Aquest dissabte s'inaugura la Festa de la Cervesa de Calella
En aquesta edició de l'Oktoberfest hi vindran a actuar 68 bandes, de les quals 67 les aporta
l'empresa NT Incoming i només una l'empresa Serhs. La banda més espectacular ve la segona
setmana i procedeix de Noruega.
Informa: Oriol Leo
Són tres setmanes de festa i gresca a Calella, en un esdeveniment mític, ja
plenament consolidat. Acabarà el dia 18 d'octubre, i aquest any, per primer cop, el
nombre de bandes està força repartit al llarg de les tres setmanes que dura
l'oktoberfest. En altres edicions, a causa de les vacances europees, la major part
d'orquestres baixaven la primera o última setmana, i la del mig quedava força
fluixa. Aquesta tendència s'ha invertit i ara serà la segona setmana la que
concentrarà un gruix més alt de bandes participants. Ho ha explicat Joan Pascual,
d'NT Incoming, l'empresa que aporta la pràctica totalitat de les bandes. "Aquest
any nosaltres tenim 67 orquestres. Tinc entès que n'hi ha 68 en total. Nosaltres
n'aportem 67. Hi ha hagut una mica de davallada. L'any anterior en teníem 78 i aquest any 67. Cal pensar que
la crisi ha influït en aquesta davallada d'assistència del número de bandes, però estem contents perquè tenim
20 bandes la primera setmana, 36 la segona i 11 la tercera".
Joan Pascual ha destacat que aquesta Oktoberfest presenta una evolució pel que fa a la procedència de les
bandes. Si la tradició mana que vinguin bandes de Centre-Europa, aquest any hi ha un fort increment de
bandes procedents d'un país nòrdic. Concretament de Noruega, que aporta 21 bandes de música.
La segona setmana ve la banda més espectacular. És la banda dels Ferrocarrils de Noruega, amb uns 300
músics, que rebran un homenatge el dissabte dia 5, tot i que caldrà adaptar l'espai per poder encabir tots els
components dalt l'escenari. Pel que fa l'arrelament de la festa a la ciutat, Pascual considera que és total i
consolidat. "Hi ha una simbiosi i una convivència de la gent del poble de Calella, jo entre ells, que ens agrada
anar a la festa de la cervesa i la considerem com a nostra. Hi ha queixes d'alguns dels que munten el bar a dins
de que el consum està baixant, però clar, a això ens hi tenim que habituar, és així. Hi ha gent, i la gent cada
vegada consumeix menys. Crec que és una gran festa i al poble de Calella li surt molt bé de preu. Els músics
tampoc cobren, venen a tocar perquè els agrada estar a Calella i tot l'ambient que s'ha creat. Crec que és una
festa molt barata".
El responsable d'NT Incoming ha assegurat que l'èxit de la Festa de la Cervesa és la fidelitat de les bandes i
l'acollida que els ofereix la ciutat, i per això ha dit que encara que altres pobles del Maresme la vulguin copiar,
l'autèntica i genuïna és la de Calella i cap altra oktoberfest podrà fer-li ombra.

