
Organitzen:

Col·laboració oficial:

Amb el suport de:

Exposició
Del 20 de juliol al 21 d’agost de 2017

Envelat del Bicentenari de la Festa Major de Gràcia
(Jardins de Salvador Espriu)

Aquesta exposició, 
comissariada per Josep Maria 

Contel, mostra l’evolució dels 
guarniments de Gràcia durant la 
Festa Major des de 1862, quan 
les veïnes i els veïns de la vila 
van començar a decorar carrers 
i places amb les enramades, fins 
avui, en què les ornamentacions 
s’han convertit en grans 
escenifacions que se superen any 
rere any. 

La Festa Major, que aquest 
2017 celebra el bicentenari, i els 
guarniments són el resultat de la 
feina d’un grup de persones, les 
festeres i els festers, que cada any 
construeixen un somni col•lectiu 
que omple carrers i places durant 
ben pocs dies però que es manté 
en el cor de la gent durant la resta 
de l’any.

Agraïments

Albert Balanzà, Amadeu Carbó, Jordi Cercs, Josep Fornés, Anna López, Pere 
Marquilles, Maria Mena, Eva Pallarès, Cristina Pérez González, Lluís Ubeda, Andrea 
Hernandez, Joan Sànchez, Xavier Tarraubella, Judit Bia, Dolors Martínez González, 
Dolors Làzaro, Família Olivé, Família Torras, Margarida Pedrós, Montserrat Torres 
Muñoz, Carla Carbonell, Neus Acien, Francesc Franco, Josep Maña, Francesc Melià, 
Josep Soteras, Sergi Font, Àngels Majó Rais, Josep Godall Pascual, Pepi Estivill, Joan 
Cullell i Verdiell, Montse Palomar Molins, Albert Caballero, Ferran Pons, Matie Torres, 
Lluís Bach Ventura, Quim Font, Oriol Vila, Ariadna Borras i Roig, Sergi Moriana, Agustí 
Codinach, Vicenç Sanclemente, Bertha Georgina Flores Mercado.

Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona, Arxiu Fotogràfic de Barcelona, Arxiu Municipal 
del Districte de Gràcia, Museu Etnològic de Barcelona, Museu de Cultures del Món de 
Barcelona, Institut d’Estudis Fotogràfics de Catalunya, Fundació Festa Major de Gràcia, 
Taller d’Història de Gràcia Centre d’Estudis. Associació Carrer Puigmartí, Comissió 
Festes Carrer Llibertat, Antiga Associació Carrer Josep Torres.
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De dalt a baix:

Festers del carrer de Francisco Giner treballant en el guarniment de 1951.
Reportatges Segura, Pepi Estivill.

Sopar de carmanyola al carrer de la Fraternitat de Baix, el 2015.
Josep Maria Contel, arxiu de JMC.

Festers de la plaça de la Vila treballant en el guarniment de 2015.
Sergi Moriana, fons de la Fundació Festa Major de Gràcia.

Veïnes i veïns del carrer de la Llibertat enllestint el guarniment la nit del 14 d’agost de 2016.
Josep Maria Contel, arxiu de JMC.

Sostre del carrer de Tordera, el 2004.
Oriol Vila, fons de la Fundació Festa Major de Gràcia.



Darrere la Festa Major de Gràcia i darrere els guarniments dels carrers i les pla-
ces s’amaga una cosa ben senzilla i tan antiga com la mateixa vila: la germanor. 
Veïns, amics i coneguts es troben durant molts mesos, en locals i matgatzems, 
amb una finalitat comuna: construir un guarniment.

Els guarniments tenen l’origen en les tradicions populars d’aquests indrets i ge-
neren un seguit de valors importants entre els festers, no tan sols perquè fan 
realitat un somni que s’han imaginat durant molts mesos i el construeixen per 
compartir-lo amb les persones que s’acosten a la festa, sinó també perquè la feina 
que fan es basa en la companyonia, perquè treballen plegats per materialitzar 
una il·lusió i donar sentit a l’esperit associatiu que les ha fet confluir en aquesta 
empresa.

El guarniment dels carrers i les places, que 
va començar a la dècada del 1860, no hau-
ria estat possible sense els festers. Els guar-
niments són una obra col·lectiva i ef ímera, 
fruit del grapat d’hores de moltes persones 
que les dediquen a aquesta activitat de ma-
nera altruista, que participen en una finali-
tat comuna que transmet valors de convi-
vència i veïnatge, uns valors essencials per 
a la societat que ha conviscut amb la festa 
durant tots aquests anys.

En el passat, la construcció del guarniment 
era a càrrec de floristes, guixaires, paletes, 
fusters, ferrers i altres persones d’ofici, ve-
ïns dels indrets que es guarnien. Avui en 
dia, nous oficis s’han afegit a la llista, com 
ara dissenyadors, dibuixants, informàtics, 
oficinistes…, que, juntament amb els veïns 
i les veïnes mantenen viva la festa.

La construcció col·lectiva i imaginativa de l’efímer
Les primeres notícies de 1862 que parlen dels guarniments dels carrers i les pla-
ces de Gràcia fan referència a les enramades, una ornamentació feta amb ma-
tolls i brancatges encaixats amb diferents classes de flors que es combinava amb 
garlandes de papers de colors. Amb el temps, també es van incorporar parts 
escenogràfiques als guarniments.

El que més va influir en l’elaboració dels guarniments fou el fet que a Gràcia hi 
havia un gran nombre de petits tallers de guixaires, fusters, paletes, ferrers, etc., 
en què treballaven els veïns dels carrers i les places que participaven en la festa, 
de manera que aportaven coneixements i estris a l’hora de muntar els guarni-
ments. Amb la desaparició d’aquests oficis de Gràcia i la incorporació de perso-
nes amb altres oficis feren que el guarniment prengués altres estils.

El tret diferencial de la Festa Major de Gràcia, és el 
guarniment dels carrers i les places, unes decoracions 
que al llarg del temps han passat de ser enramades de 
matolls, brancatges i flors a engalanaments més sò-
lids, més descriptius, més creatius.

Un canvi que es va materialitzar de mica en mica, de 
manera que alguns carrers van anar deixant enrere les 
enramades i les van substituir per decorats més rea-
listes i impactants, com ara el del carrer de la Frater-
nitat de l’any 1892, que va guarnir a partir de peces 
d’atrrezzo autèntiques, que escenificaven les Guerres 
Carlines.

Els elements bàsics que configuren el guarniment són 
les entrades, el sostre i altres com la il·luminació i el 
detall artístic. Que han de ser coherents amb el con-
junt artístic i temàtic que es construeix.

Vermut de germanor al carrer de Maria, el 1950. 
Josep Barrillón Paradell, fons de Núria Barrillón Pi.

Festers de la plaça de la Vila treballant en el guarniment de 2014.
Sergi Moriana, fons de la Fundació Festa Major de Gràcia.

El carrer de Francisco Giner, el 1934.
Autoria desconeguda, AMDG, col·lecció del CEG.

Veïns del carrer de Coello —avui, St. A. Ma Claret—, entre Bailèn i el passeig de Sant Joan, el 1915.
Autoria desconeguda, AMDG, col·lecció del CEG.

L’art de guarnir 
el carrer

El guarniment

Els valorsEls festers

Festers del carrer de la Fraternitat de Dalt 
treballant en el guarniment de 1935.
Josep Barrillón Paradell, fons de Núria Barrillón Pi.

Veïnes del carrer de 
Joan Blanques de Baix 
enllestint el guarniment 
del carrer la nit del 
14 d’agost de 2014.
Josep Maria Contel, arxiu 
de JMC.

El carrer de la Fraternitat de Baix. 
Josep Maria Contel, arxiu de JMC.


