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NOTA DE PREMSA

Un llibre recull totes les festes del mar del país

 S’acaba de publicar el “Calendari de festes del mar”
 Es tracta d'un llibre que, a mode de costumari festiu, recull les
festes populars que estan protagonitzades per la gent de mar
 El seu autor és Manel Carrera i Escudé, impulsor de Festes.org,
espai web de referència del sector festiu.



Calendari de festes del mar

Després de més de 2 anys de gestació, acaba de veure la llum el
"Calendari de festes del mar" de Manel Carrera i Escudé. Es tracta del
quart volum de la col·lecció “Els llibres de festes.org”, impulsada per
aquest veterà portal d'Internet que, amb 20 anys d'existència, és un
referent en la matèria. Es tracta d'uns llibres de gran qualitat, fruit
d’anys d’estudi i dedicació, amb un important component fotogràfic i
una  especial  atenció  als  textos,  amb  abundants  referències
històriques i etnogràfiques de les festes que hi apareixen. 

El llibre ha estat finançat mitjançant un procés de micromecenatge a
Verkami i ha comptat amb el suport de diverses organitzacions del
del  sector  marítim,  de  diversos  ajuntaments,  entitats  i  altres
associacions, així com d'un centenar de mecenes individuals. 

Enllaç del projecte a Verkami: 
https://www.verkami.com/locale/ca/projects/20977-llibre-calendari-
de-festes-del-mar

Notícia a Vilaweb (16-07-2018):
El patrimoni festiu de la mar, aplegat en un llibre que cerca mecenes 
https://www.vilaweb.cat/noticies/el-patrimoni-festiu-del-mar-
aplegat-en-un-llibre-que-busca-mecenes/
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Les festes de la gent del mar

El  “Calendari  de festes del  mar” aborda amb una mirada àmplia i
panoràmica la relació entre el mar i  les festes populars. No és un
llibre dedicat només a les festes dels pescadors i mariners (que hi
tenen, com és lògic, un paper molt important), sinó més aviat una
proposta de costumari festiu de la gent de mar actual: un recull de
les celebracions festives de tots aquells que, avui en dia, fan la seva
vida a prop del mar. 

El principal objectiu d'aquest llibre és contribuir a donar a conèixer la
diversitat  i  riquesa  d’expressions  festives  sorgides  del  secular
contacte entre els humans i el mar, oferint una visió panoràmica de
totes  aquelles  festes  populars  del  cicle  anual  que tenen lloc  a les
poblacions  costaneres  catalanes  i  que  estan,  directament  o
indirectament, relacionades amb el mar.



En total hi ha ressenyades  més de dues-centes festes populars,
enteses  com a  aquells  esdeveniments  col·lectius  que  tenen  lloc  a
l'espai públic, que consisteixen majoritàriament en activitats rituals
que compten amb la participació simultània de persones de diferents
generacions  i  on  tothom  és  participant  actiu  –i  no  només  un
espectador–.

Els continguts es presenten en funció del nostre calendari tradicional,
començant per les festes d'hivern i  acabant amb les de tardor.  El
llibre va resseguint el curs de l'any, mes a mes, i va aturant-se en
totes aquelles cites festives del cicle anual que tenen alguna relació
amb  el  mar.  Per  a  cada  una  d'elles,  hi  ha  un  text  genèric  que
n'explica  l'origen,  la  història  i  el  ritu  central  que hi  opera,  i  unes
categories que permeten agrupar les festes en funció de determinats
elements comuns. Intercalades entre els textos genèrics hi ha vint-i-
nou  festes  destacades amb  un  article  complet  i  abundants
fotografies,  cent noranta ressenyes breus d'altres festes i  diverses
referències a costums festius marítims desapareguts.



Les festes destacades 

HIVERN
Aplec del Sol Ixent. Palafrugell (el Baix Empordà)
Festa de Reis. Llafranc, Aj. de Palafrugell (el Baix Empordà)
Festa de Reis. Badalona (el Barcelonès)
Festa Major d'Hivern. L'Ametlla de Mar (el Baix Ebre)
Portafardells. Mataró (el Maresme)

PRIMAVERA
Setmana Santa Marinera. Poblats Marítims, Aj. de València (l'Horta)
Aplec de la Cisa. Premià de Dalt (el Maresme)
Es Firó Sóller (Mallorca)
Trobada de Patí Català. Tamariu, Aj. de Palafrugell (el Baix Empordà)
Festa de la Mar. Cada vegada en una població diferent
Fira de la Mar. Calafell (el Baix Penedès)

ESTIU
Festa de Sant Joan. Diferents poblacions (la Safor)
Ball de Galeres. Reus (el Baix Camp)
Festes de Sant Pere. Vilanova i la Geltrú (el Garraf)
Festa Major de Sant Pere. Cambrils (el Baix Camp)
Festes de Sant Pere. El Serrallo, Aj. de Tarragona (el Tarragonès)
Festa Major. Calella, Aj. de Palafrugell (el Baix Empordà)
Festa Major d'Estiu. Tossa de Mar (la Selva)
Festa de la Mare de Déu del Carme. Palamós (el Baix Empordà)
Festa del Carme. L’Estartit, Aj.Torroella de Montgrí (el Baix Empordà)
Festa Major. Lloret de Mar (la Selva)
Festa Major d'Estiu. Blanes (la Selva)
Festa major. Sant Feliu de Guíxols (el Baix Empordà)
Aplec del Vinyet. Sitges (el Garraf)
Cercavila de l'Imaginari. Vilanova i la Geltrú (el Garraf)
Festes de Sant Vicenç. Cotlliure (el Rosselló)
Festes de la Ràpita. Sant Carles de la Ràpita (el Montsià)
Festes de la Mare de Déu Ermitana. Peníscola (el Baix Maestrat)
Fira d'Indians. Begur (el Baix Empordà)
Festa de la Sal. L’Escala (l'Alt Empordà)

TARDOR
Festa de les Veremes. Banyuls de la Marenda (el Rosselló)
Aplec de Sant Simó. Mataró (el Maresme)

 



Sobre l'autor

Manel Carrera i Escudé és el director de Festes.org, un dels portals de
referència  del  sector  festiu,  que  ofereix  informació  sobre  les
celebracions  populars  a  Interent  des  de  l'any  1999.  De  vocació
autodidacta,  durant  els  darrers  20 anys,  s'ha  dedicat  a  anar  pels
pobles i ciutats dels territoris de parla i cultura catalanes i de més
enllà,  per  documentar  celebracions  festives  populars.  La  col·lecció
"Els llibres de festes.org" presenta part del resultats del seu treball.

Web personal de l’autor:
http://www.botarga.cat/blogs/eltirabou/

Llibres i articles publicats per l'autor:
http://www.festes.org/autor.php?id_autor=683

De la seva feina n'han dit:

La Vanguardia (2015): Manel Carrera, el nuevo Joan Amades
http://www.festes.org/premsa/ManelCarrera_nouamadesLaVanguardia2015.pdf

Descobrir Catalunya (9/1/2013): «En Manel està convertint-se en un dels experts
en festes tradicionals més rellevants del país. És un gran documentalista, però dels
de veritat, dels que van als llocs, dels que hi arriben aviat, dels que busquen la
conversa franca amb la gent i dels que prenen nota, llegeixen i comparteixen amb
rigor i generositat el que han après. Per certificar-ho només cal entrar en el web de
festes.org. Una pàgina extraordinàriament important per a la cultura del nostre país
(de debò). En Manel, a més a més, s’ha convertit en un excel·lent fotògraf. Té bon
ull, compon molt bé però, sobretot, sap què fotografia, sap què vol explicar. I això
és fonamental. I això es pot comprovar en cada fotografia…» Rafael López-Monné

Institut d´Estudis Gironins (2015): «Així doncs, direm que és ineludible haver llegit
sobre allò que es vol escriure, que és important tenir vocació divulgativa però per
fer un treball  ben fet,  és pràcticament obligatori  conèixer el terreny que es vol
trepitjar.  Carrera  no  s’ha  acontentat  amb  observar  com  tenen  lloc  els  rituals
(perquè el que ens presenta són quasi sempre rituals), allò que en diríem “veure la
festa i fotre el camp”, sinó que s’hi ha submergit vivint-los des de dins, interactuant
amb oficiants i espectadors, fent-se acompanyar i convivint amb els nadius.» Àngel
Vallverdú

Institut  d´Estudis  Gironins (2016): «Segurament la metodologia d’en Manel i  la
seva companya Núria de viure les festes en lloc de veure-les els ha donat aquest
punt  de  vista  fresc,  de  la  passió  de  la  gent  per  allò  que  els  agrada  fer
independentment  del  que  diguin  les  autoritats  en  la  matèria.  Els  textos,
desapassionats,  justos  i  amb  gran  perspicàcia;  les  fotografies,  d’una  qualitat
excel·lent,  que  solen  trobar  l’oportunitat  precisa;  i  una  maquetació  moderna  i
atractiva, fan que tot en el llibre sigui un plaer. Fins i tot és un objecte de regal de
bon gust i molt recomanable: atractiu, ben documentat i a la vegada lleuger per a
la lectura.»  Jordi Roca i Rovira

http://www.festes.org/premsa/ManelCarrera_nouamadesLaVanguardia2015.pdf
http://www.festes.org/autor.php?id_autor=683
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Més informació

El llibre ha estat editat per Compas de Volanderes, estudi de disseny 
de Xavi Miret Paredes, dissenyador gràfic de Cervera reconegut per la
seva feina en cartelleria festiva.

Web de Xavi Miret
https://www.behance.net/compasdevolanderes

Característiques del llibre: 

268 pàgines 
240 mm x 167 mm 
Enquadernat en tapa dura, lligat amb fil,  portada de teixit  i  paper
estucat.
Data de publicació: 2019
ISBN: 978-84-09-10068-2 
Inclou  més  de  400  fotografies  en  color,  un  apartat  dedicat  a
bibliografia de temes festius mariners i un index de poblacions.

Del llibre se n'han imprès 1.500 exemplars i ara, una vegada repartits
entre  els  mecenes,  només  es  pot  demanar  per  Internet  a  través
d'aquesta pàgina:

Compra on-line del llibre:
http://www.festes.org/media.php?id_media=2543

Contacte directe amb l'autor:

Manel Carrera
675.13.46.94
manel@festes.org
manhel19@gmail.com

http://www.festes.org/media.php?id_media=2543
https://www.behance.net/compasdevolanderes



