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QUAN ELS CARRERS 
EREN DE LA CANALLA
Les fogueres de Sant Joan i la fi de la cultura 
popular infantil a Barcelona 

MANUEL DELGADO
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L    es fogueres de Sant Joan han passat de ser un 
fenomen multitudinari a la ciutat, amb centenars 
de focs espontanis encesos a tots els barris, a 
esdevenir un fenomen controlat, sotmès a una 

institucionalització creixent que n’ha canviat el sentit.
Les raons d’aquest canvi, cal anar-les a cercar 

sobretot en la dissolució del sistema social que feia 
possibles i necessàries les fogueres. Un sistema en 
què les colles d’infants prenien el protagonisme i 
s’apropiaven col·lectivament l’espai urbà.

És la desaparició o la transformació tan gran 
d’aquestes colles d’infants —i el que representa aquest 
canvi en la vida dels barris— allò que explica el canvi 
radical de dimensió i de sentit de la festa.

Evidentment, cal sumar-hi factors que ho faciliten, 
entre els quals la urbanització dels carrers o la 
persecució de les fogueres per part de les autoritats 
municipals, sobretot a partir de la instauració de les 
anomenades «normatives cíviques».

Però això només reforça un procés que, sigui com 
sigui, té clarament l’origen en la greu transformació dels 
papers de les colles infantils.
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UNA FESTA 
INGOVERNABLE

Una mica abans de la revetlla de Sant Joan  
del 1972, un diari ja desaparegut de Barcelo-
na comentava en un article el fort declivi que 
experimentava la tradició d’encendre fogue-
res la nit de Sant Joan a la ciutat. L’autor s’ex-
clamava que l’any anterior, segons els informes 
dels bombers, «sols» s’haguessin encès 622 
fogueres a la ciutat, gairebé dos centenars jus-
tos menys que el 1970, quan n’hi havia hagut 
823, quasi totes, és clar, aixecades sense cap 
autorització (Tele/eXpres, 21-6-1972). Més de 
quatre dècades després, el 2015, es van cre-
mar la vigília de Sant Joan vint-i-tres fogueres, 
totes amb els papers en regla, en la línia del 
que havia estat fins llavors el segle: 14 els anys 
2000 i 2001; 20, el 2006; 17, el 2007..., muntades 
sempre sobre una base de sorra aportada per 
treballadors municipals i sota la vigilància de la 
Guàrdia Urbana. Cadascuna va rebre de mane-
ra solemne la Flama del Canigó, expressió de 
la institucionalització del ritu, recollida per les 
respectives associacions legals responsables a 
la plaça de Sant Jaume hores abans. Encara de 
matinada, brigades de BCNeta tenien cura que 
no quedés ni rastre que al bell mig d’una plaça 
o en una cantonada hi havia hagut un foc en-
cès. Els diaris de l’endemà informarien que els 
bombers havien hagut de fer algunes sortides 
per apagar les poques fogueres incontrolades 
que havien encès desconeguts que demostra-
ven així la seva manca de civisme.

Què havia passat perquè quasi s’esvaís 
un costum que cada nit del solstici d’estiu ha-
via mobilitzat milers de vailets entre 8 i 12-13 
anys, que al llarg de dècades havia literalment 
inundat de fogueres tots els barris de la ciu-
tat? Quins són els factors que determinaren la 
desaparició d’una festa popular, si més no en 
tant que realment popular, és a dir, funcionant 
al marge o àdhuc en bona mesura en contra de 
les institucions oficials i les seves normatives a 
propòsit dels usos festius del carrer?
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És complicat de saber amb precisió quan es 
van començar a encendre focs la nit de Sant 
Joan a l’interior del centre urbà de Barcelona. 
Segurament fou en algun moment de final del 
xviii. Però sí que sabem que el segle xx comen-
ça amb un costum ben arrelat al llarg del xix, 
que fa que la canalla surti a celebrar la nit del 23 
de juny muntant fogueres a moltíssimes places i 
cruïlles. Els programes oficials no en parlen i les 
informacions de la premsa sols al·ludeixen a les 
fogueres de passada, com si fos una nota pinto-
resca més que dóna color a la celebració, una 
mena de rerefons a propòsit del qual no valgués 

la pena aturar-se, puix que no era legitimat per 
cap aura d’ancestralitat.

Hi ha diverses circumstàncies que apareixen 
barrejades a l’hora de donar compte de l’extin-
ció d’aquest aspecte de les revetlles d’estiu. En 
el cas de les menors de Sant Pere, és clar que el 
fet de ser declarat dia feiner va ser determinant 
en general per a liquidar el poc que en quedava. 
En el cas de les més importants de llarg, les del 

A final de la guerra de 1936-39 els nens preparen la fo-
guera de la revetlla de Sant Joan. A dalt de tot, hi posen 
un cartell amb la paraula «Resistir».
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solstici d’estiu, una de les causes més subratlla-
des és la dels canvis generals en la morfologia 
dels barris barcelonins, culminació d’un procés 
d’urbanització que es consolida cap a la segona 
meitat de la dècada de 1970 i del qual no hem 
deixat de veure el desenvolupament posterior. 
Desapareixen descampats, els carrers s’asfalten, 
augmenta la circulació d’automòbils. Sens dub-
te que aquests factors han estat importants, però 
a l’hora d’atorgar-los un valor determinant cal 
no oblidar que les fogueres eren ben presents 
a barris que en aquell moment ja feia dècades 
que havien estat plenament urbanitzats, com a 
l’Eixample mateix. Als barris de Ciutat Vella i als 
que eren part d’antigues poblacions annexades 
—Sants, el Poble-sec, el Poblenou, Sant Gervasi, 

El testimoni fotogràfic 
del 1939 ens ensenya 
els nens contemplant 
la foguera que han fet 
arreplegant les fustes 
pel veïnat. 
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Horta, Sant Andreu, Sarrià...—, una trama urbana 
ben atapeïda no va ser mai impediment perquè 
s’hi escampessin les fogueres tradicionals. Pel 
que fa al procés d’automobilització, també pot 
haver-ne estat un dels factors clau, per raons tant 
tècniques com de seguretat, però és igualment 
cert que no han fet sinó augmentar arreu els es-
pais de vianants, sense que això hagi implicat un 
fre de l’agonia dels focs de Sant Joan i menys en-
cara un reviscolament.

Hi ha testimonis que informen d’accidents 
provocats per les flames un any i que varen dis-
suadir de continuar fent focs al següent. Actua-
cions preventives actuals, com ara acordonar 
l’entorn de la foguera o prohibir-hi l’estaciona-
ment de vehicles, tal com es fa en les autoritza-
des d’ara, eren inconcebibles en les populars, 
la immensa majoria enceses sense permisos ni 
mesures de seguretat. De tota manera, si la si-
nistralitat hagués estat una causa determinant, 
faria temps que la utilització massiva de coets 
les nits de revetlla —que també havia estat ob-
jecte de restriccions i àdhuc de prohibició a 
Barcelona— hauria desaparegut. Recordem 
accidents tan greus i tràgics com els que van 
afectar en cadena diversos establiments de 
venda de petards —un d’ells la Industrial Bol-
sera, a prop de la Rambla— l’any 1951. Quasi 
totes les 883 sortides que van fer els bombers la 
revetlla del 2006 van ser per estralls ocasionats 
per petards; quasi cap per fogueres (Avui, 25-6-
2006). El 2010, la normativa europea que havia 
d’entrar en vigor aquell any i que havia de fer 
inaccessibles fins i tot les bombetes als menors 
d’edat, no va arribar a afectar la celebració, tot i 
que, per exemple, entre el 13 i el 24 de juny de 
1985 van ser atesos 33 nens i 11 nenes a l’àrea 
infantil de l’Hospital de la Vall d’Hebron, vícti-
mes de la manipulació de pirotècnia (La Van-
guardia, 12-6-1991). De fet, el consum de mate-
rial pirotècnic no ha fet sinó augmentar i, alhora, 
també ha crescut el de percaços derivats, de 

manera que l’espectacle que ofereix ara per ara 
qualsevol servei d’urgències hospitalàries la nit 
i matinada de Sant Joan és esfereïdor, no gai-
re diferent del que oferirien les conseqüències 
d’una catàstrofe o una batalla. L’any 2008 van 
ser ingressades 98 persones per ferides cau-
sades per la pólvora, 58 el següent, el 2009, en 
què 291 persones van ser ateses per cremades 
i amputacions i es van registrar 2.858 trucades 
a emergències mèdiques (El Periódico de Cata-
lunya, 24-6-2008).

A l’hora d’explicar la desaparició de les fo-
gueres, una de les referències més insistents 
remet a la persecució de què han estat vícti-
mes per part de les autoritats municipals, so-
bretot en la darrera etapa. En aquests últims 
temps, les normatives anomenades «cíviques», 
al servei de la «marca Barcelona», s’han entes-
tat a esborrar del mapa no sols les fogueres de 
Sant Joan, sinó una bona part del que un dia fou 
l’espontaneïtat de la seva cultura popular, des 
d’una obsessió municipal per tolerar sols les 
celebracions al carrer patrocinades o si més no 
controlables. Però la preocupació per prohibir 
una expressió festiva com aquesta és vella. Joan 
Amades informa al Costumari català de bans 
municipals que prohibien l’encesa de fogueres 
per Sant Joan i Sant Pere l’any 1780. El 19 de juny 
de 1820, els alcaldes constitucionals de Barce-
lona, Narcís Sans i Honorat de Puig, emeten un 
ordre en aquest mateix sentit, en què instaven 
«que ningún vecino de esta ciudad en las festi-
vidades de San Juan Bautista y los santos Pedro 
y Pablo Apóstoles hagan fuegos u hogueras en 
las calles y plazas de la misma». El 1909 l’alcal-
dia emet una nota recordant «que el articulo 41 
de las actuales Ordenanzas Municipales tolera 
la tradicional costumbre de las hogueras única-
mente en las plazas y calles no adoquinadas».

Paradoxalment si es vol, la postguerra va 
conèixer una exaltació oficial de la nit de Sant 
Joan per part de les forces que ocupen Barce-
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lona el gener del 1939, que entenien que res-
taurar-la era com una mena de desgreuge per 
l’hostilitat que havia demostrat l’esquerra revo-
lucionària contra les tradicions populars, qua-
si totes de denominació catòlica i associades 
directament o indirectament amb l’Església. 
Als inicis del franquisme, la celebració mereix 
una tolerància total i fins i és saludada com una 
recuperació després de la ser prohibida pels 
governs municipals republicans, que en consi-
deraven la suposada naturalesa religiosa. A la 
postguerra es podien llegir coses com: «Desde 
la venturosa fecha de la Liberación ha sido cada 
vez más pujante y lozano el retoño de las tradi-
ciones populares. La paz de Franco ha repercu-
tido, naturalmente, en la expansión de las mul-
titudes, jubilosas y festeras. Y las verbenas han 
recuperado su antiguo esplendor. Sobre todo 
esta de San Juan, tan jaranera y desbordante, tan 
ruidosa e inflamada» (Diario de Barcelona, 24-6-
1945). Tot el que trobem de negatiu pel que fa a 
les revetlles en aquest període són queixes pe-
riodístiques per excessos atribuïts a mals ciu-
tadans que fan cas omís de les recomanacions 
oficials; i sols en matèria de focs artificials, en 
cap cas de fogueres. N’és un exemple una co-
lumna significativament titulada «Barcelona en 
paz y jubilosa», en què un articulista es lamenta 
de conductes que no s’atenen a «las recomen-
daciones leves dictadas por la alcaldia» (Diario 
de Barcelona, 24-6-1950), o, anys després, la 

d’un altre que diu que «no tienen escrúpulo en 
desobedecer las paternales recomendaciones 
y disposiciones dadas por las autoridades, que 
estaban solo destinadas al bien general» (Diario 
de Barcelona, 24-6-1957).

Aquestes recomanacions i disposicions a les 
quals al·ludeix el darrer article esmentat fan re-
ferència a una normativa oficial restrictiva que 
és del tot compatible amb la tolerància real. Es 
fan fogueres amb tota llibertat, d’esquena a un 
ban municipal del 1951 que ordena «advertir a 
los alcaldes de barrio que deben restringir al 
máximo y conceder solo con el carácter excep-
cional que establece el artículo 133 de las or-
denanzas municipales, permisos para encender 
hogueras», i es disposarà «lo necesario para 
proceder a trasladar o retirar los materiales 
acopiados para encender hogueras». El 1956, 
un altre ban prohibeix fins i tot de lliurar «mue-
bles y enseres a la chiquillería». Les ordenances 
municipals vigents a partir dels anys cinquanta, 
només autoritzen a instal·lar fogueres «en las 
calles y plazas no pavimentadas y en las ado-
quinadas o debidamente afirmadas aplicando 
las normas de seguridad y protección del firme 
estipuladas». Els «bandos de policía y buen go-
bierno» prohibint les fogueres són constants al 
llarg dels seixanta, com el que signa José María 
de Porcio les i publica la Gaceta Municipal el 15 
de juny de 1965, en què es participa a la ciuta-
dania que «queda prohibido encender hogue-
ras en todo el término municipal, salvo autori-
zación concedida expresamente y por escrito».

Veiem així que, sota el franquisme, l’efecte 
real de les prohibicions va ser sempre escàs o 
nul. El 1972 La Vanguardia publicava una nota 
editorial enaltint un ban que prohibia les fogue-
res: «La prohibición de encender hogueras en 
todo el término municipal de Barcelona duran-
te las próximas verbenas y fiestas populares es 
una medida inteligente. Pero además era espe-
rada por el ciudadano desde hace tiempo, pues 

Les normatives 
«cíviques» s’han 
entestat a esborrar 
del mapa les fogueres 
de Sant Joan.
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sin duda las ventajas que se podían derivar de 
las llamas festivas eran menores que sus incon-
venientes» (La Vanguardia, 10-6-1972). Passada 
la revetlla, el mateix diari es queixava del fracàs 
de la iniciativa municipal que feia uns dies elo-
giava: «Las hogueras se encienden dentro del 
casco de la ciudad en la más completa anar-
quía, sin que la acción de policía pueda esta-
blecer controles o eliminación en aquellos pun-
tos donde el fuego supone grave riesgo para el 
arbolado, tendidos aéreos de electricidad, ve-
hículos aparcados en la vía pública, viviendas, 
etcétera» (La Vanguardia, 24-6-1972). En reali-
tat, cap de les ordres dictades per les autoritats 
municipals franquistes sobre la matèria no va 
ser obeïda i es van continuar encenent fogue-
res per Sant Joan i Sant Pere. A les darreries de 
la dictadura, durant l’etapa de Porcioles com a 
alcalde i després, l’aventura de trobar amaga-
talls on ocultar la fusta de la foguera de les ron-
des de la Guàrdia Urbana va incorporar-se als 
protocols previs a la festa i les incursions dels 
bombers per a apagar alguna dels centenars 
de fogueres il·legals de vegades eren rebudes 
pels veïns a pedrades o amb petards.

És a dir, l’assetjament governatiu mai no va 
ser una causa definitiva per a deixar d’encen-
dre fogueres a Barcelona, tot i que és obvi que 
en va ser un factor important perquè anessin 
desapareixent, sobretot a partir dels escrúpols 
municipals en l’estetització de la ciutat, pre-
parant el camí del que havia de ser el «model 
Barcelona». A principi dels vuitanta les fogueres 
queden prohibides. A la crònica de la revetlla 
de Sant Joan del 1981, La Vanguardia es felici-
tava que «el bando del Alcalde haya causado 
efecto» i el nombre de fogueres s’hagués reduït 
a la meitat. L’any 1984 l’ajuntament torna a auto-
ritzar-les, segurament com a resultat de la cons-
tatació de la inutilitat de prohibir-les. En aquella 
edició de la revetlla, la premsa podia informar 
que «esta prohibición, que no era aceptada, es-

pecialmente por la juventud, terminaba siempre 
con la preparación a última hora de la hoguera 
y su encendido, en la mayoría de los casos con 
evidente riesgo para personas y bie nes públi-
cos y privados» (La Vanguardia, 14-6-1984). De 
la força de la tradició, en dóna una idea el fet que 
ni tan sols marcs tràgics i d’autèntica emergèn-
cia ciutadana no aconseguiren que es deixessin 
d’aixecar fogueres del solstici d’estiu a Barcelo-
na. El 1987, segur que ni una de sola no va dei-
xar de cremar tot i l’estat de xoc que van produir 
els quinze morts de l’atemptat a l’Hipercor de la 
Meridiana, la tarda del 19 de juny d’aquell any, 
ben pocs dies abans de la celebració.

LA COLLA, EL CARRER I EL BARRI  
COM A INSTITUCIONS SOCIALS
Totes aquestes raons —la urbanització, l’aug-
ment del trànsit rodat, la seguretat, la persecu-
ció...— són pertinents amb vista a explicar la 
desaparició de les fogueres de Sant Joan o al-
menys la reducció a una ombra del que havien 
arribat a significar en l’univers festiu urbà tradi-
cional. Però caldria considerar un altre element, 
potser encara més estratègic, que va determi-
nar la desaparició de les fogueres a la capital i 
segurament a molts altres pobles i ciutats cata-
lanes: moltes fogueres —qui sap si la majoria— 
van desaparèixer simplement perquè ningú no 
va arreplegar la llenya, no la va amagar ni la va 
apilar per encendre-la la nit de la revetlla.

Les fogueres de Sant Joan no eren una acti-
vitat aïllada de grups de marrecs que s’ajunta-
ven espontàniament per dur a terme una tasca 
concreta un cop a l’any. Al contrari, el tràfec de 
la vigília del sant i de les setmanes anteriors era 
l’expressió més recognoscible del paper de les 
colles com a associació informal amb una activi-
tat constant de la qual l’espai públic era el marc, 
sobretot en espais intersticials —descampats, 
indrets abandonats, solars...— on es desplega-
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va una autèntica cultura popular específicament 
infantil, que generava al seu torn una geografia 
singular i pròpia. El carrer va ser fins no fa pas 
gaire el regne de la mainada, un ordre d’espais 
en els quals qualsevol lloc podia ser bo per a 
jugar amb tant se val quins objectes, als quals 
la imaginació assignava funcions i significats. El 
més insospitat racó podia esdevenir un escenari 
d’aventures i sorpreses, marc natural per a allò 
que Jane Jacobs anomenava «jocs no dirigits».

Però no és només una qüestió de reconèixer 
en les apropiacions infantils de l’espai urbà un 
valor merament sentimental, prosceni biogrà-
fic de gairebé totes les primeres experiències. 
Més enllà, el carrer tenia un paper fonamental 
en la socialització dels infants, ja que havia de 
ser escenari de vivències que, fins i tot sota l’as-
pecte de joc, forjarien coneixements i habilitats 
socials que no proveïen ni l’aparell escolar ni 
la formació casolana. D’aquesta experiència 
infantil de l’exterior immediat a la llar, en neix 
en bona mesura el que anomenem barri, com a 
bastiment per a un tipus de vincle social basat 
en la proximitat i en la rutina de les trobades en 
un context territorial delimitat, però abans de 
res com a aula natural que va permetre el pas 
gradual d’aquest espai que anomenem privat a 
aquell altre de la interacció despersonalitzada 
entre desconeguts i amb desconeguts que ca-
racteritza la plena vida urbana.

És a aquesta vivència infantil de l’espai im-
mediat al domicili que se li encomanen soci-
alment tasques fonamentals en la formació 
de la persona, confiades al grup d’edat —la 
colla— i sota la discreta vigilància dels veïns. 
Aquí s’establia el motlle o configuració bàsica 
de qualsevol modalitat d’apropiació psicolò-
gica i afectiva de l’espai, de qualsevol espai,  
ja que exercia una funció simbòlica mediado-
ra que feia possible de superar l’abisme brusc 
que s’hauria produït, si no hagués existit, entre 
allò que és completament públic i allò que és 
completament privat. Ofereix, doncs, la pos-
sibilitat de graduar els nivells d’apropament 
o allunyament de la casa, talment com quan 
anem reconeixent rostres i llocs que se’ns van 
fent —interessant expressió— més familiars  
i persones de qui podrem dir, encara que a pe-
nes en sapiguem res, que «són del barri» i que 
reconeixem com a destinataris d’un cert tipus 
de reciprocitat.

En efecte, la nit de Sant Joan era l’extensió de 
la vida social específica d’una canalla que rebia 
l’oportunitat de visibilitzar-se com a institució 
clau per a una vida de barri que en realitat era 
vida a seques. En un article publicat quan en-
cara no era un referent de la política institucio-
nal a Catalunya, Antonio Baños escrivia que la 
nit de Sant Joan «de nens vèiem cremar les fo-
gueres amb un plaer neronià» (El Periódico de 
Catalunya, 23-6-2007). Una manera d’expressar 
que aquella nit era el moment triat per a una 
mena d’insurrecció festiva de la canalla, l’opor-
tunitat d’escenificar la seva «venjança» contra 
els adults, en un exemple d’aquells ritus de 
rebel·lió o d’inversió simbòlica per mitjà dels 
quals sectors subordinats de qualsevol societat 
assumeixen el control provisional de l’espai i 
del temps, al mateix temps que fan palesos con-
tenciosos i rancúnies amb aquells que durant el 
temps «normal» els dominen, i insinuen de pas-
sada el seu poder ocult.

No es pot deslligar 
la desaparició dels 
focs populars de la 
mort del carrer com 
a espai de relació 
infantil.
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