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Carlos Brull

Joan Coll

Benvolguts i benvolgudes,

Benvolguts i benvolgudes,

Alcalde de Falset

Regidor de festes

Com en tots els programes de festes em pertoca com

A més, cal ser conscients del context d’aquests temps

Aquest 2019 encaro el cinquè any com a regidor de

Esperem seguir comptant amb la participació de tots

a alcalde adreçar-me a tots i totes per desitjar-vos

que vivim, del procés de transició nacional del nostre

Festes de Falset, i ho faig amb la il·lusió del primer dia,

i totes, i també del teixit associatiu de Falset. Per a les

una bona Festa Major. És el meu desig que les gaudiu

país, Catalunya, que anhela un horitzó de llibertat.

sabedor de la responsabilitat que en mi recau i agraït

entitats del poble, únicament tinc paraules d’agraïment,

de valent, en família, amb els amics i amb la resta de

Poder decidir el futur que volem és un dret que no

pel vot de confiança que vam rebre el passat mes

per la seva tasca diària i les seves ganes de col·laborar.

convilatans i persones que aprofiten aquests dies per

se’ns pot negar com a poble, per molt que en ple segle

de maig.

visitar-nos.

XXI el combatin amb la repressió. Des de Falset, el

Però permeteu-me també que, en aquesta primera
ocasió, dediqui unes ratlles a agrair la confiança rebuda

nostre escalf per als presos i exiliats polítics, a les
seves famílies i amics.

alguna efemèride assenyalada, aprofito aquestes

festiu del nostre poble, a seguir buscant complicitats

ratlles per donar-los-hi la més sincera felicitació.

entre la gent i les entitats per fer-les més participatives

A la Congregació de la Puríssima Sang, pel seu 170è

el passat 26 de maig. Creieu-me si us dic que ens hem

El camí cap a la plenitud nacional és llarg i ple

i reeixides. També m’esperona a seguir posant en

aniversari; a la Colla Gegantera, pels 65 anys dels

posat a treballar des del minut zero, i que sentim el

d’obstacles, però podem arribar a la seva fi si el

pràctica propostes que, amb tot el respecte que

gegants; a la Banda Vila de Falset, per 45 anys de

vostre suport i les vostres ganes de contribuir a fer de

recorrem convençuts de les nostres possibilitats,

mereixen les nostres tradicions, contribueixin a millorar

música; a la Colla de Diables Pere Botero, per 25 anys

Falset un poble millor.

si el fem plegats, col·laborant i dialogant.

les nostres festes, a fer-les més viscudes.

de Tupinada; a l’Aquí te pillo aquí temazo, per regalar-nos

Aquest és un projecte col·lectiu de gran abast i no

Dit això, que em sento amb el deure de dir, vull

En el cas de les Festes Majors, n’és un bon exemple

s’assoleix si no se sent, si no batega en els nostres cors

desitjar-vos ara una bona Festa Major. Aprofiteu aquests

la recuperació de l’Euterpe per als balls de nit, una

la il·lusió d’un poble generós, orgullós del seu passat,

dies per agafar forces, per recarregar-vos d’optimisme

proposta que tot i haver-se impulsat ara fa quatre anys,

obert al món i amb ganes de seguir fent camí. Cal

i il·lusió. Traieu-ne el màxim partit d’aquests dies i de

era una picada d’ullet al nostre passat festiu, als envelats

encarar aquest gran repte amb molta dedicació, amb

cada acte. Hi ha molta feina al darrere, molt de treball

i balls que ja fa més d’un segle s’organitzaven en aquest

imaginació i serenitat, amb la implicació de tots i totes.

de la regidoria, de la comissió de Festes, de les entitats

punt de Falset.

És cert que ningú no ens regalarà res, però també ho és

i de veïns i veïnes que també hi volen aportar el seu gra

que units som capaços de tot.

de sorra. A tots i totes els agreixo la seva implicació, i a

Tenim molta feina per fer, però ja ens hi hem posat.
Hem començat a desenvolupar la tercera fase de la

vosaltres us animo a gaudir-la de valent, sempre amb
civisme, amb respecte per tothom i pel nostre poble.

Llei de Barris, hem fet millores a la xarxa d’abastament

Viviu la Festa Major, sentiu-la, participeu-hi!

d’aigua, seguirem promovent l’activitat econòmica,

La Festa Major de Falset és vostra.

mantindrem ben viva la cultura, incidirem en la bona
prestació dels serveis, en el civisme i en l’àmbit social.
Tot plegat, sense oblidar que cal posar fil a l’agulla per
solucionar problemàtiques que s’accentuen, com la
sequera, el despoblament o la gestió mediambiental.
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I en el cas d’aquelles entitats que enguany celebren

Tot plegat m’empeny a seguir treballant en el calendari

Carlos Brull Fornt, alcalde de Falset.

10 anys de festa, al Club Excursionista Priorat, per 10
anys de camí. Sou passat, present i futur del nostre poble.
Visca Falset i visca la Festa Major
Joan Coll Montané, regidor de festes.

Seguirem donant tombs i posant imaginació per trobar
i posar en marxa idees i propostes que enriqueixin les
nostres festes, però sempre, com us deia, amb tot el
respecte per les tradicions locals.
D’aquesta estima pel nostre patrimoni cultural i festiu
en sorgeix la Casa de la Festa de Falset, que, oberta
tot l’any, ha d’esdevenir el punt de trobada i reunió
per treballar i seguir tenint cura de les nostres festes
i tradicions. Aquest és el seu propòsit, com també ho
és la voluntat de potenciar el seu coneixement entre
tothom qui ens visiti.
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Xavier Roig i Rovira

Gori Salvat

Benvolguts i benvolgudes,

Farà un parell de mesos, vaig rebre una trucada del

Pel que fa a la samarreta, el disseny ha nascut de

Joan Coll enmig de classe, a Barcelona. El Joan em

l’impossibilitat de plasmar el detall de la il·lustració sobre

proposava que m’encarregués d’il·lustrar les Festes

la tela mitjançant la serigrafia. Donat que calia fer un

Majors d’enguany amb total llibertat creativa, les festes

nou disseny, he optat per destacar dos dels personatges

del poble de la meva família de sang, les del teatre,

del cartell en una composició més senzilla. La nena

les dels meus millors amics. Era l’oportunitat d’aportar

petita de la samarreta és la meva part preferida de tot

un granet de sorra, en forma de cultura, a un poble que

el conjunt realitzat, ja que em transmet moltíssim la seva

m’ho ha donat tot. Vaig acceptar sense pensar-m’ho

expressió i gestualitat.

Rector

Il·lustrador

És la primera vegada que us escric en el programa

Mentre el nostre poble esclatarà un any més en alegria,

de les festes de l’estiu de la nostra vila, la qual cosa em

gatzara i diversió i les festes uniran en germanor i bona

fa molta il·lusió.

convivència els falsetans i falsetanes, la Mare de Déu

La presència de l’escrit del rector de la Parròquia en
aquest programa ens recorda que la nostra Festa Major,
com la gran majoria de festes majors del nostre país, té
unes profundes arrels cristianes, ja que neix per festejar
les patrones del nostre poble.
Recordo la primera vegada que vaig veure la imatge
de la Mare de Déu del presbiteri de la nostra església.
Era seminarista i estàvem de sortida al Priorat per la
vuitada de Pasqua. Em va impressionar molt la talla de
l’Assumpció, ja que és molt diferent de les que estem
acostumats a veure en altres esglésies: Maria, amb els
ulls fixats al Cel o potser en el seu Fill que l’espera per
fer-li un petó d’eternitat... i uns àngels que la pugen pels
esglaons de la seva fidelitat, fermesa, entrega, amor...
cap a la Casa del Pare.
També em va impressionar en aquella sortida l’urna de
plata de santa Càndia, aquesta urna que només s’obre
quan el dia de la seva festa s’escau en diumenge. Sota
el nostre altar esdevé un tresor, una perla preciosa,
doncs sempre són preuades les vides que es desgasten
i s’entreguen per amor. Aquestes vides són estimades,
la història no les oblidarà mai i en elles ens hem
d’emmirallar, perquè també nosaltres descobrim que
la grandesa de la vida es troba en donar-se per amor i
donar vida.

Assumpta i Santa Càndia ens conviden a descobrir
l’alegria i la joia de l’Evangeli que ens ajuda a construir
la nostra vila sobre la roca dels valors més profunds i
més humans, ben lluny de la sorra de l’individualisme i la
indiferència.
Que passem tots i totes unes molt bones festes!!!
Xavier Roig i Rovira, prevere
Rector de Santa Maria de Falset

dues vegades.
El Joan també em va demanar que fes un escrit per
explicar el perquè de tot plegat. Realment, mirant
enrere, veig que ha sorgit tot sobre la marxa, provant
idees sobre el paper i aplicant-ne unes sobre les altres,
improvisant sobre un previ i ben meditat treball de
recerca, d’assaig i d’error.
El fet és que, tornant de l’escola aquell mateix dia

Tant de bo us agradi. I si voleu seguir la meva feina,
em podeu buscar a Instagram com a @gorisalvat.
Molt bones Festes Majors a totes i tots, espero seguir
participant de forma activa de la cultura popular
falsetana. Ens veiem als Correfocs!
Gregori Salvat
Creador del cartell de la Festa Major de Falset 2019

de l’encàrrec, vaig pensar a dibuixar Falset en vista
isomètrica, com havia vist recentment en una de les
obres d’Osamu Tezuka, pare de la narrativa japonesa
moderna i autor referent que em captiva. La idea
visualitzada dins del meu cap es presentava prou
atractiva com per intentar-ho, i tot i distar de les vinyetes
espectaculars de Tezuka, i de la falta de temps per a
arribar al detall i perfecció que buscava, el resultat
final em té prou satisfet.
Els tres personatges en primer terme neixen fruit
de la improvisació, ja que prèviament volia posar el
bestiari popular passejant-se pels carrers. No obstant,
davant la manca de temps per dibuixar en detall tot el
poble, vaig optar per dibuixar el timbaler, la diablessa i,
posteriorment, la nena petita, que surten disparats de
la Quartera, representant així la meva nit preferida, la
nit dels Correfocs. Sortir al carrer i ballar a l’uníson del
bateg dels tambors, rodejat dels espurnejos i el foc dels
diables i de tota la gent encoratjada i festiva que, com tu,
ho viu al 100%, genera unes sensacions que et deixen
petjada rere petjada al llarg dels anys.
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Actes previs
Divendres 2 d’agost

Diumenge 4 d’agost

De 19.00 h a 24.00 h. Entrada lliure.
A la plaça del Celler Cooperatiu.

A les 11.00 h.
A la piscina municipal.

Divendres al Celler

Cloenda dels cursos de natació
i celebració del 50è aniversari
de la piscina

Vine al Celler de Falset a partir de les 19.00 h
a passar una bona estona. Música a l’aire lliure i
menjar per picar amb el Food Truck dels nostres
amics de Mans d’Or. Tot, mentre gaudeixes de
la fresca del vespre.
Organitza: Cooperativa Falset Marçà.

Dissabte 3 d’agost
De 19.00 h a 24.00 h. Entrada lliure.
A la plaça del Celler Cooperatiu.

Aurora Bipolar i la Sènia de Marçà
El grup Aurora Bipolar, en una versió més
Unplugged, ens acompanyarà la nit tocant temes
de Pop Rock i estil Indie. I els nostres amics de
la Sènia de Marçà ens portaran les seves tapes
i montaditos.
Organitza: Cooperativa Falset Marçà.

Demostració de natació i lliurament
de medalles i diplomes.
A la tarda. A partir de les 16.30 h.
A la piscina.

Celebrarem els 50 anys de la piscina
Amb inflables i un gelat.
També farem aiguagim i zumba amb una monitora.
A partir de les 18.00 h, hi haurà un foodtruck per
als qui vulguin berenar o sopar i tot seguit, serà
el moment del pastís.
A les 21.00 h, es farà una projecció de fotografies
antigues de la piscina. A continuació, i com a acte
previ del seu 15è aniversari, La Corranda ens
oferirà l’oportunitat de reviure, aquest cop a la
gran pantalla, el seu espectacle “Fragments”, així
com moments destacats de la seva trajectòria i
imatges i entrevistes inèdites.
Patrocinat per l’empresa RC APLICA

A les 18.00 h.
Al Nou Camp Domènech – Aragonès.

X Torneig Ètim

Falset Esportiu – Joventut Bisbalenca, CF.
Organitza: Falset Esportiu.

9

CORRE
DIVENDRES 9
D’AGOST, FALSET

BARS

En acabar el Correbars,
sorteig d’un sopar per a dos
persones valorat en 50€
gentilesa de Kabbalah.

PRESENTACIÓ DE LA
BOTIFARRA DE VERMUT
D’EN JIMMY
Venda de tiquets a partir de les
18:30 h a la Pl. Quartera.
Inici Correbars a les 19:00 h

Dijous 8 d’agost

Dissabte 10 d’agost

A les 19.00 h.
Al teatre L’Artesana.

Durant el matí.
A la plaça de la Quartera.

Xerrada sobre astronomia, amb
Joan Anton Català. Els misteris de Mart

Mama’s Marquet

A les 22.00 h.
Al Castell de Falset.

Us convidem a participar en el mercat d’articles
nous i de segona mà. Si teniu roba, llibres, mobles
o qualsevol mena d’article que no feu servir, veniu
al mercat i poseu-los a la venda.

Observació astronòmica i portes
obertes al Castell de Falset Museu
Comarcal

Organitza: Associació de Dones La Quartera
amb la col·laboració del SIAD Priorat.

Divendres 9 d’agost

Tir amb arc

A partir de 18.30 h, venda de tiquets
a la plaça de la Quartera.

A les 11.00 h.
Al pavelló poliesportiu.
Obert a tothom que vulgui passar una
bona estona practicant el tir amb arc.
Organitza: Club d’Arquers.

Correbars i presentació de la botifarra
de la Mulassa de Vermut

A les 12.00 h.
A la plaça del Celler Cooperatiu.

A les 19.00 h, inici del Correbars des de la plaça
de la Quartera. Durant el recorregut, els bars
participants oferiran begudes i tapes.
Bars i establiments participants:
Lotus, Carnisseria Llorens, Baix 14, El Secret,
Bar Vi novell, Entrepà i Pa, El Tast del Priorat,
Hostal Sport, El Frankfurt, Hollywood,
Cafeteria Àgora, Bar del tomb, Restaurant Quinoa,
Set de Pàdel, Cooperativa Falset – Marçà.

El Vermut de La Mulassa
amb El Mulasset

En acabar el Correbars, sorteig d’un sopar
per a dues persones, valorat en 50 €, gentilesa
de Kabbalah.
Organitza: La Mulassa de Falset i Txaranguis Band.

De 19.00 h a 24.00 h. Entrada lliure.
A la plaça del Celler Cooperatiu.

Divendres al Celler
Dia de Correbars! Vine al Celler de Falset a partir
de les 19.00 h a passar una bona estona.
Música a l’aire lliure i menjar per picar amb
el Food Truck dels nostres amics Mans d’Or.
Tot, mentre gaudeixes de la fresca del vespre.
Organitza: Cooperativa Falset Marçà.

Aquest any tindrem l’honor de tenir els nostres
amics de la Mulassa i el seu tradicional Vermut
de la Mulassa al nostre Celler. Vine a fer festassa
al Celler. També es presentarà el nou dibuix
que lluirà el vestit de la Mulassa durant el
CorreMulassa, obra de Guillem Llop Pellisa.
Organitza: Cooperativa Falset Marçà, La Mulassa de Falset
i Txaranguis Band.

41a Cursa Popular
17.00 h. Inscripcions a la Botiga de Festes,
al carrer Miquel Barceló, 6 bis.
19.00 h. Curses infantils.
20.00 h. Cursa popular.
Sortida de l’Avinguda Catalunya.
Preu: 2€
A les 22.00 h.
A la plaça del Celler Cooperatiu.

Cinema a la fresca
Bohemian Rhapsody
Bohemian Rhapsody és una pel·lícula biogràfica,
de producció britànica i nord-americana, sobre
el mític cantant Freddie Mercury i el grup de
rock Queen.
Organitza: Cooperativa Falset Marçà, amb la col·laboració
de l’Ajuntament de Falset.
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Les Danses

ORGANITZA
ASSOCIACIÓ DE DONES
LA QUARTERA
AMB LA
COL·LABORACIÓ DEL
SIAD PRIORAT

Diumenge 11 d’agost

Dimarts 13 d’agost

Durant el matí.
A la plaça de la Quartera.

A les 19.00 h.
Al carrer de Baix, 5.

Trobada de Puntaires

Inauguració de l’exposició dels treballs
de l’Associació de Dones La Quartera

Organitza: Associació de Jubilats i Pensionistes de Falset.

A les 18.30 h.
A la plaça de la Quartera.

Espectacle de carrer
Presentació dels dansaires 2019.

US CONVIDEM A PARTICIPAR AL MERCAT
D’ARTICLES NOUS I DE SEGONA MÀ

MAMA’S
MARKET
DISSABTE 10 D’AGOST

PLAÇA DE LA QUARTERA DE FALSET
Si teniu roba, llibres, mobles…és a dir,
qualsevol tipus d’article que no feu servir,
veniu al mercat a vendre-ho!

INSCRIPCIONS

Tot seguit.
A la plaça de la Quartera.

A les 22.30 h.
A la plaça de l’Església.

Taller de jotes i begudes de la terra
Tots els públics.
Organitza: La Clavellinera i Casal Carrasclet.

Entrega de la vara
Enguany, la vara que es lliura a l’encarregat
d’encendre la Tupinada serà entregada a l’Adolf
Pellejà Llebaria, una persona clau perquè aquest
2019 puguem celebrar els 25 anys de la Tupinada.
A continuació.
A la plaça de la Quartera.

Les Danses
Si voleu encomanar una Dansa, ho podeu
fer a l’Ajuntament abans del dia 9 d’agost.
El preu és de 35 €.

Dilluns 12 d’agost
A les 19.00 h.
A la plaça de la Quartera.

Taller de Pom Poms
Tots els públics.
Organitza: Associació de Dones La Quartera.

Al tel. 977 830 119
o al c/e
siad@priorat.cat

Oberta tots els dies de la Festa Major, fins
al 18 d’agost.

CURIOSITATS

L’espígol de les 7 del matí
L’espígol, essencialment, era com és avui dia, tot
i que si fem cas del cronista de 1930 la principal i
transcendent diferència entre l’ahir i l’avui era l’hora
d’inici. Als anys trenta, l’Espígol començava a les 7 del
matí. L’article explica el següent:
“Les set del matí: on van aquelles parelletes de nens i
nenes tots agençats, cada donzella un paneret daurat
penjadet al coll amb llaços de seda; cada fadrí amb
una flor encesa al trau i donant el braç a la dolça
companya? Fadrinets i donzelles de set anys, de cinc
anys, si voleu; i si voleu n’hi ha que tot just caminen.
On van aparellats, la galta encesa, l’esguard clar, el
somriure al llavi? Cada parella és com una toia de
flors acabada de lligar. Van a donar un tomb per la
vila, ara que la vila dorm la son d’anit, ara que els
carrers són frescos, i nous, i ningú no els destorbarà”.
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CONCERT AL
CASTELL DE FALSET
DISSABTE 17 D'AGOST A LES 19H
Regina Sureda, soprano
Robrecht de Roeck, violoncel
QUINTET DE CORDA MOMPOU

La Botiga de Festes
UBICACIÓ

VESTEIX-TE DE FESTA

Carrer Miquel Barceló, 6 bis.

Samarreta 2019: 12 €.
Mocadors de coll (talla gran i petita): 3 €.
Bandera “Viu la Festa”: 5 €.

HORARI
Cantata Vengo a voi luci adorate
Variacions sobre un tema de Rossini
Requiebros, per a violoncel i quintet
La Santa Espina, sardana
Set somnis, quartet de corda n. 2

Antonio VIVALDI
BohuslavMARTINŮ
Gaspar CASSADÓ
Enric MORERA
Ronald DE ROECK

La botiga obrirà el dia 5 d’agost.
Dies 5, 7, 8, 9, 12 i 14 de 18.00 h a 20.30 h.
Dies 6, 10 i 13 d’agost d’11.00 h a 13.00 h.
Dia 18, venda de confeti a la plaça de la Quartera.

Preus del confeti per a la Batalla de Flors
1 bossa: 1,5 €.
6 bosses: 9 €.
12 bosses: 18 €.
24 bosses: 36 €.
Sac de confeti: 25 €.

Donacions 10€, 6€ jubilats -18, 4€ (-12)
El Celler Capafons Ossó oferirà una copa de vi al finalitzar el concert

Guarnim Reaprofita
els balcons el got
Els guarniments de carrers i façanes han estat
sempre símbol de la festa. Per aquest motiu, us
demanem que us hi sumeu penjant domassos i
banderes als balcons de casa vostra.
Hem de sentir-nos orgullosos de les nostres
festes i tradicions, i és bo encomanar el nostre
entusiasme a tots aquells que ens visiten durant
aquests dies.

Reaprofita el got de la Festa Major.
Reciclar i mantenir nets els
espais públics es cosa de tots.
És un missatge de l’Ajuntament de Falset
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Festa
Major
19

La Tupinada

Dimecres 14 d’agost
A les 13.00 h.

Repic de campanes i enlairada de coets
amb la Colla de Diables “Pere Botero”
Del 14 al 18 d’agost.
A l’Euterpe.

Atraccions infantils
El dia 16 d’agost, les atraccions gaudiran d’una
promoció de 2X1. La resta de dies, el preu de les
atraccions serà l’habitual.
A les 13.00 h.
A la plaça de les Escoles.

Vermut amb els Quintos de l’any 2019
Amenitzat per Phil Oksera & The Grapevines.
Organitza: Bar Kabbalah.

A les 18.00 h.
Al teatre L’Artesana.

Pregó de la Festa Major a L’Artesana
Petits i grans esteu convidats a un pregó
de molta alçada.

Dijous 15 d’agost
Cercavila
En acabar el pregó (19.30 h aproximadament),
sortida de la cercavila del carrer Miquel Barceló
amb els següents elements de festa: Diables,
Batucada Batibull, Nans, Gegants, Grallers de
la Falç, Mulassa, Somera, els Txaranguis Band
i la Banda Vila de Falset.
Cercavila fins a la plaça de la Quartera i encesa
de La Tupinada a càrrec de l’Adolf Pellejà Llebaria,
una persona clau perquè puguem celebrar els
25 anys de la Tupinada.
A les 23.30 h.
A l’envelat de l’Euterpe.

Ball de nit amb l’Orquestra Atalaia
Gratuït.
En acabar el ball de nit.
A l’envelat de l’Euterpe.

Disco – Mòbil
Gratuït.

A les 11.00 h.
Pels carrers de la vila.

A les 23.00 h.
A la plaça de la Quartera.

Cercavila de l’Espígol

Ball de coques

Ordre de l’Espígol: Somera – Mulassa – Xaranga –
Nens i nenes sols – Carro de l’Espígol – Nens i nenes
que van en cotxet – Gegants i Banda.
Cercavila en el qual els nens i nenes escamparan
espígol, tot perfumant els carrers amb la fragància
d’aquesta planta. La cercavila comptarà amb la
participació dels elements de festa. En acabar, a la
plaça de la Quartera, es farà una foto de grup amb
tots els nens i nenes participants, i se’ls obsequiarà
amb una bossa de llaminadures.

Ball amenitzat per la Banda de Música “Vila de
Falset”. El ball s’iniciarà amb la Jota de Falset,
ballada per la pubilla i les damisel·les amb les
autoritats locals. Prosseguirà amb els balls de
la pubilla i l’hereu i de les damisel·les i fadrins.
A continuació, s’obrirà el ball a la resta de
gent, seguint la tradició que diu que l’home ha
d’obsequiar amb una coca a la seva parella de ball.
En acabar el Ball de Coques es rifarà la Toia.
Preu de la coca: 5 €

En acabar la cercavila de l’Espígol.
A la plaça de la Quartera.

A les 00.30 h.
A l’envelat de l’Euterpe.

Vermut amb vinils: Dj Soulman_u i Marc

Festa Aquí te Pillo Aquí Temazo – 10 anys
(2010 – 2019)

A les 13.00 h.
A l’Església de Santa Maria.

Missa Solemne de l’Assumpció
de la Mare de Déu

Amb Doctor Prats – DJ Schmolli – DJ Missuri
Preu: 12 € anticipada. 15 € a taquilla.
Organitza: Aquí Te Pillo Aquí Temazo.

A les 16.00 h.

Migdiada Popular
A les 18.00 h.
Al Nou Camp Domènech – Aragonès.

Futbol. Trofeu de Festa Major

CURIOSITATS

Més festa major
que missa major?
La Missa Major era el 1930 un dels grans actes de la

CURIOSITATS

Falset Esportiu – Olímpic Mora d’Ebre, CE.

Tothom vetllava

Organitza: Falset Esportiu.

El 1930, la Festa Major de Falset –tot i que al setembre,

Tots els fragments sobre la Festa Major d’abans que

matinar, i torna a vetllar i tornar a matinar. L’església

per Santa Càndia– ja era molt semblant a la Festa

amaneixen aquesta revista són d’aquest mateix article,

A les 19.30 h.
A la plaça de la Quartera.

tal i com la celebrem avui dia. Hi havia balls, diables,

que diu el següent: “La gent, però, no té espera. No

Havaneres amb Sons del Mar

l’Ajuntament i els feligresos hi fessin cap, encapçalats

gegants i nanos, Danses, Espígol, Batalla de Flors i

s’acontenta d’anar a completes a l’església i vol més

Ball de coques. No vol dir que tot fos igual a com

coses, vol música i gegants i nans i carretilles pels

és actualment, però els actes, en essència, eren els

carrers; vol ballades a la plaça i anar al cafè i vetllar

mateixos. Ho sabem ben bé gràcies a una crònica

i fer son per patir-la demà. Els únics que les vespres

publicada el 21 de setembre de 1930 per la revists

de festa major no vetllen són els infants i les mares

‘Priorat’ i titulada: “Apunts de Festa Major”. L’article

d’aquells infants que somien l’aubada riallera de demà,

anava signat amb pseudònim: “Prior”.

i el vestidet nou, i el paneret de llaços de colors”.

La melangia de les melodies i del dolç ritme
de dos per quatre fan que les lletres dels
poetes esdevinguin històries reals cada
vegada que s’interpreten.

Festa Major. Lògicament, però, tothom treia el llengua
fora, i el cansament els vencia després de vetllar i
s’omplia, després que la comitiva integrada per
per la banda de música. Així que el cronista de 1930
de la revista ‘Priorat’ té dubtes sobre el significat
últim de la cerimònia religiosa, i es pregunta: “Llum,
flaire d’encens, cants litúrgics, resplendors aurífiques,
pompes i grandesa als peus de la humilitat de Crist.
Voleu dir que la gent que va a la Missa Major de la
Festa Major, no va més a la Festa Major que a Missa?
Voleu dir que són més ànimes que cossos els que
entren i surten del temple sense aquella unció, sense
aquella modèstia?”.
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Cercavila

Divendres 16 d’agost

Dissabte 17 d’agost

De 10.30 a 13.00 h
A L’Escola Antoni Vilanova.

A les 20.00 h.
A la plaça de L’Artesana.

A les 9.00 h.
Al camp de tir.

Concurs de dibuix.
XV Premi Llibert Borràs

Country line dance

Tirada Local Social.
Memorial Enrique Pascual

Dibuixem els patis de l’Escola. Tècnica lliure.
L’organització oferirà cadires, taulell i cartolina.
Els participants hauran de dur els estris per
dibuixar o pintar.
Categories: Infantil, juvenil i adult.
De 13.00 a 15.00 h.
Al carrer de Baix.

Vermut amb: Dj Chichi i Dj Tester
A les 16.00 h.

Migdiada Popular
A les 18.00 h.
Al pati de l’Escola Antoni Vilanova.

Tarda Infantil
Jocs tradicionals
A càrrec de l’Ampa de l’escola.

Vine a descobrir aquesta modalitat de ball,
ens divertirem, exercitarem el cos i potenciarem
la memòria.
Organitza: Country Line Dance Falset.

A les 20.00 h.
A l’envelat de l’Euterpe.

Ball de tarda amb servei de taula.
Amb l’Orquestra Centauro
Gratuït.
A les 23.59 h.
A l’envelat de l’Euterpe.

Ball de nit amb l’Orquestra Centauro
Gratuït.
En acabar el ball.
A l’envelat de l’Euterpe.

Disco – Mòbil amb: Dj Gilda + Dj Iaqui

A les 19.30 h.
Al pati de l’Escola Antoni Vilanova.

Espectacle infantil “Rodolfo & Rita”,
amb la Companyia Passabarret
Acrobàcies, il·lusionisme, transformisme, malabars,
humor i amor... En Rodolfo i la Rita no són una
parella d’artistes: són la parella.
En Rodolfo és hàbil i capaç, la Rita és una flor.
En Rodolfo és tècnic i efectiu, la Rita és una flor.
En Rodolfo és actiu i seductor, la Rita és una flor...
Dos personatges que, lluny de ser una parella
perfecta a l’escenari, s’han convertit en uns artistes
de circ certament antagònics. Dos pallassos en
una història d’amor i odi dins i fora de l’escenari
que, tot i així, funcionen! Un espectacle per a
infants, de pallassos i circ, amb el segell
de Cia. Passabarret.
En acabar, lliurament dels premis
del Concurs de dibuix.

Les jotes oblidades
En la crònica de la revista ‘Priorat’ del 1930 que ens

Bicicletada Popular

En acabar el correfoc.
A la plaça de la Quartera.

A les 11.00 h. Concentració a la plaça de la
Quartera per a formalitzar les inscripcions.
A les 12.00 h. Bicicletada popular. Comença
el recorregut familiar.
Premis: Als participants més jove i més gran,
i a la família amb més participants.
Organitza: Penya Ciclista Priorat.

A les 13.00 h.
Al carrer Miquel Barceló (El Pont).

Vermut amb: Dj Iaqui i Dj Mami
A les 16.00 h.

Migdiada Popular
A les 19.00 h.
A la Plaça Àngel Marquès.
La Somera també vol fer la seva festa, i hi convida
els més petits de la casa. Us espera a la Plaça Vella,
amb invitats sorpresa i la beguda infantil El Mulasset.
En acabar, qui vulgui podrà sopar a l’Euterpe
l’entrepà Mulasser per un preu de 5 €.

decadència. L’articulista descriu de la següent manera

A les 19.00 h.
A la Sala Absis del Castell de Falset.

el Ball de coques: “A la plaça hi ha una gran corona

Concert de música clàssica al Castell

humana al volt d’un fanal, és un tortell de gent dins la

molt bonic com a espectacle coreogràfic… I pensar

Concert amb la soprano Regina Sureda, el
violoncel·lista Robrecht de Roek i el quintet de
corda Mompou. El Celler Capafons Ossó oferirà
una copa de vi en finalitzar el concert.
Donacions: 10 € - 6 € jubilats i menors
de 18 anys - 4 € menors de 12 anys.

que Falset tenia les seves i les té oblidades!”.

Organitza: Associació I Catalani.

rodella del qual hi ha uns músics que toquen “jotes” i
el poble que les balla. Pobres jotes que toquen i que
ballen! I pensar que Catalunya és dels pobles més rics
del món en danses, seves, que avui trobem que fan

Des del Castell i pels carrers del poble.
Organitza: Colla de Diables Pere Botero.

ocupa s’endevina que la jota de Falset ja no passava
pel seu millor moment, que havia entrat en una certa

Correfoc amb la Colla de Diables
“Pere Botero”

Organitza: Associació de Caçadors de Falset.

CorreSumera
CURIOSITATS

A les 22.30 h.

CorreMulassa, amb “El Mulasset”,
la típica beguda de la Mulassa
El Corremulassa és una festa difícil de descriure…
però normalment tot allò indescriptible és
especial. En una mateixa nit unim diferents
elements: música, llum, foc, cultura, actualitat,
tradició, sorpreses, amics… La fusió d’aquests
elements crea un món que és pura màgia,
festa i felicitat.
Tot comença amb el pregó del Joaquín, un capgròs
que va arribar a aquesta festa per quedar-s’hi.
Seguidament li toca a la Mulassa, que amb el
foc dels diables d’en Pere Botero de Falset puja
corrent per la plaça de la Quartera tot donant pas
als altres elements convidats.
I quan acaba? Acaba quan ho deixis de recordar,
si el mulasset, la beguda que refresca aquesta nit
d’estiu, t’ho permet, és clar!
Organitza: La Mulassa de Falset i la Txaranguis Band.

En acabar el CorreMulassa.
A l’envelat de l’Euterpe.

Disco – Mòbil amb:
Dj Tester + Dj Juan Quejia
Torna a Falset Juan Quejia un dels millors referents
de la música techno del territori català.
Gratuït.

Tot seguit, la Colla de Diables Pere Botero ens
té preparada una cercavila amb sorpreses.

Cercavila amb sorpresa.
Organitza: Colla de Diables Pere Botero.
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Corremulassa

Diumenge 18 d’agost
A les 8.00 h.
Sortida del CAP Falset.

Anem a caminar “Xino Xano”
Caminada saludable pel nucli urbà, amb el grup de
caminadores i caminadors del “Xino Xano”.
De 13.00 a 15.00 h.
A l’envelat de l’Euterpe.

Concert vermut amb
la Banda Vila de Falset
Organitza: l’Associació Musical Vila de Falset.

A les 16.00 h.

Migdiada Popular

A les 18.00 h.
A la Plaça de la Quartera.
Les carrosses sortiran del carrer Miquel Barceló.

Batalla de Flors
La carrossa més ben decorada amb flors s’endurà
un pernil com a premi. El jurat el formaran
membres del Club Excursionista Priorat.
Venda de confeti a la plaça de la Quartera.
A les 22.30 h.
A l’envelat de l’Euterpe.

Concert de Fi de Festa
Acabem la Festa Major amb
els de casa: Barondandy i Fauna.
Preu: Gratuït per als infants de 0 a 8 anys.
3 € per als majors de 8 anys.
Els menors de 12 anys han d’anar
acompanyats d’un adult.
Part de la recaptació del concert es
destinarà a projectes d’acció social.

CURIOSITATS

Les Danses:
dansaires, cóc i calor
Les Danses, el 1930, anaven a càrrec d’una parella de

a la vesta i a la gràcia de la donzella, i a la garridesa

dansaires, fadrí i donzella, que són els que pujaven dalt

i formosor del fadrí, tributats amb més o menys

les cases, si seguim el cronista de la revista ‘Priorat’.

sinceritat, mentre la parella reposa i es venta la calor

La calor i un cóc tot ros tampoc no faltaven a la cita.

que duen del carrer, i quan l’home de casa s’ha decidit

L’article ho descriu de la següent manera:

a deixar uns cèntims damunt la safata que festegen les

“La parella de dansaires ha pujat les escales d’una
casa i entra al menjador. Tothom es lleva de taula i el
coc tot ros cau al mig com una gran truita d’or dins la
neu de les tovalles entre la gràcia del pa i del vi que no
hauria de mancar a ningú. Els infants obren de bat a

mosques de Festa Major, fadrí i donzella es disposen a
reprendre la seva tasca d’anar repartint per les cases
aquell bé de Déu i després d’un comiat, davallen l’escala
tot fent-se jocs i amoretes i desgranant rialles plenes de
foc i de joventut”.

bat les finestres dels ulls i treuen entre llavis la punta
tremolosa de la llengua. Tot són elogis a la beutat i
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10 anys de ‘ temazos ’ !
Temazos, Timazos, Aquí Te Mato, Aquí Temazo,
Aquí Te Pillo, ATP ATM...

Durant aquest viatge no només la festa ha canviat;

Ens digueu com ens digueu, aquest 2019 estem

nosaltres també. Alguns hem tingut fills, molts hem

d’aniversari! 10 anys d’ençà que, asseguts a la barra del

canviat de feina (i de parella) o ens hem incorporat per

‘Cafè’ amb un gintònic (i algun que altre Jäger) a la mà,

primera vegada al mercat laboral. I fins i tot n’hi ha que

vam decidir que volíem muntar la nostra festa, aquella on

han tingut temps de viure fora i de tornar a casa.

a nosaltres ens hagués agradat estar ballant-hi tota la nit.

Com quasi tots els viatges, aquest també té data de fi.

La cosa va començar amb una petita aportació de 50

I aquesta és ara. Ha estat un plaer organitzar aquesta

euros que cadascun de nosaltres va posar de la seva

festa durant tots aquests anys i demostrar que el nom

butxaca. Aquest va ser el punt de partida del nostre

d’Aquí Te Pillo, Aquí Temazo era molt més que una broma

particular fons d’inversió. I amb aquest pressupost vam

entre amics.

iniciar un viatge (o una muntanya russa) decennal al
qual es posarà fi el proper dia 15 d’agost.

En aquesta darrera edició potser ens hem passat
d’eclèctics. Tanmateix, pel fet d’incorporar-la a la Festa

La festa ha anat canviant al llarg d’aquestes deu

Major, hem volgut que fos una festa per a tothom, per

edicions, però sempre amb un mateix denominador

a grans i petits. Hem preparat una festa amb un concert a

comú: les ganes de sorprendre i de millorar any rere

l’alçada de l’ocasió i amb uns deejays dignes d’un ATP ATM.

any, sense cap mena d’ànim lucratiu (tots els diners

Serà un gran “adéu fins aviat”, com dirien els Doctor Prats.

s’han invertit en les posteriors edicions).

Com a organitzadors, també volem donar les gràcies a

I creiem que així ha estat. Des de la ingenuïtat de les

tots i a totes les que heu vingut en algun Aquí Te Pillo.

dues primeres edicions, on tres xavals de la Ràdio

Els que ens heu escrit quan alguna cosa no us ha

s’esforçaven per fer ballar un públic a base de remembers

agradat i els que ens heu abraçat emocionats al final de

dignes de La Caché, seguint per la revelació de la tercera,

cada edició.

on un parell de desconeguts amb caixes de cartó al
cap anomenats Dj’s From Mars posaven ‘cap per avall’
la pista de la piscina a base de mashups, i passant per
la sisena, on vam aconseguir portar a Falset un tal Sem
Thomasson, que duia el segell de Tomorrowland. I així,

Esperem que aquesta desena la gaudiu tant com
nosaltres ho hem gaudit al llarg d’aquests anys.
Gràcies infinites i fins a sempre!

fins a arribar a aquesta desena edició.

Associació Cultural Aquí Te Pillo, Aquí Temazo

Per la nostra festa també han passat artistes tan

P.D. Tant de bo totes les decisions fossin tan encertades

reconeguts com Mr. K! (a qui considerem un membre
més de la família), Ley Dj, Moombahteam, Plan B,

i tinguessin un final tan feliç com
aquella que vam prendre l’hivern del 2010.

Buffetlibre, Funk D, Maadraassoo, Dj Amable o Shahaf
Moran (entre d’altres). A tots ells, infinites gràcies per
ajudar-nos a fer que, per unes hores, Falset es convertís
en un oasi de bona música al mig del Priorat.
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Un quart de segle de Tupinada
Ei! Avui vinc amb una mena d’anècdota.
Em dic Berenguer i visc a Girona amb els meus pares i
amb els meus germans, un de més gran que jo i l’altre
més petit.
Un dia vaig dir als meus amics que em recomanessin
un lloc on anar una setmana de vacances. Em van dir
que anés sobre el dia 13 d’agost al Priorat, en concret a
la seva capital, Falset, ja que aquells dies començava la
setmana de la Festa Major.
En arribar a casa vaig comentar als meus pares la
proposta. I em van fer cas, així que vam marxar el dia 13
d’agost al matí i vam arribar al nostre destí cap al migdia.
Vam dinar a Falset ja i, en acabar, vam donar un tomb
pel poble. Es veia animat i amb força gent pel carrer.
L’endemà, a la una del migdia, vam sentir el repic de
campanes i un fort soroll de coets, que, com ens van
explicar, volia dir que començava la Festa Major. Ens
van dir també que a la tarda anéssim a la plaça del
centre del poble, anomenada plaça de la Quartera,
per veure l’espectacle que hi feien.
Hi vam trobar molta gent a la plaça, i algunes de les
persones que hi eren duien unes samarretes al darrere
de les quals hi havia una careta com endimoniada. Vam
anar a una d’aquelles persones, una noia, i li vam dir:
- Una pregunta, què esteu fent?
- Estem preparant la Tupinada -ens va respondre.
- I això què és? -li vam preguntar.

Però l’Adolf, que és tossut de mena, va anar per
les diferents entitats públiques a buscar ajudes
econòmiques per tal de poder crear aquesta colla
de diables. També va proposar la idea a un grup de
joves, i aquests, tot engrescats, van posar la cosa en
marxa. Entre altres, van confeccionar els vestits amb la
col·laboració de molta gent que els va ajudar de manera
desinteressada.
Quan ja teníem la colla creada, vam proposar a
l’Ajuntament iniciar la Festa Major amb aquest acte
que anomenaríem Tupinada, pensant en el que havíem
vist a la tronada de Reus i en record dels nostres
avantpassats, que es passaven el dia al tros treballant
la terra. Aquests, a l’hora de dinar, es preparaven el
menjar en un tupí, una petita olla on cada pagès hi feia
la seva pròpia sopa amb el que bonament hi podien
posar a dins (botifarra, cansalada, cigrons, patata…).
Vam pensar a crear les nostres pròpies olles i amb el
foc de la pólvora simular la cocció dels antics tupins.
Així donaríem el tret d’inici de la Festa Major. Tota la
vida havia sentit explicar això dels tupins al meu oncle
Narcís, i tots els diables van trobar que era una molt
bona idea. Fins al dia d’avui, iniciem la Festa Major amb
la Tupinada.“
Vam escoltar amb atenció el relat del cap de colla i, com
us podeu imaginar, vam gaudir de la Tupinada. El cert
és que ens ho vam passar molt bé tota la setmana de
Festes Majors a Falset. De fet, vam decidir que cada any,
si podíem, hi tornaríem.

- Veieu aquell diable d’allà, és el cap de colla -ens va dir
mentre assenyalava un home que es trobava al mig de

Volem donar les gràcies a totes les persones que ens

la plaça-. Ell us explicarà què és tot això.

van ajudar en aquest projecte, però sobretot a l’Adolf

Vam anar en direcció al cap de colla i li vam preguntar:
- Què és això de la Tupinada?
Llavors, ell ens va explicar el següent:
- “Fa molts anys, algunes de les persones que ara
preparem tot això anàvem a Reus a veure la Tronada,

per donar i insistir en la proposta de crear la Colla d’en
Pere Botero i fer tot el possible per aconseguir-la. Com a
agraïment, aquest 2019, en el qual celebrem 25 anys de
la nostra Tupinada, l’Adolf serà l
’encarregat d’encendre-la.
Colla de diables “Pere Botero”

que ens semblava molt curiosa i espectacular.
Érem membres dels dimonis del “Museu”, i un d’ells,
l’Adolf, va proposar crear una colla de diables a Falset.
Ho va suggerir a l’entitat Centre d’Estudis Falsetans, que
va respondre que no podia ser, ja que no hi havia prou
diners a l’entitat per afrontar aquella despesa.
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45 anys de
La Banda

Club Excursionista Priorat

El temps passa i la música segueix omplint els carrers

Aquest últim any ha sigut especial per dos motius

El Club Excursionista Priorat estem de celebració,

Estem molt satisfets de tot el que hem fet, però per

de la vila. Quaranta-cinc anys són suficients perquè a la

realment importants per a nosaltres. Per un costat,

aquest 2019 es compleixen 10 anys d’ençà que vam

damunt de tot ens enorgullim dels nostres socis i sòcies,

majoria de nosaltres i de vosaltres ens sigui impossible

per l’organització de la Trobada de Bandes a Falset, que

començar a caminar!

que s’han fet seu el CEP i l’estimen, i passegen el seu

recordar una Festa Major sense la Banda Vila de Falset,

gràcies a molta gent voluntària es va poder realitzar amb

la nostra Banda. I la veritat, nosaltres no ens podem

èxit. Per l’altre costat, per la inauguració de la Casa de

imaginar la Festa Major sense

la Música, nova seu de l’Associació Musical Vila de Falset

ella, no seria el mateix!

i, amb ella, de l’Escola, la Coral i nosaltres, la Banda.

El bagatge i el renom que hem forjat, tant en els
moments amb més de 50 músics en plantilla, com
també en els anys no tan abundants, és molt rellevant
i alhora únic si es té en compte la peculiaritat d’un

Aquestes petites grans fites ens fan més forts i ens
permeten continuar agafant aire a ple pulmó perquè
totes les notes sonin perfectes i per seguir aportant
música i cultura a la nostra vila.

territori com Falset i la seva comarca, on partim de

Des d’aquí, gràcies a tots els socis i sòcies que fan

poca població i a la vegada aquesta és dispersa. Tirar

possible que aquest projecte tiri endavant. Gràcies

endavant no sempre ha sigut fàcil, però els esforços han

també pel seu esforç a la Junta i la direcció de l’Escola,

valgut la pena i estem contents de sentir-nos un grup

per fer que la Banda segueixi caminant. També volem

unit i apassionat per la música, amb molt camí encara

fer un especial reconeixement a l’Emili Arbonés, membre

per recórrer d’aprenentatges musicals però també de

fundador de la Banda. L’Emili n’ha format part aquests

vida. Perquè la banda, formar-ne part, et dóna vida,

quaranta-cinc anys i aquesta primavera ha decidit

t’omple i et forma com a persona d’una manera especial.

continuar estimant-la, però des de fora.

Sobretot amb la música, però també amb les persones

Et trobarem a faltar.

amb qui la comparteixes. Tots i totes nosaltres no
seríem qui som sense ella i, allà on siguem, sempre ens
enorgulleix dir: “toco en una banda, la de Falset!”.
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10 anys del

Associació Musical Vila de Falset

L’abril del 2009 uns enamorats de la muntanya vam
decidir crear una associació, per convertir-la en el punt
de trobada de totes aquelles persones apassionades
per la naturalesa.
En un garatge del carrer Vallmoreres, sense gaire
experiència, sense material i sense local, però amb
molta il·lusió i moltes ganes, vam començar a dissenyar
el que seria el Club Excursionista Priorat. I va ser el

nom per les muntanyes de la contrada i d’arreu. Sou tots
vosaltres, socis i sòcies, els que cada dia contribuïu a fer
més gran el Club Excursionista Priorat.
Avui que toca mirar enrere i fer-ne una valoració,
podem dir que, tot i les dificultats, hem tingut la sort
de comptar sempre amb l’ajuda incondicional
i desinteressada de cada soci, i també amb el suport
de l’Ajuntament de Falset.

mateix 2009, concretament un 17 de juliol, que es feia

Alhora, i mirant cara el futur, també volem continuar

la primera excursió oficial del CEP: la pujada al cim de la

empenyent tothom, socis, sòcies i simpatitzants,

Mola de Colldejou. Va ser la primera de les petites fites

a gaudir de la natura que ens envolta, propera

que, amb el pas del temps, han fet gran el nostre club.

o llunyana, sempre estimant-la i amb la voluntat

Des de llavors, s’han fet activitats de tota mena i per a
totes les edats: caminades, sortides en BTT, escalada,

de tenir-ne cura.
Salut i muntanya!

descens de barrancs, alpinisme... I, a més, també hem
col·laborat amb altres associacions i ajuntaments:

Club Excursionista Priorat

penjada de la senyera, activitats lúdiques per a infants,
xerrades, sessions formatives, la Marató de TV3,
projeccions d’audiovisuals i pel·lícules...
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Pubilla, hereu, damisel·les i fadrins 2019

Paula Mestre Pluvinet - Pubilla
Arnau Fargas Navarro - Hereu

Qiu Cerezo Muñoz - 1a Damisel·la
Josep Antoni Hernández Solé - 1r Fadrí

Agnès Llorens Esteve - 2a Damisel·la
Francesc Hernandéz Garcia - 2n Fadrí

Altres actes
Dimarts 20 d’agost

Diumenge 25 d’agost

A les 22 h.
Al teatre L’Artesana.

A les 19.30 h.
Al teatre L’Artesana.

Teatre: “Els darrers dies
de la Catalunya Republicana”

Projecció de l’espectacle
“El timbaler del Bruc”, de La Corranda

Representació de l’obra “Els darrers dies de la
Catalunya republicana” d’Antoni Rovira i Virgili
per la companyia Terra Teatre.
Preu: 5 € (anticipada) i 7 € (taquilla).

La Corranda ens ofereix l’oportunitat de reviure
el seu espectacle “El timbaler del Bruc”, aquest
cop amb una projecció a la gran pantalla. També
podrem gaudir d’imatges i entrevistes inèdites de
la seva trajectòria. Aquesta projecció s’emmarca en
els actes previs de celebració del 15è aniversari de
la companyia de dansa La Corranda.
Preu: 5 €.

Dissabte 24 d’agost
Primera Fira de la Tomaca del Priorat
i de varietats Hortícoles Tradicionals
Una jornada dedicada a la riquesa de sabors i
aromes existents en les varietats tradicionals
de la tomaca.
A les 17.00 h.
A la sala d’actes de l’Ajuntament de Falset.
Benvinguda de l’alcalde de Falset, Carlos Brull, i
presentació de la jornada a càrrec de Pere Pellejà,
regidor de l’Ajuntament de Falset, i Mireia Vilamala,
tècnica del Banc de Terres del Consell Comarcal
del Priorat.
A les 17.15 h.
A la sala d’actes de l’Ajuntament de Falset.
Presentació pública del Grup de Conservació
de l’Agrobiodiversitat del Priorat, a càrrec de
membres del col·lectiu La Safranòria.

Dijous 29 d’agost
Del 29 d’agost al 13 de setembre.
A la Biblioteca Salvador Estrem i Fa.

ARTER, art i artistes del territori
ARTER, art i artistes del territori és un projecte
que permet donar a conèixer l’obra i el treball dels
nostres artistes en tots els seus vessants. Iniciarem
ARTER amb els creadors més internacionals, donat
que vivim en un territori que ha donat figures molt
destacades en el món de les arts.
Antoni Gaudí, Joan Miró, Josep Ma. Jujol, Pau
Casals... són artistes universals amb una obra
reconeguda a tot el món. De forma paral·lela,
són creadors molt propers al nostre territori.

De 18.00 h a 19.30 h.
A la plaça de la Quartera.
Exposició de varietats tradicionals de tomaca.
A les 19.00 h.
A la plaça de la Quartera.
Tast de diferents varietats tradicionals de tomaca.
Telèfon de contacte per als interessats en participar:
666 631 118 (Pere Pellejà Llop).
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Corresumera

Festa
Grèfol
Dissabte 31 d’agost

Diumenge 1 de setembre

A les 19.00 h.
A la Plaça de L’Artesana.

Festa GRÈFOL (Sant Gregori)

Country line dance
Vine a descobrir aquesta modalitat de ball,
ens divertirem, exercitarem el cos i
potenciarem la memòria.

A les 08.00 h.
Arribada al paratge de Sant Gregori.
(Els vehicles hauran d’estacionar-se al pàrquing
de l’entrada).
A les 11.00 h. Missa a l’Ermita de Sant Gregori.

Organitza: Country Line Dance Falset.

A les 19.30 h.
A la plaça de la Quartera.

Sardanes
Sardanes amb la Cobla Cossetània.
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Santa

Càndia
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Del 2 al 7 de setembre a les 20.00 h.

Missa i Novena de Santa Càndia

Dimarts 3 de setembre

Dissabte 7 de setembre

A les 18.00 h.
A la Biblioteca Salvador Estrem i Fa.

Campanya Barris Antics.
Compra i Guanya

Les formes del modernisme

El dissabte 7 de setembre Falset rebrà als
guanyadors de la campanya de dinamització
comercial que organitzen els municipis de la
xarxa Barris Antics amb Projectes. Aquest any
la campanya es desenvolupa sota el títol “Barris
Antics, compra i Guanya” i compta amb el
suport de la Generalitat de Catalunya, les quatre
diputacions catalanes i la sectorial patronal de
comerç (PIMEComerç).
Els guanyadors de la resta de poblacions catalanes
que vindran a Falset gaudiran d’una visita a la
Catedral del Vi, amb degustació del vermut de
Falset i dels vins de la DO Montsant. També
visitaran el campanar de Falset i hi faran un tast
de vi. Després de dinar, visitaran el Castell de
Falset – Museu Comarcal. A més, durant tot el dia
també podran gaudir dels actes de celebració
de la Festa de Santa Càndia.

Activitat pensada per a nens i nenes a partir
de 6 anys. A càrrec de Còdol Educació. A partir de
la narració d’un conte d’Apel·les Mestres explicat
amb una posada en escena sorprenent, ens
endinsarem en l’univers modernista. Descobrirem
el Modernisme, aquest art total que va comptar
amb la participació de molt diverses arts aplicades.
Els artistes i arquitectes van decorar fins a l’últim
detall amb elements inspirats en elements vegetals,
animals i mitologia.L’experiència s’acabarà fent un
petit tast en forma de taller d’art modernista.

CURIOSITATS

L’arribada del confetti
La Batalla de Flors és un dels actes centrals de la
Festa Major, i ja ho era els anys trenta. Al principi
de la dècada, però, alguna cosa ja havia canviat. Per

A les 13.00 h.

Repic de campanes i enlairada de coets

exemple, ja havia fet acte de presència el “confetti”,
que s’havia erigit en una gran novetat. El cronista de
la revista ‘Priorat’ comença explicant que abans, quan
tocava fer flors, “les donzelles compraven paper de
color i amb unes tisores feien paperets per tirar a la
processó. Els fadrins passaven amb elles una estona
tot ajudant-les. Era una indústria casolana per al
consum propi. Però la maquinària moderna ha matat
moltes d’aquestes indústries i aquesta també. Ara la
maquinària moderna ja no fa paperets; fa una cosa
que és igual que els paperets però que parlant bé
se’n diu confetti”.
D’aquí que, el 1930, a la Batalla de Flors l’espectacle

A les 12.00 h.
A la plaça de la Quartera.

Vermut + “Tens prou faixa per
portar un gegant?”
Seguim les celebracions anuals, aquest any l’Antoni
i la Càndia commemoren el seu 65è aniversari,
per aquest motiu, vine a gaudir-lo amb la Colla
Gegantera amb un vermut ben refrescant a la
plaça de la Quartera i porta’t la faixa de casa
perquè tindràs l’oportunitat d’aixecar i lluir
el teu gegant preferit!

A les 18.00 h, plantada al carrer Miquel Barceló.
A les 19.00 h, inici de la cercavila.

V Trobada de Gegantons de Falset
i Trobada de Gegants i elements de
Festa en honor a la nostra patrona
Santa Càndia
Desperteu els vostres gegantons, mulassetes i
nans, i vestiu-los de Festa Major!
Com cada any hem convidat a diverses colles
geganteres i grallers d’arreu del territori català
a visitar i conèixer Falset. Les colles convidades
d’enguany són: Colla Gegantera de l’Institut Pere
Mata de Reus, Colla Gegantera de Vilassar de
Dalt, Colla Gegantera de Calonge, Colla Gegantera
Lucius Marcius de Mataró, Colla Gegantera de
Premià de Dalt, Colla Gegantera de Capçanes,
Colla Gegantera d’Oliana, Grallers de Monistrol i
Colla Gegantera del Passeig Torroja de Tarragona.
A la festa no hi faltaran tampoc elements
imprescindibles del nostre poble, com la
Banda Vila de Falset, la Mulassa, la Somera i la
Txaranguins Band! Sortim tots al rebre’ls!
I si vols gaudir del bon ambient de la plaça de
la Quartera i sopar a la fresca, no et perdis la
Frankfurtada!
Organitza: Colla Gegantera de Falset i Grallers de la Falç.

A les 22.00 h.
A la plaça de la Quartera.

Diumenge 8 de setembre
A les 12.00 h.

Missa solemne de la patrona
Santa Càndia
Ofrenes de les entitats i processó fins la capelleta
de Santa Càndia.
A les 19.00 h.
Al teatre L’Artesana.

XXVIII Concurs Literari de
Poesia i Narrativa
En acabar, entrega de records a
les entitats de Falset.
Organitza: Associació de Jubilats i Pensionistes
i Centre d’Estudis Falsetans.

Dimarts 11 de setembre
Cursa de Muntanya Vila de Falset
A les 8.00 h. Sortida de la cursa de 28 km.
A les 8.30 h. Sortida de la cursa de 13 km.
Sortida des del pavelló poliesportiu.
Inscripcions: www.cursadefalset.com

Tercer Ball de Gralles
Preparats per ballar al so de les gralles? Us
proposem fer-ho fins a l’extenuació. Mou l’esquelet
al so de la gralla.
Organitza: Colla Gegantera de Falset i Grallers de la Falç.

Organitza: Colla Gegantera de Falset.

que s’hi veia era aquest: “Passen uns carros guarnits
de roba i flors de paper. Cadascun té una figura, la
que vol representar. Dalt els carros hi van fadrins i
donzelles proveïts de confetti i serpentines de paper.
Donen tombs a la plaça que és plena de tot el poble
i dins un núvol de paperets i tiretes de colors hi ha
un bracejar constant i uns esclats de rialles i crits
d’alegria desbordant. Quan l’entusiasme decau sota
la lassitud, els carros i la gent abandonen la plaça que
resta amb el sol cobert de paperam”.
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“Conte gegant ”
L’Antoni i la Càndia
arriben a Falset

Fa molts i molts anys, al poble de Falset, hi vivia un

Van passar uns anys fins que els gegants van arribar a

senyor que es deia Josep Campàs. Era el propietari d’una

la seva nova casa. El senyor Campàs, tot emocionat, va

fàbrica anomenada Falbar, on hi feien camises. Sempre

cridar per tots els carrers l’arribada dels gegants, i tant

li rondava pel cap comprar uns gegants per al seu poble.

petits com grans es van trobar a la plaça de la Quartera

Cada vegada que anava a Reus i veia aquells gegants tan

per rebre als nous falsetans.

majestuosos ballar pels carrers es deia: “vull que Falset

La sorpresa de la gent va ser gran. Els gegants venien

tingui uns gegants que ballin tan bé com aquests!”.

despullats! L’Ajuntament de Falset no podia consentir

I dit i fet, va anar a Barcelona a l’Ingenio, el taller de

que els nous gegants del poble ballessin així! Llavors

gegants més famós que hi havia i va encomanar uns

van reunir uns dinerets i les dones més manyoses del

gegants reis per al seu poble. Però no va tenir en

poble van ajudar a confeccionar uns bons vestits per

compte una cosa: els diners!

als nous reis de la vila.

Pensava i pensava: com pagaré aquests gegants? Jo no

Al cap de poc temps van decidir buscar-los-hi un nom.

tinc suficients diners per pagar-los, però m’agradaria

Van discutir molt. Però molt, molt, molt. I no es ficaven

regalar-los... Com ho puc fer? Ja ho tinc!

d’acord de cap de les maneres. Fins que un dia, un petit

En Josep va anar corrents a imprimir unes paperetes

vailet va sorgir d’entre la gent i va dir: “i si els posem

de loteria per vendre-les als falsetans i falsetanes a cinc

Antoni i Càndia en homenatge als patrons del poble?”.

cèntims cadascuna. D’aquesta manera va reunir els

Des de llavors, l’Antoni i la Càndia ballen contents

diners necessaris per comprar els gegants.

pels carrers de Falset, juntament amb els seus
companys gegants, i per molts i molts pobles més
de tota Catalunya.
Conte contat, comencem a ballar.
Bona Festa Major i Feliç Santa Càndia!
Colla Gegantera de Falset
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Escritura Hospital de Falset
Escritura sobre establecimiento en el Hospital de Falcet

Els treballs i anhels incessants de les religioses molt

de las Hermanas de Caridad Terciarias de Nuestra

aviat van donar, sota tots els conceptes, els més feliços

Señora del Carmen.

resultats. Amb el temps i sota l’encertada direcció de la

En poder de Pablo Amigó, escribano de esta villa
a 19 de Octubre de 1849.
Sépase por esta pública escritura como la Junta de
Beneficencia y el Ayuntamiento de la Villa de Falcet,
provincia y arzobispado de Tarragona… íntimamente
convenidas, ambas corporaciones de la utilidad que debe
reportar al vecindario de esta villa de establecer en el
hospital de la misma para la asistencia de los enfermos
y educación de las niñas, las hermanas de la Caridad
terciarias de Nuestra Señora del Carmen que bajo la

distingida professora oficial, la germana Teresa Trullàs,
es van ampliar els estudis i treballs, es van establir
classes de dibuix, de flors artificials i de planxar. Tot

La Congregació de la Puríssima Sang és l’entitat més

plegat va cridar de tal manera l’atenció pública que els

antiga de Falset. Aquest 2019 compleix el seu 170è

pares rivalitzaven i s’enorgullien de poder portar i tenir

aniversari. Per celebrar aquesta data tan assenyalada

les seves filles a l’Ensenyança de l’Hospital.

hem procedit a la restauració de la imatge de la

Aquest entusiasme i el no poder disposar d’un local
per a noies internes van despertar en la superiora, la
per a aquesta finalitat.

la Puríssima Sang i esperem que les noves generacions

van difundiéndose con general aceptación por el presente

la reverenda provincial de Barcelona amb la seva

principado de Cataluña, habiéndose resuelto efectuar

secretaria. Previ avís i invitació, el rector Francesc

este establecimiento en convocatoria general de dichas

Mestre, l’alcalde Josep Cortés Escoda, el regidor Ramon

corporaciones y del pueblo, hecha la conducente demanda

Olives Aragonès, el senyor Josep Bové, la superiora de

para verificarlo a la nombrada Da. Joaquina de Vedruna

l’Hospital i les dues religioses van passar a la finca del

ha comisionado esta a la madre Veneranda Font de San

senyor Bové. En aquesta finca, vulgarment coneguda

Ignacio Superiora de la casa de caridad de Barcelona…

com “la Sort dels hipocondríacs” i situada molt a prop

(mare general de l’Institut de Religioses Terciàries del
Carme), l’alcalde, l’Ajuntament i la Junta de Beneficència
de Falset, es van instal·lar en el nostre Sant Hospital les

de Divendres Sant.
Desitgem molts més anys de vida a la Congregació de

Un dia de juliol de 1884 es van presentar a Falset

bases i el contracte per part de Joaquima de Vedruna

Dolorosa, un dels passos que surt a la processó

germana Mercè Masjoan, la idea de construir una casa

dirección de su superiora Da. Joaquina de Mas y de Vedruna

El 5 d’abril de 1850, després que fossin signades les

170 anys de la Congregació
de la Puríssima Sang
de falsetans i falsetanes se l’estimin tant com ho hem
fet tots nosaltres durant aquests 170 anys.
Molt bona Festa Major a tothom!
La Junta

de la bassa de l’Olives, van reconèixer el terreny i van
senyalar el punt on podria aixecar-se la casa col·legi,
convenint tots en què la porta principal de l’edifici, i
especialment la de l’Església, s’obrissin davant del camí
que va des de la població a l’esmentada bassa.

Germanes de la Caritat. En aquest, hi prestaven els seus

Aquell mateix any, el dia 11 de setembre del 1884, es va

esmerçats i delicats serveis als pobres malalts que s’hi

procedir a posar la primera pedra.

recollien, i s’encarregaven també de l’ensenyança de les
nenes que se’ls confiessin.

F. V. C. 2019

La comunitat estava integrada per cinc germanes: la
mare Mercè Masjoan de Sant Rafel i les germanes
Antònia Conill de la Mare de Déu dels Dolors, Dolors
Garrigosa de Sant Lluís, Maria Cardoní de Sant Gabriel
Arcàngel i Assumpció Pol de Sant Rafael.
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Recomanacions de
Recomanacions de
trànsit per la Festa Major trànsit per Santa Càndia
Com és costum per Festa Major, i amb la voluntat
de fomentar l’ambient festiu al carrer, el Pont
romandrà tancat al trànsit de vehicles.
La via es tallarà el migdia de dimecres 14 d’agost, i
no es reobrirà fins a la nit del diumenge 18 d’agost.

Amb la voluntat de fomentar l’ambient festiu
al carrer, el Pont romandrà tancat al trànsit de
vehicles. La via es tallarà el migdia del dissabte 7
de setembre, i es reobrirà la tarda del diumenge 8.

Del dimarts 14 d’agost i fins al diumenge
18 d’agost, s’han establert les següents zones:
Zones de vianants
•• Carrer Miquel Barceló
•• Plaça de la Quartera
•• Avinguda de Catalunya
•• Carrer de Baix
Zones d’aparcament
•• Avinguda Pau Casals (davant la piscina)
•• Aparcament de la Font Vella
•• Aparcament del carrer Santa Joaquima
•• Aparcament del carrer Torroja
•• AparcWament de l’antic camp de futbol
•• Aparcament garatge Autocars Domènech
Zones on està prohibit aparcar
•• Avinguda Generalitat, des de el carrer Josep
Maria Guich i fins al carrer Miquel Barceló
•• En els carrers on habitualment està
prohibit aparcar
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