
Tot i que la festa de la Mare de Déu del Roser és antiquíssima i 
el seu record es perd en el temps, no és fins a mitjan segle XIX 
que es conserven els primers testimonis documentals sobre 
la seva celebració continuada com a Festa Major de Sarrià. 

Des de final del segle XVII, Santa Eulàlia era patrona oficial de la vila; la 
festa de Sant Vicenç era una altra de les fites indiscutibles del calendari 
religiós. Però van ser les festes populars a l’entorn de la festivitat del Roser, 
el 7 d’octubre, les que es van consolidar com la Festa Major de Sarrià: era 
la fita de les “diversiones populares”, segons les paraules emprades per 
l’antic Ajuntament de Sant Vicenç de Sarrià en la seva documentació oficial.

Al llarg de la seva història, la Festa Major de Sarrià ha estat un mirall de 
la societat local, tot reflectint les seves formes pròpies de lleure, cultura i, 
també, clima polític i institucional. Els ajuntaments de Sarrià i, a partir de 
1922, el de Barcelona van ser els encarregats de la seva organització formal, 
tot i que sempre amb la participació, més o menys destacada en funció del 
període històric, del teixit associatiu dels seus barris. 

Aquesta mostra, organitzada per 
la Taula d’Entitats de Sarrià amb 
la col·laboració del Districte de 
Sarrià-Sant Gervasi, proposa un 
recorregut inèdit i sorprenent 
per la història de la Festa Major 
de Sarrià a través dels seus 
documents originals, conservats 
majoritàriament als fons de l’Arxiu 
Municipal del Districte. 

FESTA MAJOR 
DE SARRIÀ
HISTÒRIA I TEIXIT ASSOCIATIU

Programa de la Festa Major de 1904. AMDSG

La colla L’espiga de Sant Cugat fotografiada durant la 
Festa Major de 1935. AFB Pérez de Rozas
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La Festa Major a les fonts 
documentals i a la premsa

El caràcter discontinu de les actes municipals de Sarrià des de final del 

segle XVIII fins a la primera meitat del XIX, i el seu caràcter eminentment 

administratiu, no permet resseguir a través dels registres oficials les 

celebracions populars a l’entorn de la festivitat de la Mare de Déu del Roser, 

que són els antecedents històrics immediats de la Festa Major de Sarrià 

contemporània. 

A partir de la dècada de 1840, amb la consolidació del sistema municipal 

espanyol, les actes de l’Ajuntament són cada vegada més exhaustives, però 

sense referències a la Festa Major. Malauradament, l’arxiu parroquial va ser 

destruït durant els primers dies de la Guerra Civil espanyola i, amb la seva 

desaparició, també la documentació que hagués pogut permetre reconstruir la 

celebració de la festivitat del Roser.

Les referències a la Festa Major de Sarrià apareixen de manera periòdica 

a la premsa barcelonina a partir, com a mínim, de l’any 1841. És gràcies als 

documents de les entitats locals, també, que sabem que ja l’any 1865, el 

Centre Sarrianenc aixecava un envelat per celebrar el seu ball de societat en la 

festivitat del 7 d’octubre. Les actes municipals, però, no en parlen. Sí, en canvi, 

de les mesures preses per fer front al mortífer brot d’epidèmia de còlera que 

castigava Barcelona en aquells moments.

“Los carlins s’atreviren a anar a festa major a Sarrià...”. 
Revista La Campana de Gràcia, núm. 201 (1 de febrer de 1874), p. 4. 
AHCB
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L’Associació ‘Amics dels Pobres’ 
de Sarrià i la Festa Major

D’ençà de la creació l’any 1881 de l’Associació d’Amics dels Pobres de 

Sarrià, la Festa Major també comptà amb la seva col·laboració pel que feia al 

lliurament d’ajuts als més necessitats. L’Ajuntament els hi concedia un ajut 

econòmic per a aquest fi i també per al finançament del funeral dels pobres. 

L’entitat va ser una iniciativa de l’alcalde Ramon Miralles.

La mateixa junta de l’Associació afirmava el 1905 que “fins a l’any 1881, 

l’Ajuntament va costejar ell sol la festa del Roser y a causa dels molts gastos 

a que han d’atendrer els municipis, va quedar reduhïda dita festa a tal mínima 

expressió, que bé pot dir-se que la Parròquia no prenia part a la Festa Major, 

puig ni tan sols l’Ajuntament assistia en Corporació a l’ofici”.  I afegien: “Aquesta 

entitat d’acort ab l’Ajuntament varen convenir celebrar junts ab el major brillo 

y lluhiment la festa del Roser, ab assistència de la Corporació Municipal y Junta 

de l’Associació, afeginthi ademés un funeral en sufragi dels pobres morts durant 

l’any. Ab la subvenció de 350 pessetes del Municipi, lo qu’es recull en la iglesia 

y les almoynes d’algunes persones piadoses, podien pagarse les 500 y pico de 

pessetas que per terme mitx venen a costar dites festes”.

Sense Miralles a l’alcaldia, les 

tensions entre l’Ajuntament i 

l’Associació es van començar a 

evidenciar durant els primers 

anys del segle XX, després 

de la renovació política de la 

corporació municipal. L’any 

1906 l’entesa entre les dues 

institucions, estable durant 

els anys de la Restauració, 

es trobava malmesa, fins al 

punt que la Junta de l’entitat 

afirmava que si no rebia la 

subvenció, “aquesta Associació 

[...] no tindrá altre recurs 

que celebrar les expressades 

festes ab tal modèstia que 

ab seguretat passaran 

desapercebudes per la majoria 

de vehïns d’aquest Poble”, es 

lamentaven. 

Carta d’invitació oficial de l’Associació Amics dels Pobres 
de Sarrià a l’alcalde de la vila, 1912. AMDSG

Arc monumental d’enramada, presidit per l’escut municipal de Sarrià, 
instal·lat a la plaça del  Consell de la Vila en el tombant dels segles XIX al XX. C.E. ELS BLAUS Autor desconegut
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A l’Arxiu Municipal s’ha conservat, de manera pràcticament íntegra, la 

documentació municipal produïda amb motiu de la Festa Major de Sarrià a 

partir de 1892. Any rere any, el desenvolupament de la Festa seguia, una 

programació similar que va anar incorporant, amb el pas dels anys, algunes 

modificacions com ara més dies de balls. 

L’habitual era que el primer dia de la Festa, puntualment a les dotze del migida, 

hi hagués un “repique general de campanas anunciando la fiesta al vecindario”, 

es llegeix al programa de 1892. Aquell mateix dia, a la tarda, es realitzava el 

lliurament de “limosnas consistentes en bonos de pan, carne y arroz”. Si el 

primer eren les campanes les protagonistes per anunciar la celebració, durant el 

segon dia prenien el relleu les salves de foc. “A las seis de la mañana gran salva 

de morteretes y tronada”. Poc temps més tard, la banda musical dels Tallers 

Salesians recorria el nucli urbà amb el seu cercavila, previ als oficis solemnes 

a l’església parroquial. Aquest era l’acte més assenyalat, amb l’assistència 

institucional de tots els membres de la corporació municipal, entre d’altres 

personalitats.

Posteriorment, al vespre, tenien lloc bona part dels actes lúdics populars que 

caracteritzaven la celebració. Entre ells hi havia, per als més petits, el joc de 

la cucanya a la plaça de Sant Vicenç, amenitzat per la banda musical; i per al 

públic adult, “la escogida y variada función lírico-dramática en el teatro del 

Círculo Sarrianés”. El tercer dia de la Festa tenia lloc novament un ofici religiós, 

al matí, en aquest cas “en sufragio de los vecinos fallecidos durante el año”. I 

a la tarda i al vespre tenien lloc els balls característics de la celebració, tant a 

l’envelat central com al “Círculo Sarrianés y demás casinos” i “salones de las 

sociedades recretivas, “, s’afirma. Un dels moments destacats de la jornada 

era el “disparo de un grandioso ramillete de fuegos artificiales, en la calle de 

Anglí frente al paseo de Sarriá a San Gervasio”. Els balls també protagonitzaven 

tota la última jornada de la Festa, durant la qual hi havia servei extraordinari 

de trajectes tant 

de les línies de 

tramvia com del 

ferrocarril. La plaça 

de Sarrià i el carrer 

d’Anglí eren els dos 

principals indrets on 

històricament es van 

aixecar els envelats 

de la Festa Major; 

posteriorment s’hi 

va sumar un altre a 

Pedralbes.

La consolidació del programa 
d’activitats de la Festa

Programa de la 
Festa Major 
de Sarrià de 1892. 
AMDSG
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La Festa Major de l’any 1897 va marcar, sens dubte, un punt d’inflexió en 

la història de la seva celebració i, de fet, en el conjunt de la història de la 

trajectòria municipal de Sarrià. Uns mesos abans, a l’abril, l’Ajuntament 

sarrianenc presidit per l’alcalde Miralles havia aconseguit sobreviure a 

l’agregació a Barcelona, tal i com sí havia succeït amb la resta de pobles del 

Pla amb l’excepció del d’Horta.

Aquella era la primera Festa Major d’un nou període marcat per les convulsions 

polítiques tant en l’àmbit local, com espanyol, tant a la pròpia península com 

a les colònies d’ultramar. Una de les novetats de la programació de 1897 va 

ser la “elevación de globos Montgolfier representando figuras grotescas”, a 

la llavors plaça de la Constitució (avui de Sarrià). Però aquesta no va ser la 

més destacada. La novetat va ser a celebració d’un “gran concierto vocal e 

instrumental en el entoldado de la plaza Mayor, por la sociedad Centro artesano 

La Violeta y la acreditada banda municipal de Barcelona”. Els beneficis d’aquest 

concert en què participava la banda de la capital catalana, l’Ajuntament de 

Sarrià els va destinar al sanatori que la Diputació i l’Ajuntament de Barcelona 

havien instal·lat a la “barriada” de  Sant Gervasi, tal i com era qualificat l’antic 

municipi en el programa de la Festa Major de d’aquell any. “Los productos 

íntegros del concierto [...] se destinarán [...] para la curación de heridos y 

enfermos procedentes de Cuba y Filipinas, a cuyo efecto el Excelentísimo señor 

Alcalde de la Capital ha cedido galantemente la banda municipal de la misma”, 

es llegeix en el programa.

No hi ha dubte que amb iniciatives com aquesta, coorganizades amb 

l’Ajuntament de Barcelona que mesos abans acabava d’agregar als pobles 

del Pla, el de Sarrià enfortia la seva personalitat institucional, amb l’aspiració 

d’establir una relació bilateral amb Barcelona.

1897, la Festa Major
de l’autonomia municipal

Programa de la Festa Major de Sarrià de 1897. AMDSG

27set-expo festa major v2.indd   527set-expo festa major v2.indd   5 29/9/21   17:0729/9/21   17:07



L’empitjorament de la crisi colonial espanyola l’any 1898 era del tot evident. 

I la Festa Major de Sarrià d’aquell any se’n va fer ressò, com no podia 

ser d’una altra manera. Novament la celebració era reduïda a la mínima 

expressió, amb el descontentament popular i de les entitats dels barris.

Durant la Festa Major de 1898, el nombre d’activitats es va reduir 

considerablement, incloent-hi també tradicional “la salva de morteretes” i 

l’espectacle de focs artificials central, que va ser suspesos. Un element destacat 

que van trobar a faltar els sarrianencs va ser el gran envelat de la plaça Major, 

que no es va instal·lar, com tampoc es van autoritzar balls particulars als carrers 

del barri i tampoc hi va haver serveis extraordinaris dels transports públics. 

Després de la celebració eufòrica de la festa de 1897 —la de la celebració de la 

preservació de l’autonomia municipal—, la de 1898 va ser una festa de mínims 

en plena crisi nacional. Poques setmanes després de la Festa Major de Sarrià, 

Espanya perdia definitivament la guerra de Cuba contra els Estats Units. No 

va ser la primera vegada que la Festa Major de Sarrià esdevenia un mirall nítid 

del context històric internacional, com tornaria a succeir l’any 1921 —l’any de 

l’agregació— amb motiu de la guerra espanyola al Marroc.

La crisi colonial espanyola 
de 1898 i la Festa Major

Esborrany del programa de la Festa Major de Sarrià de 1898,
amb les anotacions manuscrites originals sobre el programa de l’any anterior. AMDSG
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L’any 1901 Sarrià reinventava la seva Festa Major amb l’estrena del nou 

segle XX: la Festa Major de 1900 havia seguit el patró habitual dels anys 

anteriors i liquidava, efectivament, el segle XIX que quedava enrera.

El 20 de juny de 1901 per primera vegada uns veïns sarrianencs s’adreçaven 

en llengua catalana a l’alcalde del poble, Ramon Mirallles, per reivindicar la 

catalanitat de la Festa Major de Sarrià. 

“A fi de donar major lluhiment a la Festa 

Major d’aquest poble, hem projectat 

enguany la celebració d’uns Jochs 

Florals Sarrianenchs, en els que, a 

l’estil dels històrics de Barcelona, se 

concedeixin premis als millors poetes 

de la Fe, de la Pàtria y de l’Amor, 

ademés dels extraordinaris que per 

a altres temes atorguen diferents 

corporacions i particulars”.

El panorama polític i institucional 

s’havia capgirat de manera 

extraordinària i s’esperanova la 

dinamització cultural pregonada pel 

catalanisme polític: les festes majors 

n’eren una plataforma social molt 

assenyalada. Setmanes més tard del 

grup de veïns, el 18 de juliol, també ho feia Santiago Bosch, en nom del Centre 

Catalanista Sarrianench, amb seu al número 20 del carrer Major. Aquesta era, 

de fet, l’entitat al darrera de la iniciativa dels veïns. Ja havien aconseguit el 

suport de la Diputació de Barcelona, que els hi concedia el premi a l’”autor de 

la mejor relación histórica de los acontecimientos memorables ocurridos en el 

pueblo de Sarriá”. Els nous Jocs Florals de Sarrià van tenir lloc a l’envelat de 

la Festa Major a la plaça Major en substitució del concert vocal i instrumental 

instaurat pocs anys abans i que va ser reprogramat novament a partir de 1902.

Cap a la catalanització 
irreversible de la Festa Major

Pressupost de la Festa Major de Sarrià de 1901. AMDSG

Proposta veïnal de 
celebració dels primers 
Jocs Florals de Sarrià 
durant la Festa Major 
de 1901. AMDSG
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El setembre de 1902 Barcelona va celebrar la que probablement va ser 

una de les festes majors, la de la Mercè, més reeixides de la seva història 

recent, d’ençà del seu establiment oficial el 1871. No és una sorpresa que 

pocs dies més tard, a principi d’octubre, la Festa Major de Sarrià també es 

transformés com mai abans, en temps de l’alcaldia de Joaquim Vallet. 

En aquella ocasió l’Ajuntament va triplicar el pressupost que hi va destinar. A 

més dels actes tradicionals, es van multiplicar les actuacions de les bandes 

musicals per les places, es va duplicar la dotació econòmica al guarniment 

de carrers i fins i tot es va incorporar un nou reconeixement de caràcter 

discrecional: “También el Ayuntamiento se reserva conceder uno o más premios 

a la calle o calles cuyas diversiones populares reunan las mejores condiciones 

de originalidad y carácter típico de este país”, s’afirma al programa oficial de les 

festes. “Carácter típico de este país” que, sens dubte, evidenciava la voluntat de 

fomentar la catalanitat de les noves festes. Així ho va cridar pels carrers i places 

de Sarrià el pregoner municipal, Mateu Casanovas. 

La Festa Major de 1902 també es va convertir en el marc solemne en què 

l’Ajuntament va inaugurar la seva pròpia “Galería de sarrianenses distinguidos”, 

a imatge i semblança de la que l’Ajuntament de Barcelona havia creat anys 

abans a la Galeria de Catalans Il·lustres. L’any 1902 Sarrià va presentar “el 

retrato del malogrado don Jaime Piquet y Piera, cuyo acto tendrá lugar el 

día cinco a las 15 y media en el salón de sesiones de esta Casa Consistorial”. 

Gràcies al llegat el filàntrop Jaume Piquet després de la seva mort el 1896, 

l’Ajuntament repartia almoïnes entre els més necessitats a més de “premios en 

metálico por acciones meritorias y virtuosas”.

Jaume Piquet i la Galeria 
de Sarrianencs Distingits

Programes de les edicions de 1902 i 1903 
de la Festa Major de Sarrià. AMDSG
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L’any 1904, l’Ajuntament de Sarrià presidit per Carles Xiró Jordà va adoptar 

per primera vegada en la seva història el català com a llengua de la Festa 

Major. 

Durant la Festa Major de Sarrià de 1904 la cultura popular catalana 

protagonitzava bona part dels actes, tal i com es llegeix —encara en català 

prenormatiu— en el programa imprès: “Desde las quatre á las sis de la tarde, 

se ballarán sardanas, acompanyadas d’una reputada copla ampurdenasa á la 

plassa de la Constitució. A la mateixa plassa, y en lloch á proposit, hi haurá 

‘cucanya’ y s’hi aixecarán globos aereostátichs”. 

I encara n’hi havia més: “A las nou del vespre, gran concert pel ‘Orfeó Catalá’ 

á l’envelat de la plassa Major”. Era la primera vegada que el prestigiós Orfeó 

Català participava a la Festa Major de Sarrià. A més, “durant els dias de la festa, 

recorrerá els carrers de la població una comparsa de nanos que al só del fluviol 

[sic] tant contribueix á donar animació al vehïnat”, afegien.

1904: la Festa Major de Sarrià 
adopta la llengua catalana

Document manuscrit original del programa de la Festa Major de Sarrià de 1904, 
redactat en català. AMDSG
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De l’any 1907 es conserva, per primera vegada, el programa d’actes 

exhaustiu que feien uns veïns de Sarrià, pel seu compte, en el marc de la 

Festa Major oficial. Tot i que van demanar la col·laboració econòmica del 

municipi per sufragar-ho, l’Ajuntament va rebutjar la proposta. Es tractava 

d’un grup de veïns “de la barriada alta de este pueblo anexa a la plaza de 

Borrás”.

A partir de 1907 la Festa Major experimenta, però, una progressiva davallada de 

la seva vitalitat. L’Ajuntament reduïa els actes pràcticament només al lliurament 

de premis extraordinaris als alumnes (l’anomenada “Festa escolar de Sarrià”) i 

els ajuts econòmics del llegat de Jaume Piquer. Es continuava aixecant l’envelat 

de la plaça Major, tot i que cada vegada més amb el rebuig dels comerciants 

del mercat que hi tenia lloc habitualment, com també dels comerciants dels 

entorns. 

La decadència de la Festa Major també es plasmava en el retrat que l’històrica 

entitat del Centre Sarrianès dibuixava l’any 1912: “Siendo la Sociedad [...] la 

más antigua de la localidad, y en la que todos nuestros antepasados habían 

formado en su lista como socios, no siendo desgraciadamente así hoy en día, 

pues la misma casi está sostenida por la clase obrera, y deseando poder seguir 

la tradición en lo referente a las fiestas de la Fiesta Mayor y no poderla hacer 

por no permitirlo sus ingresos, ya que solo permiten cubrir las atenciones más 

precisas para su sostenimiento y funcionamiento”, afirmaven. Si no era amb el 

sosteniment econòmic municipal, l’entitat no podria participar a la Festa Major, 

“que de antaño se celebraban y que tanto realce daban a la población”.

La Festa Major de l’Ajuntament, 
les entitats... i els veïns

Avantprograma d’activitats organitzades pels veïns de la plaça de Borràs 
i entorns per a la Festa Major de 1907. AMDSG
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La consolidació definitiva
de la Festa Major

Amb Daniel Mota com a alcalde de Sarrià, el 1914 es celebrava una nova 

Festa Major caracteritzada per la consolidació definitiva. Tot i la instauració 

de la Mancomunitat de Catalunya, l’Ajuntament tornava a prescindir 

oficialment de la llengua catalana durant la celebració. 

L’envelat instal·lat a la plaça Major continuava sent l’epicentre de la 

programació de la Festa Major. Cada vegada més sobresortien en el programa 

les funcions teatrals que hi tenien lloc al seu interior, com també a la seu de 

la societat La Violeta. Es tractava, principalment, de sarsueles i monòlegs. 

Els tradicionals balls als envelats i a les entitats locals continuaven celebrant-

se pràcticament cada dia i en l’edició de 1914 també s’hi va afegir un gran ball 

infantil en què els participants eren obsequiats amb regals. L’últim dia de la 

Festa tenia lloc una “colosal batalla de confetti y serpentinas en el entoldado 

Centro Sarrianés. Terminada la batalla y repuestos todos los asientos tendrá 

efecto el último y espléndido baile de sociedad”, s’afirma al programa. A les 

places es van ballar sardanes i hi va actuar 

la cobla La Principal de la Bisbal d’Empordà.

 

A la Festa Major de 1914 tornà a celebrar-

se el gran festival atlètic que tenia lloc a les 

instal·lacions del Sarrià S.C. I novament el 

Barça participava al partit eliminatori de la 

Copa Sarrià, en aquesta ocasió contra el F.C. 

Català. El guanyador s’havia d’enfrontar a la 

final contra l’equip amfitrió, el Sarrià.

Comunicació de l’entitat Dansaires Barcelonins a l’alcalde de Sarrià 
amb motiu del concurs de sardanes de la Festa Major de 1914. AMDSG

Programa de la Festa Major de Sarrià 1914, celebrada poques 
setmanes després del bicentenari dels Fets de 1714. AMDSG
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L’octubre de 1921, l’any de l’agregació de Sarrià a Barcelona, l’encara 

Ajuntament de l’antic poble va acordar la suspensió del programa d’actes 

oficials de la Festa Major de Sarrià. El motiu no va ser el propi procés de 

liquidació institucional del municipi sinó la guerra espanyola al Marroc.

Les paraules que segueixen a continuació són les que donaven contingut a l’escrit 

oficial en què l’Ajuntament de Sarrià comunicava la suspensió de la Festa Major 

de 1921: “Este Ayuntamiento en consistorio del día 18 de agosto último estimando 

que la situación actual producida por los acontecimientos de África es la menos 

a propósito para expansiones de alegría, acordó que este año no se celebre la 

acostumbrada Fiesta Mayor y que en su defecto se abra una suscripción, que 

el Ayuntamiento ha encabezado con la cantidad de mil pesetas, destinada a 

auxiliar las familias de esta población, que económicamente lo necesiten, y que 

tengan algun hijo, hermano o esposo sirviendo en el ejército de Marruecos o 

bien que haya sufrido alguna perdida de sangre. Fue igualmente acuerdo invitar 

al vecindario en general a que tome parte a dicha suscripción, y de una manera 

especial a las compañías que prestan en Sarriá servicios públicos, para que 

destinen a dicha suscripción la misma cantidad, u otra mayor, que en anteriores 

años destinaban para contribuir a los gastos de la Fiesta Mayor.”

Era el 9 de setembre de 1921 i amb aquestes paraules es demanava de 

les companyies la seva contribució a la creació d’aquest fons econòmic 

extraordinari. L’alcalde es va dirigir a la Companyia Barcelonesa d’Electricitat, la 

Companyia del Ferrocarril de Sarrià a Barcelona, la Companyia General d’Aigües 

de Barcelona, l’Empresa d’Aigües Subterrànies del riu Llobregat, Lebon i Cia., i 

la Companyia General de Tramvies. La programació oficial de la Festa Major va 

ser cancel·lada, però els veïns i les entitats la van celebrar de manera privada, 

tal i com consta en diverses referències de la premsa contemporània.

La suspensió oficial de la 
Festa Major de 1921

Document mecanografiat original, amb esmenes manuscrites, 
de la comunicació oficial de la cancel·lació de la Festa Major de 1921. AMDSG
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A partir de 1922, amb Sarrià ja plenament agregat a Barcelona, la 

Festa Major continuà organitzant-se, tot i que durant els primers anys 

sempre va revestir un caràcter polèmic, especialment per als col·lectius 

antiagregacionistes, donat que la nova Festa Major era organitzada pel nou 

Ajuntament de Barcelona.

“Festa Major... festa de vergonya” era el titular del periòdic reivindicatiu Sarrià, 

del 23 de setembre de 1923, en què els redactors lamentaven del premi concedit 

a Francesc Cambó durant els Jocs Florals de la vila, “l’home funest que va 

posar-nos l’argolla al coll, l’opressor de la llibertat de Sarrià”, es llegeix. Els 

mateixos redactors afirmaven que “el general Primo de Rivera ha proclamat 

amb valentia que anava a establir un règim de justícia per tota Espanya”. 

S’havia instaurat, després d’un cop d’Estat amb el beneplàcit de la monarquia 

borbònica, la primera dictadura militar espanyola del segle XX.

La politització de la Festa Major de 1923 va ser extraordinària: “Mentres 

treballem per alcançar el dret de la vida futura del poble, celebrem la festa 

Major d’enguany amb alegria, per la mort política dels opressors de nostra 

llibertat”, afirmaven al periòdic Sarrià el 7 d’octubre de 1923, tot celebrant la 

supressió per les noves autoritats dictatorials de la vida política pública i la 

destitució de la corporació electa de l’Ajuntament de Barcelona.

Les activitats religioses durant la Festa va adquirir major protagonisme que en 

edicions anteriors, tot i que les activitats lúdiques del Centre Sarrianenc també 

es van mantenir, amb les funcions teatrals i els balls de societat. El Centre 

Tradicionalista, la Violeta i l’envelat de la Joventut Sarrianenca també acolliren 

funcions teatrals i els populars balls. I l’Orfeó de Sarrià interpretà sardanes. 

Per primera vegada des de l’agregació de 1921, les autoritats municipals van 

compartir protagonisme amb les judicials. La Banda Municipal de Barcelona va 

actuar en el marc de la Festa Major, amb una interpretació entre d’altres d’una 

marxa fúnebre de Chopin.

La Festa Major de la mà
del nou Ajuntament

“Después de la fiesta”, article del fiscal José L. Prat-Maignon al periòdic Sarrià, 25-10-1925. AMDSG
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Durant els anys de la Segona República, la Festa Major de Sarrià es 

diversifica socialment i experimenta l’irrupció irreversible de les entitats 

locals en la seva organització i difusió. La primera celebració republicana 

de la Festa va restaurar la pluralitat política i la participació ciuatades a 

través del moviment associatiu. 

El nou Ajuntament barceloní republicà garantia l’organització de la Festa però 

la confiava a les entitats: “Per iniciativa del Sr. Tinent d’Alcalde del districte III 

i dels regidors Srs. Amat i Escofet, s’han celebrat diverses reunions entre totes 

les entitats sarrianenques a les quals forem amablement invitats”, afirmava el 

Centre Excursionista Els Blaus al seu butlletí d’octubre de 1931. “Les reunions 

han tingut per finalitat única l’organització de la Festa Major, que enguany anirà 

a càrrec de totes les entitats, acoblades amb un bell esperit de convivència, 

per tal que esdevingui una vertadera festa popular”, afegien. En aquella reunió 

hi van participar el Casal Republicà Català, Acció Catalana, Ateneu de Sarrià, 

Centre Radical i Joventut Tradicionalista, el Centre Sarrianenc, La Violeta, 

Centre Aragonès, Casino Sarrià, Sarrià Esportiu, Junior F.C., Orfeó Sarrianenc, 

Obra Social i Cor de Catalunya, a més del propi Centre Excursionista Els Blaus. 

Gràcies al periòdic Crit coneixem en detall aquesta trobada: “El Ciutadà Escofet 

va exposar que l’Ajuntament de la ciutat havia destinat 1.500 pessetes per 

subvenir els festejos populars i que veuria amb gust que totes les entitats 

s’unissin per formar una comissió única que cuidés de les festes”, s’afirma.

Cal remarcar que durant l’organització de la Festa Major de 1931 es va debatre 

sobre la possibilitat de modificar el calendari de la celebració. Segons el 

periòdic Crit, “es feren propostes de posar-la a finals de juliol, a primers d’agost 

o a mig juny. Hi ha qui creu que la data més indicada és l’últim diumenge de 

juliol”, s’afirma.

La Festa Major republicana, 
una veritable festa popular

Número extraordinari de la revista Crit dedicat a la Festa Major de 1931. 
AMDSG
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Els Fets d’Octubre de 1934 i 
la Festa Major de Sarrià

La Festa Major de 1934, prevista per als dies 7, 8, 9 i 10 d’octubre, es va 

veure marcada per uns fets històrics extraordinaris: els Fets del 6 d’octubre 

de 1934. La vigília de l’inici de la Festa, el Govern de la Generalitat 

republicana presidit per Lluís Companys es sublebava contra el govern 

central de la República espanyola dominat per les forces polítiques de dreta. 

A Sarrià, s’havien autoritzat balls de sardanes durant la Festa Major a les places 

del Consell de la Vila, Gaspar Farreras (avui Pedralbes), Sant Vicenç i al carrer 

del Rosari, al barri de Tres Torres. L’Ateneu de Sarrià havia sol·licitat permís 

per instal·lar un envelat en els terrenys particulars al passeig de la Reina 

Elisenda. Al seu torn, Joan Brossa, veí el número 3 de la plaça del Consell de 

la Vila, demanava “aixecar l’envelat de la Plaça, com és costum i pràctica a 

aquesta localitat en la pròxima Festa Major, dies 7, 8, 9 i 10 d’octubre a la plaça 

de Sarrià”. Així li demanava directament a l’alcalde de Barcelona, Carles Pi i 

Sunyer, que el mateix dia que havia de començar la Festa Major de Sarrià era 

empresonat juntament amb altres regidors i el govern de la Generalitat.

La vigília de l’inici de la Festa tot estava a punt: els envelats aixecats, les 

festes i balls aprovades arreu del barri a instància d’entitats i particulars, el 

programa de balls de sardanes confirmat i les xurreries instal·lades a l’entorn 

dels epicentres de les places de Sarrià i del Consell de la Vila... Francesc Masip 

Bartolomé, del barri del Clot, havia aconseguit sense massa dificultats el permís 

per a instal·lar “la buñolería como todos los años por la Fiesta Mayor de Sarriá 

por 30 días [en la] plaza Mayor al lado de la iglesia”. No li van autoritzar l’espai 

que demanava al costat de la parròquia, perquè a una altra xurrera, Dolors 

Font, ja li havia estat adjudicat aquell punt estratègic; però sí que ho fes a 

l’alçada del número 55 del carrer Major: tenia permís per obrir-la el mateix dia 

6 d’octubre de 1934. Un altre dels atractius 

irresistibles per als més petits durant la 

Festa Major havien de ser els carrousels 

de cavallets infantils: “cavallets infantils 

i una barraca amb màquines o aparells 

automàtics per als dies de la vinenta Festa 

Major de Sarrià, en el lloc ocupat en anys 

anteriors”, afirmava el seu promotor, 

Pablo Valentini.

Sardanes a la plaça de Sarrià durant la Festa Major de 1935.
AFB Pérez de Rozas

Correspodència administrativa de la fallida Festa Major de 1934. 
AMDSG
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Durant els anys dramàtics de la Guerra Civil, quan la celebració fou 

suspesa, i els anys grisos de la postguerra franquista, es va accentuar 

el decliu de la Festa Major de Sarrià. Si bé és cert que a partir de la 

dècada de 1950 molt lentament la Festa Major de Sarrià recuperà part del 

protagonisme que havia tingut, el record de les celebracions populars i 

democràtiques quedava cada vegada més lluny en el temps. 

La Festa Major de 1953 marcà un abans i un després. Els Blaus van organitzar la 

que podem considerar una de les fites del procés de recuperació de la memòria 

històrica centenària de Sarrià de les dècades centrals del segle XX: l’exposició 

“Sarrià Antic”. És poc conegut, però l’entitat va rebre l’assessorament del 

llavors director de l’Arxiu Històric de la Ciutat, el carismàtic Agustí Duran i 

Sanpere, en la conceptualització de l’exposició.

L’any any 1965, la Junta Municipal del Districte feia esforços per reivindicar 

la vitalitat de la Festa Major del barri, en un sentit ben diferent a l’heretat 

de dècades enrera. “Se habla de la decadencia de la Fiestas Mayores sobre 

todo de las que se celebran dentro de las grandes ciudades y ello se debe sin 

duda a una apreciación errónea de lo que es la Fiesta Mayor”, afirmaven els 

responsables municipals. En un escrit titulat “Una Fiesta Mayor que no decae: 

las ‘Festes del Roser’ de Sarriá”, l’Ajuntament felicitava a la Comissió de Festes 

per la seva tasca. “Si por tal entendemos la acumulación de atracciones, 

tenderetes, ruido, animación y bullicio, quizás sí que podríamos apreciar una 

mengua de actividades en sitios donde todo el año hay fiestas, espectáculos 

y actos de calidad, pero no debe olvidarse que las Fiestas Mayores tienen su 

inicio en una conmemoración religiosa y tradicional y que los solemnes actos 

que las patrocinan e inician mantienen sin duda aquel relieve e importancia 

que tuvieron antaño”, afirmaven. Si la festa popular havia minvat, a ulls dels 

responsables de l’Ajuntament franquista, no ho feia la motivació religiosa que 

hi havia al darrera: “En este primerísimo aspecto las “Festes del Roser” con que 

Sarriá cada año se da cita en su Fiesta Mayor, no decaen ni decaerán nunca”, 

sentenciaven.

Una Festa Major malmesa 
per la guerra i la dictadura

Exaltació simbòlica del nou règim dictatorial durant la Festa Major de 1939. AFB Pérez de Rozas
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El periodista Horacio Sáenz Guerrero, director de La Vanguardia, va ser 

escollit com a pregoner de la Festa Major de 1972. A l’Arxiu Municipal del 

Districte s’ha conservat la seva intervenció íntegra, on feia una evocació 

al passat, amb cites de Gaietà Cornet i Mas i Joan Mañé i Flaquer, entre 

d’altres, per dibuixar el Sarrià d’abans de l’agregació de 1921.

La seva intervenció subratllava la naturalesa cultural i erudita dels seus centres 

d’ensenyament, la importància de la xarxa de transports col·lectius i el caràcter 

pioner de Sarrià com a destinació turística de qualitat per als barcelonins de 

la ciutat central. “Los sarrianenses no han querido jamás desprenderse de 

su pasado y lo han defendido con tenacidad”, deia. I finalitzava: “He puesto 

bajo la protección de la Verge del Roser el futuro de Sarriá porque tengo la 

certeza de que ella le protegerá como lo ha hecho con su pasado y con su 

presente. Probablemente por este motivo la Fiesta Mayor de la ex-villa tiene una 

significación y un valor que en medida considerable se está perdiendo, si no se 

ha perdido ya, en la mayor parte de las barriadas barcelonesas”. Aquesta visió 

restrictiva i conservadora del que era Sarrià pot ser considerada epigònica de 

tota una època, la del final de la dictadura franquista. 

Aquella era una Festa Major en transició, com tota la societat espanyola. Fins 

i tot mesos abans de la mort del dictador, el març de 1975 un grup d’entitats 

—entre les quals hi figuraven els centres excurcionistes Els Blaus i L’Àliga 

de Vallvidrera— s’adreçava al president de la Comissió de Festes de Cultura i 

Esports del Districte III, Francesc Altares. En el seu text afirmaven el següent: 

“Volem expressar públicament la nostra repulsa i indignació per la votació 

negativa del senyor Cañellas [regidor del Districte] a una assignació econòmica 

per a l’ensenyança de la llengua catalana”. Davant d’aquesta situació, els 

signants renunciaven a participar en algunes de les activitats impulsades per la 

Comissió de Festes del Districte.

La Festa Major de Sarrià
en transició

Circulars internes de l’Associació de Veïns de
Sarrià, dècada de 1970. AMDSG
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L’octubre de 1979, Sarrià celebrava la seva primera Festa Major d’ençà de 

la restauració de l’Ajuntament democràtic. La ciutat era una festa i les 

places i carrers del districte també van ser testimoni del nou esperit de la 

Barcelona popular. 

L’any 1981 hi va haver una participació destacada, entre d’altres, del Centre 

Parroquial i els C.E. Els Blaus, amb l’àmplia col·laboració de la Regidoria 

del Consell Municipal del Districte. En aquells moments els tres principals 

epicentres de la Festa eren les places de Sarrià, Consell de la Vila i Sant 

Vicenç, on hi havia balls de sardanes, gegants i capgrossos, sopars populars i 

projeccions de cinema a la fresca. Cada vegada més, també el carrer de Santa 

Amèlia esdevenia espai habitual de la festa. El programa d’aquell any també 

incloïa torneig de futbol i concurs de fumadors de puros, entre d’altres. Durant 

la Festa Major de Sarrià de 1981 també va tenir lloc un acte molt especial: l’acte 

de preinauguració del nou tren a vapor en miniatura al circuit del parc de 

l’Oreneta, impulsat pel Centre d’Estudis-Modelisme Vapor de Barcelona”. Era el 

4 d’octubre de 1981.

Durant els anys posteriors, la Festa es consolida i creix extraordinàriament. 

“El Regidor [Fèlix Amat i Parcerisa] parla de les festes majors del Districte i 

manifesta la voluntat, l’any vinent, de potenciar-les més com a manifestació 

tradicional de cultura popular”, es llegeix a l’acta de la sessió plenària del 

Consell Municipal del Districte III del 29 de setembre de 1983. El pressupost de 

la Festa es duplicava en els anys posteriors, a les portes de la designació de la 

Barcelona olímpica. Des de llavors, la trajectòria històrica de la Festa Major de 

Sarrià durant l’últim quart de segle és una història viscuda en primera persona, 

la crònica de la qual no només cal buscar-la en l’hemeroteca sinó també en els 

records personals de tots els seus participants.

La recuperació democràtica
de la Festa Major de Sarrià

Curses atlètiques simultànies a Sarrià, Sant Gervasi i les Corts 
durant la Festa Major de 1987. AMDC

27set-expo festa major v2.indd   1827set-expo festa major v2.indd   18 29/9/21   17:0729/9/21   17:07


