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D'on venen les "Festes de maig" i l'aniversari del drac
Manel Ollé

Tot va començar l'any 1979 quan, tot just, l'Ateneu Popular la Flor de
Maig havia acabat d'obrir les portes, gràcies a la pressió del
moviment veïnal. Tots plegats estàvem començant a redescobrir les
llibertats cíviques i el carrer era el millor lloc per expressar l'alegria
col·lectiva.

Van ser, doncs, els homes i les dones que estaven engegant I'Ateneu
Popular La Flor de Maig els que varen decidir fer una festa, al punt
quan tot floreix, on hi cabés tothom (associacions, col·lectius,
artesans, artistes .... ), on cada any els ciutadans del Poble Nou ens
retrobéssim a la Rambla amb l'esperit de la convivència cívica.

El tronc principal de la festa era llavors, i ho és ara, la Fira d'Entitats i
d'Artesans que es fa el diumenge al matí, on les entitats que
formaven l'Ateneu muntaven alguna activitat divulgativa, una parada
central venia poms de flors i es convidava a la Unió de Pagesos a
vendre productes de l'hort sense intermediaris. Amb els anys es va
anar ampliant el programa fins arribar els anys 1987, 1988, 1989, a
fer gairebé tota una setmana d'activitats (concerts, tallers,.... ).   Va
ésser en el marc de les "Festes de Maig" de l'any 1985 que vàrem
batejar I'Estarrufat -el Drac del Poble Nou- i des d'aquell any ençà,
dins les "Festes", hem anat celebrant el seu aniversari.

Aquesta situació va començar a canviar quan el maig de 1991 es va
inaugurar el Centre Cívic Can Felipa. Moltes entitats que formàven
l'Ateneu van marxar cap al nou local, d'altres van desaparèixer,
l'estructura i la filosofia de l'Ateneu Popular la Flor de Maig va canviar
profundament. I l'any 1991 va ser I'últim que les "Festes de Maig" es
van organitzar encara com a Ateneu Popular la Flor de Maig. Tot i que
les activitats de l'Aniversari del Drac ja van merèixer l'edició d'un
cartell específic.

L'any 1992, aprofitant l'avinentesa del bateig de la Víbria la COLLA
DEL DRAC DEL POBLE NOU vàrem assumir l'organització d'aquestes
Festes que, a partir d'aquest moment, tenen com a motivació central
els aniversaris del Drac i la Víbria del Poble Nou. Tot mantenint,
alhora, l'esperit inicial de ser unes festes obertes a totes les entitats,
de ser integradores de diferents experiències personals i col·lectives, i
sempre sota el signe de la convivència cívica. Va ser a partir de l'any
1992 que es va incorporar al programa el "Cercavila d'aniversari"
amb el Drac, la Víbria, el Gegants del Poble Nou i una colla
convidada. També vàrem deixar fixada la data de les "Festes" el cap
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de setmana següent al dia 18 de maig (aniversari del Drac). Així
doncs, enguany fa setze anys que el Poble Nou celebra aquestes
festes al mes de maig, i que sigui per molts anys!.
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