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NO és NO

“

”

De festa,
respecta

“

”

La festa i la nit no són excuses,

actua contra les
agressions sexuals,
sexistes i LGTBIfòbiques!

Què fer davant
d’una agressió?
• Si és una emergència
sanitària o policial,
truca al 112
• A la nit, per Les Santes, ves
als punts informatius
• Durant el dia i la resta de
l’any al Centre per
a la Igualtat i Recursos
per a les Dones (CIRD)
c. de Cosme Churruca, 88.
Telèfon 93 702 28 12

Cent
entre per a
la Igualtat i
Recursos per a
les Dones

• Si veus una agressió,
no siguis còmplice:
actua, dona suport
i rebutja-la

PUNTS INFORMATIUS
(Aquest horari pot tenir canvis
amb l’evolució de la pandèmia)

Del 24 al 29 de juliol.
De 22 a 1 h

www.mataro.cat
@igualtatmataro
@igualtatmataro
@matarocat

PUNT PLATJA DEL VARADOR
(Port)

PUNT PARC CENTRAL

(Camí de la Geganta amb av. del Corregiment)
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Benvinguda
ILURO | Prèvia

Retrobem-nos
amb Les Santes!

Opinió:
Bernat López

Ha arribat l'hora. Aquest any, sí! Sabem que
Les Santes 2021 no són les de sempre; i que

estàtic del desitjat. Però crec que és sensat
demanar respecte i suport per a tots els col·

l'augment dels contagis i la sobtada gravetat

lectius de colles, artistes i tècnics i tècniques

de la situació epidemiològica ens ha de fer
pensar a tots en el bé comú. Cal ser respon·
sables i, sobretot, empàtics amb la totalitat

municipals que s'han 'trencat el cap' per orga·

d'un sector sanitari que no es mereix treballar

convivim. Són moltes hores d'assajos, de fer i

permanentment en un context d'ansietat i pre·

desfer... En definitiva d'assaig i error. Així que

carietat, a causa de la saturació del sistema.

un 2020 amb Santes de ple dret. Tots sabem

intentem gaudir d'aquells elements que ens
traslladin a Les Santes de sempre i deixem
de banda l'hostilitat, almenys per uns dies.
Vibrem amb el 'Fot-li foc', emocionem-nos
amb l'acte sorpresa 'Únic. Balls, sons i emo·
cions', creem un bon clima pels balls de les
colles i la gegantada i cantem al ritme dels

que gaudirem d'un programa adaptat, amb

concerts i dels castells de focs. En definitiva:

limitacions i dotat d'un caràcter molt més

tornem a sentir Les Santes! ■

Mantenint aquesta actitud de responsabilitat,
però, crec que tots ens mereixem iniciar el
viatge que ens faci reconnectar amb la Festa
Major. Serà només el principi; l'inici d'una ruta
d'esperança que, esperem, ens condueixi a

nitzar unes Santes atractives dins del cinturó
de restriccions amb el qual ara mateix tots

| ENQUESTA
RESULTATS ENQUESTA: CALDRIA RECUPERAR
L'ÚS OBLIGATORI DE LA MASCARETA A TOT
ARREU? SÍ (60%) | NO (40%)
LES SANTES SÓN EL MILLOR QUE TÉ MATARÓ?
SÍ | NO

EN POSITIU

Vota a l'enquesta del
nostre twitter: @ilurorevista

EN NEGATIU

Les Santes tornen al carrer

Desperfectes al paviment de Santa Anna

Després d'un 2020 plagat de restriccions, Les Santes
del 2021 suposen el primer pas per començar a recu·
perar la Festa Major de sempre.

Algunes de les rajoles noves posades a Santa Anna
i la Riera ja presenten desperfectes. Recordem que
l'obra es va iniciar el passat març.
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Salutació
ILURO | Prèvia

Celebrem i gaudim,
però amb seny
Les Santes 2021 són singulars i ajustades al moment que estem vivint. Ens trobem en una situació pandèmica que ens obliga a tenir
en compte com ens relacionem, què fem i com ho fem. En aquest
context hem programat uns actes diferents, excepcionals i a voltes
únics amb la voluntat de fer reviure l'essència "santera" als ciutadans i ciutadanes de Mataró i defugint d'aquells actes multitudinaris que tant agraden.
La Ruixada, els correfocs, les cercaviles o el Desvetllament bellugós
no els podem fer en aquesta edició. Però sí que tindrem concerts,
cultura popular (amb les figures i les colles institucionals) i espectacles diversos. S'han posat a disposició més de 80.000 entrades per
als diferents escenaris repartits per la ciutat, amb reserva prèvia, per
gaudir-los d'una manera segura: amb control d'aforament i públic
assegut i tenint en compte totes les mesures sanitàries necessàries.
Aquests dies de festa i celebració no ens poden fer oblidar la responsabilitat que tenim en l'evolució d'aquesta pandèmia, per això
us demano que gaudim amb seny i amb l'esperança que Les Santes
2022 tornin a ser les habituals.
Tot i la il·lusió per celebrar la nostra Festa Major, no puc oblidar a tots
aquells mataronins i mataronines que ho estan passant malament,
per temes de salut o econòmics. Un record sentit.
Glòria a Les Santes!

■

David Bote Paz
Alcalde de Mataró
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12 nous trams
de carril bici
per una mobilitat
més sostenible i segura

Des del 19 de juliol

Rda. Barceló

Camí Ral

T1
T2
T3

Durada prevista de les obres
de juliol de 2021 a març de 2022

T7

www.mataro.cat/mobilitat

@matarocat I Ajuntament de Mataró
I Telèfon d’Atenció Ciutadana 010 gratuït
De dilluns a divendres de 8 a 19 h,
900 859 009 des de fora de Mataró

í Ra

Tram nou
en projecte

Iniciem les obres de construcció
de l’anella ciclista de Mataró per
millorar i interconnectar la xarxa
de carrils bici de la ciutat fins
arribar als 15 km

MÉS INFORMACIÓ I AFECTACIONS AL TRÀNSIT

Cam

T4
T5
T6

Carril bici
existent

l

Carril bici existent
sobre vorera

Rda. d’Alfons X El Savi - Camí de la Geganta
Pl. de Granollers - Pl. de Serra i Xifra
Camí del Mig
Pont de la riera d’Argentona
Jaume Isern - Argentona
Camí del Mig - Miquel Biada
Enric Prat de la Riba
(Floridablanca - Alfons X El Savi)

Porta Laietana - La Rambla
T9 Via Sèrgia
T10 Camí Ral (Floridablanca - Rda. de Cervantes)
T11 Rda. Prim - Rda. de Barceló
T12 Pl. d’Alfred Opisso
T8

Pla de Mobilitat
de Mataró
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ILURO | NOTICIES

El Maresme i el Barcelonès Nord fan
una aportació al PIB català del 7% |

Notícies
PIMEC proposa un gran pacte
pel desenvolupament inclusiu
i sostenible al Maresme

Les
declaracions
del president
de PIMEC

Ciutat: Bernat López

PIMEC, la patronal de petita i mitjana empresa de
Catalunya, proposa un gran
pacte pel desenvolupament

inclusiu i sostenible a Mataró
i al Maresme que contempli
el reciclatge i el cicle aquàtic, vinculat a l'activitat

econòmica i empresarial i
amb els màxims consensos. Així ho ha expressat la
patronal durant una visita
institucional del president
de PIMEC, Antoni Cañete,

PENSAR EN PETIT
PER FER CRÉIXER L'ECONOMIA

al TecnoCampus. Cañete ha

Durant la seva visita a Mataró, Antoni Cañete ha tornat a
fer una crida a les administracions públiques per resoldre
tots aquells problemes que perjudiquen la viabilitat de
les pimes. "Els governs han de legislar pensant primer en
els petits i prioritzar els fons europeus Next Generation
cap a les pimes amb projectes de digitalització i sostenibilitat", ha reclamat ■

tubre, on ha cridat a participar

anunciat un gran acte d'activisme empresarial el 21 d'oca totes les pimes i les persones autònomes de la comarca. Des de PIMEC també s'ha
destacat que el Maresme i
el Barcelonès Nord fan una
aportació al PIB català del 7%
amb un teixit productiu on
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els serveis representen el 67%

i el Barcelonès Nord: l'acció

seguint el traçat de l'auto-

(dels quals comerç, hoteleria

pel clima, l'educació i recerca,

i restauració aporten el 53%)
i on el nombre de pimes industrials és del 18%.

i el creixement econòmic in-

pista, amb una estació nord
amb connexió a un tren or-

clusiu". Seguidament, ha po-

bital Mataró-Granollers, amb

sat alguns exemples d'acci-

connexió R8-Cerdanyola-

ons concretes que es podrien

Universitat Autònoma, que

Tres grans eixos

dur a terme, com la millora de

En la seva intervenció, el pre-

la xarxa elèctrica per avançar

també connecti el Vallès
amb el TecnoCampus. En

sident de PIMEC Maresme –

en la transició energètica i la

Barcelonès Nord, Joan Pera,

descarbonització, amb punts

ha dit sobre el gran pacte de

de càrrega per vehicles elèc-

relació a l'educació, Pera ha
reivindicat la urgència d'incorporar més ajuntaments i

col·laboració publico-privada

trics en polígons industrials i

entitats locals al programa

pel desenvolupament inclu-

aparcaments públics en esta-

de beques per estudiants

siu i sostenible que "aquest

cions de rodalies. També en

acord hauria de centrar-se en

matèria d'infraestructures, ha

del TecnoCampus i de crear nous programes d'ajusts

tres grans àmbits especialment sensibles al Maresme

proposat desplaçar la via del

econòmics per Formació

tren al seu pas per Mataró

Professional ■
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Els graus de salut fan
créixer la demanda per
estudiar al TecnoCampus

L'experiència
d'estudiants
internacionals a
Mataró

Ciutat: Bernat López

Les sol·licituds per estudiar
a TecnoCampus en primera
preferència han augmentat
un 3,4% respecte del curs anterior. Destaquen els estudis
de l'àmbit de la salut, amb un
increment d'un 14,9%, i especialment les peticions per
cursar els Graus d'Infermeria

Les sol·licituds en primera preferència han augmentat un 3,4% |

i Fisioteràpia. El primer presenta un augment del 69,6% pel

igual. Hui destaca l'increment

de la demanda pel Grau d'En-

que fa a les sol·licituds d'ac-

d'un 34,5% per cursar el Grau

ginyeria Informàtica i Sistemes

cés. El segon, un augment

en Màrqueting i Comunitats

d'Informació (un 95,6%). Un to-

d'un 33,3%. Pel que fa als graus

Digitals. En l'àmbit de les en-

tal de 913 estudiants han estat

de l'àmbit d'empresa, la de-

ginyeries, els videojocs i l'audi-

assignats al TecnoCampus en

manda s'ha mantingut molt

ovisual hi ha un gran augment

el procés de preinscripció ■

Els delictes a Mataró cauen un
11,7% durant el primer semestre

Amplia la
notícia al web

Ciutat: Bernat López

El total de delictes comptabilitzats a Mataró durant la
primera meitat de l'any han
estat 3.710, un 11,7% menys
(prop de 500) que en el mateix
període del 2019, segons dades presentades pels Mossos
d'Esquadra. Al mateix temps,
també s'ha augmentat l'eficàcia de les accions policials:

El total de delictes durant la primera meitat de l'any han estat un 11,7% menys |

el percentatge d'infraccions

més proper a la realitat. La

3.082), contra les persones

resoltes ha augmentat fins al

(-5,6%, de 411 a 388), contra

rar les dades del període de

disminució dels delictes totals es pot percebre en una
baixada de gairebé totes les

2021 amb les de l'any 2019 per

tipologies penals: contra el

obtenir un resultat evolutiu

patrimoni (-13,7%, de 3.571 a

28,7%. S'ha optat per compa-

la seguretat viària (-9,5%, de
105 a 95) i, per últim, contra
la salut pública (-31%, de 29
a 20) ■
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70 agents de la Policia Local
dedicats a Les Santes

Llegiu el
comunicat
íntegre de les
colles

Ciutat: Bernat López

La Policial Local i els Mossos
d'Esquadra posaran en marxa un dispositiu especial per
fer complir les mesures antiCovid-19 i el toc de queda un
cop acabin els actes del vespre durant Les Santes 2021. La
Policia Local comptarà amb
una dotació de fins a 70 agents
(50 nit / 20 tarda) específicament dedicats a la festivitat.
Els Mossos reforçaran el servei
ordinari nocturn i les unitats
de reforç (ARRO).
Castell de Focs

Es tallarà el front litoral entre les 21 i la 1h |

dimensió diferent. La pirotècnia es llançarà des de 4 punts
diferents de la ciutat perquè

de vianants i vehicles al front
litoral, entre les 21 i la 1 h de la
matinada. Es demana a la ciu-

Un dels actes clàssics de
Santes, el Castell de Focs

es pugui veure des de totes les

tadania vegi l'espectacle des

zones. A més, la Policia Local i

de balcons i terrasses particu-

del 27 de juliol, adquireix una

els Mossos tallaran els passos

lars per evitar aglomeracions ■

LES COLLES S'OPOSEN AL COBRAMENT D'1 EURO
L'Assemblea de Colles Institucionals de Mataró s'oposa al cobrament d'1 euro per entrada
als actes de Les Santes. Així ho han expressat en un comunicat conjunt signat per totes,
a excepció de les colles de l'Àliga i els Grallers de la Momerota. Demanen "la retirada
immediata del cobrament d'un euro ", reivindicant que la mesura "genera una barrera
econòmica i tecnològica molt gran" ■

L A P R I M E R A R E V I S TA D I G ITA L

LES SANTES AL NOSTRE WEB
ENTRA A WWW.REVISTAILURO.COM
GAUDEIX DE TOTS ELS CONTINGUTS
DE LES SANTES A L'INSTANT
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La capa creada per Nefer Rovira
incorpora nous elements |

Reportatge
Les Santes són ben vives: el retorn de la festa major
Les Diablesses de Mataró encaren unes Santes amb
limitacions, però amb la il·lusió d'estrenar nova capa
Text: Bernat López

L

'estiu de 1985, la nostra ciutat va viure la

sentiment Santero. Tot i que en format adap-

primera flama encesa per les Diablesses

tat, les Diablesses de Mataró reapareixen en

de Mataró. El 25 de juliol de 2020, la
colla institucional mataronina celebrava el

la present edició de la festivitat; i ho fan d'es-

seu 35 aniversari. Aquell dia, el regal més

dissenyada per l'artista mataronina Nefer

desitjat no va arribar. La suspensió de Les

Rovira, creadora autora del primer vestuari
de les Diablesses. "Vam demanar a la Nefer

Santes 2020 va deixar un dels grans símbols de la Festa Major sense sortir al carrer;
sense fer delectar el públic amb les millors
flames mai vistes. Ja ha passat un any, i ha
arribat el moment de recuperar el més pur

trena. La colla es vestirà amb una nova capa

una remodelació de la capa i el cert és que va
agafar l'encàrrec amb moltes ganes. Podem
dir que ara tenim un disseny del segle XXI",
afirma Meritxell Filbà, membre de la colla.
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Tot i que en
format adaptat,
les Diablesses de
Mataró reapareixen
en la present
edició de la festivitat

Gaudeix del
reportatge
en vídeo

Un disseny que enamora

manté elements del passat com la sargan-

Malgrat que a les Diablesses els hauria en-

tana, associada a la calor i al Mediterrani; les

cantat estrenar el seu nou vestuari en unes
Santes sense limitacions, la realitat és que el

serps, símbols de la Terra i de la sensació
de por i les flames, element identificatiu

disseny brillarà en qualsevol escenari ima-

de les Diablesses. Com a principal novetat,

ginable. La capa creada per Nefer Rovira

Rovira ha decidit incloure un atrevit disseny de maduixes incorporat als laterals.
"Les maduixes fan referència al Maresme
i ens aporten un toc més local i alegre",
exposa Meritxell Filbà. Però les innovacions de la capa no s'aturen aquí. Enguany,
el públic mataroní podrà identificar dos
dissenys diferents de llunes al capdavant
de la vestimenta de les Diablesses. "Una té
un posat més simpàtic i l'altra mostra un
rostre més dolent, expressant la part més
Diablessa", ens exposen des de la colla. Qui
també ha jugat un paper important en la
confecció de les capes ha estat la modista
mataronina Anna Rodón, qui ha format part
de l'equip que ha treballat en el projecte

Les Diablesses tornaran a brillar en aquestes Santes |

del nou disseny "durant prop d'un any".

➜
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El disseny d'actes nous i les escasses opcions d'assaig no han aconseguit trencar el positivisme de la colla |

Santes des de zero

les comissions que s'han creat,

Durant la visita feta per la

per tota la qüestió del ves-

podrien fer", valora Meritxell
Filbà. "Tot i que el públic té

Revista Iluro a Can Marfà, lo-

tuari... Celebrar unes Santes

unes expectatives i que nosal-

cal social de les Diablesses de

que se surten del guió im-

tres ens encanta córrer i sen-

Mataró, vam poder comprovar

plica això, però estem molt

tir la connexió amb la gent,

l'enorme quantitat de feina

il·lusionades", valora l'Helena
amb un somriure.

estem contentes per, com a
mínim, poder tocar foc i cremar", ens comparteix l'Hele-

adaptades a la pandèmia. "Ha

Il·lusió que no es perd

na Molinos. Les Diablesses de

estat difícil. Portem treballant

El disseny d'actes nous i les

Mataró, amb capa nova, ho

des del gener, quan el con-

escasses opcions d'assaig
no han aconseguit trencar

donaran tot "perquè l'exhibició

el positivisme de la colla. Les

transmetre a tots els mata-

Diablesses de Mataró tornaran

ronins i mataronines "les ga-

a brillar en aquestes Santes

nes de tornar a veure unes

llant molt més que en anys

2021, fent-nos emocionar amb

Santes de plena rauxa". "La

anteriors", reconeix Helena

esdeveniments com el 'Fot-li

Molinos, membre de la colla

foc' i l'espectacle 'Únic. Balls,

nostra idea és generar il·lusió
per l'any vinent poder anar a

institucional. "Han estat uns

sons i emocions'. "Crear actes

totes. Aquestes Santes són

mesos molt intensos, sobretot pel que fa a les reunions.

nous ens ha dut molta feina,

el punt de partida del 2022.
Us esperem!", traslladen des

N'hem tingut moltes amb cul-

fer un pas endavant malgrat
desconèixer si les Santes es

que ha realitzat la colla per
fer realitat aquestes Santes

text del coronavirus era molt
complicat. No es veia la llum
i el cert és que ho hem preparat tot des de zero, treba-

tura, internes de la colla, amb

però vam veure clar que calia

surti el millor possible" i per

de la colla. Fora, salut i foc,
Diablesses! ■
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L'acte neix d'una pluja d'idees de les colles i on la funció de Llibert Fortuny s'ha basat en fer el guió |

Llibert Fortuny: creant noves Santes
Ens endinsem al món creatiu d'en Llibert Fortuny, creador d'un dels actes centrals de Les Santes 2021
Aquest any Mataró tor-

més importants de la Festa

Balls, sons i emocions' era

na a connectar amb Les

Major. Durant la conversa,

esdevenir un espectacle

Santes. Serà una Festa

la paraula "il·lusió" es repe-

"participatiu", on totes les

Major adaptada a la realitat actual, però feta amb

teix de forma constant. "Jo

sensibilitats de la cultu-

no coneixia Les Santes al

ra popular de Mataró s'hi

el mateix amor de sempre;

detall i he gaudit molt pre-

vegin representades. "El

amb ganes de viure jor-

sentant aquesta proposta

procés creatiu comença

nades de rauxa i de pura

conjunta. Realment, l'ac-

al gener, on fem entrevis-

cultura popular. Enguany,

te neix d'una pluja d'idees

un dels actes centrals de
Santes serà l'espectacle

de les colles i on la meva
funció s'ha basat en fer el

tes prèvies amb les colles
per presentar el projecte.
Al principi algunes tenien

'Únic. Balls, sons i emoci-

guió. Les Santes són una

dubtes de celebrar unes

ons', gestat entre les colles

festivitat molt consolida-

Santes diferents, però al

de Mataró i el músic i crea-

da; com ha de ser. Però

final tothom ha vist que

dor Llibert Fortuny. Visitem

necessitem fer una festa

calia fer un pas endavant.

l'artista al seu estudi per

adaptada per no estar dos

S'ha respirat un ambient

conversar sobre com ha

anys sense respirar l'ambi-

estat el procés de cocció

ent que s'hi genera", valora

d'unió molt bonic entre
totes elles", celebra en

d'un dels esdeveniments

Fortuny. L'objectiu 'd'Únic.

Llibert.
15
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Els detalls més íntims de l'acte 'Únic. Balls, sons i emocions' són gairebé 'secrets d'Estat' |

Sorprès per la passió

màgia; això són Les Santes",

aproximar la festa a la gent.

Fortuny, un geni del saxo,

La política bàsica del corona-

nat" a qui li encanta "generar

afegeix el creador. Fortuny
ha intentat "donar forma" a
una festa "eterna" i aportar

narratives molt personals".

la seva experiència per tal

tat. Com que els mataronins

"En un altre cas hauria declinat la proposta de fer un
espectacle amb poc marge
per deixar-hi el meu segell

que "la combinació de tots

no podran ser a tocar de les

els elements expliqui una

figures, nosaltres hem inten-

història i tingui fluïdesa".

tat que s'hi aproximin emo-

personal, però Les Santes

Generar sensacions

"La idea és fer una reflexió

m'han motivat molt. M'ha

És evident que els detalls més

sobre tot allò potent que té

encantat veure com, des de

íntims de l'acte 'Únic. Balls,

Mataró. Sobre el valor de Les

l'amateurisme, els músics i
la gent de les colles posen

sons i emocions' són gairebé

Santes i sobre els sentiments

'secrets d'Estat'. S'ha treballat

que generen. Per últim, hem

la seva passió al servei de la

molt durant mesos i mesos

volgut exercir de recordatori.

ciutat", relata el nostre pro-

per elaborar una representa-

Les Santes de sempre torna-

tagonista. "És fascinant veu-

ció que estigui a l'altura de

ran i aquest espectacle serà

re com la gent arriba a crear

Les Santes i, per descomptat,

la primera pedra d'aquest

coses increïbles des de la

es buscarà sorprendre el pú-

camí de tornada", exposa el

cultura popular. Jo sóc una

blic. En Llibert Fortuny, però,

nostre protagonista. Tal com

persona amb teòrica, amb

sí que ens pot parlar de les

ens avança en Llibert, durant

dues carreres universitàri-

sensacions que han buscat

l'espectacle hi haurà un mo-

es, però he vist com sense
tanta teoria és possible fer

transmetre amb l'especta-

ment on les figures "sortiran

cle. "L'objectiu principal és

a l'escenari perquè la gent les

es defineix "com un creador

virus és el distanciament; la
separació social i la segure-

tivament", relata el músic.
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La Festa Major de Mataró és, per Fortuny, un element situat "per damunt de tots" |

senti vives". "Durant la pan-

fer una bona feina, perquè

més creatiu. Sóc un músic

dèmia hem vist a molts avis

estem vivint un moment que

més integral", reconeix. Fa

i àvies veure els seus néts a

quedarà marcat per sem-

anys, quan Fortuny va mar-

través d'un vidre. Això ens

pre més", destaca. Segons

xar a estudiar als Estats Units

ha de servir per valorar la

el músic, s'intentarà deixar

"obsessionat per transmetre

importància de veure. De

el missatge del saxo", no pen-

saber que les figures hi són

una empremta "que no ens
toca valorar a nosaltres". La

i que tornaran a fer vibrar

Festa Major de Mataró és, per

l'actual. Ha descobert un nou

la ciutat", sentència Llibert
Fortuny.

Fortuny, un element situat

món: el "d'explicar històries i

"per damunt de tots". "Els
fills dels nostres fills moriran i

fer produccions integrals" a
partir de la música i les arts.

Per damunt de tots

Les Santes continuaran vives.

Els acords i les notes li surten

En un moment de l'entrevista

Tenen una inèrcia imparable

naturals, com també la seva

li preguntem a en Llibert si
sent "pressió" pel fet de ser
una de les cares visibles del
nou format adaptat de Les

i, per tant, fer que la gent

passió per la natació i el triat-

les senti vives de nou ens fa

ló. "L'esport és la meva via de

especial il·lusió", assegura el

calma. M'ajuda a equilibrar la

saxofonista i creador.

meva hiperactivitat", afirma.

Santes. Ell aposta per "la res-

sava viure un moment com

Gràcies Llibert. Ens veiem a

ponsabilitat". "Al final, com a

Qui és en Llibert?

català que em sento, entenc

Per conèixer una mica en

Les Santes com un patrimo-

detall qui és Llibert Fortuny

ni especial per la cultura de

hem de parlar necessària-

Catalunya. Només vull apor-

ment de la creativitat. "Estic

tar el meu granet de sorra i

en un moment personal molt

Santes! ■

Gaudeix del
reportatge en
vídeo
17
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Santes

24

Dissabte

Fot-li foc
Dia 24 | 19h | Escola Maristes Valldemia
Santes: Bernat López

Un dels primers actes de Les
Santes 2021 serà una mostra de balls i enceses de les
colles de diables de la ciutat:
les Diablesses de Mataró, el
Ball de Diables Atabalats de
Cerdanyola, els Diables de
la Llàntia i Ball de Diables
de Mataró. La Colla de les
Diablesses, juntament amb els
Tabalers do Maresme, formen
la comparsa de foc que obre
el seguici festiu de la ciutat
de Mataró. És una colla formada únicament per dones.
El Ball de Diables és l'element
de l'imaginari festiu mataroní
que representa l'escena de l'in-

Atabalats de Cerdanyola in-

propi "el Condemnat", aquell
qui desafia en Llucifer i provoca la seva ira. Per últim, La
Colla de Diables de la Llàntia

corpora com a personatge

és l'ànima del barri ■

fern i la lluita contra l'arcàngel
Sant Miquel. El Ball de Diables

Impressionant vídeo
dels Diables
de Mataró
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Operació gegantada
Dia 24 | 11h, 17:30h i 19:30h | Escola Torre Llauder

Reviu la gran
gagantada
del 2019

Santes: Bernat López

L'obertura de Santes també
comptarà amb una adaptació
de la tradicional gegantada. Si
bé no podrem viure acompanyant els gegants, gegantes,
nans i capgrossos pels carrers
de la ciutat, sí que els podrem
veure ballar al so de la música
dels Grallers del Pla de Bages ■

Mestre d'Aixà
Dia 24 | Concert d'havaneres | 21h i 23:30h | Port de Mataró

Així sona
Mestre
d'Aixà

Santes: Bernat López

Mestre d'Aixà va néixer el 1982
a Vilassar de Mar de forma
totalment improvisada, amb
motiu d'una festa popular. El
grup va adoptar el seu nom
actual el 1986 i sempre ha
conservat el seu esquema
original: veus mixtes, acordió i guitarres, acompanyats
d'instruments de percussió ■
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Havàname
Concert d'havaneres | 21h i 23:30h | Escola Josep Montserrat

Així sona
Havàname

Santes: Bernat López

Havàname és una formació

viatge que surt d'una Cuba

vocal femenina d'origen cubà.

plena d'enyorança i arriba a

Totes les seves integrants es-

Mataró amb tot el sabor de

tan establertes actualment a

l'illa del Carib. Un projecte

Barcelona i ens presenten un

musical d'alta qualitat, on el

repertori es compon a parts
iguals d'havaneres, cançons
de taverna i música tradicional de Cuba en el més ampli
sentit ■
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Els Cremats
Concert d'havaneres | 21h i 23:30h | Escola Marta Mata

Així sonen
Els Cremats

Santes: Bernat López

Banda formada el 1996 al vol-

un llarg i consolidat bagatge,

tant de la música popular del

considerats per molts els "en-

la sensació que no són una
proposta més d'havaneres,

cant de taverna i de les hava-

fants terribles" de les havane-

sinó una proposta amb per-

neres, amb seu a Palafrugell

res per la seva voluntat d'in-

sonalitat. Les seves actua-

i Calella de Palafrugell, que
ha trencat molts tòpics so-

novació i de fusió amb altres

cions provoquen sorpresa i

gèneres com la rumba, el son

entusiasme, i són de les po-

bre el tractament d'aquest

cubà, el pop, el bolero o la

ques formacions del món de

gènere. Els Cremats es ca-

cúmbia. Són referents en els

l'havanera que han accedit

racteritzen per la constant

principals escenaris del món

sota l'etiqueta worldmusic

recerca de nous registres
i la immersió en diferents

de l'havanera, però amb tres

a escenaris, auditoris, sales

ingredients bàsics: la qualitat musical i vocal, el dinamisme del seu espectacle i

de concerts i festivals pro-

músiques, sobretot d'arrel
popular. Una formació amb

pis d'altres gèneres musicals
(pop, jazz, folk, etc) ■
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Ai Ai Ai

Així sona
Ai Ai Ai

Dia 24 | Concert de rumba | 21h i 23:30h | Parc Central
Santes: Bernat López

Ai Ai Ai és un grup de rumba catalana, i en català, creat després de la mort de
Gato Pérez per Pep Lladó i
Rafaelillo Salazar. Va néixer
l'any 1991 amb la idea de ser
els primers en fer rumba catalana en català. Una idea
que ara semblaria normal,
però que en aquell moment
semblava una temeritat, te-

s'escoltava principalment en

castellana. La temeritat els va

nint en compte que la rumba

ambients marginals i de parla

sortir rodona ■

Únic. Balls, sons i emocions
Acte de cultura popular | 21:45h i 23:30h | Plaça Ajuntament

Llibert
Fortuny
n'explica els
detalls

Santes: Bernat López

"Únic. Balls sons i emocions" és
l'espectacle dirigit pel músic
i creador Llibert Fortuny. Els
membres de les colles, l'Agrupació Musical del Maresme i
Fortuny, han anat teixint un
acte que combina la música
en directe i la presència de les
figures, amb un potent contingut audiovisual ■

22
AGENDA SANTES-24.indd 22

20/07/2021 11:02:44

23
AGENDA SANTES-24.indd 23

20/07/2021 11:02:45

Banda de l'Agrupació
Musical del Maresme

Gaudeix
d'un
concert de
l'Agrupació

25

Diumenge

Dia 25 | 10:30h i 12:30h | Escola Rocafonda
Santes: Bernat López

La Banda de l'Agrupació
Musical del Maresme és el
fil musical fidel que participa cada any a Les Santes,
acompanyant el seguici en
les cercaviles, dinamitzant els
moments previs a les dormides, interpretant sense parar El Bequetero durant el
desvetllament de la Família
Robafaves... Aquest any això
no serà possible, però l'Agrupació Musical hi continuarà
sent present. Participarà juntament amb les comparses a

serà al pati de l'antic hospi-

per compartir un any més un

l'acte 'Únic. Balls, sons i emo-

tal de Sant Jaume i Santa

dels concerts clàssics de Les

cions' i conservarà, això sí, el

Magdalena, però gaudirem del

Santes. L'escola Rocafonda

concert propi dins la festa. No

seu repertori alegre i treballat

ens espera a tots i totes! ■
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Operació gegantada
Dia 25 | 11h, 17:30h i 19:30h | Escola Torre Llauder

Reviu la
darrera gran
gegantada

Santes: Bernat López

L'obertura de Santes també
comptarà amb una adaptació
de la tradicional gegantada. Si
bé no podrem viure acompanyant els gegants, gegantes,
nans i capgrossos pels carrers
de la ciutat, sí que els podrem
veure ballar al so de la música
dels Grallers del Pla de Bages ■

Fot-li foc
Dia 25 | 19h | Escola Maristes Valldemia

Els Diables
de Mataró
en acció

Santes: Bernat López

Al llarg de tots els dies de Les
Santes, els mataronins i mataronines podran gaudir de diversos passos d'una mostra
de balls i enceses de les colles de diables: les Diablesses
de Mataró, el Ball de Diables
Atabalats de Cerdanyola, els
Diables de la Llàntia i Ball de
Diables de Mataró. ■

iluro Can
• Alimentación y complementos para mascotas
• Peluquería canina y autolavado
• Educación canina
Rda. Sant Oleguer 47, 08304 Mataró - Barcelona - tel. 93 315 56 49 -

Bones Santes!
Servicio a
domicilio
gratuito

Autolavado
Miércoles
OFERTA

7€

649 596 602 - www.ilurocan.negocio.site
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Mostra de balls
de les comparses de Mataró

Recordem
el Ball dels
Nans del
2019

Dia 25 | 10:30h i 12:30h | Plaça de l'Ajuntament
Santes: Bernat López

D'una manera alternativa,
però amb la mateixa intenció
de captivar. A Les Santes 2021
no ens quedarem sense compartir moments màgics amb
les nostres figures i comparses. Cada dia al matí ballaran
i encendran foc a la plaça de
l'Ajuntament. Viurem una dormida d'una manera diferent,
però gaudirem de la gresca
de les Diablesses i els Tabalers
do Maresme; dels balls de la

seus balls pausats; l'Àliga,
sempre majestuosa, i els seus

vinent tornarem a recuperar

Momerota i la Momeroteta
amb l'acompanyament dels

músics, i finalment la Família

drem acompanyar les com-

seus grallers; el Dragalió i el

Robafaves i els Nans, els balls

parses en els seus itineraris

Drac també mostraran els

més aplaudits! De cara a l'any

cap a un acte ■

les cercaviles habituals, on po-

26
AGENDA SANTES-25.indd 26

21/07/2021 10:49:06

Pink Unicorns. Companyia La Macana
Dia 25 | Espectacle | 19h i 21h | Jardins Antic Escorxador
Santes: Bernat López

Aquest nou treball de la companyia gallega La Macana està
dirigit pels coreògrafs Caterina
Varela i Alexis Fernández. A
l'espectacle trobarem un home
i el seu fill adolescent, veurem
com exploren les relacions i les
diferents etapes de la vida sota
la premissa de la gran diferència intergeneracional: com es
comuniquen ara els joves, la
tecnologia, ... Una proposta de
dansa i moviment diferent, original, fresca i divertida ■
Gaudeix del
tràiler de
l'espectacle
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Pachawa Sound
Dia 25 | Concert | 21h i 23:30h | Escola Josep Montserrat

Així sona
Pachawa
Sound

Santes: Bernat López

El 2020, la banda maresmenca presentava un nou treball
d'estudi, 'Ni tan mal', un disc
més madur i que transcendeix i s'allunya de l'estil del primer àlbum per apropar-se a
la música urbana. Per fer-ho,
compta amb la producció de
Marc Soto (La Sra Tomasa) i
diverses col·laboracions com
The Tyets, Koers, Adriana Pla
o Lisa Fantini ■

La Coixinera
Dia 25 | Concert | 21h i 23:30h | Escola Marta Mata

Així sona La
Coixinera

Santes: Bernat López

A La Coixinera li agrada participar en les celebracions del
calendari festiu de Mataró, i
hi és present sempre que pot.
Hi aporta la música tradicional d'arrel i ho fa engrescant
tothom a ballar-la. El grup
combina melodies tradicionals amb sonoritats i ritmes
propers al rock ■
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Pulmón Beatbox
Dia 25 | Concert | 21h i 23:30h | Parc Central

Dani
Pulmón en
acció

Santes: Bernat López

Dani Pulmón presenta una

per introduir-nos en una re-

actuació sobre el món del

cent història de revolta, lli-

hip-hop. Sons, ritme i paraules són les armes que

bertat i expressió: la història

el músic utilitza per expli-

cle musical esdevé un show

car-nos el seu viatge perso-

amb gran protagonisme de
la improvisació ■

nal en el món de la música i

del hip-hop! El seu especta-

Maruja Limón
Dia 25 | Concert | 21h i 23:30h | Port de Mataró

Així sona
Maruja
Limón

Santes: Bernat López

La proposta de Maruja Limón
té caràcter i essència pròpia:
música que oscil·la entre el
flamenc, el pop i els ritmes
llatins, però que també arrisca amb noves sonoritats i
temàtiques més complexes.
El grup segueix presentant el
seu disc 'Ante mi', publicat
l'any 2019 ■
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Únic. Balls, sons i emocions
Dia 25 | Acte de cultura popular | 21:45h i 23:30h | Plaça de l'Ajuntament
Santes: Bernat López

"Únic. Balls sons i emocions" és
l'espectacle dirigit pel músic
i creador Llibert Fortuny. Els

musicals del país i creador
multidisciplinari, han anat

pació Musical del Maresme

teixint un acte que combina
la música en directe i la presència de les figures, amb un

i Fortuny, un dels referents

potent contingut audiovisual ■

membres de les colles, l'Agru-

Llibert
Fortuny
n'explica els
detalls
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Mostra de balls de les comparses

Dilluns

Dia 26 | 10:30h i 12:30h | Plaça de l'Ajuntament
Santes: Bernat López

D'una manera alternativa, però
amb la mateixa intenció de
captivar. A Les Santes 2021
no ens quedarem sense compartir moments màgics amb
les nostres figures i comparses. Cada dia al matí ballaran
i encendran foc a la plaça de
l'Ajuntament. Viurem una dormida d'una manera diferent,
però gaudirem de la gresca
de les Diablesses i els Tabalers
do Maresme; dels balls de la
Momerota i la Momeroteta
amb l'acompanyament dels

i els Nans, els balls més aplau-

seus grallers; el Dragalió i el

dits! De cara a l'any vinent tor-

Drac també mostraran els seus

narem a recuperar les cerca-

balls pausats; l'Àliga, sempre
majestuosa, i els seus músics, i

viles habituals, on podrem
acompanyar les comparses

finalment la Família Robafaves

en els seus itineraris ■

Recordem
la Passada
del 2019
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Amb P de pallasso
Dia 26 | 11h i 19h | Escola Torre Llauder

Gaudeix del
vídeo de
l'espectacle

Santes: Bernat López

Números de màgia i acudits
clàssics de tota la vida, però

les de fer passar una bona estona, el pallasso Sabanni fa un

a l'escenari disposat a veure
un espectacle. Però... Ostres,

amb una mirada renovada.

recull d'alguns dels seus mi-

tu! Està ben despistat! Sembla

Sense més pretensions que

llors moments. Sabanni entra

que és ell qui ha d'actuar! ■
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Barram i repicada
Dia 26 | 14h | Basílica de Santa Maria

Reportatge
sobre el
Barram i la
repicada

Santes: Bernat López

El grup de campaners de la
ciutat afronta la cita més important de l'any. Hauran de
voltejar i repicar les campanes per anunciar que l'endemà és festa grossa a Mataró.
Escoltarem el tritlleig, els cops
de batall i el so fruit del volteig de les campanes, amb
l'acompanyament del tro dels
morterets ■

Fot-li foc
Dia 26 | 19h | Escola Maristes Valldemia

Recordem la
Correguspira
en vídeo

Santes: Bernat López

Al llarg de tots els dies de
Les Santes 2021, els mataronins i mataronines podran
gaudir de diversos passos
d'una mostra de balls i enceses de les colles de diables
de la ciutat: les Diablesses
de Mataró, el Ball de Diables
Atabalats de Cerdanyola, els
Diables de la Llàntia i Ball de
Diables de Mataró ■
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Teatre Mòbil i Marcel Gros
Dia 26 | Espectacle | 19h i 21h | Jardins Antic Escorxador

Gaudeix del
tràiler de
l'espectacle

Santes: Bernat López

Teatre Mòbil i Marcel Gros
es retroben després de 30
anys de no actuar junts a
l'escenari i ho fan amb un
espectacle ple de música,
màgia, malabars i molta,
molta ironia i sensibilitat.
Amb l'ajuda del públic convertiran el món de l'espec-

de sempre. L'esdeveniment

els públics. No us ho per-

tacle en una paròdia ben di-

tindrà una durada d'una hora

deu! Ens veiem als Jardins

rigida per pallassos com els

i està recomanat per a tots

de l'Escorxador! ■

Cor Madrigalista de Mataró
Dia 26 | Concert | 19h i 21:30h | Parròquia de Sant Josep

Entrevista a
Montserrat
Sinol, del Cor
Madrigalista

Santes: Bernat López

El Cor Madrigalista de Mataró
ens oferirà un concert de Les
Santes que constarà de dues
parts: una amb peces de música clàssica i l'altra amb cançó tradicional catalana. El repertori inclourà cançons de
compositors com Camille
Saint-Saëns, Mozart, Cristòfor
Taltabull, Mendelssohn i Gumí,
entre d'altres ■
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Ginestà
Dia 26 | Concert | 21h i 23:30h | Escola Josep Montserrat

Així sona
Ginestà

Santes: Bernat López

Ginestà és una banda encapçalada per la Júlia i en

català. Musicalment s'han

Pau Serrasolsas, dos ger-

i els loops electrònics bus-

mans que narren la quotidianitat i els seus ideals

cant un so contemporani,
però mantenint l'essència

mitjançant la música pop,

pop-folk que els caracte-

la cançó protesta i el folk

ritza

endinsat de ple en els beats

■

La gravetat de Coulomb
Dia 26 | Concert | 21h i 23:30h | Escola Marta Mata

Així sona la
gravetat de
Coulomb

Santes: Bernat López

Si, encara no fa cent anys, un
flabiolaire sol o petites orquestrines feien ballar un poble sencer, avui sembla una
tasca gairebé impossible. La
gravetat de Coulomb vol recollir els gèneres de ball més
comuns a la plaça i fer-los
un homenatge. Un concert

la tradició i la innovació, els

flabiol i l'acordió i els gèneres

molt original que combina

sons d'instruments com el

musicals de ball d'envelat ■

Us desitgem una bona festa
major de Les Santes
Un any més no oblidem els represaliats i fem un clam per l'Amnistia

Siguem responsables,
protegim i protegim-nos
36
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Smoking Stones
Dia 26 | Concert | 21h i 23:30h | Port de Mataró

Un concert
sencer dels
Smoking
Stones

Santes: Bernat López

Concert d'una de les millors

grup es troba en el millor mo-

molt més que un homenatge;

bandes tribut del món de

ment de la seva carrera. El seu

és la voluntat de fer sentir al

The Rolling Stones. Després

repertori repassa tots els grans

públic que els Rolling seguei-

de més de 25 anys d'èxits, el

èxits de The Rolling Stones. És

xen sent el millor grup ■
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Pelat i Pelut
Dia 26 | Concert | 21h i 23:30h | Parc Central

Així sona
Pelat i Pelut

Santes: Bernat López

El públic coneix Pelat i Pelut

despullar-se davant del públic

Pegatina, La Troba Kung Fu,

perquè sempre han fet rumba

i fer una música més personal.

catalana, però aquest cop han

La banda, ha compartit esce-

Rumba Tres, entre d'altres.
I han col·laborat en treballs

decidit fer un pas endavant i

nari amb Oques Grasses, La

d'Oques Grasses i Txarango ■
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Lali BeGood
Dia 26 | Concert | 21h i 23:30h | Escola Rocafonda

Així sona Lali
BeGood

Santes: Bernat López

Una cantautora vibrant, imprevisible i genuïna, amb
cançons i històries sobre el
creixement, l'educació i la
connexió entre nosaltres i el
planeta que compartim. Ens
espera una sessió de música
diferent, amb una artista i el
seu ukelele. Hi hem d'acudir
disposats a escoltar històries
que vivim cada dia, amb una
mirada dolça i optimista ■

Únic. Balls, sons i emocions
Cultura Popular | 21:45h i 23:30h | Plaça de l'Ajuntament

Llibert
Fortuny
n'explica els
detalls

Santes: Bernat López

"Únic. Balls sons i emocions" és
l'espectacle dirigit pel músic
i creador Llibert Fortuny. Els
membres de les colles, l'Agrupació Musical del Maresme i
Fortuny, un dels grans referents musicals i creador multidisciplinari, han anat teixint un
acte que combina la música
en directe i les figures ■
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Junts per Mataró
us desitja,
malgrat la situació,
Bones Santes!
Seguim treballant i fent propostes
per tenir la ciutat que tots
els mataronins ens mereixem!

per Mataró

@juntspermataro | www.juntspermataro.cat
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27
Dimarts

Matinades
Dia 27 | 7h | Diversos indrets de la ciutat

Recordem les
Matinades del
2017 en vídeo

Santes: Bernat López

A partir de les 7 del matí, des

de la diada amb el tradicional

moment, ho faran des dels

de diversos punts de la ciutat,

toc de matinades. Enguany,

balcons. No faltarà l'espetec

les gralles anunciaran l'inici

donada l'excepcionalitat del

dels voladors ■
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Toc d'ofici missa de Les Santes
Dia 27 | 9h i 10h | Basílica de Santa Maria

La Missa de
Les Santes,
a tota
velocitat

Santes: Bernat López

A les 9 en punt, també amb

el caracteritza. A partir de les

Durant l'ofici s'interpretarà la

presència de pirotècnia, es

10h, també a Santa Maria, hi

Missa de Glòria de mossèn

donarà pas al Toc d'ofici.

Manuel Blanch, sota la di-

Serà un inici de dia de Festa

tindrà lloc la Missa de Les
Santes, presidida pel bis-

Major amb la sonoritat que

be monsenyor Sergi Gordo.

Cortés i Mir ■

recció del mestre Francesc
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Mostra de balls de
les comparses de Mataró

Recordem
el Ball dels
Nans del
2018

Dia 27 | 10:30h i 12:30h | Plaça de l'Ajuntament
Santes: Bernat López

D'una manera alternativa, però

captivar. A Les Santes 2021 no

moments màgics amb les nos-

amb la mateixa intenció de

ens quedarem sense compartir

tres figures i comparses ■
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Embolic a la granja
Dia 27 | Espectacle | 11h i 19h | Escola Torre Llauder

Mira el
tràiler de
l'espectacle

Santes: Bernat López

Una sàtira en forma de fau-

reflexiva i amb molt bon hu-

la dels conflictes actuals

mor. Un dia desapareix un

de la nostra societat expli-

ou de la senyora Gallina.
Fruit d'això, comença un

cats d'una manera senzilla,

gran embolic i sorgeixen
desconfiances entre els
diferents habitants de la
granja ■
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Perceptions
Dia 26 | Espectacle | 11h i 19h | Pati del Cafè Nou

Gaudeix del
tràiler de
l'espectacle

Santes: Bernat López

La companyia francesa
Bivouac presenta aquest
espectacular espectacle
de circ que alterna la dansa aèria, l'acrobàcia, el pal
xinès i la música en directe. En un món incert i caòtic, tots els acròbates busquen l'estabilitat dins d'una
impressionant estructura
quadrangular que marca el
ritme a aquests virtuosos
del circ

■

Fot-li foc
Dia 27 | 19h | Escola Maristes Valldemia

L'Encesa
del 2019

Santes: Bernat López

Un dels actes centrals de Les
Santes 2021 serà una mostra
de balls i enceses de les colles de diables de la ciutat:
les Diablesses de Mataró, el
Ball de Diables Atabalats de
Cerdanyola, els Diables de
la Llàntia i Ball de Diables
de Mataró ■
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NO T'AGRADEN:
· les arrugues d'expressió
· potes de gall
· codi de barres...
· hidrata pell amb vitamines

TRUCA'NS

Bones Santes!
REALITZAT PER: ODONTÒLOGA IRINA RABINAD MANRESA
Nº COEC: 7814
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Coral La Nota
Dia 27 | Concert | 19h i 21:30h | Parròquia Sant Josep

La Coral
La Nota en
acció

Santes: Bernat López

La coral mataronina ens ofe-

l'optimisme de grans musicals

reix un repertori que farà el de-

i peces que són autèntics him-

i que formen part de la nostra vida. John Rutter, John

lit dels assistents: hi trobarem

nes que tothom reconeixerà

Lennon, McCartney i més ■

Cobla Ciutat de Girona
Dia 27 | Sardanes | 19:30h | Pati de la residència Sant Josep

Així sona la
Coba Ciutat
de Girona

Santes: Bernat López

El pati de la residència serà el

escoltar sardanes al carrer es-

trobada canvia d'indret i hora,

centre de trobada de la sar-

tret d'en Pujol, on diu la tradi-

però gaudirem de la possibili-

dana per la Festa Major. El dia

ció que van néixer les santes

festiu de la ciutat és costum

patrones. Aquest 27 de juliol la

tat de ballar sardanes amb la
cobla Ciutat de Girona ■
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ILU

REFORMES ILUROMAR
• MÁS DE 30 AÑOS DE EXPERIENCIA
• NUEVA EXPOSICIÓN DE 600 M2
• MUEBLES DE BAÑO DESDE 199,00 €

Bones
Santes!

POR LA REFORMA DE LA COCINA, CAMPANA DE REGALO

REFORMA DEL BAÑO, MUEBLE DE BAÑO DE REGALO

• COCINAS DESDE 5.800€
• BAÑO DESDE 3.425€
• REFORMA COMPLETA DE SU VIVIENDA DESDE 13.580€
• Albañilería • Lampistería • Aluminios • Hierro • Inoxidable
• Pintura • Yeso • Pladur • Madera • Mármoles • Fachadas
• Trabajos verticales • Mantenimiento de fachadas
Lunes a viernes: mañanas de 9 a 13h. y tardes de 15.30 a 19.30h.
Sábados: mañanas de 8.30 a 13.30h.

Carretera de Argentona, 4 Cabrera de Mar

931 704 532 · 637 454 583
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Mélodie Grimard

La veu de
Mélodie
Grimard

Dia 27 | Concert | 21h i 23:30h | Escola Josep Montserrat
Santes: Bernat López

Quan una pianista d'ori-

Grimard són mestissatge

clàssica amb la música més

gen francès es posa a tocar flamenc pot passar de

pur i a cada peça explica

actual, sempre tenint ben

la seva pròpia història, la

present la tradició flamen-

tot. Les cançons de Mélodie

hibridació de la formació

ca

[l o f] de Cristian & Mario
Dia 27 | Espectacle | 21h i 23:30h | Escola Rocafonda

■

Gaudeix de
l'espectacle
en vídeo

Santes: Bernat López

[ l o f ] és un espectacle de

limitacions, ni etiquetes,

ballarins i ballarines. La se-

dansa urbana produït per

sense judicis ni disculpes.

lecció que en va sorgir va

l'Aula de Teatre de Mataró

És fruit d'un procés de cre-

treballar amb els coreògrafs

que parla de la vida, dels

ació per a joves que es va

colors, la diversitat i l'amor
en el sentit més pur. Sense

realitzar l'any passat en

Mario Jiménez i Cristian
Jiménez aquest especta-

una convocatòria oberta a

cle ple de vida ■
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La Principal de la Bisbal
Dia 27 | Concert | 21h i 23:30h | Parc Central

La Principal
de La Bisbal,
en concert

Santes: Bernat López

La Principal de la Bisbal re-

serenates. L'objectiu, però,

Major de Mataró. Aquest any

especial, buscant rememorar els històrics concerts de
finals del segle XIX, anome-

ens porta un espectacle molt

nats popularment com a

en formació de cobla ■

petirà presència a la Festa

és actualitzar aquest format
de concert totalment acústic
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Coetus
Dia 27 | Concert | 21h i 23:30h | Port de Mataró

Coetus, de
banda a
banda

Santes: Bernat López

Una de les grans cites de Les

any difícil, això és el que ne-

Santes 2021. A Mataró els vam

cessitem. Una quinzena de

poder veure el 2017 dins el

músics damunt l’escenari ens

festival Poesia i+, on vam po-

convidaran a fer un viatge,

der degustar la màgia de percussions i veu que desprenen

imaginari i alhora engrescador a les arrels musicals de

els seus concerts. Coetus vol

la Península, però també a

dir literalment unió, troba-

altres països on la percussió
mou la seva societat ■

da, interacció. Després d'un
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Castell de Focs
Dia 27 | Pirotècnia | 23h | Diversos punts de la ciutat

El Castell
de Focs en
vídeo

Santes: Bernat López

L'espectacle pirotècnic més
gran de l'any es dispararà des
de diversos indrets de la ciutat. El cel de Mataró acollirà
les figures lluminoses des de
diferents punts, de manera
que tothom pugui visualitzar
alguna de les parts del castell
de focs. Si teniu la possibilitat, sortiu al balcó, pugeu als
terrats i busqueu els colors i
formes al cel! ■

Únic. Balls, sons i emocions
Cultura Popular | 21:45h i 23:30h | Plaça de l'Ajuntament

Llibert
Fortuny
n'explica els
detalls

Santes: Bernat López

"Únic. Balls sons i emocions" és l'espectacle dirigit
pel músic i creador Llibert
Fortuny. Els membres de

les colles, l'Agrupació
Musical del Maresme i

multidisciplinari, han anat

Fortuny, un dels grans referents musicals i creador

bina la música en directe
i les figures ■

teixint un acte que com-
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28

Mostra de balls de les
comparses de Mataró

Dimecres

Dia 28 | 10:30h i 12:30h | Plaça de l'Ajuntament

R
Santes: Bernat López

D'una manera alternativa,

moments màgics amb les

però amb la mateixa intenció de captivar. A Les
Santes 2021 no ens que-

nostres figures i comparses.

darem sense compartir

l'Ajuntament

Cada dia al matí ballaran i
encendran foc a la plaça de
■

Recordem
la dormida
especial i
diferent del
2019
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PRIM

PRIMERA PLANTA
IMMOBILIÀRIA

VIMAT
GESTIONS IMMOBILIÀRIES

Som diferents!

LA IMMOBILIÀRIA QUE DONA
RESPOSTA ALS TEUS PROBLEMES!
GESTIÓ DE LLOGUER I VENDA,
ASSEGURANCES, HIPOTEQUES,
ASSESSORAMENT PERSONALITZAT...

Bones
Santes!
Baixada de les Espenyes, 11 · Mataró
93 117 87 17 · www.primeraplantavimat.com
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Hansel i Gretel
Dia 28 | Espectacle | 11h i 19h | Escola Torre Llauder

Gaudeix del
tràiler de
l'espectacle

Santes: Bernat López

La història de Hansel i
Gretel explicada als més

ballarins i cantants pro-

petits, amb un final un xic

plenament al teatre infan-

diferent i sorprenent! Veus

til i juvenil. Al llarg de tots

Veus és una companyia de

aquests anys, Veus Veus ha

Teatre que va ser funda-

dut a terme més de 3.500
representacions ■

da l'any 1985 per actors,

fessionals. Està dedicada

El Show dels Tres
quarts de quinze
Dia 28 | 18h i 19h | Biblioteca Pompeu Fabra

Els Tres
quarts de
quinze en
acció

Santes: Bernat López

L'hora del conte especial de

quarts de quinze comença el

Les Santes. Un espectacle de

Show! Gaudirem en família

pallassos per gaudir en famí-

d'un espectacle on el Toni

lia als jardinets de la biblioteca. Quan arriben els Tres

i la Montse faran participar
grans i petits ■
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Fot-li foc
Dia 28 | 19h | Escola Maristes Valldemia

L'Encesa
del 2019

Santes: Bernat López

Un dels actes centrals de Les

colles de diables de la ciutat:

Cerdanyola, els Diables de

Santes 2021 serà una mostra de balls i enceses de les

les Diablesses de Mataró, el

la Llàntia i Ball de Diables

Ball de Diables Atabalats de

de Mataró ■

EXPO: TOT I RES. SENY
I RAUXA A LES SANTES
Aquests any, quaranta membres de La Destil·leria s’han
unit en equips de treball per crear la que ja esdevé la
8a edició de l'exposició 'Seny i rauxa a Les Santes'. És
una mostra inèdita de 13 obres de diferents disciplines,
com el dibuix, la pintura, el gravat, el collage, joieria,
escultura, videoart entre d'altres, creades per parelles
artístiques, representant els moments més màgics
de la Festa Major de Mataró. També hi haurà diversos
tallers que acompanyaran la mostra. L'exposició estarà
disponible fins al 13 de setembre ■
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FINQ

PIS 1/ Planta baixa, Centre
Construït el 2018. Dues habitacions dobles. Menjador-Cuina de grans dimensions. Pati-Terrassa
de 15 m². Possibilitat de fer un pàrquing.

180.000€

abans 195.000€

PIS 2/ Pis amb local, Els Molins
Dues habitacions dobles. Cuina i bany completament reformats. Local amb pati i lavabo, possibilitat de local comercial, pàrquing, oficina...

190.000€

abans 210.000€
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Una
actuació
especial de
l'Orquestra
de Mataró

Torna l'Orquestra de Mataró!
Dia 28 | Concert | 19h i 21:30h | Parròquia Sant Josep
Santes: Bernat López

L'Orquestra de Mataró va néi-

seguida es va voler sumar a

xer l'any 2015 amb vocació de

l'orgull de participar en la Festa

ser una orquestra semiprofes-

Major amb un concert. Ens

sional de caire clàssic, i de

oferirà un concert de música

clàssica amb la direcció de
Clàudia Dubé. Hi podrem
escoltar Mozart, Beethoven i
moltes més sorpreses ■

Broadway Santes
Dia 28 | Espectacle | 19h i 21h | Jardins de l'Antic Escorxador
Santes: Bernat López

Un espectacle musical que
agradarà tothom, on troba-

gala. El repertori viatja pels
temes més emblemàtics de

rem els grans clàssics del te-

Cabaret, The Phantom of

atre musical anglosaxó amb

the Opera, The Miserables,

un format de gran concert de

West Side Story, Mar i Cel...

entre d'altres. El concert és
liderat per cantants solistes
consolidats dins del gènere
que han trepitjat els millors
escenaris ■
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Cobla La Principal del Llobregat
Dia 28 | Sardanes | 19:30h | Pati residència Sant Josep

La Principal
del
Llobregat en
acció

Santes: Bernat López

El pati de la residència Sant

La Principal del Llobregat,

Creu de Sant Jordi. La cobla

Josep torna a acollir una ba-

que es caracteritza per tenir

també és coneguda per te-

llada de sardanes. La músi-

una gran varietat de reper-

nir bons solistes i molt bon

ca anirà a càrrec de la cobla

tori i a qui li han concedit la

conjunt de músics

■
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GospelSons
Dia 28 | Concert | 21h i 23:30h | Port de Mataró
Santes: Bernat López

Concert de
GospelSons
a Les Santes
2019

GospelSons, el cor de gòspel
de Mataró, actua un any més

de tornar-nos a transmetre

escoltarem temes nous, en re-

l'emoció única que prové del

viurem d'antics memorables,

per Les Santes amb la intenció

cor de veus. Al concert 'Move'

i, tindrem alguna sorpresa ■
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Músiques del No n'hi ha prou
Dia 28 | Espectacle | 21h i 23:30h | Escola Rocafonda

El No n'hi
ha prou del
2019

Santes: Bernat López

El No n'hi ha prou! és un dels

sí que podrem gaudir de les

una manera de poder apre-

actes de Les Santes que més

músiques que formen part

ciar més detingudament la

trobarem a faltar aquest any.

de l'acte, i que ens servi-

bellesa i qualitat musical de

Els balls de les comparses,

ran per reviure grans mo-

les peces del repertori que

entre elles i amb la gent a

ments i somiar amb els que

ens oferirà La Principal de

tocar, no és possible, però

vindran. D'altra banda, serà

la Nit ■
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The Excitements
Dia 28 | Concert | 21h i 23:30h | Escola Josep Montserrat
Santes: Bernat López

El soul
de The
Excitements
en directe

The Excitements ens presenten un concert amb la
millor música soul que podem escoltar. Els músics són
de Barcelona, però són capaços de fer-nos sentir com
si estiguéssim a un club dels
EUA. Han estat declarats com
la banda de soul de referència
i amb més projecció internacional de tot l'estat. Tornen amb
la incorporació de la cantant
francosomalí Kissia San i un
nou directe ■
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Flashmob i concert
de Germà Negre

Germà
Negre en
acció

Dia 28 | Concert | 21h i 23:30h | Parc Central
Santes: Bernat López

Farem la coreografia 'Obre
els ulls i somriu. Canviaràs el
món', ballant una cançó creada per Buhos, Els Catarres,
Suu, Germà Negre, Cesk
Freixas, Sara Roy, Canteca
de Macao, D'Callaos, Ferran
Exceso i El Niño de la
Hipoteca. Per acabar, l'acte
clourà amb una actuació de
Germà Negre. Música folk en
estat pur ■
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Mr Freak Ska
Dia 28 | Concert | 23h | Escola Marta Mata

Així sona
Mr Freak Ska

Santes: Bernat López

Què passaria si posem en
una batedora La Trinca i The
Skatalites? Aquesta mescla, potent i divertida, és Mr
Freak Ska, el pseudònim darrere el qual s'amaga la carrera en solitari del rudeboy
mataroní Jaume Cuadrada,
mite i llegenda de l'ska català. A Mataró podrem escoltar aquestes cançons farcides
d'ironia ■

Únic. Balls, sons i emocions
Cultura Popular | 21:45h i 23:30h | Plaça de l'Ajuntament

Llibert
Fortuny
n'explica els
detalls

Santes: Bernat López

"Únic. Balls sons i emocions" és
l'espectacle dirigit pel músic
i creador Llibert Fortuny. Els
membres de les colles, l'Agrupació Musical del Maresme i
Fortuny, un dels grans referents musicals i creador multidisciplinari, han anat teixint un
acte que combina la música
en directe i les figures ■
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SOM ISSA
SOM PROXIMITAT

SOM MATARÓ
La teva assegurança de
salut al cor de la capital
del Maresme.

Tot el nostre equip
us desitja:

Bones Santes!
WWW.CLINICAISSA.COM
Segueix-nos a:
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29

La cigala i la formiga

Dijous

Dia 29 | Espectacle | 11h i 19h | Escola Torre Llauder

Santes: Bernat López

Espectacle de titelles i músi-

a nevar i quan tornen a cantar

ca per als més petits de casa.

els ocells amb la primave-

La companyia Xip Xap ens

ra. Ajudats per les cançons,

convida a viatjar per totes les

ens expliquen una història

estacions de l'any: quan les

que parla de l'amistat, de les

fulles dels arbres canvien de

diferents maneres de veure
la vida i de com encarar-la...

color i cauen, quan comença

buscant l'ofici que més ens
agradi ■
Gaudeix del
tràiler de
l'espectacle
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Mostra de balls
de les comparses de Mataró

El Ball del
Dragalió, en
vídeo

Dia 29 | Espectacle | 10:30h i 12:30h | Plaça de l'Ajuntament
Santes: Bernat López

D'una manera alternativa,
però amb la mateixa intenció de captivar. A Les Santes

2021 no ens quedarem sense compartir moments màgics amb les nostres figures

i comparses. Cada dia al matí
ballaran i encendran foc a la
plaça de l'Ajuntament ■
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Fot-li foc
Dia 29 | 19h | Escola Maristes Valldemia

Espectacular
Encesa dels
Diables de
Mataró

Santes: Bernat López

Un dels actes centrals de Les

colles de diables de la ciutat:

Cerdanyola, els Diables de

Santes 2021 serà una mos-

les Diablesses de Mataró, el

tra de balls i enceses de les

Ball de Diables Atabalats de

la Llàntia i Ball de Diables de
Mataró ■
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Informació:
T.: 937 550 961
info@portmataro.com
www.portmataro.com
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Tiravol
Dia 29 | Espectacle | 19h i 21h | Jardins de l'Antic Escorxador

El tràiler de
l'espectacle

Santes: Bernat López

Un espectacle amb acrobàcies inèdites, que desafien
la frontera entre la perxa xinesa, el fil i la dansa. Tiravol,
producció de la companyia
Daraomaï, ens transportarà
cap a un univers aeri, amb
ressons de tambors, carregat d'emocions i energia.
Gaudirem d'una cadència
temerària entre la força i la
fragilitat. Dansa, malabar i
bellesa units en un sol tot ■

El Último Tributo
Dia 29 | Concert | 21h i 23:30h | Port de Mataró

El grup
Último
Tributo en
acció

Santes: Bernat López

Concert tribut al mític grup

i imaginar-nos que estem da-

cantant té el mateix fil de veu

El Último de la Fila, interpre-

que Manolo García. Vibrarem

tat per la banda El Último

vant del grup que va fer història. La guitarra ens recorda

Tributo. Podrem tancar els ulls

molt a la d'en Quimi Portet i el

"El loco de la calle" ■

de nou amb "Insurrección" i
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PROFESSIONALS DE L’ALUMINI
GARANTIA I QUALITAT

Bones Santes!

938 790 740
678 337 002
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Tarta Relena
Dia 29 | Concert | 21h i 23:30h | Escola Josep Montserrat

Així sona
Tarta Relena

Santes: Bernat López

Folk tronadet i gregorià progressiu. Les dues integrants
del grup, Marta Torrella i
Helena Ros. Tarta Relena neix

M
F

com un projecte de dues cantants per explorar a cappella
les sonoritats de diferents es-

H

tils de músiques. Una eina clau
és l'electrònica amb què resignifiquen les melodies sense
deixar de banda els orígens ■

Nakany Kanté
Dia 29 | Concert | 21h i 23:30h | Escola Marta Mata

Així sona
la veu de
Nakany
Kanté

Santes: Bernat López

Nakany

Kanté

és

pura

energia. Nascuda a Guinea
Conakry, i establerta des de
fa uns anys a Barcelona, és
un bon exemple del mestissatge musical fet amb cura
i amor ■

G
c

C
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KLE

MASCARETA
FFP2

HOMOLOGADA

a partir

0,19€
+ IVA

Gel hidroalcohòlic 30ml personalitzats per empreses,
casaments, comunions i altres esdeveniments

0,98€

+ IVA

COMPRA ONLINE - www.kleaning.es - info@kleaning.es - 933 839 493
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We are not heroes
Dia 29 | Concert | 21h i 23:30h | Escola Rocafonda

Us presentem
el so de We
are not heroes

Santes: Bernat López

La banda mataronina té un
directe potent amb la seva
música rock amb influències
funk, punk i blues. We are not
heroes té un estil fresc i personal i una gran força damunt
els escenaris. És un grup que
destaca com a banda de covers, mashups i mescles inimaginables. Bons, dolents,
herois i vilans, el seu primer
treball d'estudi ■

Porto Bello
Dia 28 | Espectacle | 21h
i 23:30h | Parc Central
Santes: Bernat López

Porto Bello és festa en estat
pur. Són d'Altafulla i canten
en català. Són joves i arribats
carregats d'energia. Des del
2017 han publicat tres treballs
plens de temes d'aquells que
semblen creats per sonar en
festes majors. Reivindiquen
un port abstracte i inexistent que tots tenim situat a
la nostra imaginació, on sonen melodies del món sencer,
barrejant-les amb la música
que ens fa moure aquí: ska,
reggae, rumba, rock, punk... ■

Escolta
Porto Bello
en acció
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Únic. Balls, sons i emocions
Cultura Popular | 21:45h i 23:30h | Plaça de l'Ajuntament

Llibert
Fortuny
n'explica els
detalls

Santes: Bernat López

"Únic. Balls sons i emocions" és
l'espectacle dirigit pel músic
i creador Llibert Fortuny. Els
membres de les colles, l'Agrupació Musical del Maresme i
Fortuny, un dels grans referents musicals i creador multidisciplinari, han anat teixint un
acte que combina la música
en directe i les figures ■

Tronada de fi de festa
Dia 28 | Pirotècnia | 1h | Diversos punts de la ciutat

El Castell
de Focs en
vídeo

Santes: Bernat López

Espectacle pirotècnic de fi de
festa. L'espectacle pirotècnic
més gran de l'any es dispararà
des de diversos indrets. El cel
de Mataró acollirà les figures
lluminoses des de diferents
punts, de manera que tothom
pugui visualitzar alguna de les
parts del castell de focs. Si
teniu la possibilitat, sortiu al
balcó, pugeu als terrats i busqueu els colors i formes al cel! ■
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ILURO | Instants

Instants
de Santes

Rauxa

Entrevista
a Manel Subirats

Les Santes són sinònim de llibertat
i de somriures permanents

Les Santes i la infància: uns primers
records que deixen empremta
16
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Els millors instants
de Mataró són els de Santes

Exposició fotogràfica Les Santes 2021
Diversió, alegria i vida. Les Santes tenen màgia i viure-les des de dins suposa
omplir els sentits d'imatges, olors, gustos i tactes que, per sempre més, quedaran en l'imaginari col·lectiu. Cada any, mataronins i mataronines de diferent
procedència, classe social i pensament comparteixen un nexe d'unió indestructible: la rauxa de Les Santes. La sensació de llibertat, tan preuada en
els temps actuals, els somriures permanents i el sentiment de pura felicitat
convergeixen en un tot durant la festivitat de Mataró. I aquest és precisament
l'ideari sobre el qual gira l'exposició fotogràfica que es presenta enguany. L'única
missió de l'autor, el fotògraf Manel Subirats, ha estat captar l'essència de Les Santes: la diversió en la
seva màxima exponència. I qui representa millor que ningú l'acció de divertir-se? Doncs els més joves.
Nens i nenes d'arreu de la ciutat s'erigeixen en els grans protagonistes de la mostra. A través dels seus
somriures, Subirats capta millor que ningú el 'poder curatiu' d'una festa que omple de vida a tota una ciutat. Per Santes, tot està bé; per Santes, cada dia és una oportunitat de gaudir de la Mataró amb més llum
i sintonia; per Santes, qui mana és la rauxa ■
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Les Santes Esportives

III Trofeu Bàsquet FEM-UEM
Dia 24 |

Reportatge
sobre el Club
Fem

Santes: Bernat López

El Club Fem i la UE Mataró

competició es durà a terme

les persones amb discapa-

organitzen el tercer torneig

al Palau Municipal d'Esports

citat. El club compta amb

de bàsquet d'esport adap-

Josep Mora (9h). El Club

equips de bàsquet, futbol,

tat per potenciar i visibi-

FEM és una entitat creada

atletisme, handbol i petan-

litzar la inclusió social. La

per fer accessible l'esport a

ca ■

IX Open Ciutat de Mataró
Les Santes de billar a tres
bandes

Reviu una de
les últimes
edicions del
torneig

24-25-31 de juliol i 1 d'agost |
Santes: Bernat López

L'Espai municipal de Billar
acull la novena edició de
l'Open Ciutat de Mataró Les
Santes de billar a tres bandes.
El 24 i el 25 de juliol (10h) es
disputaran les fases prèvies i
el 31 de juliol i l'1 d'agost (10h)
es jugaran les partides finals.
La competició l'organitza el
Club Billar Mataró ■
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Posa't en marxa i lluita contra el càncer
Dia 24 |
Santes: Bernat López

L'Associació Espanyola Contra
el Càncer, OM Apolonia i el
Cñub DIR Paradise Mataró ens
proposen fer esport per lluitar contra el càncer. A partir
de les 9h, la Pista poliesportiva municipal del Casal de
Joves acollirà una gran agenda d'activitats. A les 9h, classe
magistral de ioga amb Olga
Garrido (OM Apolonia). A continuació Braulio Porcel oferirà
una sessió de taitxí (10:15h). A
les 11:30h, cloenda amb una
classe de zumba dirigida pel
DIR Paradise ■

Aikido, escacs i petanca per Santes
24 i 25 de juliol |
Santes: Bernat López

L'agenda esportiva de Les
Santes es completa amb

un curs d'aikido dirigit pel
Club Aikido Mataró. El ma-

Mataró. Per acabar, el 25 de

tres esdeveniments més. El

teix dia 24 (15h), la Platja del

juliol tothom podrà gaudir
del Torneig de petanca del

24 de juliol al la pista exte-

Callao acollirà el Torneig Les

Maresme Les Santes a la

rior del Poliesportiu Eusebi

Santes d'escacs per equips,

Millan (11:30h) s'hi celebrarà

organitzat pel Club Escacs

Seu de la Penya l'Esplanada (8h) ■
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MATARÓ
MATARÓ ÉS
ÉS SOLIDÀRIA
SOLIDÀRIA ..
TORNAREM
TORNAREM A
A CAMINAR
CAMINAR

PATROCINAT PER
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ILURO | Instants

Instants
de Santes

Les Santes i els seus cartells

Els secrets de
l'exposició

Recorregut històric pels cartells de la festa

197

1889

1914

1940

1942

200

1945

1946

1949

1963

201

Cartell de Les Santes 2021
Dues figures zoomòrfiques es miren amb actitud còmplice dins d'un entorn
de festivitat. Els personatges ens recorden a la Geganta i en Robafaves
i viuen un moment d'extrema felicitat sota una pluja de serpentines. Es
tracta d'un instant d'èxtasi: l'inici de la festa major de Mataró.
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Des de 1889 fins a l'actualitat

1973

1984

1992

1998

2001

2007

2015

2016

2017

2018

2019

2021

L'autora
Marta Floriach va néixer a Mataró el 1965. Va estudiar Belles Arts a la
Universitat de Barcelona especialitzant-se en pintura. Floriach ha participat
en diverses exposicions, ha fet de mestra de pintura i tècniques d'expressió
gràfica en diversos centres de formació professional i escoles de la ciutat ■
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Mataronins
Singulars
Quirze Perich Iglésias: el flabiolaire de Les Santes
Jordi Carbonell, metge, escriptor i caricaturista mataroní, escriu la secció ‘Mataronins singulars’, un
espai de biografies sobre mataronins destacats
En Quirze Perich i Iglésies, en Perich, és el flabiolaire que ha fet ballar els gegants durant gairebé
quaranta anys i, amb ells, a diverses generacions
de mataronins. En Perich era un home menut,
fibrós, morè, arrugat, belluguet i lleuger com un
esquirol. Sempre havia treballat al camp. Va néixer a Sant Feliu de Buixalleu, a la Selva, el 1896.
La seva extraordinària oïda i la facilitat que tenia
per recordar les melodies van fer que, des de molt
jovenet, entrés a formar part del grup de flabiolaires d'Arbúcies. Els flabiolaires eren gent de
procedència rural i de formació autodidacta. No
tenien cap mena de formació musical acadèmica i no sabien solfeig. En Perich, com la majoria
dels flabiolaires, no componia les seves melodies,
sols interpretava els ritmes més populars de cada
moment i, sovint, aquells que els hi sol·licitava la
seva audiència. Els seus instruments musicals
eren el flabiol i el bombo. El flabiol és un instrument de vent, curt, de tan sols 20 o 25cm de llargada, que es toca amb una sola mà, generalment
En Perich va fer ballar els gegants durant 40 anys |

l'esquerra. Amb la dreta es percudeix un bombo,
el qual es manté en posició vertical gràcies a una
banda que es penja del coll en forma de bandolera. És un fet insòlit que a Mataró, des de fa anys,
els gegants han ballat i segueixen ballant amb el
so del flabiol i del bombo. Arreu de Catalunya, la
música que acompanya als gegants generalment
és la dels grallers, la de la cobla o la de l'orquestra. Aquesta és una herència més de les moltes
que ens va deixar en Quirze Perich. El flabiol dels
geganters de Mataró és el flabiol d'Arbúcies. Es
tracta d'un instrument de fusta, curt, amb el bec
cisellat, fet generalment d'una sola peça i que
té cinc forats, quatre de superiors i un d'inferior
88
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El flabiol dels geganters de Mataró és el flabiol d'Arbúcies |

adaptable al gruix del dit polze. Es diferència del
que s'utilitza a la cobla en què aquest últim generalment és de dues peces i està dotat de claus
que permeten la perfecta oclusió dels forats. En el
seu origen, els flabiolaires eren considerats com
els músics dels pobres. Eren aquells músics que
llogaven les petites poblacions que no es podien
permetre el luxe de contractar una cobla o una
orquestra per animar el ball de la festa major o
l'aplec del santuari local. També eren sol·licitats
per les grans masies rurals, a fi d'amenitzar un
casament o algun altre gran esdeveniment familiar. Des de la popularització del fonògraf, la tasca
dels flabiolaires es va limitar a l'acompanyament
de gegants, caramelles i bastoners. En el cas d'en
Perich sabem que, a més de les del Maresme i de
la Selva, el van sol·licitar a moltes festes majors
del Penedès. Va ser durant anys el flabiolaire del
ball del dragó de Vilafranca i qui acompanyava
als bastoners d'aquesta mateixa ciutat. La música dels bastoners de Vilafranca era la mazurca
d'en Bordina de Garduix, la mateixa que tocava, i
que avui encara es toca, a la nostra ciutat per fer
ballar als gegants grossos. En el repertori mataroní d'en Perich, a més de l'esmentada mazurca,
hi havia dues obres més originals d'aquest popular flabiolaire d'Arbúcies: la polca, actualment

➜

Llegeix més
biografies de
mataronins
singulars

coneguda com el ball de nous, i el xotis o ball d'en
Maneló i la Toneta. Si el lector està especialment
interessat sobre en Perich i la tècnica del flabiol
d'Arbúcies, és interessant que llegeixi l'obra 'En
Quirze Perich Flabiolaire' que van publicar el setembre de 1987 en Jaume Ayats i la Teresa Soler,
dos coneguts flabiolaires de Mataró. Moltes de
les dades que jo publico en aquesta breu ressenya són extretes d'aquell documentat llibre. El dia
25 de juliol de 1982, en vigílies de les Santes, la
ciutat de Mataró va retre un emotiu homenatge
a aquest entranyable músic. Un any després, per
les Santes de 1983, va ser l'última vegada que va
sortir a alegrar les nostres cercaviles. En Perich
va morir el desembre del 1985. Arbúcies, una població de flabiolaires on en Perich hi anava anualment a animar la seva festa major, li ha fet la
millor ofrena que es pot rendir a un geganter. Li
han esculpit un nan amb la seva esfinge que surt
cada any a ballar pels carrers i les places de la
vila al so del flabiol. Potser seria interessant que
nosaltres seguíssim el seu exemple. El dia 12 de
desembre del 2015 tots els flabiolaires de Mataró
es van reunir en el celler Castellví de la Plaça de
Cuba i van oferir un concert dedicat a la memòria del que, segurament, havia estat el mestre de
gairebé tots ells ■ ■ ■

➜

Per continuar
llegint la biografia,
escaneja el codi QR
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Extens
documental
sobre Les
Santes
antigues

Foto antiga: cartell de Les Santes de 1976.
Foto: Arxiu.
Foto antiga: Les Santes de 1976.
Foto: Foment Mataroní.

Les Santes
de la democràcia
Records: Bernat López

La present edició de la
Revista Iluro és la més

de la ciutat de Mataró. Les

la dimissió d'Arias Navarro

primeres Santes després de

(1 de juliol de 1976) com a

Santera de l'any: l'especial

la caiguda del règim fran-

darrer president del govern

de Les Santes. És per això

quista. Curiosament, mentre

franquista i amb només dues

que, en aquesta ocasió, us

setmanes d'Adolfo Suárez

volem obsequiar amb un do-

a Madrid es duien a terme
moviments de caire polític

ble viatge en el temps. Us

d'allò més transcendentals,

tiu (5 de juliol), Mataró va

presentem dues fotografi-

a casa nostra es compta-

acollir les seves estimades

es antigues d'un moment

ven els dies per l'arribada

Santes. Aquests són dos re-

especialment important en

de la Festa Major. De fet,

cords d'aquella primera festa

la història de la festivitat i

només 22 dies després de

en 'democràcia' ■

com a nou cap de l'execu-

Si voleu enviar imatges antigues pots enviar-nos un correu a:
redaccio@revistailuro.com
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Anuncis
per
paraules
TREBALL

VARIS

Inserta el teu
classificat online
Busco trabajo interna o externa. Experiencia en el cuidado

Pintor Pedro, pintura en ge-

Cafeteria necessita personal de

de mayores. Con referencias.

neral. Precios económicos.

caps de setmana i estiu mataro-

Disponibilidad inmediata. 698

Rehabilitación de fachadas.631

cafe@gmail.com

618 332

389 764.

Professor/traductor dóna clas-

Chica joven busca trabajo interna.

COMPRAMOS libros, juguetes,

ses Anglès i Francès tots nivells.

Con experiencia. 632 762 706

comics, cromos, antigüedades,

Repàs escolar estiu. 676 993 675

plumas, Discos, puros, objetos

Empresa tèxtil precisa especia-

religiosos. Restos pisos, casas.
Pago al momento. José Miguel.
679-736-491
Mudanzas económicas Maresme. 692 021 141
Reparatot: la seva reparació, al
millor preu. 688 290 791
Compro comics, discos, álbunes
de fútbol, Playmobil, Scalextric,
Geyper-man, Madelman, muñecas, Tente, Rico, Paya y
antigüedades

en

general.

679 736 491

lista en Owerlock, repunt, boras
i engomadora. Enviar currículum
seleccionboras@gmail.com ó 696
491 197
Empresa tèxtil precisa mosso/a
de magatzem. Interessats envi-

Tomàs Claramunt I Claaramunt
90
Lluís Estañol I Farrés 92
Josefa Espín Ortega 86

gmail.com

Juan Galey Molina 85

Me ofrezco para cuidar personas
mayores. Tengo experiencia y re-

19 de juliol

ferencias. 634 953 496

Pepita Comas Masramon 97

Empresa líder busca TAROTISTA

Antonia Villegas Castillo 83

para desvíos a casa. Ofrecemos
alta en SS.SS. horario tarde.
desvíos. Horario de tarde. Enviar

ANUNCIS PER PARAULES - V1.indd 91

20 de juliol

ar currículum seleccionboras@

Imprescindible experiencia en

REFORMAS, OBRAS,
REPARACIONES,
ALBAÑILERIA,
ELECTRICIDAD,
FONTANERIA, GAS,
PINTURA, ECONÓMICO
670 -232 -977

NECROLOGIQUES

whats para entrevista 674 157 915
Chica se ofrece para limpieza 631

Teresa Escadà Colomer 97
Sergi Sánchez Pedraza 21
Enric Lladó Sanjoaquin 67
Maria Àngels Pinós Anglada 67
Gabriela Haro Porras 95

941 295
Noia ofereix neteja i cuidar gent
gran 663 489 434
Busco trabajo de interna cuidando
mayores. Con experiencia. 631
712 818

cabrejunqueras.cat
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¿Cuánto vale mi coche

Obtén el precio garantizado de tu coch
y seguro!

Passatemps
Passatemps facilitats per amic.cat

compramostucoche.es

Mots encreuats
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6
15

2

ww.crucigrama.org/mots-encreuats.php?groupid=Nivell+1+f%E0cil%3A+Paraules+usuals&Submit=Generar+nou&max_words=15&Activa… 3/3
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1. Creació. Tot el creat. 2. Que
ocupa el lloc número u en una
sèrie ordenada. Dit d'una persona o d'una cosa: Que precedeix
a les altres de la seva espècie
en ordre, temps, lloc, situació,
classe o jerarquia. 3. Guarisme
d'una o més xifres. 4. Defunció.
Terminació de la vida. 5. Hidalgo
de noblesa qualificada. 6. Manca
de soroll. 7. Suc de raïm fermentat. 8. Extremitat, de la mà a l'espatlla. Membre del cos que va
de l'espatlla a la mà. 9. Òrgan
visual de la percepció ocular.
Sentit corporal pel qual es distingeixen les formes i colors de
les coses. 10. D'edat. Diu de la
persona de molta edat. 11. Massa
d'aigua salada que cobreix la major part de la superfície terrestre.
Porció extensa d'aigua, infinitat.
12. Grup de persones. Persones.
13. Lloc. 14. La testa. 15. Àrea, pla
despoblat.

12

Solució:
Milions de mots encreuats per imprimir, fàcils, difícils, per a nens, etc

rcar

1

Sudokus

Dificultat: mitjana

Dificultat: mitjana
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Horòscops
Horòscop per Roser Bona- amic.cat |

Àries (Del 21/3 al 20/4)
Aconsegueixes algun objectiu establert i ho vols celebrar.
Segueixes impacient en l'amor.
Si vols córrer massa l'altra persona, es pot espantar una mica
i posarà distància.

Cranc (Del 22/6 al 21/7)
Trobades familiars al voltant
d'una taula. La conjunció de
Venus/Mart a Casa II inclina a
les despeses extres, sobretot
en plaers. Poses límits a algú
que vol manipular-te.

Taure (Del 21/4 al 20/5)
Dies per passar-ho bé amb els
teus fills o parella. Fas de pont
entre dues persones en conflicte, però mira de no sortir
escaldat. Surts de compres i
inverteixes en imatge.

Lleó (Del 22/7 al 23/8)
Et vols sortir amb la teva, tant
si com no, però a l'altre costat
hi ha algú que no es deixa manipular. Potser has d'acceptar
que tot no pot ser i cercar nous
objectius.

Balança (Del 24/9 al 23/10)

Escorpí (Del 24/10 al 22/11)

Una situació familiar pot afectar de retruc al teu sector professional. No és necessàriament negatiu, però et pot fer
anar de bòlit. En l'amor sembla
que et corresponen.

Sents que la teva parella i tu
no acabeu de parlar el mateix
llenguatge, mentre ella mira
al passat, tu vols passar pàgina. Bones notícies del sector
professional.

Capricorn (Del 22/12 al 20/1)
Forta atracció física amb algú,
però també malentesos fruit
de no dir les coses clares.
No tinguis por de ser franc.
L'economia se sosté i et permets algun caprici.

Aquari (Del 21/1 al 19/2)
Posar distància serà la manera
de no veure't afectat per persones tòxiques. La conjunció
Venus/Mart a Casa VII inclina
a viure un moment força apassionat amb la parella.

Bessons (Del 21/5 al 20/6)
Trobada providencial amb algú
del passat amb qui hi ha quelcom pendent. El teu món interior està agitat i cerques respostes i t'interesses per una
filosofia o creença nova.

Verge (Del 24/8 al 23/9)
Tens una mica més de temps
lliure i aprofites per fer neteja a
fons i gestions administratives
pendents. Atracció amb algú
per internet, però que potser
no és gaire a prop.

Sagitari (Del 23/11 al 21/12)
Un familiar et vol fer combregar
amb rodes de molí i no estàs
disposat a cedir. Pots conèixer algú en un viatge o desplaçament, amb qui sentiràs
una gran connexió emocional.

Peixos (Del 20/2 al 20/3)
T'estresses per coses poc importants. Separa els problemes
i ho veuràs diferent. Et fas enrere en un assumpte sentimental
perquè vols estar més segur
abans de pronunciar-te.
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Personal
Pierre Radisic: l'ànima de
fantasia del fotògraf de Les Santes

Mira l'entrevista
en vídeo

Bernat López

Ànima de pura fantasia. Aquesta és l'essència de
Pierre Radisic, el fotògraf que captarà per a tots els
mataronins i mataronines el batec de Les Santes
2021. Belga i amb arrels sèrbies, en Pierre va arribar a Mataró fa uns anys guiat per la casualitat,
el gran motor de la seva vida. "Per mi, la fotografia
és la meva manera de viure; és la meva existència.
M'encanta jugar amb el món i representar-lo des
del meu punt de vista", ens reconeix. Acompanyat
per la seva dona, Radisic va canviar Brussel·les
per Barcelona per motius laborals i, després d'un
pas per Sant Vicenç de Montalt, una casa de finals
del 1800 situada a Mataró el va captivar. "Ara ja
em considero un capgròs més", ens explica amb
un somriure. El vincle de Pierre Radisic amb la
fotografia no va ser quelcom buscat; tot el contrari. El fotògraf belga vivia una època d'intensitat

màxima, on les seves aspiracions de convertir-se
en un DJ d'èxit no van prosperar. Un dia, el consell
de la mare li va obrir la finestra de les càmeres i
els objectius. "La meva mare em va fer arribar un
llibre. Em va dir que la fotografia potser podia ser
una bona opció per mi. Com que em va semblar
més fàcil que la música o la pintura, vaig decidir
apostar-hi", reconeix el nostre protagonista. Les
d'enguany seran unes Santes limitades; diferents
de les clàssiques sessions de rauxa i festivitat
gairebé sense frens. Lluny de preocupar, el guió
d'aquesta Festa Major suposa una motivació per en
Pierre. "Per mi és un orgull; un honor tirar endavant
aquest projecte", reconeix. El creador belga, però,
ens avisa que la seva intenció és transmetre una
mirada molt personal de la festivitat. "Les Santes
són gràficament impressionants, però la fotografia

Un dia, el consell de la mare
li va obrir la finestra de les
càmeres i els objectius |
46
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no exigeix transmetre la realitat tal com és. Podem
jugar, tallar i inventar... Inclús fer els gegants més
petits que el públic. Tinc l'objectiu de fer un projecte que surti més de la meva imaginació que de
la realitat. Crec que pot ser interessant transmetre
la meva percepció de Les Santes i exposar tots
els jocs creatius possibles", detalla el fotògraf.
Pierre Radisic sempre encara cada encàrrec que
rep amb un concepte inicial, tot i que sempre hi ha
espai per a la "improvisació". "Tinc idees. Buscaré
solucions i transmetré percepcions diferents de la
festa. Serà un treball fotogràfic totalment diferent
dels anteriors. Hi haurà un component de sorpresa
i també de provocació", assegura Radisic ■

De l'espai a la línia R1
Visitar la llar d'en Pierre suposa entrar en un
món copsat per armaris plens de música, fotografies gegants i pòsters d'artistes. El fotògraf,
un amant frustrat de la bateria i el violí, també
col·lecciona robots i una gran llista de senyals
de trànsit i cartells de carrers d'arreu del món.
Sens dubte, una mescla singular, atrevida i que
crida l'atenció. Igual que les seves exposicions.
"Sóc un entusiasta de l'espai. M'encantaria poder
viatjar a Júpiter, perquè cap lloc de la Terra em
crida l'atenció amb tanta força. Al final, per fer
bones fotografies no cal anar al lloc més bonic.
Una simple paret de formigó et pot donar una
visió mai vista", afirma l'artista belga. La passió
per les galàxies i la ciència ficció li ve de ben
petit, ja que la primera pel·lícula que en Pierre
Radisic va veure al cinema va ser '2001: odissea
a l'espai', obra dirigida per Stanley Kubrick. Si
fos possible, en Pierre agafaria el primer coet
de la NASA disponible per volar. De moment,
però, es conforma amb els seus viatges a la
línia R1 de rodalies, un espai on deixa volar la
imaginació. "M'agrada pujar al tren a Mataró
i, mentre miro el mar, deixar que la casualitat em faci venir bones idees al cap", relata ■

Dibuixar el cel
amb pigues
La carrera professional de Pierre Radisic
dins de l'univers fotogràfic va començar a
Brussel·les, estudiant en una escola d'arts
durant cinc anys. Després va treballar a festivals de música contemporània, connectant
amb múltiples autors que va arribar a admirar. També va disparar amb les seves càmeres per la companyia de dansa Mark Morris
Dance Group, una de les més prestigioses
del món, o per grups de rock and roll residents a Bèlgica. Aquella, la dels inicis, era,
una fotografia molt més comercial. Des de
fa anys, però, en Pierre executa projectes
propis d'autor. El fotògraf belga ha creat, per
exemple, 'Cuerpos celestes', un atles del cel
a partir de fotografies de dones nues que,
mostrant les seves pigues, dibuixen la mateixa silueta que les constel·lacions. Radisic
contraposa les fotografies fetes en blanc i
negre amb els seus negatius, demostrant a
l'audiència que unes simples pigues situades
dins del cos humà poden repetir, per pura

Un objectiu: descobrir noves coses que em generin idees interessants.
Un viatge: anar a Júpiter.

casualitat, la forma dels astres. A 'The Man
Who Fell to Earth', un altre projecte de l'artista, Pierre Radisic situa la seva ombra per
indrets d'arreu del planeta, recreant la visita d'un extraterrestre "que arriba a la Terra i
descobreix totes les coses del món". Us ho

Una lliçó: ser un home lliure amb molta fantasia.

ben prometem. Les fotografies d'aquestes

Una passió: comprar discos de música.

Santes ens sorprendran a tots! ■

Apunts
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