
20 N REPORTATGE / BATALLES FESTIVES presència I Del 21 al 27 de febrer del 2003

BATALLES TOT L’ANY

La Batalla de les Flors de Lleida és, de fet, de confeti.

Estomacada a Reus
Reus (Baix Camp) es tenyeix de vermell amb
una guerra de tomàquets que s’ha instaurat els
darrers anys i que comporta un veritable
enfrontament entre diferents grups a la plaça
del Mercadal. L’any passat es van llançar més
de 2.000 tones d’aquesta hortalissa.
PER CARNAVAL

Farina a Godall
A Godall (Montsià) s’organitzen guerres de
farina (l’any passat se’n van fer tres) que deixen
tot el poble emblanquinat. Els participants,
armats amb bosses i paquets de paper, no
perdonen ni veïns ni visitants, i tothom que surti
al carrer té assegurat que tornarà blanc a casa.
PER CARNAVAL

Foc i aigua a Badalona
Les Festes de Maig de Badalona tenen en el
correfoc i el correaigua dos dels seus actes més
participatius. El correfoc no és tant una guerra
com una persecució, però el correaigua sí que
es converteix en una veritable batalla d’aigua.
PER LES FESTES DE MAIG

Les flors de Lleida
Els lleidatans celebren Sant Anastasi, el patró
de la ciutat, amb un ventall d’actes, entre els
quals destaca la Batalla de Flors, una desfilada
de carrosses que antigament eren rebudes amb
una pluja de flors i avui, amb confeti i
serpentines. A Lleida també se celebra una de
les festes de moros i cristians d’origen més
antic dels Països Catalans.
L’11 DE MAIG

Tomàquets a Santa Coloma
El barri de la Guinardera, a Santa Coloma de
Gramenet, celebra una festa que té, com a
principal al·licient, una batalla de tomàquets.
A FINALS DE JUNY

Les avellanes de Ciutadella
Les festes de Sant Joan a Ciutadella són una
tradició espectacular no només per les típiques
curses dels cavalls, sinó per tot l’ambient que es
viu en aquesta vila de Menorca. Un dels actes
tradicionals és la batalla de closques
d’avellanes, que deixa els carrers cruixents.
PER SANT JOAN

TOMÀQUETS
La festa de la
Tomatina va
començar a mitjan
segle XX, no se sap si
com a broma entre
amics o com una
discussió real. Va ser
prohibida inicialment,
però malgrat tot s’han
acabat convertint en
una de les festes més
conegudes de l’Estat,
amb més de 20.000
participants.

– DATA
L’últim dimecres
d’agost

– LLOC
Bunyol (Foia de Bunyol)

CONFETI
El Cos Blanc de
Salou es fa coincidint
amb una desfilada de
carrosses i és l’acte
més participatiu de la
festa major petita
d’aquesta vila del
Tarragonès. Es tracta
d’una cercavila
tradicional, que en un
moment donat s’atura
per llançar sobre els
assistents una pluja
de més de 17 tones
de confeti.

– DATA
Principi de febrer

– LLOC
Salou (Tarragonès)

MERENGA
A Sant Joan de
Vilatorrada, al Bages,
se celebra una festa
major infantil que s’ha
convertit en cita
ineludible per als
nens de la comarca.
L’any passat s’hi van
llançar 3.000
merengues de color
blanc, rosa, verd i
blau. Quan s’acaba la
guerra hi ha un bany
d’escuma.

– DATA
A mitjan juny

– LLOC
Sant Joan de
Vilatorrada (Bages)


