenir set criatures. Només 
li va sobreviure una. Carpe Diem. 

Imagineu menjar llengües de 

paó reial farcides, talons de camell 
o lirons a l’ast per sopar? Aquests 
eren els àpats més populars entre 
les classes benestants. 

Els romans menjaven entre tres 
i quatre vegades al dia, que es di-
vidien en l’esmorzar (ientaculum), 
el dinar (prandium), el berenar 
(merenda) i el sopar (cena). Un so-
par que tenia l’aperitiu (gustatio), 
el primer i segon plat (prima men-
sa) i els postres (secunda mensa). 
Tots acompanyats de vi.

Per començar, els musclos amb 
comí, porro picat i vi blanc, amb 
garum. Però un garum adaptat al 
paladar d’aquest segle, en què s’ha 

“A les ciutats petites com Baetulo, els 
banquets consistien en vuit àpats, 
mentre que a casa de l’Emperador, 
els sopars tindrien 24 plats, per 
demostrar el màxim luxe”

Més d’una dècada barrejant 
gastronomia i cultura clàssica
Neró, Can Frai, La Sargantana i el 4 Pedres han 
estat els establiments participants d’enguany

Bunyols de formatge i pa dolç de Can Frai Foto: L. Martínez

Laia Martínez

Entrem al restaurant Can 
Frai i la sala és acollidora. 
Ens ofereixen un banquet 
d cuina romana adaptat a 
la nostra època. Aquí no 

ens estirem en bancs, no menja-
rem amb les mans. I és que si ens 
traslladéssim a la Baetulo romana 
i assistíssim a un banquet, l’esclau 
primer ens trauria les sabates i ens 
netejaria els peus. Després el no-
menclàtor ens presentaria a tots 
els comensals, que serien dones i 
homes. Els banquets romans, ca-
racteritzats pels seus excessos, 
permetien créixer socialment.

En el Restaurant Can Frai, com 
també a La Sargantana i el Neró, 
fan cada any aquesta recreació 
adaptada dels àpats que feien 
els romans benestants d’aquesta 
zona. En seria un exemple la Casa 
dels Dofi ns (visitable des de fa 12 
anys). Però abans de començar a 
degustar el menú, entrem en la fi -
losofi a i mentalitat dels romans a 
través de la presentació del his-
toriador del Museu de Badalona 
Abel Marco. En els banquets era 
essencial transmetre el caliu i bo-
nes sensacions, ja fos amb amics, 
família, negocis o, inclús, en cele-
bracions de festes d’aniversari.

A les ciutats petites com 
Baetulo, els banquets consistien 

Egunay es complien 14 edici-
ons de la Magna Celebratio, 
la celebració de la cultura ro-

mana de Baetulo per excel·lència, i 
des de fa quasi 10 diferents restau-
rants de Badalona es van voler im-
plicar en aquesta festa que barreja 
cultura i història, i a la qual també 
li van voler afegir la gastronomia.

El restaurant Neró és el més 
veterà en aquest viatge al passat. 
Ofereix aquest menú especial des 
de la primera edició de la Magna, i 
aquest any ha atès a mig centenar 
de clients. “En Joan Mayné ens ho 
va proposar el primer any: som un 
local proper al Museu, de cuina 
italiana...no ens podíem negar”. 
Van rebre unes nocions bàsiques 

de la cuina romana i des de llavors 
hi han participat, amb alts i baixos 
en l’acollida. Els darrers anys, ex-
pliquen des de l’establiment, està 
funcionant molt bé.

“Com a veïns del Museu, te-
níem clar que havíem de parti-
cipar plegats en esdeveniments 
com aquests”, expliquen des de La 
Sargantana, que fa prop d’una dè-
cada que hi participa. Tot i que en-
guany ho han hagut de susprendre 
al darrer moment per problemes 
tècnics, habitualment s’apropen a la 
trentena de comensals. Can Frai, lo-
cal que ens va acollir la passada set-
mana, atén a una quinzena de per-
sones cada Magna Celebratio, des 
que hi participa, ara fa uns sis anys.

A banda dels restaurants la de 
la cerveseria 4 Pedres, que elabora 
una cervesa especial amb reminis-
cències de l’època romana. Ho ha 
fet els darrers sis anys i aquest 2018 
ha vist la llum la Celia, una recepta 
pròpia d’Hispània. Per elaborar-la, 
van visitar jaciments a Numància 
i es van informar amb els experts 
historiados de la zona. N’han pro-
duït 500 llitres amb ingredients 
tan curiosos com fi gures, mores i 
mel, a més dels cereals. “Va comen-
çar com una prova i un repte i ha 
agafat força dimensió”, explica en 
David Moya, qui recorda que l’èpo-
ca dels romans va ser una dels pe-
ríodes de la Història on més es va 
excloure la cervesa.• Tonyina amb salsa de ceba i panses Foto: Neró Restaurant

fermentat fetge de peix, amb sal i 
plantes aromàtiques. 

Les llegums, les fruites i les ver-
dures eren productes bàsics en el 
menjar romà entre totes les clas-
ses socials, així com també ous de 
guatlla. En aquesta ocasió, els co-
mensals vam degustar carbasses 
a l’Alexandrina, pastanagues fre-
gides i anxoves fregides amb sal-
sa garum. 

Amb l’estómac ja mig ple, arri-
baven els plats principals. Llenties 
amb porros, celiandre picat, poli-
ol, menta, mel, garum i tants altres 
ingredients, i peix amb salsa ale-
xandrina. El peix complementat 
amb una mescla de garum, pan-
ses macerades en vi blanc, corian-
dre i pebre. Els excessos continu-
aven amb els postres. Un estil de 
“torrijas” anomenades coques de 
Santa Teresa ben untades amb mel 
i bunyols de formatge tancaven el 
menú de degustació romà. 

Si haguéssim estat en l’època 
romana, el banquet podria haver 
durat hores i hores. I tot, evident-
ment, acompanyat de diferents 
tipus de vins. Una cultura que 

ha aconseguit arribar fins a dia 
d’avui. Tant era l’excés de men-
jar com d’alcohol que a Pompeia 
hi havia quadres amb certs tipus 
de consells, com: “Si no saps beu-
re durant les festes, no surtis de 
casa”. Era important mantenir les 
formes i les normes de cada amfi -
trió. Però això no era pas un impe-
diment perquè molts dels comen-
sals acabessin ebris al final del 
sopar i, fi ns i tot, tal i com expli-
cava Abel Marco, alguns juguessin 
amb els pòsits que quedaven del vi 
a les copes, per veure qui els tirava 
més lluny. 

I qui s’atipava durant el sopar, 
disposava d’un recipient per poder 
vomitar i recuperar estómac per 
omplir-lo amb més àpats delicio-
sos. Però si el que volien era poder 
degustar el menjar més tard o amb 
diferents persones, els comensals 
obrien el seu mapa (tovalló gran), 
es guardaven la carn o els diferents 
plats del festí i així tenien resso-
pó. L’amfi trió, davant aquesta bona 
gesta, es fregaria les mans pensant 
en les bones crítiques que escolta-
ria pels carrers.•
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Les Seagull es juguen l’ascens a primera divisió per tercera temporada consecutiva Foto: Futfem.cat

El CE Seagull somia amb la 
primera divisió, que té a tocar
El club badaloní disputa per tercera temporada consecutiva la 
promoció d’ascens a la màxima categoria de futbol femení

Augusto Magaña

E l Club Esportiu Seagull vol 
convertir-se en l’únic equip 
de futbol de Badalona que 
competeix a la màxima 
categoria. De moment, ho 

tenen tot a favor seu per aconse-
guir-ho: aquesta és la tercera tem-
porada consecutiva que accedei-
xen als play-off per pujar a la Liga 
Femenina Iberdrola, la primera di-
visió de futbol femení d’Espanya. 
Amb 20 victòries, quatre empats i 
només dues derrotes, les badaloni-
nes han tancat la seva millor tem-
porada dels últims anys. “L’equip 
arriba molt bé, estem molt millor 
que els anys anteriors i crec que no 
ens fa falta res, només creure’ns-
ho i esforçar-nos”, explica la capi-
tana de l’equip, Alba Gordo.

Abans de fer realitat el seu som-
ni, però, les jugadores del C.E. 
Seagull hauran d’enfrontar-se al 
Club Deportivo Tacón, un dels 
equips favorits per pujar a la pri-
mera divisió. El conjunt madrileny 
té a les seves fi les dues jugadores 
que només fa uns mesos estaven 
competint a la Copa América amb 
els seus països i també altres dues 
que formen part de la selecció es-
panyola sub-19. L’entrenador de 
les Seagull, Jordi Ferrón, creu que 
han tingut “mala sort” en el sorteig 
de la promoció d’ascens i espera 
que no es repeteixi el desenllaç de 
la temporada passada, quan van 
perdre 1-3 a casa contra el Madrid 
C.F.F. “El Tacón és un equip amb 
un pressupost molt alt, amb una 
plantilla molt àmplia i que s’ha re-
forçat a l’hivern, encara que ana-
ven primeres”, assenyala Ferrón. 

La capitana de l’equip, però, no 
es deixa intimidar per l’alineació 
del Tacón. “A mi que em diguin que 

tenen jugadores internacionals em 
sembla molt bé, però també això 
s’haurà de veure al camp”, avisa. 
Les jugadores confi en en el treball 
fet durant tot l’any i també en el 
seu entrenador, que des de que va 
arribar a l’equip fa tres anys les ha 
portat a jugar-se l’ascens cadascu-
na de les tres temporades. 

Ferrón, de fet, és una llegen-
da a la ciutat: es va formar com 
a jugador a la Masia del Barça, va 
guanyar dues copes del rei amb el 
Zaragoza, una medalla de plata als 
jocs olímpics de Sidney 2000 i es 
va retirar el 2014 al club local, el 

C.F. Badalona. Però l’entrenador es 
treu la importància de sobre i as-
segura que l’èxit de les Seagull es 
deu només “al treball d’equip” i a 
que tenen molt clar les coses que 
han de fer. “Treballem amb molt 
d’ordre, els entrenaments són 
molt intensos i tot això és el que 
ens ha portat fi ns a aquests play-
off ”, ressalta l’entrenador, que té 
un únic objectiu en ment: pujar a 
les Seagull a primera.

La primera tanda de la pro-
moció d’ascens l’hauran de ju-
gar el proper 13 de maig a l’Esta-
di Municipal de Badalona, gairebé 
un mes després de l’últim partit 
de lliga. Gordo afi rma que aques-
ta estructura de calendari, molt di-
ferent al del futbol masculí, no les 
afecta, ja que l’aprofi ten per refor-
çar-se. Durant aquestes setmanes 

de descans i entrenaments, a més, 
han pogut recuperar també a al-
gunes jugadores que estaven lesi-
onades i no jugaven des del gener. 

Ferrón assegura que si acon-
segueixen pujar a primera divisió 
“seria, per a la ciutat, un cop defi -
nitiu per a que realment s’apostés 
pel futbol femení”. La capitana de 
les Seagull avisa que des de l’equip 
no es senten recolzades per la ciu-
tat, encara que ara hi ha molta més 
gent de la que havia fa uns anys als 
seus partits. Si pugessin a primera 
divisió, serà molt complicat per a 
les Seagull competir contra equips 
que dupliquen o fi ns i tot tripliquen 
el seu pressupost. “Nosaltres a ni-
vell de pressupost estem molt lluny 
d’equips com el Barça o l’Atlético de 
Madrid. Està clar que quan busques 
un ascens a primera divisió estàs 
competint per jugar contra les mi-
llors”, apunta Ferrón.

Per això esperen que amb l’as-
cens puguin aconseguir un major 
suport econòmic, tant de l’adminis-
tració local com de les empreses de 
la ciutat. “Crec que moltes vegades 
es parla molt més del que s’actua”, 
assegura Ferrón. A l’equip hi ha la 
sensació que necessiten molt més 
recolzament, tenint en compte que 
estan lluitant per representar a la 
ciutat a una primera divisió de fut-
bol. Aquesta seria, a més a més, la 
primera vegada des de que es van 
fundar fa vint-i-cinc anys que el 
club arribaria a la màxima cate-
goria. De moment i amb les eines 
que disposen, el CE Seagull vol po-
sar el nom de la ciutat al més alt 
de l’esport femení. “Badalona hau-
ria d’estar ja des de fa temps a pri-
mera, perquè portem uns quants 
anys que ens estem fent escoltar i 
estem donant una miqueta pel cul”, 
apunta, entre riures, la capitana de 
l’equip, Alba Gordo.•

“Ells poden viure del futbol 
i nosaltres, les dones, no”

A lba Gordo és migcampista, capitana i membre de la junta del 
C.E. Seagull. Amb només 26 anys, aquesta jugadora originaria 
de la ciutat és tota una institució a dins del club, on juga des 

dels 9. Divuit anys en els que ha hagut de dividir el seu temps entre 
els estudis —ara mateix estudia un grau en Criminologia—, el tre-
ball i el futbol femení. La jugadora assegura que ha rebut ofertes 
d’altres clubs, com el Barça o el Sant Gabriel, tots dos de primera 
categoria, però les ha rebutjat totes. “Sempre m’ha fet il·lusió pujar 
amb el meu equip, del meu poble. Porto tota la vida aquí lluitant 
per això”, explica Gordo.

Us sentiu recolzades per la ciutat?
Per la ciutat no.

I per qui sí, llavors?
Jo visc aquí al costat i hi ha un bar a baix de casa meva i ells sí que 
diuen “va, anem a veure a les nenes”. D’oïda a oïda va passant i és 
veritat que hi ha molta més gent ara de la que havia fa uns anys als 
partits. Però costa, només pel fet de ser futbol femení.

Creus que se li dona la importància sufi cient al futbol femení?
A veure... quan jo vaig començar el futbol femení no existia gaire-
bé. Llavors penso que ara mateix se li està donant, de mica en mica, 
la rellevància que li toca. Però no hi ha cap equiparació entre els 
nois i les noies. 

Quina és la principal diferència entre el futbol masculí i el femení?
Per exemple, jo estic ara com si estigués a una segona A i no cobro 
res semblant del que cobra un jugador de segona B, com els que es-
tan aquí al C.F. Badalona. Ells poden viure del futbol i nosaltres no. 
Jo estudio, treballo i visc. No puc fer res més.

Quines són les principals difi cultats del futbol femení?
Sobretot econòmiques i d’espai televisiu. Hi ha gent que només veu al 
Barça i al Madrid i al femení no el veuen. Ara volen donar-li importàn-
cia al fet de que les dones juguen als camps del Levante o del Màlaga 
i tot això. A mi ja em sembla bé que es jugui un partit de femení al 
Wanda Metropolitano, però es que haurien de ser tots o gairebé tots!.

Però tot i aquestes difi cultats, esteu contentes d’haver aconseguit 
el que heu aconseguit fi ns ara?
A veure, crec que arribar a on hem arribat ja és un èxit. Però aconseguir 
pujar a primera seria ja la cirereta del pastís, per dir-ho d’alguna mane-
ra. Estem preparades, tenim el nivell i podem donar molt més encara.•

L’apunt

La capitana del Seagull en una acció Foto: Futfem.cat

“L’equip arriba 
en un milor 
moment que els 
anys anteriors”
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Després de dècades 
liderant l’arqueologia del 
Museu de Badalona, Pepita 
Padrós està ara jubilada, 
tot i que no s’acaba de 
desvincular de la institució 
perquè continua fent 
recerca i difusió, per 
no perdre, diu, el fet 
d’explicar per tot arreu 
que Badalona té una ciutat 
romana. Aquest divendres 
serà la pregonera de les 
Festes de Maig 2018.

Javier Torres

Com portes la jubilació?
La porto bé perquè continuo fent coses. 
He deixat la gestió, que era el 90% de la 
meva feina, tot i que sempre havia tingut 
una petita parcel·la per fer-ne difusió.

Enyores alguna cosa?
Al principi feia molt excavació sobre el ter-
reny. Amb els anys vaig passar a fer gesti-
ons, i el contacte amb la terra sempre el 
trobes a faltar. Però la gestió, que pensava 
que seria mes feixuga, em va acabar apas-
sionant. He tingut la sort de fer la feina 
que m’agradava, i totes les vessants que he 
tocar m’han apassionat. Trobo a faltar el 
dia a dia del Museu, però continuo.

Va ser difícil introduir-te en aquest món?
Vaig començar a col·laborar al Museu l’any 
72. Al principi venia de manera voluntària, 
érem un grup petit, estudiants, amb ga-
nes de fer coses. Després tothom va anar 
agafant altres camins i jo vaig continuar. 
Al 77 em va sortir l’oportunitat d’entrar al 
Museu amb una petita beca. 

“A Badalona ens falta orgull ciutadà, 
no valorem el que tenim”

Pepita Padrós
Arqueòloga i pregonera de les Festes de Maig 2018

Pepita Padrós al Museu de Badalona Foto: Javier Torres

El fet de ser dona t’ha suposat algun pro-
blema?
Al món de l’arqueologia també hi ha mol-
tes dones, tot i que els llocs de responsabi-
litat sí que és cert que el nombre de dones 
disminueix. A més, tot el que envolta l’ar-
queologia, com ara l’urbanisme o l’arqui-
tectura, sí que són àmbits profundament 
masculins. Al llarg de la meva vida m’he 
trobat que era de les poques dones, és 
cert. Però també he tingut la sort que no 
he tingut mai cap problema, i això ho diré 
al pregó. Sempre he estat treballant en un 
món d’homes, però no m’he sentit mai re-
butjada ni rebuda amb prepotència. Estic 
contenta. Tot i que això no passa sempre.

Durant la majoria del temps, a les excava-
cions no trobeu més que terra...
Ens podem passar dies i dies excavant i 
només treien terra. El que passa que pots 
fer una troballa espectacular pel gran 
públic, com el cap de Bacus, però també 
pots trobar altres coses com trossets de 
ceràmica, que no són tan mediàtics, però 
et permeten determinar coses com l’ori-

gen o la data d’una capa de terra. Trobar 
una moneda, per exemple, és fascinant; 
pensa que tens a la mà una cosa que una 
persona va fer servir per pagar fa segles. 
La quotidianitat de les troballes és el que 
fa que nosaltres puguem interpretar les 
excavacions.

Quines troballes t’han quedat més grava-
des?
Me n’han quedat gravades dues. Una, el 
primer mosaic romà que jo vaig trobar 
personalment, que va ser el que estava al 
que ara és a la Casa dels Dofi ns, al 81. Allà 
ja s’hi havien trobat mosaics als anys 20 i 
s’havien portat a Barcelona, però un no-
més es va arrencar parcialment. Quan 
vam tornar a excavar, vam trobar l’altra 
part. Recordo que vam parar de seguida i 
ho fam difondre, feia dècades que no s’hi 
trobava res a Badalona. L’altra va ser el te-
atre romà, va ser un cop increïble, perquè 
hi ha dos teatres romans a tot Catalunya. 
 
Algun cop us quedeu amb ganes d’exca-
var més?

Normalment, quan hi ha una obra, exca-
ves les zones que aquella obra ha d’afec-
tar a nivell de subsòl, no excaves tot el so-
lar. De vegades és un espai petit, i d’altres 
més gran. Si trobes un mosaic sí que in-
tentaràs fer-lo sencer i preservar-lo, però 
pots trobar un tros de paviment, una pa-
red que segueix cap a alguna direcció, 
però tu no pots excavar més, i et quedes 
amb les ganes perquè si et deixessin, com 
a arqueòleg, tu excavaries fi ns al mar! És 
una de les coses que et costa més d’accep-
tar al principi, perquè no entens cap a on 
va o què era, i t’agradaria saber-ho. L’únic 
que pots fer és anar documentant i anar 
fent un puzle a mesura que vas excavant 
amb el pas dels anys.

Creus que Badalona valora el que té?
No massa. Des que vam obrir aquest sub-
sòl museïtzat, gent de fora queda sorpre-
sa del que hi ha, i de que no hi hagi una 
explotació o un coneixement més ampli. I 
és molt difícil, perquè se n’han fet i es fan 
campanyes de difusió. La gent no valorem 
el que tenim, i ens anem a fora a veure 
restes...i després ho veus i te n’adones que 
el que tens a Badalona li dona mil voltes. 
Això passa amb l’arqueologia i amb tot. No 
som massa conscients de les coses que te-
nim a casa, pot ser per la quotidianitat de 
veure-les cada dia.

S’ha fet sufi cient des de les institucions?
Jo crec que s’ha fet molt. Són molts diners 
el que s’ha invertit. Les excavacions i mu-
seïtzacions són molts diners. L’esforç de 
l’administració ha estat brutal. Has d’aca-
bar de trobar la manera que la gent et 
compri, i pot ser la gent t’acaba comprant 
més Barcelona o Empúries...per això fem 
incidència en que nosaltres podem ense-
nyar una ciutat amb diferents coses.

El fet que una arqueòloga sigui la prego-
nera ajudarà a canviar això?
M’agradaria dir-te que sí però no ho sé, ja 
es veurà divendres (riu). A Badalona ens 
falta orgull ciutadà...i jo crec que és un de-
fecte general de la societat, no només de 
Badalona.•

A peu
de carrer

de Badalona


