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El batec d’un poble

5

feu vostres les històries que viuran les protagonistes, l’Ona 

i la Maria, i tots els altres personatges secundaris que ens 

acompanyaran al llarg dels anys que vindran.

El còmic és, doncs, un projecte que va més enllà 

d’aniversaris i pandèmies i que demostra el caràcter positiu 

i de futur amb què la renovada Comissió assumeix el repte 

de conduir la nostra Festa. Un repte que se suma als grans 

recursos que aquest 2021 hem dedicat per restaurar les 30 

Fil·loxeretes i, gairebé per obligació, la Fil·loxera Gran per 

complet —ja que l’estructura metàl·lica interior i la coberta 

de fibra estaven molt malmeses. Afortunadament, com a 

conseqüència, tindrem la Fil·loxera i les Fil·loxeretes vestides 

de gal·la i preparades per transmetre tota la seva força, ben 

a punt per celebrar el 40è aniversari. 

Per acabar, no podem deixar-nos de remarcar que, per 

a nosaltres, la Comissió, juntament amb els Caps de 

Colla i aquells que participen d’una forma o una altra en 

l’organització de la Festa, és un goig i alhora una gran 

responsabilitat estar al capdavant de l’entitat. En els darrers 

anys a la Comissió hi ha hagut un relleu, tant de persones, 

com generacional. Aquest relleu, però, ha estat possible 

gràcies a la feina feta durant anys per les persones que 

han portat el pes de l’organització fins ara. Esperem que 

assegurin un futur ple d’esperança pels anys que han de 

venir. Gràcies a uns i sort als altres!

Visca la Festa de la Fil·loxera!

Aquest any no podem començar amb “un any més” com 

els primers 38 anys. Una plaga ben desconeguda per tots 

nosaltres ens va deixar sense la 39a Festa de la Fil·loxera i 

qui sap com s’acabarà el 2021.

De ben cert, el 40è aniversari no serà com nosaltres 

hauríem imaginat: ple d’històries, de música, de foc, de balls 

i d’alegria. A la nostra festa hi participa gent molt diversa que 

la viu i l’entén de maneres molt diferents; és potser això que 

la fa tan especial. Són moltes les persones —ja siguin d’arrel 

sadurninenca o nouvingudes a la nostra vila— les que viuen 

la Festa de la Fil·loxera com un senyal d’estima al poble, com 

de ben segur varen somiar els primers impulsors de la Festa.

Durant tot aquest temps ha estat una prioritat de la 

Comissió actual ser presents al poble i ens hem esforçat per 

crear i adaptar-nos al llarg de la pandèmia.

Hem promogut iniciatives noves de format especial com 

el Dinar del Brot Online, l’Espai Fil·loxera de les FiF’20 i les 

presentacions de l’aniversari que inclouen el cartell 2021, el 

calendari d’advent i el calendari anual. Més encara, per poder 

fer-vos arribar les darreres novetats durant el confinament, 

també vàrem crear la botiga online, que ha vingut per 

quedar-se i per facilitar l’adquisició dels nostres productes 

durant tot l’any.

Cada nou repte l’hem impulsat amb tota la il·lusió, però, 

sens dubte, un dels grans projectes de la Comissió per 

aquest 2021 és el còmic  “El batec d’un poble”.  Aquesta 

aposta de present i de futur inclou 10 capítols, un per 

cadascun dels anys entre el 40è aniversari, d’aquest 2021, i 

fins el 50è aniversari el 2031. Esperem que gaudiu i que us 

“Ens hem esforçat per crear 
i adaptar-nos”

“La renovada Comissió 
assumeix el repte de 
conduir la nostra festa”
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40 anys de sensacions, 40 anys d’emocions, 40 anys 

d’històries personals i col·lectives que han fet que a Sant 

Sadurní d’Anoia disfrutem d’una festa que ja està plenament 

consolidada i que ja forma part del nostre imaginari col·lectiu.

El camí per arribar aquí no ha estat fàcil. No entraré a 

anomenar les dificultats que hi ha hagut, però sí que cal 

reconèixer l’esforç de totes les persones que han fet que 

avui poguem disfrutar d’una festa que ha arrelat amb una 

gran força. Els que van tenir la idea, els que la van forjar i 

desenvolupar, les diferents comissions que hem tingut i els 

caps de colla, sense oblidar la participació de la gent. Tots 

ells imprescindibles. I amb un objectiu en comú: mantenir 

una gran festa que ens dona personalitat com a poble amb 

la qual molts sadurninencs ens hi sentim representats.

Com molts dels que esteu llegint aquestes línies haureu 

pogut comprovar, viure la Festa com a participant té un 

cúmul de sensacions difícils d’explicar. Però d’una cosa en 

podeu estar segurs: viure organitzant-la fa que gaudeixis 

una de les experiències que et marquen. No dubteu que 

darrera d’aquests 40 anys d’història hi ha moltes hores de 

treball. Amb decisions que, molt probablement, no es prenen 

al gust de tothom. Però quan veus la Plaça plena celebrant 

el Triomf Final (ja sigui a la Infantil o a la nit), la combinació 

d’alegria i de força que genera aquell moment màgic fa que 

els esforços de tot un any de feina hagin valgut la pena.

Des d’aquí us vull animar a que feu el pas, a que dediqueu 

uns anys de la vostra vida a formar part de la Comissió, a 

participar i a ajudar amb tot allò que la Festa necessita. Estic 

convençut que quan acabeu aquesta etapa, malgrat els 

moments complicats que a vegades hi ha -com en qualsevol 

entitat-, veureu que ha valgut la pena tant d’esforç.

A aquest esforç hi he d’afegir una de les conseqüències 

de la que més he disfrutat. Amb moltes de les persones 

De la plaga a la pandèmia: 
ho tornarem a fer

“Cal reconèixer l’esforç 
de totes les persones 
que han fet que avui 
poguem disfrutar d’una 
festa que ha arrelat amb 
una gran força”

7
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que han format part de les diferents comissions o participat 

de la Festa he establert uns vincles que van més enllà de 

l’organització. S’han creat uns vincles d’amistat que perduren 

amb el temps.

La Comissió actual està força renovada de quan la vaig 

deixar. Bona senyal de la fortalesa de l’Associació, que vull 

recordar que amb més de mil socis és una de les entitats de 

cultura popular amb més associats del país. Fet que ens ha 

de fer sentir molt orgullosos .

Ja fos als inicis de la Festa o al llarg d’aquestes quatre 

dècades, els que hem estat a la Comissió ens hem trobat 

amb problemes a vegades més complexes i d’altres no tant. 

Períodes amb més participació i col·laboració i d’altres que 

menys. Però cap situació havia suposat la no celebració de 

la Festa. La imaginació i l’esforç per programar actes durant 

aquesta pandèmia ha estat impressionant. I és per això 

que vull aprofitar aquestes línies que em brindeu com a 

expresident de l’entitat per felicitar a la Comissió per l’esforç 

que vau fer durant l’any passat. Estic convençut, a més, que 

aquest any ens tornareu a sorprendre.

Sant Sadurní va viure la plaga de la fil·loxera a finals del 

segle XIX. A vegades sembla que les històries s’assemblen 

i/o repeteixen. La festa que celebrem per haver guanyat la 

batalla a la fil·loxera s’ha vist estroncada per la pandèmia 

actual que ha suposat que no es pogués celebrar al lloc i 

amb el seu format habitual.

Però tingueu confiança. La història està plena de reptes 

que s’han consolidat amb el temps i estic convençut que HO 

TORNAREM A FER. Tornarem aviat a celebrar la nostra festa al 

seu lloc habitual i tornarem a veure el poble ple de vida, de 

groc, amb olor de pólvora, ballant al ritme dels tabals i de les 

músiques. I com sempre acabarem la Festa celebrant un nou 

Triomf, aquesta vegada més esperat que mai.

Per molts anys!

Ton Amat

“Tingueu confiança. 
La història està 
plena de reptes que 
s’han consolidat 
amb el temps”

“He establert uns 
vincles que van més 
enllà de la organització”

C/ Girona, 4 - Sant Sadurní d’Anoia

C/ Itàlia, 23 - Sant Sadurní d’Anoia

FERRETERIA INDUSTRIAL
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40 anys
Déu-n’hi-do! Sembla que fa quatre dies que estàvem 

amb el que encara no era l’Associació Festa de la Fil·loxera 

fent i construint una festa. Perquè no era ‘La Festa’, amb 

lletres majúscules, érem un grup de gent jove amb una idea 

molt clara: donar a conèixer la realitat que es va viure a les 

nostres vinyes i a molts altres indrets de Catalunya, la plaga 

de la fil·loxera i l’encert que aquí vàrem tenir en trobar la 

solució. Volíem crear una festa que recollís la història amb 

foc, música i balls.

Amb els anys, s’anava consolidant i popularitzant el que 

avui coneixem com “La Festa de la Fil·loxera” i cada vegada 

hi participava més gent; tant a dins, amb els elements, com 

a fora, gaudint pels carrers de la vila. Aquest creixement va 

portar a la necessitat de tenir un marc legal per a poder 

donar continuïtat a l’organització i gestió de la “Festa”. El 

1995 es va crear l’Associació Festa de la Fil·loxera amb 

estatuts i reglament de règim intern. Volíem afavorir el 

relleu de les persones que en aquell moment estaven al 

davant i assegurar-ne unes normes estables per consolidar 

la Festa, que encara estava en procés de creixement amb 

la incorporació de nous elements cada any. També vam 

començar a crear projectes paral·lels per donar-hi difusió i, 

al maig del 2000, es va presentar el projecte de la Maleta 

Pedagògica, una caixa amb jocs i material didàctic destinat 

principalment a les escoles i les famílies.

“Érem un grup de 
gent jove amb una 
idea molt clara”

11
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El cert és que vaig ser presidenta de la Comissió des de 

l’any 1995 fins al 2002 (s’escriu molt ràpid!) però realment 

van ser 7 anys on vàrem donar una bona empenta a la Festa. 

Me n’adono que aquesta empenta podria estar sota un lema 

que crec necessari en tota associació és que “tot està per fer 

i tot és possible”, perquè realment va ser així: TOT estava per 

fer! I ho vàrem fer! Sobretot gràcies a que els membres de 

la junta estàvem amb igual implicació i responsabilitat. Crec 

que quan estàs dins d’una entitat o associació els càrrecs 

no tenen importància, sinó que tothom ha d’estar al mateix 

nivell, sempre posant el col·lectiu davant dels personalismes, 

sinó, no s’avança.

Mentre escric aquest text coincideix amb la notícia que 

ens han deixat en Xavier Raventós, una de les persones 

més entusiastes i altruistes que he conegut, i en Joan Martí, 

fil·loxeraire fins a la medul·la. Pensant en ells i en tots els que 

han viscut i estimat la Festa i que ja no hi són, recomano a tots 

i a totes implicar-se en una entitat i gaudir del voluntariat i 

de treballar pel poble, per la cultura, pels infants, per l’esport 

i per la gent que t’envolta. Realment és una experiència que 

et fa créixer com a persona i que t’acompanya sempre, si 

més no és el que a mi m’ha passat! M’agrada i m’emociona 

cada mes de setembre veure tanta gent vivint i gaudint 

d’una festa creada per la gent del poble. Prenc consciència 

que jo hi he col·laborat amb un granet de sorra, igual que 

tots els que la sentim nostra. Molts granets de sorra han fet, 

fan i faran que la Festa segueixi viva i nostra. 

Sincerament, participar en la construcció de la Festa de 

la Fil·loxera és una experiència impossible d’oblidar i mai 

podré agrair suficient al col·lectiu del ‘Taller’ per deixar-m’hi 

participar. Gràcies, doncs, a la Mercè Gost, al Jaume Esteva, a 

la Montse Mateu i a l’Àngels Puigmartí perquè els quatre sou 

l’origen de la Festa.

Mercè Beneit

“Pensant en ells i en 
tots els que han viscut i 
estimat la festa i que ja 
no hi són, recomano a 
tots i a totes implicar-se 
en una entitat i gaudir 
del voluntariat i de 
treballar pel poble”

12
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- Quant fa que dibuixes?

De petits tots dibuixem. La diferència potser és que 

alguns no parem i d’altres sí, però és una forma d’art que 

des de ben menuts anem desenvolupant. A mi, per exemple, 

sempre dic que tenir còmics a casa em va ajudar a fer que 

m’apassionés tant aquest món.

- Sempre segueixes un mètode a l’hora de treballar? 

Quins són els passos essencials?

Gairebé sempre és el mateix mètode, tot i que el temps i 

el tipus de projecte també hi influeixen molt.

Us explico: si ja se què vol el client, faig una primera 

fase de documentació, per mi potser és la més important. 

Després faig sempre varis esbossos i els presento al client 

a veure si estic “tocant la tecla” del que està buscant. Un 

cop tinc el procés de llapis desenvolupat i aprovat, passo 

a definir més el llapis per després poder fer una tinta més 

precisa. El procés d’aplicació a tinta és el més relaxant i 

lleuger, juntament amb el de les bases de color, que ve tot 

seguit. Per acabar, hi ha la part més artística, la de donar el 

volum als dibuixos. 

Quan es tracta d’un còmic el procés és més uniforme i 

“No deixeu de dibuixar!
Qualsevol cosa, en qualsevol 

moment i de qualsevol manera”

Entrevista al sadurninenc Albert Carbó, 
dibuixant del còmic El Batec d’un poble

Nom: Albert Carbó Quesada
Edat: 32 anys
Un poble: Sant Sadurní d’Anoia
Un color: el Verd
Un somni pendent: publicar un còmic 
propi en un altre país
Un somni fet realitat: viatjar a un altre 
país per veure una obra meva en una 

exposició
Un esport: hoquei patins
Una cançó: Fix you, de Coldplay
Una pel·lícula: la trilogia del Senyor 
dels Anells
A les xarxes:
Instagram: @albertcarboart
Behance: carboartist
Facebook: albertcarboart
Perfil que recomanaries: 
@juegosconarte és un perfil 
d’instagram, que dona rellevància a la 
feina dels il·lustradors a un món tan 
màgic com el dels jocs de taula
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tendeixo més a pensar en la narrativa primer, i després en 

com explicar-la. Amb el guió a les mans, ja procuro que les 

vinyetes i la història flueixin. M’atreviria a dir que als còmics 

la feina és més semblant a la producció d’una pel·lícula: 

primer cal una història, saber com explicar-la i després un 

treball de composició i estructura perquè tot encaixi, amb 

diferents plans, angles de càmera, etc. Els còmics, a més, 

també incorporen una part important de maquetació. És a 

dir, quan col·loquem els textos i les bafarades. 

Abans, tots aquests processos es feien de manera 

“tradicional”, analògica, però avui en dia tenim la sort que les 

eines digitals ens faciliten molt la feina. Podríem dir que jo 

treballo un 90% en digital, i l’altre 10% és en feina d’esbossos 

a llapis ràpids que faig per mi quan començo el projecte.

- Què és el que més t’inspira a l’hora de dibuixar? 

Trobo indispensable tenir el meu espai de calma i pau, 

acompanyat de música. En moltes ocasions m’encanta 

escoltar bandes sonores de pel·lícules mentre dibuixo, ho fa 

tot més èpic i inspirador. 

- Prefereixes treballar per encàrrec o per vocació?

Normalment quan la gent sap que sóc il·lustrador mira 

el que faig i si els hi agrada em demanen una il·lustració. La 

majoria de vegades em demanen que m’inspiri en una idea 

que ja tenen predefinida. Són poques les vegades que tinc 

llibertat 100%. 

En aquest sentit, és més agraït treballar per vocació, però 

per aconseguir treballar per vocació cal ser un artista molt 

top i que la gent pagui bé per les obres que fas. De vegades 

gran que el repte. La confiança mostrada per tothom de 

l’Associació des del principi ha fet que tot plegat estigui sent 

una gran experiència i que desenvolupar el còmic hagi sigut 

fantàstic. 

- No et fa por un projecte a tant llarg termini? Són 10 

anys de feina.

Al principi, quan t’ho diuen i t’ho repeteixes, és sempre: 

“Uau, 10 anys?!”, però al final són 5 mesos intensos de feina 

cada any que m’hauré de reservar per a dedicar part dels 

meus sentits a desenvolupar aquesta història. 

És important que s’aposti per aquest tipus de projectes 

i que la gent quan entri a la roda, poc a poc, tingui ganes de 

veure com tot evoluciona capítol rere capítol.

- Com visualitzes el còmic d’aquí a 10 anys?

El primer capítol esperàvem que fos més curt i al final 

s’ha allargat perquè tenim ganes d’explicar milers de coses. 

Partint d’aquí, visualitzo el còmic com un gran projecte que 

tothom voldrà tenir a casa seva, a l’estanteria. No sabem del 

tot què ens espera ens els següents capítols, però pot ser un 

bonic viatge que quedarà emmarcat en un element molt únic 

del nostre poble, de Sant Sadurní.

- Sabem que alguns sadurninencs, que no s’ho esperen, 

quedaran sorpresos de veure’s a les vinyetes. Què creus que 

els farà més gràcia als socis i lectors quan adquireixin el còmic? 

Això és complicat de dir ja que per molt que siguem 

un poble “petit”, som molta població. No tothom s’hi podrà 

trobar, també perquè jo no conec a tanta gent ha! ha! ha! Ara 

bé, sí que hi ha alguna gent que jo conec, i d’altres que han 

passat per la meva vida, junt amb d’altres que m’heu facilitat 

des de la Comissió. 

Crec que serà graciós si algú es reconeix en les vinyetes, 

però també vull aclarir que potser és complicat, el meu estil 

de dibuix no es caracteritza per fer a la gent idèntica a la 

realitat. Tinc un estil que crec que va lligat a l’estil francès 

degut a les meves referències d’Astèrix o Lucky Luke, com 

a més antics, i les obres de Matthieu Bonhomme o Jordi 

Lafebre. com a més actuals.

- T’atreviries a dir-nos on has trobat més dificultat 

tècnica a l’hora d’il·lustrar aquest primer episodi?

Sincerament, en els paisatges i els entorns. També us diré 

que és una mica obvi, ja que sempre m’he dedicat a il·lustrar 

personatges i els entorns sempre havien sigut més secundaris 

per a mi. Ara bé, a un còmic has de fer de tot, i el treball que 

suposa els entorns és complicat si no el tens per mà. 

“Una empresa que es 
dedica a fer exposicions 
d’art sobre l’NBA em 
va encarregar que 
elaborés una obra per 
a una exposició amb 
molts artistes d’arreu 
del món. L’obra, va ser 
exposada a Filadèlfia”

sí que m’he trobat que algú ha vist com treballo per xarxes i 

m’ha demanat directament una il·lustració d’alguna cosa que 

volen. En aquests casos saben que sempre ho faré basant-

me en allò que han vist de la meva feina.

- Quina ha sigut la teva millor experiència en el anys que 

portes dedicats món de la il·lustració?

Ara per ara han estat dues. La primera, va ser quan una 

empresa que es dedica a fer exposicions d’art sobre l’NBA 

em va encarregar que elaborés una obra per a una exposició 

amb molts artistes d’arreu del món. L’obra, va ser exposada 

a Filadèlfia, on vaig tenir l’ocasió d’anar-hi pel meu compte 

i disfrutar de tenir el meu racó enmig de tants artistes de 

primer nivell. A més vaig poder estar al costat d’estrelles de 

l’NBA, tant històrics com actuals.

La segona gran experiència, d’altra banda, són els encàrrecs 

que he anat duent a terme per a una revista digital del Canadà, 

per a la qual he il·lustrat diversos articles de cultura Pop.

PARLEM DEL CÒMIC: EL BATEC D’UN POBLE

- Des de la Comissió creiem que vas ser molt valent 

assumint el repte de fer el còmic de la Festa. T’ha costat 

inspirar-te o ho has vist molt clar des del principi?

Com bé us deia la feina que suposa fer un còmic al 

principi sols la sabem els que estem en aquest món. Jo vaig 

estudiar a una escola d’arts visuals i còmic, la Joso, allà hi he 

conegut gent més enfocada al còmic i la feina que suposa i, 

per tant, sabia bé a què m’enfrontava. 

També és cert que, de vegades, l’oportunitat és més 

“Visualitzo el còmic com 
un gran projecte que 
tothom voldrà tenir a 
casa seva, a l’estanteria”

“M’ha tocat dibuixar Sant 
Sadurní, i visc aquí, he 
pogut sortir a passejar pels 
carrers, càmera en mà, 
per documentar tot el que 
sortia al còmic”
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no se’ls paga el suficient per la seva feina i han de buscar-

se la vida fora. Potser em repeteixo, però encara ens falta 

per valorar bé aquesta feina, per reconèixer l’esforç i la 

intensitat que implica treballar-la amb garanties.

Són moltíssimes les ocasions en què expliques que 

estàs fent un còmic i la gent es sorprèn que puguis estar 

treballant en això sense fer res més, dedicant-hi tantes 

hores. Això és bàsicament perquè no saben la feina que hi 

ha darrere i sols veuen un resultat final que, a vegades, pot 

donar la sensació que és senzill de fer. 

Amb la il·lustració passa el mateix, però potser en menor 

mesura. Quan sols dir el que cobres per una il·lustració, 

moltes vegades la gent es posa les mans al cap. És una 

lluita constant, gairebé quotidiana, la de fer-te valdre com a 

professional. Malauradament, això provoca que molta gent 

que entra al món del dibuix treballi a preus baixíssims per tal 

de vendre més i aconseguir més contractes. El que no veuen 

és que això ens perjudica a tots i desvirtua la nostra feina.

- Què creus que ens falta als catalans, d’una banda, i 

als il·lustradors, de l’altra, per a millorar la situació? Tot 

depèn d’una part? Què podem fer-hi els sadurninencs?

Afortunadament crec que la situació va canviant de 

mica en mica. Fa uns anys que hi ha hagut una “explosió” 

del cinema de superherois. Aquest fenomen ha afavorit que 

molta gent que mai havia tingut un còmic a les seves mans 

s’hi interessés, els comprés i descobrís un món que va 

més enllà d’aquests superherois i que està carregat d’una 

gran varietat d’històries i d’estils. Als que ens dediquem 

a això, la millor manera d’ajudar-nos és no desvirtuar la 

nostra feina. Els còmics existeixen des de fa moltíssims 

anys i, com han demostrat, sobreviuen a totes les modes. 

Sempre hi seran.

Als sadurninencs, només us puc dir que aconseguiu el 

programa, llegiu el còmic i, sobretot, que el gaudiu. Després, 

si us agrada aquest món de petites històries, tracteu de 

buscar-ne més i veureu el ventall d’opcions que hi ha. És 

una llàstima que no tinguem cap botiga especialitzada al 

poble, però internet és infinit i hi ha moltes petites botigues 

que us rebran amb els braços oberts.

- T’atreviries a citar-nos alguns referents de l’àmbit a 

nivell català i internacional?

A nivell català no puc deixar de citar als meus referents 

més clars, que són els dibuixants: Jordi Lafebre, Roger 

Ibañez, Albert Monteys, David Garrido i a un company meu 

que en uns anys serà un crack, en Carlos Moreno. 

D’altra banda, a nivell internacional us diria a Matthieu 

Bonhomme, Ralph Meyer, Clayton Henry o Jake Parker.

- Quin consell donaries als nostres socis més joves que 

puguin voler dedicar-se al món de la il·lustració?

Que no deixeu de dibuixar! Qualsevol cosa, en 

qualsevol moment i de qualsevol manera. Més endavant ja  

milloraran la tècnica o s’especialitzaran en el que vulguin, 

però sobretot que no deixin de dibuixar i llegir còmics. Des 

de mortadelos, fins a Bola de Drac, manga o clàssics, com 

Astèrix i Obèlix. Per mi no hi ha res més bonic que veure a 

un menut agafar un llapis i crear mons i històries. Quan ets 

petit la imaginació és infinita.

- Et deixem el micro obert.

Dir que espero que això sigui només el principi de 

moltes més oportunitats, per a mi i per gent del meu sector. 

També m’agradaria donar les gràcies a l’Associació 

Festa de la Fil·loxera, per les facilitats i la confiança en mi. 

Em sento molt a gust treballant amb l’Associació. Aquest 

projecte és apassionant i molt del nostre poble. La feina 

que fem és dura i sacrificada. Saber que la gent podrà 

aconseguir, llegir i descobrir la meva feina ja és el millor 

premi.  

Gaudiu-lo amb una bona copa de cava!

- D’aquí a 10 anys, si t’atreveixes, tornem a parlar de 

tot plegat. 

Aquí estaré, esperant-vos!

- Moltes gràcies Albert.

Afortunadament aquesta vegada com que m’ha tocat 

dibuixar Sant Sadurní, i visc aquí, he pogut sortir a passejar 

pels carrers, càmera en mà, per documentar tot el que sortia 

al còmic. També he tingut sort que m’han deixat un parell de 

llibres amb fotografies antigues per a la part dels flashbacks.

- Al còmic hi ha personatges reals i ficticis dels quals 

l’aspecte l’has triat tot tu. Amb quins t’agrada més treballar? 

Als personatges ficticis és on més gaudeixo ja que no 

estic lligat a res, tan sols al que jo vull. L’Ona ha suposat un 

repte, ja que nens/es no acostumo a dibuixar. Això sí, crec 

que he aconseguit un resultat final prou bo. 

Vull destacar que, ara per ara, la que més gaudeixo 

treballant és la Maria. M’encanta sentir aquesta soltura 

dibuixant-la i movent-la per la història. Amb els pares de 

l’Ona em passa una mica el mateix, tot i que no han tingut 

temps d’intervenir gaire en la història, encara.

- Com se’t va acudir quin havia de ser l’aspecte de l’Ona 

i de la Maria, per exemple?

Amb documentació, bàsicament. Tenia les edats i, a 

partir d’aquí, vaig pensar en quines personalitats volia 

que transmetessin els personatges. Vaig anar fent proves 

fins que vaig trobar les definitives. Pel cas de la Maria, per 

exemple, havia de ser una dona d’uns 60 anys, alegre, activa 

i sempre amb un somriure d’orella a orella, que demostrés la 

seva afabilitat i calidesa.

- Quin personatge del primer capítol és el teu preferit si 

en tens algun? En destacaries algun altre?

Ara per ara com bé he dit el meu preferit és la Maria. A cada 

dibuix la tenia més per mà i la dibuixava més orgànicament. 

Més enllà, doncs m’ha agradat tenir l’oportunitat de dibuixar 

gent propera a mi i  que no sap que surt, he! he!

- Com a sadurninenc sabem que tens un vincle emocional 

també amb la Festa de la Fil·loxera. En algun moment sents 

empatia amb l’Ona? 

Tota l’estona sento empatia amb ella. Jo també he sigut 

nen a Sant Sadurní. La Festa de la Fil·loxera és una festa que, 

com a sadurninenc, la vius des de petit. És un petit orgull que 

tenim i quan l’ensenyes a algú que ve de fora sempre li agrada 

i és diferent a la resta de festes dels altres pobles. Crec que, en 

ella, he aconseguit plasmar aquest descobriment apassionat.

ENS POSEM REFLEXIUS:
EL CÒMIC I LA IL·LUSTRACIÓ A CATALUNYA

- Creus que està suficientment valorat el món de la 

il·lustració i el còmic a Catalunya?

Aquesta és una pregunta complicada, però la meva opinió 

és que no. Aquest país té grans dibuixants de còmic als quals 

“La Festa de la Fil·loxera és 
un petit orgull que tenim i 

quan l’ensenyes a algú que 
ve de fora sempre li agrada 

i és diferent”

“Saber que la gent 
podrà aconseguir, llegir 
i descobrir la meva feina 
ja és el millor premi”

“La gent es sorprèn que 
puguis estar treballant 
en això sense fer res més, 
dedicant-hi tantes hores” 
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“Una Festa més viva que mai”
Marta Cuscó, dissenyadora del cartell

El dibuix i el disseny sempre m’han apassionat. Sóc dis-

senyadora gràfica i actualment ho compagino com a docent 

al Col·legi Sant Josep. Allà, hi imparteixo assignatures del 

batxillerat artístic i intento aportar aquesta passió per l’art 

i el disseny als meus alumnes.

Tot i que vaig passar la meva infància a la Granada, he 

viscut molts anys a la capital del Cava i em sento de Sant 

Sadurní. La Festa de la Fil·loxera juntament amb el color 

groc i el Triomf Final han format part indispensable de la 

meva vida. És per això que em va fer moltíssima il·lusió 

poder fer el cartell que commemora els 40 anys de la 

Festa de la Fil·loxera.

Al disseny hi he volgut representar la Plaça de l’Església 

amb el Triomf Final. D’aquesta manera, hi han estat 

representats tots i cadascun dels components que fan 

aquesta festa possible, des de la mateixa Fil·loxera fins a 

la gent ballant al seu ritme.

La Festa de la Fil·loxera és una de les senyes del poble 

i amb aquest cartell he intentat simbolitzar exactament 

això: la festa al voltant d’un fet i una història que continua 

més viva que mai.

Contacte

behance.com/cuscomarta

email: cusco.marta@gmail.com
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“Amb el mocador ben amunt”
Carles Canals, dissenyador de la samarreta

Sóc sadurninenc de tota la vida, tinc 25 anys i sempre he sigut amant 

del poble, de la seva gent, del cava, i de les seves festes; en especial, 

de la nostra Festa de la Fil·loxera. Cada 8 de setembre el sentiment i la 

unitat del poble fa que el groc viu i vibrant d’aquesta festa vesteixi tots 

els carrers, balcons i places, cosa que ens omple d’orgull!

Em defineixo com una persona apassionada pel món de l’art, com el  

que m’acompanya des de ben petit. Mai he tingut un estil definit en els 

meus dibuixos o dissenys, ja que sempre he sigut una persona molt 

curiosa, disposada a innovar i a descobrir nous mètodes de creació i 

representació. M’agrada pensar en l’art com a una manera d’expressar 

un sentiment o una emoció. Per aquesta raó, poder colaborar amb la 

Comissió de la Festa em fa especial il·lusió. Se’m fa difícil expressar i 

reflectir en un paper tot el que significa aquesta festa.

El 2019 ja vaig tenir l’oportunitat de participar en el disseny del cartell 

i aquest any he pogut col·laborar amb el dibuix del disseny de la 

samarreta. En aquest darrer disseny he buscat transmetre-hi la força 

de la Festa amb una perspectiva abstracta de la Fil·loxera Gran i amb 

el lema: Som la Plaga!, una frase que trobo que representa la força del 

nostre poble i de la nostra gent quan ens unim als carrers sota el foc, 

amb tot tintat de groc, o saltant a la Plaça de l’Església amb el mocador 

ben amunt al ritme de la música, crits, salts i cava.

Només desitjo que aquest any puguem estar tots units per poder 

celebrar aquest 40è aniversari més forts que mai.

Visca la Festa de la Fil·loxera! Visca Sant Sadurní d’Anoia!

Contacte

instagram: @carles.canals

email: carlescanals1@gmail.com
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REFORMA DE LA FIL·LOXERA 
GRAN I LES FIL·LOXERETES

Un dels principals reptes d’aquest any ha estat 

fer front a la necessària reforma de la Fil·loxera Gran. 

Possiblement no n’éreu conscients del seu estat, però 

era urgent fer una actuació a l’interior de l’element 

més representatiu de la nostra festa. A més de 

reforçar l’estructura metàl·lica, s’han fet reparacions 

a cobertura de fibra de vidre. 

Aquesta, però, no ha estat l’única inversió 

important d’aquest 2021. Un aniversari com el 40è 

es mereixia, també, donar una nova imatge a les 30 

Fil·loxeretes. L’evident desgast pel seu ús ha provocat 

que des de la Comissió s’hagi apostat per una 

renovació integral de la seva imatge i s’hagi treballat  

perquè totes 30 comptin amb una estètica que sigui 

concordant entre totes elles. 

Tot això s’ha fet amb la incertesa del que succeirà 

durant aquest 40è aniversari. Però amb el ferm 

convenciment, des del passat 8 de setembre, que 

calia tornar a treballar per celebrar la Festa. On i com 

toca. I per aquest motiu hem arribat a un acord amb 

la Xarxa de Televisions Locals per retransmetre en 

directe la Festa de la Fil·loxera d’aquest 2021 arreu 

del país i, també, en streaming.

UN NOU AIRE PEL PROGRAMA 

Una Festa no seria una Festa sense el programa 

que teniu a les mans. També l’hem renovat. Hem 

volgut fer un pas més i donar-li més continguts. I, de 

ben segur, com ja heu llegit, hem apostat pel còmic 

de la Festa. Una novetat no només per aquest any 

sinó amb la mirada posada en la propera dècada, ja 

que cada any publicarem un nou capítol.
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www.festadelafiloxera.cat

Nous adhesius 2021

Portada del còmic

Novetats i projectes
Les crisis sanitària, social i econòmica provocada pel coronavirus no ens ha aturat. Com 
tampoc ho va fer l’any passat quan vam haver de reinventar-nos a l’haver de suspendre 
la Festa per primera vegada en 39 anys.

No cal dir que l’activitat cultural d’aquest 2021 també s’ha vist greument afectada per 
la pandèmia. Ara bé,  tenim clar que cal mirar endavant i afrontar tots els reptes que 
sorgeixin. I encara més aquest any, el del 40è aniversari. Sense aquesta efemèride potser 
–qui sap– hauríem posat el fre de mà a l’espera del que succeís. Però no. No ha estat així.

Reparacions dutes a terme pels 

tallers Sergi Edo i Sarandaca

ESTRENEM BOTIGA VIRTUAL

I sí, una Festa tampoc ho seria sense les novetats 

en el marxandatge de la botiga. La principal novetat, i 

més esperada –com no podia ser d’altra manera– és 

la samarreta del 40è aniversari, que ja l’heu pogut 

veure en aquest mateix programa. Però enguany 

també hem renovat els adhesius per col·locar als 

cotxes, amb la voluntat d’unificar els diferents 

dissenys que hi havia fins ara, i hem posat a la venda 

clauers de níquel, més resistents.

Per últim, no podem deixar de recordar-vos que la 

botiga s’ha modernitzat i ja és virtual. Va ser un regal 

de Reis per apropar-nos, encara més, a les vostres 

necessitats fil·loxeraires al llarg dels 365 de l’any i no 

només els dies de Fires. Entreu-hi i xafardegeu però, 

sobretot, compreu-hi. Sigui l’època de l’any que sigui.

Mantinguem viva la Festa!
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Celebrar els 40 anys de la Festa de la Fil·loxera vol dir, 

entre moltes altres coses, que fa 20 anys que l’Associació 

Festa de la Fil·loxera va publicar un llibre sobre la història de 

la Festa. Es volia deixar constància d’una cosa que s’havia 

fet, que ja estava acabada i que era el moment de fer un 

balanç del camí recorregut. La idea de fons era que s’havia 

fet el cim. Avui, 20 anys després, la bona notícia és que allò 

no era el cim.

Només cal haver anat uns quants cops a la muntanya per 

saber que darrera aquella carena definitiva hi ha sempre una 

alta vall des de la qual s’albira una altra carena i que el cim 

deu estar més enllà, perquè no es veu res entre la boira i les 

cames comencen a fer figa. Valgui la metàfora muntanyenca 

per fer un resum de la història de la Festa, amb la diferència 

de que en el cas dels fil·loxeraires, com més caminen, menys 

cansats semblen.

És cert que l’any 2001 —l’any en què Sant Sadurní va 

arribar als 10.000 habitants, l’any que van desaparèixer les 

Torres Bessones— hi havia motius per somriure si miràvem 

enrere. La Festa havia nascut l’any 1981 del no res, amb 

l’excusa d’un esdeveniment històric imprecís, i vint any 

després el groc ja era el senyor de les Fires. En aquells vint 

primers anys s’havia fet molt: la Fil·loxera, els Pagesos, els 

Ceps, els Set Savis... Ja hi havia la Infantil i aquell any es 

va presentar l’Orquestrina. I la pàgina web, que ja era la 

repera. També vam fer la primera foto de família a la Plaça 

de l’Església, on vam aplegar una multitud fins que cinc anys 

després, al fer la segona, ens vam adonar que amb prou 

feines érem quatre gats.

El que no sabíem, el que no sabrem mai, és que el que 

tenim per davant. A partir del 2001, pas a pas, vam seguir 

sumant: el disc amb les músiques, el DVD, les Fil·loxeretes 

infantils, els Ceps infantils, les visites a Cañete, a Zegama, les 

Larves, el Sopar de la Gàrgola... I sobretot i sempre, el groc, 

per tot arreu i en qualsevol ocasió, vinga groc. Hem recordat 

l’anècdota moltes vegades, però tornem-hi: el 1981 els 

“El 1981 els pioners de 
la Festa van construir 
la Fil·loxera, se la van 

mirar i es van preguntar 
perplexos: i ara de quin 

color la pintem?”

40 anys de groc

“Avui, 20 anys després, 
la bona notícia és que allò 
no era el cim”
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pioners de la festa van construir la Fil·loxera, se la van mirar 

i es van preguntar perplexos: i ara de quin color la pintem?

Jo no hi era, quan va néixer la festa, i tampoc compto 

a ser-hi si algun dia es deixa de fer. Com la majoria, un dia 

vaig arribar, em vaig posar enmig dels trons i la pólvora (en 

el meu cas, amb el cap entaforat dins d’un Cep, que consti 

en acta), m’ho vaig passar bé, vaig tenir enrabiades, em vaig 

desesperar i il·lusionar, fins i tot m’he posat una mascareta 

groga, i sempre, en algun moment, sobretot la nit del 8 de 

setembre, quan a la plaça volen els mocadors entre cava i el 

confeti groc, ho penso: sóc part d’això, quina canya!

A més de la nostàlgia, un aniversari ha de servir per posar-

se metafísic: què volia ser la Festa i en què s’ha convertit? 

Tirem d’hemeroteca per saber què deien els clàssics, en 

aquest cas el Jaume de Cal Ritu, la Mercè Gost, la Mercè Beneit 

i la Montse Mateu (aquell dia no hi van ser l’Àngels Puigmartí 

i el Francesc Rosell) l’octubre de 1981 a la revista El Cep, amb 

el periodista ocasional Francesc Llopart en aparent estat de 

xoc (“I no l’heu fet massa grossa?”, es preguntava): “La idea 

que tenim és la de crear una mena de festa de la fil·loxera al 

nostre poble, festa que podria ser un dia de Fires. Pot quedar 

un espectacle de carrer i participatiu molt maco, però és clar, 

necessitem més gent. La intenció és que arreli, que l’any que 

ve ja sigui una tradició”. Cal que posi en aquest escrit què se 

n’ha fet d’aquestes bones intencions? 

Però no ens enganyem. M’han demanat aquest text 

perquè doni respostes, perquè digui què bonic que és tot, 

què bé que ho hem fet i què boniques que són les vistes 

des d’aquí dalt. Només que alguns ja hem començat a baixar 

d’aquesta muntanyeta i veiem les noves fornades, joves i 

arrogants, que es pensen que ells sí, que ells han descobert 

la sopa d’all, que ho han vist tot: que han fet el cim. Deixem-

los somiar, però em sembla que només n’han vist, n’hem 

vist, de la missa la meitat. Creieu-me. 

Antoni Romeu 

“Un aniversari ha de servir 
per posar-se metafísic: 
què volia ser la festa i en 
què s’ha convertit?”

 @ c a n s u m o i

 w w w . c a n s u m o i . c o m

P e r q u è  c r e u s  e n  u n a  v i t i c u l t u r a  o r g à n i c a ,  v a l o r e s

l ' e s f o r ç  d e  r e c u p e r a c i ó  d e  v i n y e s  p e r d u d e s ,  e n  l a

s o s t e n i b i l i t a t  i  r e c u p e r a c i ó  d ' à m b i t s  n a t u r a l s ;

p e r q u è  t ' a g r a d a  e l  v i  p u r  i  r e f l e x  d ' u n  o r i g e n .
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Recordo el dia que em van proposar crear una nova 

formació musical per acompanyar la Festa de la Fil·loxera 

amb el requisit que tingués un estil propi. Com a músic 

ho vaig veure molt clar des d’un començament, ja havia 

participat a la Festa des dels seus inicis, coneixia prou bé 

el que se’ns demanava. Per mi va ser tan fàcil com si a un 

fuster li demanessin que fes una taula. 

També recordo que fins aleshores els instruments 

anaven per separat, amb les gralles per un costat i la banda 

per l’altre. De seguida ho vaig tenir clar: havíem de fusionar-

los tots, construir un so únic, diferent, especial, que donés un 

caràcter singular a la Festa. D’aquesta manera, vam ajuntar 

els instruments més tradicionals amb els propis d’una banda 

i la frescor d’algun més electrònic per crear el que avui en 

dia coneixem com l’Orquestrina. 

Amb els instruments pensats i organitzats, era el moment 

d’aconseguir el toc de gràcia definitiu, el que pogués donar 

més qualitat a la formació i a la Festa: necessitàvem un bon 

arranjador. Per sort, al grup ja teníem el millor candidat, un 

músic de capacitat indiscutible per crear les fantàstiques 

melodies que gaudim cada any a la Plaça. Tot estava 

condemnat a funcionar a la perfecció!

Des dels primers assajos el resultat sonor ens va 

encantar, però com si fos ahir, encara em ve al cap el neguit 

de la Comissió durant aquelles setmanes. Tant, que ens 

van demanar poder venir a un assaig i, per suposat, vam 

aconseguir deixar-los ben satisfets. El repte era majúscul i 

sempre recordaré el fet que la Comissió sortís tan contenta.

Prèviament a la gran estrena, a l’Orquestrina vam haver 

d’entomar el que ha estat sempre un tema de debat: la 

ubicació a la Plaça. Abans, amb la banda, la ressonància de la 

porxada era excel·lent, però amb el so amplificat va aparèixer 

el problema dels acoblaments. Des d’aleshores sols hem fet 

una prova, amb un escenari davant les escales, i gràcies a 

aquest intent —que va acabar amb una estampida de músics 

fugint del foc columnes endins— i a la pluja —de l’únic any 

que ha plogut— sempre hem decidit tocar a aixopluc. 

Ja ho teníem tot: Orquestrina, melodies i ubicació. Tinc ben 

viu el record de l’estrena l’any 2001 i el d’aquests 40 anys 

de la Fil·loxera. Des d’aleshores, cada dia 8 anem provant els 

micròfons instrument per instrument i els tècnics regulen 

el volum de l’equip i resolen acoblaments, xiulets o sorolls. 

Així és com amb energia, humilitat, empenta, il·lusió i forces 

s’inicien els bons projectes. Sant Sadurní necessitava crear 

un projecte únic i  mercès a l’encert dels seus impulsors hem 

assolit aquest magnífic espectacle!

A les acaballes de l’última edició de la Festa de la 

Fil·loxera que vam poder gaudir a la Plaça, un dels veterans 

de l’Orquestrina se’m va apropar reflexiu i em va etzibar 

que «estava paradíssim» per com, amb tan pocs anys —

relativament, clar—, aquella Festa que acabava aviat i que 

allargàvem amb alguna peça de ball, ha arribat a ser tan 

popular com per mobilitzar i atreure tot un poble.

La Festa de la Fil·loxera sempre ha estat ben viva. Les 

innovacions sempre fan por i a la gent sempre li costa 

acceptar segons quins canvis. Sempre hi haurà a qui li 

agradaran unes coses i no unes altres, i a l’inrevés. Tinguem 

clar, però, que si es fan bé amb el temps la gent s’ho fa 

L’Orquestrina va ser un bon canvi

seu. Cal ser valentes i valents, sobretot quan creus que estàs 

utilitzant un bon criteri per fer aquests canvis, sense perdre 

els orígens.

I sí, potser allà sota hi ha cops que ens arriba alguna 

espurna i també que quedem una mica amagats. De fet, 

sabem que fins i tot hi ha gent que ha pensat que la música 

està gravada, però és una cosa que d’altra banda ens satisfà, 

perquè vol dir que sonem tan bé com un disc! Nosaltres ho 

tenim clar, l’Orquestrina va ser un bon canvi.

Moltes gràcies a totes i a tots els sadurninencs per fer-

nos gaudir. 

Visca la Bèstia!

Eduard Mañé

ESCOLTA LA MÚSICA DE LA 

FESTA DE LA FIL·LOXERA!

“Havíem de fusionar-los 
tots, construir un so únic, 
diferent, especial, que 
donés un caràcter singular 
a la Festa”

“Les innovacions sempre 
fan por i a la gent sempre li 
costa acceptar segons quins 
canvis. Sempre hi haurà a 
qui li agradaran unes coses i 
no unes altres, i a l’inrevés”

“Sabem que fins i tot hi ha 
gent que ha pensat que la 
música està gravada”
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ACTIVITATS

TALLERS TIMBALERS INFANTILS

Dies: 31 agost, 1 i 2 de setembre

Horari: de 18:30 a 19:30h

Lloc: Plaça de l’Església

Nascuts fins al 2017 inclòs

TALLERS PAGESOS INFANTILS

Dies:  31 agost, 1 i 2 de setembre

Horari: de 18:30 a 19:30h

Lloc: Col·legi El Carme

Nascuts fins al 2017 inclòs

TALLERS  DE LARVES

Dies:  1, 2 i 3 de setembre

Horari: de 18:30 a 19:30h

Lloc: Col·legi El Carme

Nascuts 2014 - 2016 ambdós inclosos

TALLERS ELEMENTS DE FOC

Fil·loxeretes infantils: 31 de d’agost

Ceps infantils: 1 de setembre

Fil·loxera infantil: 2 de setembre

Horari: de 18:30 a 19:30h

Lloc: Passeig del Parc

A partir de 10 anys complerts el 8 de setembre 2021

ASSEMBLEA EXTRAORDINÀRIA

Dia:  7 de juliol

Hora: 20h

Lloc: Plaça de l’Església

DINAR DEL BROT

Dia: 11 de Juliol

Hora: 12:30h

Lloc: Espiells

ASSAMBLEA ORDINÀRIA

Dia:  29 de setembre

Hora: 20h

Lloc: Celler de la Fassina

BOTIGA DE LA FIL·LOXERA

Dies de venda:

JULIOL

Diumenge 11 durant el Dinar del Brot ( Lloc: Espiells )

AGOST

Dissabte 21 matí

Dissabte 28 matí

SETEMBRE 

Dissabte 4 matí i tarda ( Lloc: Era d’en Guineu )

Dilluns 6 tarda

Dimarts 7 matí i tarda

Dimecres 8 matí i tarda

Horari: Matins de 10:30 a 13:30h

           Tardes de 17:30 a 20h

LLoc: Plaça de l’Ajuntament

Recordeu que per ser portador de qualsevol element s’ha de 

ser soci de l’Associació Festa de la Fil·loxera. En el cas dels 

menors d’edat, cal que el pare o la mare també sigui soci.

A causa de la normativa actual, per participar en la Festa és 

necessari que els socis participants facin el curs de Formació 

de Consumidors Reconeguts com a Experts. Aquest curs 

l’hauran de superar totes aquelles persones que vulguin 

participar a la Festa de la Fil·loxera o a qualsevol acte de foc 

en què prenguin part elements de l’Associació.

Per als participants a la Festa de la Fil·loxera Infantil també 

hi haurà cursos programats. En aquest cas, els pares o tutors 

legals dels menors també hauran de fer el curs, participin o 

no en la Festa de la Fil·loxera.

Recordeu: Les inscripcions es tanquen el divendres 23 de juliol. 

INSCRIPCIONS ON-LINE NOTES IMPORTANTS

www.festadelafiloxera.cat 
Per participar a la Festa de la Fil·loxera i la Festa de 

la Fil·loxera Infantil (Fil·loxera, Fil·loxeretes, Ceps, Set 

Savis, Larves, Pagesos, Timbalers i Orquestrina)

Dies: 21, 22 i 23 de Juliol

INSCRIPCIONS  PRESENCIALS
Exclusivament per a les persones que no puguin

fer-ho on-line. 

Dia: 22 de juliol

Horari: de 18h a 20h. 

Lloc: Casal d’Entitats

Per participar als espectacles de foc és imprescindible portar 

roba i complements de cotó: mocador al coll, barret o gorra 

de foc. En cap cas s’ha de llançar aigua als participants atès 

que la pólvora és imprevisible i s’ha d’evitar que els nens 

i les nenes se situïn a l’abast del foc. Es pot participar a la 

Festa de la Fil·loxera i a l’Escampada de fil·loxeretes ballant, 

però sense agafar o estirar els participants, especialment si 

aquests porten elements de foc.

Tot el públic que participa en aquests actes en què hi ha foc és 

el responsable primer i únic dels accidents que puguin succeir.

NORMES DE
SEGURETAT

CURS INFANTIL

Per a participants a la Festa de la Fil·loxera Infantil d’entre 8 i 

14 anys. Els menors de 8 anys no han de fer el curs.

CURS ADULT

Per a participants que siguin més grans de 14 anys.

En aquests cursos només hi podran participar els socis de

l’Associació Festa de la Fil·loxera.

Dies i hores del curs: divendres 23 i dilluns 26 de juliol a les 

19.30h del vespre.

Lloc: Casal d’Entitats de Sant Sadurní. Carrer Marc Mir, 15.

Inscripció: Cal enviar un correu electrònic a 
cursos@festadelafiloxera.cat amb les dades 
personals i el dia que es vol fer el curs.

Si no hi ha un mínim de 5 inscrits per una sessió, l’Associació 

la podrà suspendre i s’avisarà els ja inscrits.

CURS DE FOCEls actes anunciats poden ser modificats o suspesos, 

sense previ avís, a causa de les restriccions vi-

gents a cada moment en relació a la pandèmia 

del coronavirus, per causes meteorològiques o pel 

criteri de l’Associació.

Podeu trobar tota la informació 

actualitzada a la pàgina web de 

la Festa i a les xarxes socials de 

l’entitat. 
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MATÍ

De 11:00 fins 13:30h

WaterSlide, el súper tobogan aquatic urbà. Et pots tirar amb 

flotador o sens (apte per totes les edats). Tothom pot gaudir 

d’aquest inflable de 50 m de llargada. Recordeu portar crema 

solar i roba de bany.

WaterCastle, per als més petits també hi haurà un castell 

inflable aquàtic.

Kids & Us, Face Mask Painting 

TARDA

18:00h: Tamborinada dels timbalers infantils de la Fil·loxera. 

Recorregut: Plaça de l’Església, Mossèn Fontanilles, Església, 

Hospital, Plaça de l’Ajuntament, Sant Antoni i per acabar a 

l’Era d’en Guineu

18:45h: Kids & us presenta: Storytime - There’s No Place Like 

Space. Una nena somia ser astronauta i poder viatjar per 

l’espai. Vine i descobreix si aconsegueix complir el seu somni!

19:45h: Espectacle familiar.

FESTA INFANTIL  

SOPAR DE LA GÀRGOLA A L’ESPAI 
FIL·LOXERA 

DISSABTE            4  DE SETEMBRE

Posa’t la samarreta de la Fil·loxera i vine a l’Espai Fil·loxera. 
Celebrarem amb vosaltres la Festa Infantil i el Sopar de la Gàrgola 
amb totes les novetats d’aquest any a l’ERA D’EN GUINEU! 

Novetat

Cal recordar que aquest sopar, va ser motivat per recollir 

diners per la restauració del campanar de l’Església; una 

de les gàrgoles del campanar és una fil·loxera. Un cop 

finalitzada la restauració es va continuar celebrant per poder 

seguir ajudant econòmicament a altres fins benèfics.

Aquest any hem donat un gir al tradicional Sopar de la 

Gàrgola i l’hem modernitzat amb l’objectiu de dinamitzar-lo. 

A partir de les 20:30h  trobareu a l’Era d’en Guineu una fira 

gastronòmica amb una oferta diversa de menjar i beure. No 

caldrà comprar tiquets a l’avançada.

A les 23h el grup The Aguateques ens deleitarà amb la 

presentació del seu ampli repertori de versions. Nou músics 

fan d’aquesta banda un espectacle inigualable. 

Acabarem amb una sessió de DJ. 

Una part dels beneficis del Sopar aniran destinats a Càritas 

Sant Sadurní.

Els actes anunciats poden ser modificats o sus-

pesos, sense previ avís, a causa de les restriccions 

vi-gents a cada moment en relació a la pandèmia 

del coronavirus, per causes meteorològiques o pel 

criteri de l’Associació.

Podeu trobar tota la informació 

actualitzada a la pàgina web de 

la Festa i a les xarxes socials de 

l’entitat. 
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ESCAMPADA DE FIL·LOXERETES

Les 30 Fil·loxeretes arriben a Sant Sadurní preparades per 

atacar els carrers de la vila i,  organitzades en dos grups, 

comencen el seu atac per dos itineraris diferents. Es 

reagrupen a mig camí del recorregut on realitzen el primer 

assalt conjunt contra la població. Acabat aquest primer atac 

continuen el seu recorregut per trobar-se amb la Fil•loxera, 

que les espera a l’Era d’en Guineu, per acabar l’Escampada 

amb l’atac final.  

Hora de concentració: 22:15h

Lloc: C/ Castelló entre els carrers Mallorca i Montserrat

Hora d´inici: després del Castell de Focs

DIMARTS  7  DE SETEMBRE

Podeu trobar tota la informació 

actualitzada a la pàgina web de la 

Festa i a les xarxes socials de l’entitat. 

Els actes anunciats poden ser modificats o suspesos, 

sense previ avís, a causa de les restriccions vigents a 

cada moment en relació a la pandèmia del coronavirus, 

per causes meteorològiques o pel criteri de l’Associació.

Recorregut 1: Castelló, Mallorca, Barcelona, 

Rambla Generalitat, Anselm Clavé, Raval, 

Josep Rovira, Sant Antoni per finalitzar a 

l’Era d’en Guineu

Recorregut 2: Castelló, Montserrat,   

Dr. Escayola, Hospital, Francesc Moragues 

per finalitzar a l’Era d’en Guineu

SEGUEIX-NOS A LES XARXES SOCIALS
Kids&Us Sant Sadurní d'Anoia · Rambla Generalitat 47 · 08770 Sant Sadurni d'Anoia

T. 93 891 38 50 / T. 620 221 937  · sant.sadurni@kidsandus.es

ES

PAI SEGUR

Al centre A casaANGLÈS A PARTIR D’1 ANY

Matrícules Obertes 
Curs 2021-2022
Vine a veure’ns!
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PLANTADA D´ELEMENTS 

Hora: 11h del matí

Lloc: Carrer Raval 

LA BAIXADA 

Hora: 12h 

Lloc: Cal Ritu

FESTA DE LA FIL·LOXERA INFANTIL

Podeu trobar tota la informació 

actualitzada a la pàgina web de la 

Festa i a les xarxes socials de l’entitat. 

Els actes anunciats poden ser modificats o suspesos, 

sense previ avís, a causa de les restriccions vigents a 

cada moment en relació a la pandèmia del coronavirus, 

per causes meteorològiques o pel criteri de l’Associació.

EL POBLE I LA PLAGA ES TROBEN A
LA PLAÇA DE L’ESGLÉSIA. 
Els Pagesos dansen plàcidament fins que de manera 

inesperada la Fil·loxera i les Fil·loxeretes ataquen tots els 

Ceps de la zona. La conseqüència de l’atac de la Fil·loxera fa 

que els ceps malalts surtin a ballar amb foc vermell, propi 

de la malaltia de la planta. Un cop han pres consciència de 

la importància de la plaga, els Pagesos tornen a fer la seva 

aparició, ara no per a celebrar res sinó per a plantejar-se 

què poden fer per lluitar contra la Fil·loxera. 

El desordre i el desconcert de la població posa en marxa 

les forces vives locals. La primera trobada dels Set Savis 

de Grècia, que ballen solemnes al ritme d’un valset, acaba 

sense que hagin trobat de moment la manera de resoldre 

el problema.  

La Fil·loxera torna a demostrar la seva ferocitat i es fa 

amb el domini de la plaça. En la seva segona aparició, els 

Set Savis de Grècia troben la solució contra la Fil·loxera; 

replantar les vinyes amb peus de cep americans, que són 

immunes a la plaga. Un cop vençuda la plaga, tornen a 

aparèixer els Ceps, però ara carregats amb foc verd. Són 

els ceps de peu americà, immunes a la Fil·loxera, que 

tornen a portar vida a la població. 

Per a celebrar la victòria sobre la plaga, la Festa s’acaba 

amb una ruixada de cava, mentre la música convida a tots 

els participants i al públic assistent a ballar al mig de la 

plaça per a celebrar la culminació d’una nova edició de la 

Festa de la Fil·loxera.

PLANTADA DELS ELEMENTS DE LA FESTA DE 
LA FIL·LOXERA

Hora: 18:30h

Lloc: Carrer Raval

LA BAIXADA

A falta de 5 minuts per les deu del 
vespre, al capdamunt del carrer Raval, 
tots els elements estaran preparats 
per iniciar la baixada on el foc i la 
música els acompanyaran fins a la 
Plaça de l’Església.   

Hora: 21:55h

Lloc: Cal Ritu

FESTA DE LA FIL·LOXERA

DIMECRES          8  DE SETEMBRE

Recorregut: Cal Ritu, Raval, Dr. Escayola, Plaça de 

l’Ajuntament, Hospital, Església, Mossèn Fontanilles 

per finalitzar a la Plaça de l’Església.

Recorregut: Cal Ritu, Raval, Dr. Escayola, Plaça de 

l’Ajuntament, Hospital, Església, Mossèn Fontanilles 

per finalitzar a la Plaça de l’Església.

39



ABC Sant Sadurní

Agustí Torelló Mata

Amat Oil 

Ànima d’Esports 

Anna Gumà Vainilla Slow Yoga 

Antiga Farmàcia Roca 

Art Studio Pilates

AT Roca 

Autoescola Ramirez

Autoescola Sant Sadurní

Automòbils Forns, SA 

Banjara

Bar David

Bar El 22

Bar L’Expres 

Bar La Rambla

Bar Oriol

Base Esports 

Brodats Grill 

Ca la Loli

Café de la plaça 

Cafè del Raval 

Cal Casimiro Carnisseria 

Cal Feru 

Canals & Domingo, S.L. 

Cansaladeria Cal Miqueló 

Cargo -Trans Montserrat

Centre Axis 

Centre de fisioteràpia i salut Kos Global 

Clínica Dental M. Medina 

Clínica Dental Núria Canals

Compàs 23

Construccions Ramón Guzman

Consulting Empresarial Vilomara & 

Associats, SL 

Copisteria Imagine

Cristina Garcia Sarabia

Cristina Viladoms Fisioteràpia 

Deixalles i Transports A. Plazas

Depil Hada

EBM Instal·lacions i Automatismes 

Industrials

El Mos

El Picarol 

El Taller - Mercè Beneït

Electricitat Robles 

Electricitat Samsó

Electrònica Mirambell 

Escola Bressol La Mainada

Escola de Dansa Cascavells

Estem per tu 

Estudi d’arquitectura Montserrat Ollé

Èxit Moda 

Farmàcia Anna Ferrer 

Farmàcia Vilela

Ferreteria Robert Cardús

Floristeria El Jardinet

Finques Pardas

Forn Ca l’Arseni 

Fotografia Adolfo 

Gràfiques Mateu

Gravotècnic

Hispano llacunense, S.L. 

Idea Mobel

Ideamicro Informàtica 

Il Kau del Picarolo 

Importacions Decavi 

Inaudit 

Infersa

Jaume Giró i Giró

Joieria, Rellotgeria i Òptica Xavier 

Judith Antolín Studio 

Juve Camps SA

Kids and Us 

L’aragonesa 

La Llar del Pollastre 

L’Argonauta Serigrafia 

Lecegui Joiers

Limpieza de tubos y desatascos 

Montané

Llibreria Jepi 

Llopart 

Logopèdia Laia Cardús

Mariola Ferràs

Mecànica J. Albiol, SCP

Mediterrània - Acadèmia d’idiomes

Mel i Menta 

Mon del Cava 

Mònica Mateo, Perruqueria i imatge 

Personal

Mònica Mobles i Matalassos

Montse Quintana Centre d’Estètica

Muni Perruquers

Núria Briz Centre de Podologia i 

Biomecànica

Òptica Sant Sadurní 

Opticalia Sant Sadurní d’Anoia 

Pastisseria Carafí 

Pentin-Hada 

Perruqueria Ornela

Perruqueria Unisex Rosa

Pintures Penedès

Pixel

Raventós i Blanc

Recaredo

Restaurant el Centre Hatsukoi 

Restaurant La Claudia 

Restaurant La Perla 

Restaurant La Roda 

Ristorante & Trattoria Il Picarolo 

Romul i Lali perruquers, S.L. 

Sabateria Enriqueta Solé

Sattva

Selecte 

Sense Nom

Serveis Mèdics Penedès 

Sitec Audiovisual 

SKY School of English Maricel Borrell 

Som Sant Sadurní

SSAPS 

Taller Sarandaca 

Tintoreria Fem Net 

Tripijocs 

Tropitons

UON Disseny i Retolació

UtilCentre

Viatges Estravel

Xarcuteria Rovira 

Xavier Esparó

Xocolates Simón Coll, SA

Establiments compromesos
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Vivim i sentim la Festa de la Fil·loxera 
i, aquest any, d’una manera més 
especial que mai. El poble de Sant 
Sadurní d’Anoia celebrem el 40è 

aniversari de la Festa de la Fil·loxera 
i, des de Recaredo, volem donar les 
gràcies a totes les persones i entitats 
que l’han feta possible des de 1981.  

FAMÍLIA RECAREDO
VITICULTORS I ELABORADORS

SANT SADURNÍ D’ANOIA




