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eure de propV

Que comenci la festa

 MÚSICA i ESPECTACLES AL CARRER:
 ARRIBA LA FIRA 

a CURSA D’ORNIS  LA BANDOLERADA 

“Avui el carrer pertany a la comunitat, que som tots. I sembla que el fem més nostre quan, 
essent vianants, trepitgem l’espai per on habitualment circulen els cotxes.” Oriol Grau

El programa festiu 
abraça dues setmanes  

de gresca i activitats.
 

Pàgines 12-13 

Una gimcama preparada per als més jo-
ves. Els carrers es convertiran en escenari 
de jocs pels més agosarats. 

Pàgines 14

Enginyeria, imagina-
ció i habilitats sobre 

quatre rodes.

Pàgines 9

Oriol Grau, Manel Güell, 
Jordi Blay i Jaume Fàbrega 
s’acosten a la Fira

ol·laboracióc

nxarxatsE

ntrevistesE
Els actors locals, Asso-
ciació de Joves d’Alcover, 
Xavier Torrell i Joan Puig

El pintor Jordi  Isern 
presenta l’exposició 
“Paisatges estimats“

Alcover Ràdio ofereix la 
programació de Fira a 
internet

PÀGINA 2-4

PÀGINA 6

ELS PAPERS INCAUTATS 
A SALAMANCA
“El retorn dels documents con-
fiscats a Catalunya”, exposició de 
l’Arxiu Nacional de Catalunya al 
MMAL. PÀGINA 6

XV TROBADA 
DE GEGANTS
La concentració ge-
gantera, una de les 
activitats tradicio-
nals de Fira repeteix 
enguany. A la Plaça 
Lluís Companys. 

PÀGINA 21

SEGUINT ELS PASSOS DE 
MORELLS i VOLTORS

El Club Excursionista d’Alcover con-
vida a la descoberta de l’entorn de 

la Vall del Glorieta.  
PÀGINA 14
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“Deixeu-vos portar pels camins emocionals que senyalin els artistes-
bandolers. Si fan por, tremoleu, si fan riure, esclateu, si avorreixen, 

xiuleu, si us sorprenen, aplaudiu, però no deixeu de ser espectadors” 

Q ue el carrer és de tots ens 
pot semblar un fet tan obvi 
com indiscutible. En canvi                    

una vegada un ministre d’Interior es-
panyol va dir  la frase següent: “La calle 
és mia”. En aquella època no li faltava 
raó –vivíem sota una dictadura-, i no va 
ser fins la conversió dels ajuntaments 
en democràtics que el carrer no va tor-
nar als seus legítims propietaris. (Per 
cert, aquell exministre encara belluga i 
respon al cognom de Fraga).

Avui el carrer pertany a la comunitat, 
que som tots. I sembla que el fem més 
nostre quan, essent vianants, trepitgem 
l’espai per on habitualment circulen els 
cotxes. Tallem i ocupem el carrer per 
moltes raons: per manifestar-nos i pro-
testar. Algunes organitzacions particu-
lars hi celebren els seus triomfs espor-
tius o els seus rituals religiosos. Però el 
moment en que la via pública és veri-
tablement de tots, sense diferències, és 
per festes i fires. El vertader sentit de les 
celebracions populars, acull tothom, vin-
gui d’on vingui; indígenes i forasters. 

Aquests dies convertim el carrer en 
mercat, en sala de ball, en pista de jocs, 
en menjador i abeurador (per festes 
sembla que “l’ampollada” està tolerada 
per l’autoritat). Però quan el carrer més 
s’engalana és disfressat de platea tea-
tral. 

En dies festius l’espectacle surt a 
l’aire lliure, amb la noble intenció de 
transformar els vianants en espectadors. 
Durant mil•lenis el teatre s’ha fet al 
carrer. Diuen Els Comediants que el 
carrer és espai públic obert a tothom. No 
distingeix edats, creences ni filiacions. 
Fer teatre de carrer i al carrer vol dir 

fer-lo a casa de tothom. 
De teatre pels carrers en sabem una 

mica els actors del Ball de Dames i Vells 
de Tarragona, que hi sortim, fa vint-i-
cinc anys, a fer riure el respectable amb 
els nostres versots satírics i vulgars:

Lo que vol Dames i Vells
es distreure al personal
i encetar alguna rialla...
Però si es molesta algú,

per mí, que el donin pel cul
amb una espasa malaia.

I comprovem, any rera any, que 
la salut humorística del nostre pú-
blic està en plena forma. I la capacitat 
d’escandalitzar-se també. Ambdues co-
ses són una sort. També en saben molt 
els del Ball de Serrallonga, que tenen un 
objectiu més complicat. Perquè els seus 
versots poden fer riure, és clar,  però so-
vint han d’atemorir perquè la seva raó 
original volia ser educativa i exemplari-
tzant. Llegiu el següent:

“Minyons, 
mateu i robeu sense més ni menys, 

jo per ma part faré el mateix 
i no tingueu temor de res!”

Fa o no fa por? Ah, no? Doncs torneu-
lo a llegir imaginant-vos que el recita 
un encaputxat, amb accent d’espia rus, 
al menjador de casa. Què? Fa cague, 
oi? Estigueu tranquils perquè no tenen 
res a veure.  D’aquests encaputxats en 
diuen lladres silenciosos, i els nostres 
bandolers, trabucaires obstinats, de 
silenciosos res. Al contrari. Si et descuides 
et poden ensordir de per vida.  

Fa centenars d’anys que els 
bandolers de trabuc i espardenyes van 
deixar les muntanyes (les de Prades), 
per aparèixer, de sobte, al mig de la 
Plaça Nova d’Alcover en plena Fira, per 
exemple. Si us en surt un a mig camí, no 
apreteu a córrer que no són de veritat; 
són actors i actrius disfressats, que estan 
treballant. Per això us demano que 
no us resistiu. Deixeu-vos portar pels 
camins emocionals que senyalin els 
artistes-bandolers. Si fan por, tremoleu, 
si fan riure, esclateu, si avorreixen, 
xiuleu, si us sorprenen, aplaudiu, però 

no deixeu de ser espectadors. En molts 
països del món està prohibit fer teatre 
a la via pública sota pena de presó i 
multa. En aquests països els actors són 
tractats gairebé com a bandolers.

Per això us demano que exerciu de 
públic. En primer lloc perquè els es-
pectadors sóu l’única raó que justifica 
el teatre. I en acabat, perquè cada cop 
que assistiu a un espectacle popular 
esteu reivindicant aquella veritat que 
hauria de ser mundial: El carrer és de 
tots. Bona fira!

Bandolers al carrer
  | ORIOL GRAU, actor

Diuen que “una imatge val més que mil parau-
les” i la Fira és plena d’imatges: carrers engala-
nats, bandolers en acció, mercat d’oficis, teatre 

infantil, ball a la plaça, tast de bandolers, nens i nenes 
gaudint de les atraccions, samarretes amb l’empremta 
de morells i voltors, torxes als porxos de la plaça, an-
dròmines baixant per la muralla, actors i músics pel 
carrer ..., però volem que també sigui quelcom més i 
amb el Diari de la Fira acompanyem les imatges amb 
text i les omplim de contingut.

Conèixer les històries dels bandolers, explicar el sig-
nificat del teatre de carrer, relacionar un fet local amb 
l’origen d’una festa, saber com es preparen els actes, 
explicar el programa de festes i les seves novetats,... i 
fer-ho des de diferents punts de vista ens permet am-
pliar la idea de la Fira de Bandolers i a poc a poc i sense 
pressa anar-la fent més nostra.

El diari perdura en el temps i llegir-lo ens dóna més 
coneixement i informació de la Fira. Pels de casa i pels 
que venen de fora llegir tot el que aquí s’escriu pot 
servir per entretenir-se , per aprendre, per informar-se, 
per descobrir coses noves, per distreure’s..., però proba-
blement si es rellegeix després, les imatges de la Fira 
segons les vivències que cadascú hagi tingut aniran 
il.lustrant les paraules escrites i altre cop text i imatges 
es relacionaran sense prendre’s protagonisme.

Benvingut un altre Diari de la Fira!

  | ÀNGELS FELIU,          
comissió de la Fira

“Explicar el programa 

de festes i les seves 

novetats,... i fer-ho des 

de diferents punts de 

vista ens permet ampliar 

la idea de la Fira de 

Bandolers i a poc a poc i 

sense pressa anar-la fent 

més nostra.”
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Fires temàtiques i desenvolupament local

DE PROP | JORDI BLAY, geògraf

vivim en un món on cada cop 
les relacions amb altres terri-
toris, de qualsevol punt del 

planeta, són més grans i ràpides. Viat-
gem a països exòtics, d’on poden venir 
immigrants en quantitats creixents, les 
empreses venen o marxen i s’instal.len 
en països llunyans i diversos, els pro-
ductes de consum tenen cada vegada 
un abast més universal, hi ha tota una 
sèrie de manifestacions culturals que 
són sensiblement iguals a tot el món. 
És allò que anomenem globalització, 
mundialització o com us agradi més. En 
aquest context, quin sentit tenen accio-
ns com la Fira de Bandolers, amb un 
contingut que gira clarament al voltant 
d’un fet local? Sembla d’entrada que es 
contradiu amb la tendència general del 
món. I tanmateix no és així.

Com diu Manuel Castells, en un món 
creixement dominat pels fluxos globals, 
la importància de les singularitats i les 
identitats locals esdevé més rellevant, 
originant allò que estudiosos del 
territori, de l’economia i la sociologia 
anomenen “el renaixement del lloc”. I 
és que en aquest món que ha passat 
o està passant la postmodernitat, tal 
com comenta Oriol Nel.lo, cada lloc es 
defineix per allò que disposa per a oferir 
i la imatge que ven a la resta del món, 
imatge i oferta que han de ser prou 
atractives, competitives i diferenciades 
per a poder interessar els potencials 
visitants, clients o col.lectiu objectiu 
que s’intenta buscar. Una forma de 
diferenciar-se de la resta és recórrer a 
elements i recursos locals diferenciats 
(els recursos endògens, que diuen) que 
poden constituir punts forts del territori: 
productes agraris amb denominació 
d’origen, tradició industrial en 
determinades branques, ensenyaments 
específics, proximitat a grans nusos de 
comunicació…Hi ha tot un conjunt de 
teories econòmiques que tracten aquest 
fet i que es reuneixen amb el nom de 
“teoria del desenvolupament local”.

En el cas de l’activitat turística això 
és més vigent que mai. Cada cop ens 
interessa menys anar a indrets on 
l’oferta sigui estàndard (sol i platja, per 
exemple) i en canvi cada cop hi ha més 
demanda d’experiències úniques, bé 
sigui en referència al lloc que es va a 
veure, a aquelles coses que es van a 
veure o fins i tot en la forma en què es 
van a veure. L’aplicació d’aquestes idees 
ha estat clau en l’impuls d’activitats 

com ara el turisme rural, en bona part 
basat en aquells atractius propis de 
cada indret. En tot cas, a l’hora de fer-se 
conèixer entre els potencials visitants, 
és clar que els territoris o indrets han 
d’optar per una sèrie d’atractius que 
els convencin que el que es podrà 
experimentar, veure, tastar o fer allà on 
van és únic o gairebé.

En aquest sentit, Alcover té alguns 
recursos interessants: el Museu i els 
fòssils, l’espai natural de la vall del 
Glorieta, els molins, l’església vella, els 
casals del nucli antic… Un altre element 
d’interès és, sens dubte, la història local 
relacionada amb el bandolerisme tan 
estès durant el XVII i per tant la idea 
de recrear durant un dia o un cap de 
setmana aquella època amb una sèrie 
d’activitats és sens dubte interessant i 
pot ajudar a col.locar Alcover en el mapa 
dels indrets d’interès del país. Altres 
pobles o ciutats també han optat per la 
celebració d’esdeveniments d’aquestes 
característiques per tal de promocionar-
se i atreure visitants de fora. Sense 
anar més lluny i tenint en compte 
les diferències d’escala i de vegades 
de concepte, és evident que els actes 
organitzats a Tarragona amb Tàrraco 
Viva, a Montblanc per Sant Jordi i a 
Tortosa amb les festes del Renaixement 

són formes de promoció local basades 
en aspectes històrics propis de cada 
indret que el singularitzen als ulls de la 
gent. L’èxit que en els darrers anys han 
tingut els mercats medievals en nuclis 
petits seria l’expressió de dimensions 
més reduïdes d’aquest fenòmen i la 
prova del seu èxit, tot i que també, cal 
dir-ho, se n’ha fet un abús. I ara, de tants 
que n’hi ha, s’ha perdut l’essencial, que 
és la diferenciació del producte propi.

Al marge de la diferenciació del 
leit-motiv de l’esdeveniment, hi ha de 
fet altres condicionants que faciliten 
que aquests tipus d’esdeveniments 
tinguin uns efectes més positius en 
l’economia i societat locals. Un d’ells 
és que s’aconsegueixi involucrar bona 
part de la població local en la dinàmica 
del conjunt d’activitats. Un altre hauria 
de ser un mínim rigor en la recreació 
que es faci de l’època històrica, sobre 
la qual a tot arreu sol haver-hi tant 
especialistes d’àmbit general com local 
que poden ajudar a assolir-lo. Cal pensar 
que la imatge oferta és el que s’endú 
el visitant i el que l’impulsarà a tornar 
o a recomanar-ho a d’altres persones, 
i per tant com més cuidada estigui 
més fàcilment aconseguirem aquests 
objectius.

D’altra banda, les experiències de 

turisme d’àmbit local més reeixides 
aconsellen, si volem que l’activitat 
constitueixi un element dinamitzador, 
que l’esdeveniment creï el màxim de 
sinèrgia amb les activitats econòmiques 
locals. Això vol dir, per exemple, que 
empreses i comerços locals puguin, si és 
possible, oferir productes al visitant que 
complementin les activitats. Potser el 
cas més evident és el de la gastronomia 
–tant cuina com productes locals-, però 
és evident que pot estendre’s a altres 
produccions locals d’artesania, roba 
i altres articles que poden assumir i 
difondre d’alguna manera la imatge que 
es vol vendre. Però en tot cas allí on és 
més interessant treballar per a oferir un 
producte millor és en les activitats més 
clarament turístiques: visites guiades 
i itineraris que relliguin els diferents 
punts d’interès del poble o zona a partir 
del tema escollit; adequació de centres 
d’interpretació, exposicions permanents 
o equipaments similars; congressos, 
jornades o cicles de conferències 
especialitzades sobre aquell motiu que 
es vol impulsar com a imatge local; 
articular una imatge conjunta de tots 
els recursos al voltant del tema escollit 
a l’hora de la promoció local…En tot cas 
el que interessa és que vagin quedant 
coses que puguin ser atractives tot 
l’any per al visitant i no només el dia 
o els dies que dura l’esdeveniment. 
Finalment, un altre aspecte interessant 
i que és una de les bases mateixes del 
desenvolupament local és aconseguir 
que, en aquests recursos locals, es 
pugui treballar amb altres territoris amb 
recursos similars. És el que s’anomena 
treball en xarxa i és vital per tal d’unificar 
esforços o conèixer noves experiències 
que serveixin per anar millorant 
i diversificant l’oferta d’activitats. 
Programes de desenvolupament rural 
com ara Leader (del qual disposa la 
comarca de l’Alt Camp) faciliten sovint 
aquesta feina incorporant aquestes 
tasques de relació exterior, creació de 
xarxes i cooperació amb altres territoris 
a les activitats subvencionables.

En el cas d’Alcover, tot i la joventut 
del projecte de la Fira de Bandolers, 
algunes d’aquestes premises ja funcio-
nen, d’altres encara tenen camí per re-
córrer si es vol consolidar i millorar. En 
tot cas, una iniciativa molt interessant 
i que sens dubte ha de contribuir de 
forma important a projectar la imatge 
d’Alcover cap a l’exterior.

Quin sentit tenen accions com la Fira de Bandolers, amb un contingut que gira clarament al 
voltant d’un fet local? Sembla d’entrada que es contradiu amb la tendència general del món.  

I tanmateix no és així.

>> EL DIARI de la fira de bandolers

EDICIÓ: Àrea de premsa de l’Ajuntament d’Alcover 
ADREÇA: Plaça Nova, 3    43460 - Alcover (l’Alt Camp) 
telèfon: 977-760441 fax: 977-760541  www.alcover.cat 
COORDINACIÓ: Comissió de la Fira
COL·LABORADORS: Jordi Blay, Àngels Feliu, Sergi Franch, Colla Gegantera 
d’Alcover, Centre d’Estudis Alcoverencs, Oriol Grau, Manel Güell,
MAQUETACIÓ i DISSENY: Sergi Franch  
FOTOGRAFIA: Jordi Cuesta, Sergi Franch, Marc Lladó, Jordi Masqué i Jordi Ribellas 
CONTACTE A/E: premsa@alcover.altanet.org     
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Bandolers alcoverencs, bandolers utilitzats
DE PROP | MANEL GÜELL, historiador

Turisme, floklore i mirar de passar-
s’ho una mica bé són, tal volta, els 
ingredients que podem trobar en 

tota festa local concebuda per evocar 
temps pretèrits. La Història és prou rica 
com per proporcionar una època o un 
episodi concret que es pugui vincular a 
l’imaginari d’una comunitat. A Tarragona 
es celebra, pel maig, una gran trobada 
de colles que imiten en indumentària, 
armes i maquillatge els antics soldats 
romans; a Montblanc, és l’època medie-
val, quan aquella vila més despuntà en 
la seva evolució històrica, la triada per 
donar-se a conéixer a l’exterior, i la po-
blació organitza una fira i disfressa tots 
els participants amb atuells que ens 
tornen als temps de Pere III el Cerimo-
niós. Alcover, si en alguna cosa arribà 
a destacar i aconseguí saltar a les pà-
gines que escriuen cronistes i historia-
dors, fou en les bregues bandoleres que 
la vila va patir, al ser cau de dos dels 
bàndols més famosos de Catalunya, els 
Morells i els Voltors. La iniciativa, doncs, 
d’organitzar uns festejos temàtics, ha 
encertat en triar el bandolerisme com a 
tema de fons de la festa alcoverenca. 
A l’igual que els pirates, els soldats, les 
bruixes, o altra gent de vida mísera i 
atzarosa, els bandolers s’envolten d’una 
aura misteriosa que converteix el trist 
final que tenien la gran majoria, en una 
vida d’aventures cavalleresques. El seu 
poder era força considerable, a punta 
de trabuc doblegaven voluntats i obte-
nien diners, cavalls, menjar, hostatges. 
Els prestigiosos caps de quadrilla, Ro-
caguinardes, Trucaforts, Morells, podien 
aixecar ràpidament una petita host d’un 
centenar de seguidors, fadrins joves i 
desocupats o sense futur, i menar-los 
on els convingués. Això els convertia 
en personatges temibles, i del temor ve 
el respecte, i del respecte, l’admiració.
Però, fins a quin punt es correspon la 
figura del cap de quadrilla de bando-
lers amb la d’un líder de minories? Fins 
a quin punt, quan sabem que podien 
ser autònoms, però no independents. 
Tota persona, ocupi el càrrec que ocupi, 
sempre té per sobre a alguna altra que 
li mana, i els bandolers, contra el que es 
pugui pensar per dur una vida al mar-
ge de la Llei, no en van ser una excep-
ció. Per subsistir, les colles bandoleres 
s’havien d’assoldar, i fer la feina bruta al 
qui els pagava les garrofes.
El 1609 s’enfrontaren els bandolers 
de major rellevància de les contrades 
camptarragonines, el senyor-bandoler 
Rafael de Biure, baró de Vallespinosa, i 
l’alcoverenc Miquel Morell. Tots dos, a la 

seva manera, assoldaven o eren assol-
dats per altres. Biure mantenia un petit 
escamot de criats armats amb els quals 
defensava els seus interessos (o aquells 
interessos que creia que li pertocaven...), 
i Morell era assoldat pel comanador de 
l’Ordre de Sant Joan perquè assaltés el 
castell de Vallespinosa. Ambdós eren, al-
hora, presoners d’uns interessos, creats 
o per defensar, però en tot cas, d’uns 
interessos al voltant dels quals havia de 
girar tota la seva activitat. 
La instrumentalització que els barons 
jurisdiccionals o els nobles rurals, feien 
d’aquestes colles bandoleres, és fàcil de 
veure si ens fixem amb les conseqüèn-
cies i la fi que tenia cada un per sepa-
rat. Malgrat el dur enfrontament entre 
Rafael de Biure i els representants de 
l’Ordre de Sant Joan, ni el primer va 
perdre una engruna de les seves ba-
ronies, ni del seu prestigi i posició so-
cial, ni els segons van ser bandejats de 
l’Ordre o destituïts dels seus càrrecs. 
Passada l’enrabiada de l’enfrontament, 
van continuar endavant amb els seus 

assumptes, embolicant-se amb noves 
bregues (almenys Biure) de les que 
sempre n’acabarien sortint impunes. La 
única cosa que van perdre va ser el cost 
d’assoldar quadrilles de bandolers per 
llençar-se-les a sobre els uns als altres, 
o el cost de les minutes dels advocats 
i procuradors que els portaven els seus 
interminables plets a la Reial Audiència. 
Per contra, la fi del bandoler no era pas 
tan galdosa. Com a braç executor de 
les malifetes dels nobles, els bandolers 
acabaven sent els perseguits, i allà on 
anaven eren expulsats per les autori-
tats (batlles i veguers) i pels somatents 
de vilatants armats. La seva fi era fàcil-
ment predecible, o bé acabaven morts 
a trets o bé penjant d’una forca. Més 
extraordinàriament, algun d’ells podia 
guanyar-se el perdó reial, però això sí, 
llavors havia de prestar un servei mili-
tar al monarca, generalment a Itàlia o a 
Flandes, on més d’un va acabar petant. 
El baró que utilitzava bandolers, vivia 
amb la quota de violència que ell ma-
teix triava, tenia un bon plat a taula i el 

llit sempre calent. El bandoler que tre-
ballava per ell, en canvi, malvivia sem-
pre amb l’ai al cor, menjant quan po-
dia (d’aquí ve la dita d’”atracar-se com 
un lladre”, perquè els pobres no sabien 
quan tornarien a fer ballar la mandíbu-
la), i no dormint gaire temps al mateix 
lloc, o més encara, sense dormir, quan 
els encalçava un sometent.
En aquest sentit, pren relleu l’afirmació 
de considerar els bandolers alcoverencs, 
com uns bandolers utilitzats, uns fills de 
la misèria, apartats de l’ordre establert 
i abocats a viure al marge de la Llei, 
depenent tothora dels barons que els 
llogaven. La seva sort ja estava dita des  
que s’havien “aquadrillat”, i per subsis-
tir s’avenien a pidolar les engrunes dels 
grans senyors, engrunes al costat del 
valor real dels interessos en joc. En una 
societat estamental fortament jerarqui-
tzada, els nobles els manegaven al seu 
albir, com a titelles en un guinyol, i als 
bandolers només els quedava ballar la 
música que sonava, fins que la cançó 
s’acabava...

“Els bandolers s’envolten d’una aura misteriosa que converteix el trist final que tenien la 
gran majoria, en una vida d’aventures cavalleresques. El seu poder era força considera-
ble, a punta de trabuc doblegaven voluntats i obtenien diners, cavalls, menjar, hostatge.”  
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“Girar la Fira era un tema de sentit 
comú, i vist on estem, és la nit i el dia” 

ENTREVISTA  A XAVIER TORRELL, regidor de Turisme, medi ambient i comerç | SERGI FRANCH

Xavier Torrell és el 
regidor respon-
sable de la Fira 

de Bandolers. Des de la 
Regidoria de Turisme, Co-
merç i Medi Ambient ens 
en fa una valoració de 
l’organització i l’oferta de 
la Fira.

 
Enguany la conferència 
inaugural de la Fira va 
a càrrec del gastrònom 
i historiador Jaume Fà-
brega, quin és el tipus 
de treball que hi feu?

En Jaume Fàbrega és 
el tercer any que hi te-
nim relació pel que fa al 
tema culinari. Fa un pa-
rell d’anys vam preparar 
un taller de cuina adreçat 
a la població en general 
amb una molt bona assis-
tència, l’any passat aprofi-
tant la seva predisposició 
vam engegar la propos-
ta de Bandolers a Tau-
la -i aprofito per dir que 
enguany els restaurants 
que  han volgut mantenir 
la proposta la tindran en 
cartellera- i aquest darrer 
any ell prepara una con-
ferència relacionada amb 
la cuina dels segles XVI i 
XVII, és a dir l’època ban-
dolera. Diguem que amb 
en Jaume hi ha a banda 
d’una relació professional, 
alguna cosa més enllà que 
supera aquests llaços.

El primer any, va sor-
tir a la llum la propos-
ta de les galetes de la 
Fira, les Bandoleres, el 
següent va preparar-se 
el Tast de Bandolers i el 
tercer any arriba “Ban-
dolers a Taula”, cap a 
on podria anar la pro-
posta gastronòmica de 
la Fira en un futur?

La proposta gastronò-
mica des de la vessant 
privada anirà on vulguin 
anar els restauradors, per-
què pugui crèixer i aga-
fi l’embranzida suficient 
perquè sigui un dels pols 

d’atracció més per motivar 
a la gent a anar a la Fira 
de Bandolers. En qualsevol 
cas, enguany la gent que 
vulgui tastar aquesta cui-
na podran anar al Restau-
rant El Álamo, al Bar Nou 
i també la Fonda Gumiets. 
Aquests són els establi-
ments que d’una manera 
predisposada i oberta han 
manifestat el seu interès 
per la iniciativa.

Quin són els aspectes  
del programa que des-
tacaries de la Fira?

Crec que en podríem 
esmentar-ne varis: al Tast 
de Bandolers, un dels ac-
tes més concorreguts i que 
any rere any ens sorprèn, 
les entrades seran nume-
rades. Vista l’experiència 
de les darreres dues edi-
cions, una entrada nume-
rada garantirà una entrada 
més tranquila i pausada. 
Una altra, és que obrim 
un espai teatral nou: la 
plaça d’en Rubert que 
espero i estic convençut 
que sorprendrà a propis i 
estranys. L’espectacle que 
allí s’hi farà crec que que-

El que és el responsable polític de la Fira avalua el treball fet amb la Fira de Bandolers  
despre´s de l’organització de la quarta edició. La participació, els espectacles al carrer i 

la recuperació d’espais públics són algunes de les novetats de l’edició 2006

“Hem volgut 

obrir la Fira a 

tothom, que vol 

dir entitats evi-

dentment, però 

també a aquells 

àmbits de la Fira 

que siguin sus-

ceptibles de les 

iniciatives que es 

proposin. 

 I si algú creu 

que té propostes 

 i manera de  

col.laborar estem 

oberts”

tem és la nit i el dia. La Fira 
avui engresca a tothom, 
és una data assenyalada 
per la Vila d’Alcover i que, 
qui més qui menys, par-
ticipa en aquesta iniciati-
va, que darrerament era 
bastant impensable. Avui 
tenim maneres de parti-
cipar ben diferents: par-
tint del Tast de Bandolers 
o la Bandolerada que és 
per cert una de les nove-
tats que s’adreça a petits i 
grans i que es desenvolu-

“Avui tenim maneres de participar ben diferents partint 
del Tast de Bandolers o la Bandolerada, les entitats parti-

cipen també d’una manera molt activa, gent que crec que 
senten la festa com a seva perquè crec que és l’important, 

perquè si no no té sentit”

pa pels carrers del poble 
per donar joc per partici-
par d’una sèrie de proves 
i disfrutar en equip. Les 
entitats participen també 
d’una manera molt activa 
des del CEDA, el CEA, el 
Col.lectiu de Dones, gent 
que crec que senten la 
festa com a seva perquè 
crec que és l’important, 
perquè sinó no té sentit. 
Això és el que la fa viva. 
Enguany una de les col.
laboracions novedoses 

és la de l’Associació de 
Joves en el concert de 
divendres...

Segurament sorprendrà 
a més d’un. Hem volgut 
obrir la Fira a tothom, que 
vol dir entitats evident-
ment, però també a aque-
lls àmbits de la Fira que si-
guin susceptibles de rebre 
les iniciatives que es pro-
posin. I si algú creu que té 
propostes i manera de col.
laborar estem oberts a ells. 
  Així doncs s’obren fi-
nestreta i orelles per 
escoltar les col.labora-
cions que puguin fer les 
entitats...

Per descomptat. Tant 
de bó cada any comptès-
sim amb noves col.labora-
cions perquè la festa sigui 
de la gent de casa i si se-
guim el programa veurem 
com això es fa.

Ha faltat fer veure 
que tot és més senzill 
per a fer participar la 
gent i escoltar les su-
ggerències que la gent 
pugui tenir?

Segur que passa. El què 
podem dir és que la gent 
ens trobarà per escoltar 
en quin punt es poden fer 
aportacions i si no n’hi ha 
prou, farem més.

Continua la mostra 
del Mercat d’oficis an-
tics

Seguim amb aquest ele-
ment que dóna una am-
bientació festiva a la Fira 
i que pot omplir aquells 
espais sense cap propos-
ta d’espectacle concret. 
 Com es preparen els 
espectacles dels entre-
mesos teatrals?
  Aquest és un tema que 
treballem a vàries bandes 
amb la gent de manage-
ment Batall i la producto-
ra teatral, les aportacions 
de la gent de la Comissió 
de la Fira, especialment 
de l’Àngels Feliu. Cal dir 
que això neix a partir 
d’unes idees, propostes i 
suggeriments que va fer 
Joan Cavallé sobre com 
podia fer-se l’ambientació 
teatral de la Fira de Ban-
dolers. Va evolucionant, 
millorant-se i agafant a la 
seva manera.

Quina creus que és 
l’evolució del projecte 
de la Fira?

És complicat, perquè 
segurament el cap de to-
thom que està involucrat 
en la Fira corre més i va 
més enllà que de vega-
des els fets. Els actes i el 
disseny d’aquests porten 
molta feina, l’execució 
porta molta feina... i a ve-
gades no es fa tot allò que 
es voldria perquè vols fer 
passos en ferm. I mirar 
d’errar-la el menys possi-
ble i que allò que facis es 
pugui consolidar. 

darà molt encertat. L’altre, 
seria la voluntat de demo-
cratitzar l’engalanament 
del poble perquè els veïns 
puguin participar en el 
lluïments de balcons. Crec 
que aquests serien els 
trets més destacables. 

S’està assentant la 
proposta inicial de la 
Fira?

Estic totalment con-
vençut. Girar la Fira era un 
tema de sentit comú i vist 
d’on veníem i vist on es-
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“L’Exposició es podrà
visitar fins el 15 
d’octubre 
al MMAL”

El pintor alcoverenc Jordi Isern 
exposarà al MMAL

El dijous 5 d’octubre a les 17 
de la tarda tindrà lloc la inau-
guració de l’exposició temporal 
“Paisatges estimats“. Aques-
ta és una exposició realitzada 
amb paciència, fent una selec-
ció molt acurada dels paisatges 
de llocs on la vida és senzilla, 
tranquil.la, on tothom es coneix, 
envoltats de muntanyes, rius i 
aigües estancades.

L’exposició consta d’indrets 
com La Alpujarra de Granada, 
la Vall d’en Bas (Olot), el Priorat 

El 31 de gener van arri-
bar a l’Arxiu Nacional 
de Catalunya des del 

Ministeri de Cultura els docu-
ments confiscats a Catalunya 
durant la Guerra Civil de 1936-
39, els coneguts com a ‘Papers 
de Salamanca’. 

En total, fins el moment han 
retornat 500 lligalls de la Ge-
neralitat exposats a la mostra 
‘El retorn dels documents con-
fiscats a Catalunya’que es po-
drà visitar al Museu Municipal 
d’Alcover a partir del dimecres 4 
d’octubre. Amb l’exposició de la 
documentació retornada també 
es poden veure 37 reproduccio-
ns seleccionades del seguit de 
documents de particulars i enti-
tats que han de retornar en una 
segona fase.

L’exposició és una mostra 
dels documents i l’ús que en va 
fer el franquisme, una crònica 
de la reivindicació pel retorn 
des dels inicis, l’any 1977, fins al 
primer retorn el gener del 2006, 
a banda d’una explicació sobre  
a quin tipus d’entitats privades 
i particulars correspon la do-
cumentació confiscada, segons 
els treballs d’identificació duts a 
terme per tècnics de la Genera-
litat a l’Arxiu de Salamanca. 

Ben estructurada i delimita-
da en àmbits com la confiscació 
dels documents (1936-1940), la 
finalitat informativa i repressiva 
(1936-1975), la crònica de la rei-
vindicació pel retorn (1977-2006) 
i la recuperació final de l’arxiu 
de la Generalitat va acompanya-
da d’una breu projecció explica-

tiva de la mostra. La confiscació 
documental va seguir el ritme 
de l’ocupació de Catalunya per 
l’exèrcit de Franco. Els serveis 
de ‘Recuperación de Documen-
tos’ registraven seus i domicilis 
de persones i entitats afectes 
a la Generalitat de Catalunya 
i a la República. Una actuació 
especialment sistemàtica amb 
finalitat de requisar i compilar 
informació militar de l’enemic, 
elaborar la contrapropaganda, 

i, sobretot, preparar la depura-
ció. El material confiscat es va 
convertir en la font d’informació 
dels repressors. Les dades reco-
llides es resumien en fitxes i en 
informes de ‘antecedentes’.

L’acte d’inauguració d’aquesta 
extraordinària exposició tindrà 
lloc el dijous 5 d’octubre a les 
8 del vespre a la Sala Noble del 
Museu i romandrà oberta fins el 
15 d’octubre en els horaris de 
visita habituals. 

El Museu Municipal acull l’exposició 
dels papers confi scats a Salamanca

   1 any després de la inauguració del Museu, aquest ofereix diferents activitats i exposi-
cions    La Ruta urbana es consolida com una proposta d’esbarjo per al redescobriment 
dels racons del poble     Una programació estable completa la programació de tardor

         

· Dijous 5 d’octubre a les 19:00 
Sala d’exposicions temporals del 
MMAL. 
Inauguració de l’exposició tempo-
ral “Paisatges estimats”.

· Dijous 5 d’octubre a les 19:30
Sala noble del MMAL
Inauguració de l’exposició: “El 
retorn dels documents confiscats 
a Catalunya” 

· Dijous 5 d’octubre a les 12
“Una passejada en el temps”
Visita guiada al centre històric 
del poble

· Divendres 10 de novembre 
a les 19:30
xerrada “El Museu treballa portes 
endins“ a càrrec d’Ester Magriñá.  

El museu convida a realitzar 
l’itinerari cultural pel centre his-
tòric d’Alcover per a mostrar 
d’una manera lúdica i didàctica 
el llegat arquitectònic i patrimo-
nial que s’hi conserva.
Aquest recorregut s’ha orga-

nitzat a partir de diferents tra-
ms: El portal de la Saura i el 
carrer de l’Índia, el carrer Major: 
església Vella i Portal de Sant 
Miquel, les places: plaça vella i 
plaça Nova, el carrer del Rec i 
l’església Nova i les façanes re-
naixentistes: l’Abadia i Ca Cos-
me; que condueixen el visitant 
a través d’un llarg viatge, que 
arrenca en temps medievals i 
el trasllada de ple al Renaixe-
ment, l’època daurada dels al-
coverencs, un esplendor del tot 
palès en la fisonomia actual del 
nucli antic de la vila. 

amb les seves vinyes, paisatges 
nevats de la Cerdanya, el Piri-
neu, Montblanc i Alcover, entre 
d’altres. El gruix de l’exposició 
però, com no, el formen temes 
de la seva província, Tarragona, 
i, en especial d’Alcover.

Podrem contemplar els nos-
tres racons, des de l’Ermita del 
Remei i els seus voltants, pas-
sant pel riu Glorieta i la seva 
apreciada Vall, entrant al Mas de 
Forès, El Molí, i, la nostra església 
vista des de diferents indrets. 

Descoberta del nucli 
antic del municipi

“Els documents ser-
vien per identificar i 
registrar persones i 
entitats
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Un dels esdeveniments 
populars que s’ha 
assentat a la Fira -tot 

i la joventut de la proposta- és 
el Tast de Bandolers. El marc 
de la Plaça Nova acull des de la 
segona edició d’aquesta Fira de 
Bandolers, un sopar ambientat 
en les menges típiques 
dels S.XVII i XVIII. coca amb 
cansalada, coca amb ceba, coca 
amb espinacs, boina bandolera, 
olives arbequines, ametlles 
salades, fuet o bandoleres 
formen part d’aquest àpat que 
ve acompanyat de sangria i vi 
dolç. Donada l’acceptació de 
la proposta i la concorreguda 
assistència en la darrera edició 
-1200 persones-, l’organització 
ha cregut convenient numerar 
els seients per tal que l’entrada 
a la Plaça sigui més endreçada 
i esglaonada. Els tiquets que 
es poden adquirir al Punt 
d’Informació Juvenil (PIJ) tenen 
un preu de 7euros per als adults 
i 3euros euros pels infants. 

La cuina i gastronomia del Barroc 
es trobaran a la Fira
    Les galetes de la Fira continuen com l’element gastronòmic més propi    “Bandolers a Tau-

la!”, la proposta dels restauradors locals    El tast de Bandolers es presenta enguany 
reforçant les actuacions teatrals durant el sopar

Els restauradors locals ofereixen 
de nou la proposta “Bandolers a 
Taula” per acostar-nos a la cuina 
dels Segles XVII i XVIII., coincidint 
amb el moment més àlgid del ban-
dolerisme a casa nostra. Les taules 
de El Restaurant El Álamo, Bar Nou 
i Fonda Gumiets seran escenaris de 
plats condimentats amb entrants o 
primers com ara un pebrot escali-
vat amb anxoves confitades, escu-
della,  coca en recapte o sopa de 
bolets... Segons, com ara faves amb 
salta picatxa, pròpia d’Alcover, sèpia 
estofada amb patates i pèsols, espa-
tlla de corder guisada, peus de porc 
amb naps o cuixes de gall d’indi, 
acabaran d’arrodonir l’àpat. Per 
acabar, uns postres típics com ara 
una taronja amb sucre i moscatell, 
figues, una crema o un avellanat.

Sortim a menjar?

Galeta de Bandolers, per Jaume Fàbrega

Amb avellanes - si pot ser de 
Reus, o d’ Alcover!- es poden fer 
unes excel.lents galetes, com aques-
tes dels bandolers. Les proporcions 
són, aproximadament, per a unes 8 
persones. Ingredients:

- 3 ous
- el pes dels ous amb clova de 

sucre fi
-el mateix pes de farina passada 

pel sedàs
-el mateix pes d’ avellanes torra-

des
-llard o margarina per a la placa 

del forn
Procediment:
En un bol barregeu els ous i el 

sucre amb una cullera de fusta, afe-
gint-hi a poc a poc la farina i les ave-
llanes, sense la pela i picades. Tre-
balleu-ho bé i tireu la pasta en una 
llauna untada amb greix, tot deixant 
que s’ allisi. Coeu-ho a forn moderat 
a l’ entorn d’ una 1/2 hora. Quan es-
tigui al seu punt traieu-ho per tallar-
ho immediatament en tires amples 
i rectangulars- o donant-hi la forma 
que vulgueu- que deixareu refredar 

sobre una reixeta.
Aquestes galetes es poden con-

servar molt de temps en una capsa 
de llauna tancada hermèticament. 
Es un menjar alimentós, que els 
bandolers poden guardar perfecta-
ment.



DIARI de la FIRA DE BANDOLERS PÀGINA 8 ESPAI OBERT  

A J U N T A M E N T  D ’ A L C O V E R

FIRA DE BANDOLERS
ESPECTACLES CÒMICS

MÚSICA

EXCURSIONS i ITINERARIS

EXPOSICIONS

CULTURA POPULAR

AJUNTAMENT 
D’ALCOVER

companyia La Tal
amb l’espectacle La Tal en concert 
divendres 6 d’octubre · Plaça Vella
A les 24h

Xirriquiteula Teatre 
presenta l’espectacle Contes del Cel 
dissabte 7 d’octubre · Plaça Vella
A les 19h

El retorn dels documents confiscats 
a Catalunya 
exposició produïda per l’Arxiu Nacional de 
Catalunya
al Museu Municipal fins el 15 d’octubre
Horari: dissabtes i festius d’11 a 14h i de 18 a 21h

Paisatges estimats 
col·lecció de Jordi Isern  
al Museu Municipal fins el 29 d’octubre 
Horari: dissabtes i festius d’11 a 14h i de 18 a 21h 

Orquestra Tràfic
Versions i ambientació clàssica 
divendres 6 d’octubre · Plaça Nova
A les 01:00

Oquestra La Privada 
dissabte 7 d’octubre · Pavelló Municipal
A les 00:30

Seguint els passos dels Morells 
 i Voltors
Itinerari per la Vall del Glorieta 
dissabte 7 d’octubre · Plaça Nova 
A les 9:00

IV Bicicletada popular 
Itinerari per la Vall del Glorieta 
dissabte 7 d’octubre · a l’Hort de Sant Antoni 
A les 10:00

Matinades 
pels carrers de la Vila amb els grallers 
Déu n’hi do, grallers de la Vila d’Alcover 
i Gaiters del Micanyo 
diumenge 9 d’octubre

XIV Trobada de gegants 
diumenge 9 d’octubre · Plaça Lluís Companys
A les 12:00

MÉS INFORMACIÓ: 
WWW.ALCOVER.CAT
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III BTT Vall del Glorieta i Cursa d’Ornis: 
les competicions no competitives

El Club Ciclista d’Alcover pro-
grama durant l’any diferents 
sortides -amb varietat de nive-
lls i difultats, tipus de bicicle-
ta, quilometratge,...-. Hi podem 
veure dins l’agenda d’activitats 
preparades, sortides de 50, 60 
o 90km amb bicicleta de ca-
rretera, o curts recorreguts 
per camins de muntanya el 
diumenge al matí per no per-
dre forma. És destacable fins i 
tot la participació de diferents 
membres del Club en les Cur-

Enguany se celebrarà la 
quarta edició de la baixada 
d’ornis. Cada any l’organització 
ha anat superant el nombre de 
participants que s’atreveixen i 
tenen el valor de baixar sobre 
objectes dissenyats i construïts 
per ells mateixos. 

L’organització vol recordar als 
participants que per a la seva 
seguretat i per a la dels espec-
tadors seria un detall col.locar 
frens a les andròmines, ja que 
en les últimes edicions s’ha de-
tectat que segueix sent un punt 
dèbil en el seu disseny i la seva 
construcció.

Les andròmines no poden ser 
xassís complets de cotxe, en tot 
cas es poden utilitzar compo-
nents d’automòbil per a la cons-
trucció. Els ornis que no com-
pleixin aquest requisit no seran 
cronometrats i seran acompan-
yats per un vehicle precedent 
per controlar la velocitat. 

Com cada any, la cursa co-
mençarà al camp de futbol, 
on els participants hauran d’ 
inscriures’hi mitja hora abans 
de la cursa. El recorregut fina-
litzarà a l’avinguda de Tarra-
gona un cop realitzades les 
dues baixades. En finalitzar es 
premiaran les andròmines més 

Les recomanacions per als participants dels Ornis

ràpides,  enginyoses, originals i 
divertides.

És important portar una corda 
per poder ser remolcats, també 
es demana la col•laboració per 
part dels participants a l’hora 
d’aconseguir un vehicle que 
pugui remolcar-los fins al camp 
de futbol, d’ aquesta manera es 
reduirà el temps d’espera entre 
les dues mànegues.

Un any més, es recorden di-
ferents consells i normes de se-
guretat i de participació per a la 
Cursa d’Ornis. És imprescindible 
l’ús de casc homologat de moto 
o de bicicleta. Es recomana a 
més l’ús de genollers i altres 
equips de protecció, així com 
roba gruixuda.

Pel que fa a la participació de 
les colles Els ornis han de ser 
fabricats per l’equip o pilots ins-
crits, en cap cas poden ser vehi-
cles comercialitzats, com karts, 
remolcs, quads, patinets, basti-
des... tampoc poden ser xassis 
complets de cotxe, en tot cas 
es poden utilitzar components 
d’automòbil per a la construc-
ció. Els ornis que no compleixin 
aquest requisit no seran crono-
metrats i seran acompanyants 
per un vehicle precedent per 
controlar la velocitat. 

ses i circuits que es preparen 
arreu: l’Argentera, Ponts,... I 
arribats però a l’octubre el CCA 
prepara amb la col.laboració 
de diferents institucions i es-
tabliments comercials (regido-
ria d’esports de l’Ajuntament 
d’Alcover, Coca Cola, Gueba, 
Isostar, Restaurant El Álamo, 
Tallers Puig i Tot Esport) la 
BTT Vall del Glorieta. Aquesta 
es planteja com una cursa no 
competitiva que recorre la Vall 
del Glorieta. 

Un circuit de 25 km amb 
combinació de pistes, sende-
rons, i camins.

Aquesta Cursa que se 
celebrarà el proper 12 
d’octubre discorre per 
diferents indrets de la 
Vall del Glorieta
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“Es tracta de ser un actor de la Fira”
AÏDA PAPIOL, CARLA MIRET, MERCÈ SENDRÓS i MARTÍ YEBRAS  | actors

Els entremesos teatrals són 

certament una part dels ac-

tes més definidors de la Fira 

de Bandolers. Des de l’any 

passat, compten amb la par-

ticipació d’actors locals que 

una vegada instruïts a partir 

del taller de teatre, es troben 

llestos per llençar-se al carrer. 

Amb o sense experiència, 

vuit alcoverencs se’n van a 

l’aventura de la comèdia i la 

faràndula

Pregunta.- A veure, com  se us acut 
això de fer teatre?  
Aida.- L’any passat ja vaig participar-hi. A 
més, vaig fer una obra de teatre a l’escola, 
i em va agradar força. En veure l’anunci 
em vaig apuntar. I una vegada allí ja no 
vaig tirar enrera. L’any passat erem menys 
gent.  
Martí.- a mi sempre m’ha agradat fer 
el ruc i com que estic al grup de teatre... 
però fa una mica de por perquè no és el 
mateix... a veure com va.  
I vosaltres teniu experiència amb el 
teatre?  
Mercè.- Jo no.  
Carla.- Jo sí, una petita obra de teatre que 
vaig fer a l’institut, suposo que serà dife-
rent. A nosaltres, el Marc que ja ho havia 
fet l’any passat ens va dir que ens apunté-
ssim. Com a totes les obres suposo que et 
donaran un paper, o el què haguem de fer 

I anar seguint el rotllo.  
Martí.- Jo m’imagino que deu consistir 
a què et creguis el paper del personatge 
que t’ha tocat fer, que l’entenguis i tira 
milles! 
Aïda.- Sí, et diuen més o menys com ho 
has de fer però has d’improvisar força.  
Quin tipus de paper us agradaria més?  
Carla.- Sent el primer any que ho fem, 
millor començar des de baix i anar se-
guint, si ens agrada.  
Doncs l’Aïda i el Marc repeteixen... ha 
de ser diferent una representació de 
carrer i una d’escenari... 

 Martí.- A les obres i els papers que fem 
a Noctàmbuls tens més temps per anar 
interioritzant tot plegat, i a mesura que el 
vas representant te’l vas creient més i el 
paper l’has de fer a mesura del personat-
ge. S’ha de fer creïble.  
Quantes representacions fareu?  
Carla.- En principi dues. La del dissabte, al 
sopar, i el diumenge. 
Al sopar? Aquesta és complicada... 
Carla.- Molta gent, sí. 
Martí.- Aquell dia no sopes! Això ha de 
ser fotut, perquè et trobes molta gent 
que coneixes... “sempre ha estat un burro 
aquest paio!“ 

I cap a on pot anar tot això?  
Penso que és passar de ser passiu a ser 
un actor de la Fira, ets tu qui fas la Fira, 
i com més gent participi... Jo m’imagino 
una història semblant a Moros i Cristians 
a Alacant, que la gent es vesteixi i surti al 
carrer a participar  
Mercé.- I si la gent és del poble, encara fa 
més gràcia.  
Quant sou? Em sembla que enguany 
som setze actors! 
Martí.- Crec que el que hi ha fins ara 
és l’esquelet del què hauria de ser, i que 
s’hauria d’anar farcint, a veure! 
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Com sorgeix la vostra participació 
a la Fira?

En el funcionament dels darrers anys, 
el divendres de la Fira era un dia fluix 
d’ambient a la plaça. I pensem que la 
festa ha de ser una cosa oberta. A partir 
d’aquí va sortit la idea de proposar 
preparar alguna cosa pel divendres. Un 
dia en què potser no serem més gent, 
però la intenció és acabar una mica 
més tard i que hi hagi festa més temps, 
perquè sinó lo que hi ha cada any és que 
a la plaça... I és la fira, i el què vols es que 
hi hagi ambient allà, i arreu. Vam parlar 
amb la regidoria per veure què podiem 
fer, si muntar el concert, ambientar la 
plaça amb motius bandolers, tal i com 

vam fer a la darrera Revetlla de Sant JOan 
amb un altre motiu.

Havieu estat doncs a l concert dels 
tres darrers anys... 

La plaça ja costa d’omplir-se, i en 
aquell hora com a molt només quedava 
mig espai ple. La intenció d’aquest any 
tampoc és que s’ompli, segurament el 
divendres tampoc serà excepcional. Però 
només amb el fet que els pocs que hi 
siguem estiguem animatsla festa pot 
sortit millor. Perquè ja que sóm festes el 
què vols és aprofitar el màxim.

I enguany vé l’Orquesta Tràfic...
Sí, Tràfic. Ho fan molt bé. El que pot 

passar aquest any és el mateix, que un 
cop hi hagi l’orquesta a dalt, abaix no 

“Ja que són festes, el què vols 
és aprofitar al màxim”

La recent creada Associació de Joves assumeix l’organització del concert de divendres de la Fira. Una proposta que tal i 

com assenyalen necessitava de ser revisada i millorada. Tràfic actuarà a la Plaça Vella, que serà ambientada per l’ocasió. 

hi hagi gent, o no.Altres anys s’havien 
fet plantejaments de concerts amb estil 
folk, més ajustat a la Fira de Bandolers, i 
enguany tireu per l’orquesta....

Haviem pensat primer en portar grups 
d’ska, o música Celta, però la relació preu-
festa ens va fer pensar en l’orquesta que 
no pas un grup. Havíem de llogar un 
equip de so a banda, no cobrien tota 
la nit, necessitaves un altre grup per 
completar el cartell festiu... És canviar el 
rotllo, amb l’orquesta ambientes la plaça, 
i li dones un altre sentit que potser amb 
un grup sol no hi seria.

Vosaltres el divendres el veieu un 
dia de festa sobretot de la gent del 
poble...

La gent que vé el divendres són gent 
d’Alcover, gairebé no hi ha gent de fora. 
Comparant els altres anys, el divendres 
és el dia que hi ha menys visitants, és el 
dia més fluix. Pensem que potser aquest 
any portant Tràfic, s’omple una mica 
més. I a més creiem que la gent té clar 
que és un dels últims concerts d’estiu 
que fan, i venen. I escolta, que vinguin 
tots!

I l’any que vé?
L’any que vé ja veurem. Encara no hi 

ha res parlat. L’important és participar en 
la festa, i fer alguna cosa el divendres a 
la nit, des del nostre punt de vista.
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19:00.- al Museu muni-
cipal d’Alcover (MMAL), 
inauguració de l’exposició 
Paisatges estimats, 
del pintor alcoverenc Jor-
di Isern

19:30.- al MMAL, inaugu-
ració de l’exposició El re-
torn dels documents 
confi scats a Catalun-
ya.

DIJOUS 5

DIVENDRES 6
18:30.- a ca Cosme, con-
ferència a càrrec de Jau-
me Fàbrega, historiador i 
escriptor, sota el títol “Els 
grans canvis alimentaris 
de l’època dels bandolers 
i el naixement de la cuina 
moderna.”

19:30.- a ca Cosme,
Acte inaugural de la fi ra 
de Bandolers, a càrrec del 
conseller de d’Agricultura 
Ramaderia i Pesca de la 
Generalitat de Catalunya, 
el Sr. Jordi William Carnes 
i Ayats. 

Seguidament,inauguració 
del nou entorn de la Plaça 
de l’església Nova.

22:00.- local de la colla 
castellera Xiquets de la 
Vila d’Alcover, darrer assaig 
abans de la Festa Major

22:30.- al portal de la Sau-
ra, avís del perill imminent 
de Bandolers. (Costeta, 
Abadia, Rec, pl. Rubert, 
Major, pl. Església Vella, St. 
Jaume, pl. Nova, Forn Xic, 
Bisbe Barberà i pl. Vella)

23:00 a la plaça Vella, ju-
dici sumaríssim, qui serà 
l’ajusticiat?

00:00.- a la plaça Vella, La 
Tal presenta l’espectacle 
La Tal en concert...?, tea-
tre de clowns. 

01:00.- plaça Nova, ball. 
Concert amb TRÀFIC. 
Les millors versions i una 
ambientació pròpia d’un 
temps passat. (Col·labora 
Associació de Joves)

DISSABTE 7
9:00.- des de la plaça 
Nova, Seguint els passos 
dels Morells i els Voltors, 
sortida per la vall del Glo-
rieta que ens permetrà ob-
servar la bellesa del terme. 
(Organitza: CEDA)

9:30.- a l’esplanada de da-
vant del pavelló tindrà lloc 
l’inici de la VI Bicicletada 
popular. Una bona excusa 
per fer les darreres peda-
lades de la temporada. 
(Organitza: Club Ciclistasta 
d’Alcover)

11:00.- a la plaça Nova, La 
Bandolerada. Vols passar 
una bona estona jugant 
amb equip i posar a prova 
les teves habilitats? Per a 
tothom que vulgui partici-
par en aquesta nova pro-
posta lúdica adreçada a 
petits i grans.

A la mateixa hora, inici 
de la mostra d’ofi cis, arts 
tradicionals i productes 
gastronòmics, a l’entorn 
de la plaça del Portal i de 
l’església Vella. Deixem-
nos sorprendre per les 
habilitats manuals en el 
treball de la fusta, pedra, 
metall, teixit... 

16:00.- 4a cursa d’ORNIS. 
Amb l’experiència de les 
edicions passades, tots a 
punt per gaudir de l’enginy 
dels participants en les 
baixades des de la carrete-
ra. de Mont-ral, davant la 
caserna de la Guàrdia Civil, 
i fi ns a l’av. de Tarragona. 
(Organitza: Regidoria de 
Joventut)

17:30.- obertura del mer-

cat d’ofi cis, arts tradicio-
nals i productes gastronò-
mics a l’entorn de la plaça 
del Portal i l’església Vella

18:15.- inici d’entremesos 
teatrals.

A la plaça Cosme Vidal, El 
Balcó, un problema de fal-
dilles torna a fer acte de 
presència.

18:30.- a la plaça de 
l’església Vella, Viu o mort. 
Miquel Morell està en re-
cerca i captura, quin serà 
el seu destí?

18:45.- a la plaça d’en 
Rubert, Les aventures de 
Miquel Morell, el cec i el 
pigall ens les expliquen i 
ens recorden part dels ver-
sos del Ball de Serrallonga 
d’Alcover de l’any 1942 
(adaptats per Magí Sun-
yer).

19:00.- a la plaça Vella, Xi-
rriquiteula Teatre, ens pre-
sentarà l’espectacle Contes 
del cel, cançons , narracio-
ns i titelles ens endinsen 
en les diferents històries 
que tenen com a teló de 
fons el cel.

19:15.- inici de les 2es ac-

cions teatrals. A la plaça 
Cosme Vidal, El Balcó.

19:30.- a la plaça de 
l’església Vella, Viu o 
mort...

19:45.- a la plaça d’en Ru-
bert, Les aventures de Mi-
quel Morell

22:15.- a la plaça Nova, 
tast de bandolers. Tot fent 
temps fi ns a l’hora de ba-
llar, us proposem  gaudir 
d’un àpat diferent entre 
amics. Vigileu de no tro-
bar-vos algun enemic a 
taula....

11:00.- obertura del 
mercat d’ofi cis, arts tra-
dicionals i productes 
gastronòmics a l’entorn 
de la plaça del Portal i 
l’església Vella.

12:00.- a la plaça Lluís 
Companys, XV Trobada 
de Gegants, amb la par-
ticipació de les següents 
colles: Amics de la Riba, 
gegants  d’Alforja, ge-
gants de l’Aleixar, ge-
gants de les Borges Blan-
ques, gegants del Catllar, 
gegants de l’Espluga 
del francolí, del Barri de 
Montserrat de Montblanc, 
de Montroig, de Mòra 
d’Ebre, L’indiot de Nulles, 
Gegants dels Pallaresos, 
Gegants de la Pobla de 
Mafumet, Gegants de 
Vimbodí, la Cuca de Puig 

DIUMENGE 8

FIRA DE BANDOLERS

DIUMENGE 8
FESTA DE LA MARE 
DE DÉU DEL REMEI

A les 10 del matí, des de 
l’església Nova, servei d’autobús 
fi ns a l’ermita del Remei. Tam-
bé hi haurà servei de retorn en 
fi nalitzar els actes organitzats.

A 2/4 d’11 del matí, a l’ermita 
del Remei, ofrena fl oral a la 
Mare de Déu.

A les 11 del matí, missa so-
lemne, i en fi nalitzar l’acte litúr-
gic, benedicció de coques de la 
Mare de Déu del Remei.

00:30, al pavelló, ball de 
fi ra amb La Privada, al so 
dels èxits de l’estiu.

Exposició: 
“El retorn dels documents confi scats a 
Salamanca”

10 anys després, 
torna Tràfi c
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pelat, Gegantons del cap 
de la Riba, Gegants de 
Santa Coloma de Queralt, 
Colla del Calçot de Valls,  
Gegants de Mont-roig, 
Gegants dels Pallaresos, 
gegants de la Pobla de 
Mafumet, Gegants de 
Vimbodí, la Cuca de Pui-
gpelat, Gegantons de cap 
de la Riba, la Glorieta de 
la SES d’Alcover i gegants 

VI BICICLETADA 
POPULAR
Per participar-hi cal apun-
tar-se mitja hora abans 
al lloc de la sortida. És 
obligatori portar casc.

LA BANDOLERADA
Normes bàsiques per a 
participar a l’acte:La ins-
cripció es farà del 2 al 5 
d’octubre al PIJ. S’hi po-
drà apuntar tothom que 
tingui més de 6 anys. Els 
grups estaran formats 
per un mínim de 6 per-
sones i un màxim de 10.

IV Cursa d’ORNIS
Per participar-hi cal apun-
tar-se mitja hora abans 
al lloc de la sortida.
Itinerari: ctra. de Mont-
ral, av. de Mont-ral, raval 
del Carme, les Rodes, 
av. de Tarragona. Mentre 
duri la cursa no es podrà 
aparcar i es restringirà el 
trànsit als carrers indica-
ts. Es prega que no es-
tacioneu vehicles al llarg 
del recorregut, de les 
15:00 a les 18:00

TIQUETS TAST DE 
BANDOLERS
Preu: 7€ adults i 3€ in-
fantil. Adquisició: Ajunta-
ment. (Els seients estaran 
numerats. Imprescindi-
ble portar el tiquet per 
assistir al tast) Menú: 
coca amb espinacs, coca 
amb cansalada, coca 
amb ceba, boina bando-
lera,  olives arbequines, 
ametlles salades, fuet del 
país, sangria, músic, vi 
dolç i bandoleres.

11:00.- missa en honor de 
la Mare de Déu del Pilar.

12:00.- el MMAL, us pro-
posa “Una passejada en el 
temps”, un recorregut pel 
nucli antic, tot establint un 
lligam entre el visitant i la 
història que les pedres ex-
pliquen com a testimonis 
inerts que són del passat. 
(acte gratuït i obert a to-
thom)

i capgrossos de la vila 
d’Alcover.

12:30.- els nostres ge-
gants, capgrossos i co-
lles convidades faran una 
cercavila pels carrers del 
poble, que fi nalitzarà a la 
plaça Nova, on faran una 
ballada de germanor.
17:30.- obertura del mer-
cat d’ofi cis, arts tradicio-
nals i productes gastronò-
mics a l’entorn de la plaça 
del Portal i l’església Ve-
lla.
Simultàniament, la Tiriti-
ta, ens convidarà a par-
ticipar de la festa al so 
d’instruments tradicionals 

que interpretaran. 

18:00.- inici d’entremesos 
teatrals. A la plaça Cosme 
Vidal, El Balcó.

18:15.- a la plaça de 
l’església Vella, Viu o mort.

18:30.- a la plaça d’en Ru-
bert, Les aventures de Mi-
quel Morell.

DILLUNS 9

19:00.- El judici, des de la 
plaça Nova. El batlle i la 
guàrdia van a la recerca 
de Miquel Morell que fi nal-
ment serà jutjat a la plaça 
de l’església Vella.

20:00.- a la plaça de 
l’església Vella, El judici 
(repetició)

22:00.- a la sala parroquial, 
Conta contes per adults a 
càrrec del conegut Cesc 
Serrat, que ens presentarà 
Histories a una veu.

DIMARTS 10

DIMECRES 11

DIJOUS 12

20:00.- casa de cultura Ca 
Cosme, Xerrada a càrrec 
del Sr. Joan Cavallé Bus-
quets amb el títol “Alcover 
en temps de l’Isern”.
(Coorganitza: Centre d’ Es-
tudis Alcoverencs)

22:00.- al pavelló munici-
pal, Teatre a càrrec de la 
companyia Montblanquina 
Fila Zero que representarà 
l’obra El trampós entram-
pat, una obra còmica de 
tres actes escrita per Nick 
Hassy, alter ego de Nicasi 
Camps, autor d’obres de 
gran èxit. 
La trama de l’obra és des-
envolupa al voltant d’un 
peregrinatge a Roma orga-
nitzat pel rector del poble 
en desgreuge pels pecats 
dels seus feligresos. Nomès 
s’hi permeten dones, però 
no tot ni tothom és el que 
sembla. Aquest serà un ro-
mitatge ple de sorpreses 
de principi a fi .

Gran festa FLAIX FM
dimecres 11 a les 00:00, al pavelló municipal,
6 hores de sessió Dance, Tecno, Progressiu i House 
a càrrec dels Dj’s de l’emissora Flaix Fm Jordi Ca-
rreras, Miquel Àngel Crisol i Jesse García. Col.labora 
el programa “canya a la castanya” d’ Alcover Ràdio

“III Cursa BTT 
Vall del Glorieta”
9:00.- a la plaça President Companys, Sortida de la “III 
Cursa BTT Vall del Glorieta”. Per tercera vegada s’ha pre-
parat una marxa per gaudir de la vall del Glorieta i la 
muntanya amb la bicicleta. La prova que no és compe-
titiva, transcorre per un atractiu recorregut aproximada-
ment d’uns 25 quilòmetres on es combinen pistes fores-
tal amb senders.
Es valora acabar i que cada participant segueixi el ritme 
que desitgi. No obstant això, la marxa també és oberta a 
qui amb esperit esportiu vulgui realitzar-la amb el mínim 
de temps.

A les 6 de la tarda, a la 
Sala Parroquial,
Concert familiar a càrrec 
de la companyia La Botzi-
na, amb l’espectacle mu-
sical Pitos a Dojo. (orga-
nitza: l’Escola de Música 
Municipal EMMA)

El Tast de Bando-
lers arriba a la seva 
3a edició

Ruta per la Vall 
del Glorieta 

XIV Trobada de 
gegants
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Seguint els passos de Morells i Voltors  i la 
Bandolerada: activitats per a petits i grans

Un itinerari per fer a peu proposat pel 
Club Excursionista d’Alcover (CEDA) ens 
posa a l’abast la possibilitat de descobrir 
el paisatge de dues valls de gran valor 
biològic, com són la vall del riu Micanyo 
i la vall del riu Glorieta, situades dins 
de l’àrea de les muntanyes de Prades. 
Una excursió pensada per mostrar la 
vegetació i la fauna d’un lloc de gran 
bellesa natural en un recorregut apte 
per a tot tipus de públic que no tingui 
dificultats en la marxa. 

Es tracta d’un recorregut circular que 
passa primer per la vora del riu Micanyo 
enfilantse amunt fins que a la capçalera 
el recorregut salta al capdamunt de 
l’altra vall, la del riu Glorieta. I el retorn al 
poble des d’aquesta. 

El nucli antic, la seva història i la 
participació de grups organitzats en 
bàndols és el motiu de “La Bandolerada”, 
un joc pensat per a fer participar grans 
i petits en una activitat plantejada com 
a no competitiva i en la que hi poden 
participar persones de totes les edats, 
amb la salvetat que a partir de 6 anys 
els infants hauran d’anar acompanyats 
d’un adult. 

Diferents proves d’habilitat i 
coneixement, ubicades en indrets del 
nucli antic, prendran les mides a l’astúcia 
i traça dels participants. Pensada des la 
Comissió de la Fira, aquesta gimcana 
introdueix joc i diversió per al matí del 
dissabte.  

Dins les activitats previstes a la Fira, el (re)coneixement del nostre propi entorn i les activitats 
lúdiques adreçades a totes les edats hi tenen un paper important. se’n destaca l’excursió titu-

lada “Seguint els passos de Morells i Voltors” per una banda, i “la Bandolerada” de l’altra.  

Segueixen les activitats de l’Any Isern

El Centre d’Estudis Alcoverencs enguany 
també participa en els actes de la Fira 
que es duen a terme a la nostra vila. 
En primer lloc, ha preparat l’exposició de 
fotografies “Festes i costums a Alcover”.  
Cada any, el CEA té un lloc a la fira amb 
un estand en què es presenta una ex-
posició de fotografies de temàtica local i 
s’hi poden cosultar les publicacions que 
l’entitat ha editat al llarg de la seva his-
tòria.
Enguany hem volgut buscar aquelles 
imatges que descriuen com celebrem i 

com celebràvem les festes a la nostra 
vila. Volem recordar aquelles imatges en 
què podem trobar els nostres avis, els 
nostres pares, o bé a nosaltres mateixos 
com a protagonistes dels actes que es 
duen a terme a Alcover. Les celebracions 
religioses, la participació de les entitats, 
les festes… A l’estand hi podrem trobar 
una part de l’exposició, que es trasllada-
rà completa a la sala d’actes de la Casa 
de Cultura del 9 d’octubre al 31.
Per altra banda, enguany el CEA ha dut a 
terme diversos actes dins de l’any Isern. 

Segueixen les activitats de l’Any Isern

El Centre d’Estudis Alcoverencs enguany 
també participa en els actes de la Fira 
que es duen a terme a la nostra vila. 
En primer lloc, ha preparat l’exposició de 
fotografies “Festes i costums a Alcover”.  
Cada any, el CEA té un lloc a la fira amb 
un estand en què es presenta una ex-
posició de fotografies de temàtica local i 
s’hi poden cosultar les publicacions que 
l’entitat ha editat al llarg de la seva his-
tòria.
Enguany hem volgut buscar aquelles 
imatges que descriuen com celebrem i 

com celebràvem les festes a la nostra 
vila. Volem recordar aquelles imatges en 
què podem trobar els nostres avis, els 
nostres pares, o bé a nosaltres mateixos 
com a protagonistes dels actes que es 
duen a terme a Alcover. Les celebracions 
religioses, la participació de les entitats, 
les festes… A l’estand hi podrem trobar 
una part de l’exposició, que es trasllada-
rà completa a la sala d’actes de la Casa 
de Cultura del 9 d’octubre al 31.
Per altra banda, enguany el CEA ha dut a 
terme diversos actes dins de l’any Isern. 

El Centre d’Estudis Alcoverencs enguany 
també participa en els actes de la Fira 
que es duen a terme a la nostra vila. 
En primer lloc, ha preparat l’exposició de 
fotografies “Festes i costums a Alcover”.  
Cada any, el CEA té un lloc a la fira amb 
un estand en què es presenta una ex-
posició de fotografies de temàtica local i 
s’hi poden cosultar les publicacions que 
l’entitat ha editat al llarg de la seva his-
tòria.
Enguany hem volgut buscar aquelles 
imatges que descriuen com celebrem i 

Segueixen les activitats de l’Any Isern

El Centre d’Estudis Alcoverencs enguany 
també participa en els actes de la Fira 
que es duen a terme a la nostra vila. 
En primer lloc, ha preparat l’exposició de 
fotografies “Festes i costums a Alcover”.  
Cada any, el CEA té un lloc a la fira amb 
un estand en què es presenta una ex-
posició de fotografies de temàtica local i 
s’hi poden cosultar les publicacions que 
l’entitat ha editat al llarg de la seva his-
tòria.
Enguany hem volgut buscar aquelles 
imatges que descriuen com celebrem i 

El 2006 ha sigut l’any de commemora-
ció del centenari de la mort del poeta 
alcoverenc, per a aquesta efemèride 
s’han dut a terme diversos actes i per 
a aquests dies n’hem programat un 
altre. Es tracta de la xerrada “Alcover 
en temps de l’Isern”, a càrrec de Joan 
Cavallé, que es durà a terme el dia 11 
d’octubre a les vuit del vespre a la sala 
d’actes de la Casa de Cultura.
Us hi esperem. CEA
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Xirriquiteula teatre: volant pels núvols

“Hi havia una vegada la lluna, el sol 
i un núvol que volien explicar contes i 
van posar-se d’acord amb Xirriquiteula 
Teatre per sortir a l’escenari”. 

Així es com la companyia badalonina 
Xirriquiteula Teatre presenta el seu 
espectacle “Contes del Cel”, dirigit als 
més menuts.

Aquest espectacle de fantasia i 
llenguatge visual, oral i sonor posa en 
escena tres contes que ens endinsen en 
diferents històries que tenen com a teló 
de fons el cel.

El proper dissabte, 7 d’octubre a les 19h, Xirriquiteula Teatre, farà la representació de Contes del Cel, a la 
Plaça Vella. Un espectacle per a tothom que vulgui assaborir els  nous sentits que ens regala el bon teatre

Cercavila:  
perill imminent de bandolers! 

del Portal de la Saura a la Plaça Vella 
divendres 6 d’octubre · a les 22:15

El Balcó 
A la Plaça Cosme Vidal 

dissabte 7 d’octubre · a les 18:15 i 19:15 
diumenge 8 d’octubre · a les 18:00 

Viu o mort 
A la Plaça de l’església Vella 

dissabte 7 d’octubre · a les 18:30 i 19:30
diumenge 8 d’octubre · a les 18:15

Les aventures de Miquel Morell 
A la Plaça d’en Rubert 

dissabte 7 d’octubre · a les 18:45, 19:30 
diumenge 8 d’octubre · a les 18:30 

El Judici 
A la Plaça Nova  

diumenge 8 d’octubre · a les 19:00 i 20:00

   
entre     
mesos  

teat ra l s

gendaa

Els protagonistes que ens endinsaran 
en aquest recorregut de màgia, són 
dos clowns, acompanyats per cançons, 
narracions i titelles de totes mides.

Així doncs, en companyia de tots 
aquests personatges podrem compartir 
tres contes que ens aproparan a valors 
com l’amistat, la igualtat, la cooperació 
entre les persones, i la importància 
d’alguns elements de la natura per al 
desenvolupament de la vida vegetal i 
animal.

La Companyia Xirriquiteula Teatre, va 
néixer l’any 1986,  de la idea sorgida de la 
tasca de dos components d’aquesta, amb 
nens de diverses escoles de Badalona. 

Actualment  la companyia està 
formada pels actors Marc Brualla i Rut 
Bertran, sota la direcció de  Iolanda 
Llansó, cofundadora de la companyia.

Aquesta obra es posà en escena l’any 
2001, i va ser premiada  amb el guardó 
a  la  millor direcció  a la prestigiosa 
Fira Europea de Gijón, un dels principals 
aparadors europeus d’aquesta modalitat 
artística.

Abans d’aquesta obra, la companyia 
havia arriscat buscant en cada muntatge 
noves formes d’expressió. La primera obra 
fou l’any 1989 amb Els Contes de Grimm, 
espectacle  al que va seguir la versió 
sinòptica del Cyrano per adolescents. 

Després vindrien dos inèdits treballs a 
partir d’una confusa modernització de 
diverses Faules i una fusió de percussió i 

teatre en una història futurista, Sopa.
En espectacle de carrer, han creat 

l’obra Animalades i Aigua. 
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“Un cop hi ha gent al carrer, la Fira pren una altra 
dimensió, pren força per ella mateixa”

ENTREVISTA  A JOAN PUIG, regidor de Joventut, Festes i Comunicació | SERGI FRANCH

Estàs satisfet amb aquest 
programa de Festa major?

Sempre es pot fer molt mi-
llor perquè no dir-ho...encara 
que moltes vegades un factor 
important és la  sort. Possible-
ment si agafessis un parell de 
papers en blanc i et pregun-
tessis com seria la teva festa 
major perfecta, amb alguna 
cosa coincidiries, però no amb 
tot. Moltes vegades, depens de 
l’aportació econòmica que tens 
pels diversos actes, de la dispo-
nibilitat dels diferents artistes, i 
de molts altres factors que et 
condicionen.

Com a regidor de festes,  
què creus que has aportat a 
la programació? Potser un 
nou model?

S’ha creat un model pro-
pi de festes, però aquest mo-
del ja l’havien iniciat el meus 
companys, tant la Sònia, com 
Vicenç que durant els primers 
quatre anys també va estar-hi 
molt involucrat, com l’Àngel 
Mora que també s’hi va abocar.
Hem de tenir en compte que 
per tots aquests companys, 
eren els primers quatre anys, 
i encara tot no tenia la inèrcia 
i la empenta necessària. Quan 
vaig entrar jo a la regidoria, em 
vaig trobar una plantilla molt 
ben feta, que l’únic que s’ha 
fet, ha estat anar-hi retocant 
quatre coses que abans no es 
feien i ara es fan.

El què sí agrairia al futur 
regidor de festes es que tota 
aquella gent que tingui algu-
na proposta fer fer, la tingui 
en compte. Penso que això és 
molt important. Un exemple 
que em ve al cap va ser quan 
vam muntar la festa de FLAIX 
FM. Que ningú es pensi que 
va ser una idea que se’m va 
il.luminar a mi, va ser una pro-
posta de gent d’Alcover Ràdio 
que realitzava un programa 
enfocat a aquest estil musical. 
Com aquesta proposta doncs, 
en poden sortir d’altres, que 
només cal que siguin estudia-
des.

També he de dir que tan 
espectacles infantils, com tro-
nades, pregons, i moltes coses 
que es realitzen, no és poden 

obviar, llençant-les a la pape-
rera i pretenent començar de 
zero, perquè possiblement aca-
bis tenint un programa de fes-
tes igual a l’actual, perquè les 
coses s’han anat movent amb 
el temps, i poc a poc s’acaben 
consolidant allà on els hi toca.

Els actes no els programem 
dient “les coses són així, perquè 
són aixi”, sinó que per exemple,  
un espectacle infantil no es pot 
fer a les dotze de la nit, sinó que 
s’ha de fer en una hora deter-
minada, possiblement si que 
per exemple, la ubicació i molts 
altres aspectes relacionats són 
discutibles, però sincerament 
crec que el patró actual pot du-
rar un temps més.

 Un dels actes destacables 
és la cursa d’ornis. Aquesta 
va ser  una proposta que va 
entrar amb molta força, i que 
s’ha consolidat com una de 
les activitats fixes...

I espero que per molts anys! 
Crec que és un acte que no es 
pot abandonar en quatre anys, 
a més de la importància de que 
fa sortir molta gent al carrer. I 
un cop hi ha gent pel carrer, 
la fira pren una altra dimen-
sió, pren força per ella mateixa.
Tant és així, que coincideix que 
quan acaben les andròmines, 
s’inaugura la Fira. Realment de 
les andròmines n’estic molt or-
gullós. Aquest és un acte que 
els propis actors sóm la mateixa 
gent d’Alcover, i això és molt im-
portant, a banda de què aquest 
no necessita de cap altre recurs. 
La gent ja sap que quan arriba 
aquesta data ha de traginar al-
gun tipus d’artilugi, i és bonic 
veure com els alcoverencs i al-
coverenques hi participen.

I prevenir que aquest no 
es converteixi en un acte 
molt repetitiu o avorrit a me-
sura de realitzar-lo any rere 
any? Potser un canvi de cir-
cuit...

Hi estic completament 
d’acord, en què seria positu anar 
aplicant alguns canvis. Aquesta 
és una qüestió que he estat ru-
miant. El recorregut crec que és 
el que és. El primer any es va 
pensar en tot això. Actualment 
en qüestió de ruta no hi ha al-

Joan Puig destaca els aspectes més importants de la present Festa Major i de 
pas fa la valoració pertinent com a responsable del programa de Festa Major. 

Reflexions al voltant del model festiu local

ternativa. Així doncs, penso que 
el recorregut és vàlid, tant pel 
trajecte que es realitza, com 
també pel tipus de pendent que 
es necessita.

Hi ha d’altres coses però que 
sí que canviaria. Per exemple 
en el tema d’organització, ja 
que no existeix cap comissió 
d’organització permanent, i pen-
so que seria molt interessant la 
seva creació per tal de millorar 
alguns aspectes que es cregué-
ssin convenients.

Un dels apectes que valoro 
millorables per exemple, és el 
de la definició de les categories 
de premis que s’estableixen, ja 
que s’ha d’improvisar moltís-
sim, perquè cada any ens hem 
trobat adròmines inesperades i 
molt diverses.  Ens hem trobat 
des de vaixells, a “pica-piedras”.... 
i a moltes altres temàtiques que 

Ornis: “Hi ha coses que sí que canviaria. Per exemple, en 
el tema d’organització, ja que no existeix cap comissió 

d’organització permanent, i penso que seria molt interes-
sant la seva creació per tal de millorar els aspectes 

que es creguéssin convenients”

amb els premis que teniem ori-
ginalment en el paper no qua-
draven en res.

 I com a coordinador de 
festes, deus pensar que la 
festa major d’Alcover és una 
de les millors festes que es 
fa a la comarca, no?

La Festa Major d’Alcover té 
molta força. Un exemple que 
sempre poso a companys i 
amics és que moltes vegades 
tenim com a referència pobles 
d’aquí al costat, i no valorem 
que les festes que tenim aquí 
no les tenen d’altres pobles. Es-
tic d’acord en què hi ha pobles 
més petits que fan una sara-
gatada de por, i que les festes 
que tenen estan molt arrelades 
i són molt participatives. De 
vegades veus  pobles de 300 
habitants que a la festa major 
n’acaben participant-hi 3000, 

però crec que nosaltres ens 
posem el llistó alt en tots els 
aspectes, i  no només parlant 
ja d’aquests darrers quatre 
anys, sinó en anys anteriors i 
tot. Crec que cada any, la qua-
litat ha anat millorant.

I a més, cal destacar també 
la Fira de bandolers, que en 
aquests últims anys ha fet un 
tomb abismal.

Aquests canvis, moltes ve-
gades no es propicien perquè 
la festa sigui millor o pitjor, sinó 
perquè les tendències canvien, 
i cada any ens hem d’anar po-
sant una mica en solfa.

Bé però, a partir d’aquí 
s’acaben per Joan Puig qua-
tre anys de feina amb les 
festes ....

Espero que sí, més ben dit, 
espero que em deixin plegar!
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10:00.- a la plaça Pre-
sident Lluís Companys, 
Parc Infantil.

17:30.-a la plaça Pre-
sident Companys, tot 
berenant coca i xo-
colata, podran gaudir 
de l’espectacle infantil 
d’animació De Viatge re-
presentat per la compan-
yia Alea Teatre. 

20:00.- a la sala d’actes 
de l’Ajuntament, Saluta-
ció de l’alcalde als alco-
verencs i pregó de festa 
Major a càrrec del Sr. 
Josep Maria Garcia Giro-
na. Veí d’Alcover Director 
del centre de producció 
BASF. Tot seguit, a la 
plaça Nova, Ball de Dia-
bles Bruixots d’Alcover, 

DIVENDRES 13 DISSABTE 14

8:00.- pels carrers de la 
vila, matinades, amb els 
grallers d’ Alcover, grallers 
Déu n’hi do i els Gaiters del 
Micanyo.

11:00.- des de la casa de 
la vila,anada a ofi ci de 
la corporació municipal, 
acompanyada de gegants i 
capgrossos, grallers d’ Al-

FIRA DE BANDOLERS

tradicional ball de diables 
i lectura dels versots. Amb 
la participació dels Dimo-
nis de Montblanc i Ball de 
Diables de Reus i Bruixots 
d’ Alcover. (organitza: Ball 
de Diables Bruixots d’ Al-
cover)

24:00.- pavelló municipal, 
Ball de festa major, amb les 
orquestres, LA GIRASOL i 
HOTEL COCHAMBRE.

cover i la banda de Música 
d’Alcanar.

11:15.- a l’església Nova, 
ofi ci solemne en honor 
dels copatrons Santa Úr-
sula i Sant Pròsper, amb 
l’acompanyament del Cor 
Parroquial.

Tot seguit, pels carrers de 
la vila, processó dels sants 
copatrons amb la partici-
pació del seguici popular. 
Ball de Diables Bruixots d’ 
Alcover, grallers Déu n’hi 
do, Xiquets de la vila d’ 
Alcover, gegants Miquel i 
Saura, cap-grossos i Gra-
llers d’ Alcover i la Banda 
de Música d’Alcanar.

Tot seguit, des de l’ Esglé-

sia, tornada de l’ofi ci de la 
corporació municipal i tot 
el seguici popular.

En arribar, a la plaça 
Nova,entrada i lluïment del 
seguici popular i vermut 
per a tothom, amb la parti-
cipació de: Ball de Diables 
Bruixots d’Alcover, Xiquets 
de la Vila d’ Alcover, Gra-
llers Déu n’hi do, Colla 
Gegantera amb els cap-
grossos d’ Alcover, Grallers 
d’ Alcover, la Glorieta de la 
SES i la Banda de Música 
d’Alcanar.

En acabar l’actuació de tots 
els grups,toc de vermut i 
segona lectura de versots 

a càrrec del Ball de Dia-
bles Bruixots d’ Alcover.

17:30, a l’església Ve-
lla, cafè concert amb el 
grup Dalbarca. Concert 
de música tradicional 
amb sac de gemecs, fl a-
biol i timbal.(Coorganitza: 
Centre d’ Estudis Alcove-
rencs)

18:30.- a la plaça presi-
dent Companys, especta-
cle familiar a càrrec de la 
companyia Xip Xap amb 
l’espectacle d’animació 
infantil, Trinxant Sabates.

20:30.- a la plaça Nova, 
Espectacle de Màgia a cà-
rrec de Mag Lari que ens 
presentarà l’espectacle 
Increïble. 

23:00, al pavelló munici-
pal, Actuació de: THES, 
ROCK GAIÀ, CELTAS 
CORTOS i el Dj’s con-
vidats.

Mag Lari presenta 
l’espectacle: increïble

Celtas Cortos, 
Rock Gaià i Thes 
al Concert de 
Festa Major
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DILLUNS 16
DIUMENGE 15

DIUMENGE 15

8:00.- pels carrers de la 
vila, matinades, amb els 
grallers d’ Alcover, grallers 
Déu n’hi do, i els Gaiters 
del Micanyo.

11:00.- des de la casa de 
la vila, anada a ofi ci de 
la corporació municipal, 
acompanyada de gegants, 
capgrossos i grallers d’ Al-
cover.

11:15.- a l’església Nova, 
ofi ci solemne en honor 
dels copatrons Santa Úr-
sula i Sant Pròsper, amb 
l’ acompanyament del Cor 
Ciutat de Tarragona, que 
en acabar la celebració ens 
oferirà un petit repertori. 
Tot seguit, des del pati de 
l’ Església, tonada a ofi ci 
de la corporació municipal 
i tot el seguici popular.

13:00.- a la plaça Nova, 
castells, amb les colles 
Colla Vella dels Xiquets de 
Valls, Bordegassos de Vila-
nova i Xiquets de la Vila d’ 
Alcover. (Coorganitza: Co-
lla Castellera Xiquets de la 
Vila d’ Alcover)

17:30.- a l’església Vella, 
cafè concert, amb el grup 
de grallers So Nat. (Coor-
ganitza: Centre d’ Estudis 
Alcoverencs)

18:30, a la plaça President 
Companys, espectacle de 
titelles a càrrec de la com-
panyia Titiriteros de Biné-
far.   

20:30.- al pavelló munici-
pal, Teatre de Guerrilla en 
presenta l’espectacle El Di-
recte. 

10:00.- a la plaça Presi-
dent Lluís Companys, Parc 
Infanti i Taller de Circ. Jocs 
infantils de tot tipus, infl a-
bles i taller de circ.

17:00.- a la plaça Presi-
dent Lluís Companys, tot 
berenant coca i xocolata, 
Espectacle Infantil amb els 
pallassos de la companyia 
Cop de Clown.

20:00.- a la plaça Nova, 
a càrrec de la companyia 
Desastrosus Cirkus, circ 
de carrer.  

Seguidament, cloenda de 
la Festa Major 2006 amb 
un gran castell de focs 
d’artifi ci. Aquest acte po-
sarà fi  a la Festa Major 
2006 i ens recordarà que 
ja queda menys d’un any 
per a la propera.

al pavelló municipal, Teatre de Guerrilla en presenta 
l’espectacle El Directe

ESPECTACLES
Es recomana màxima 
puntualitat. Es demana 
silenci durant aquestes 
representacions per tal 
de que es pugui
gaudir de la seva quali-
tat. Informeu-vos dels 
espectacles al pregoner 
telemàtic.

TOTS ELS ACTES SE-

de la corporació municipal de la corporació municipal 
i tot el seguici popular.i tot el seguici popular.

recte. 
Cafè Concert
a l’església Vella amb SO NAT

RAN GRATUÏTS,  ex-
cepte els assenyalats 
a l’apartat de Venda 
d’Entrades. En cas de 
pluja, us podeu infor-
mar a l’Ajuntament, al 
pregoner telemàtic i als 
espais alternatius.

LLOC DE VENDA 
D’ENTRADES
Ofi cines d’atenció al ciu-

tadà. Horari: de 9 a 14 
h. de dilluns a diven-
dres, PIJ i establiments 
col·laboradors.

TELÈFON 
D’URGÈNCIES DURANT 
FIRA I FESTA MAJOR
Per qualsevol incidèn-
cia relacionada amb la 
circulació, neteja, etc. 
durant els dies de Fes-
ta Major podeu trucar 
al tel. 629 63 27 53

CIRCULACIÓ
L’Ajuntament demana 
a tots els veïns que no 
utilitzin vehicles durant 
els dies de Fira i Festa 
Major, especialment
pel nucli antic i el 
Portal, perquè tots 
puguem gaudir millor 
d’aquests espais i dels 
actes que s’hi desenvo-
lupin. Així,  ajudarem a 
facilitar l’organització 
de tots els actes i la 
neteja dels espais.

MÉS INFORMACIÓ
www.alcover.cat i el 
pregoner telemàtic.
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El Glorieta: any 1897

sortida d’emergència 
Els circuits dels rius ofe-

reixen paisatges exem-
plars per gaudir, boscos 

humits fets a mida per les pas-
sejades estiuenques, refugis de 
l’angoixa de la calor, entorns na-
turals amb ecosistemes propis i 
dinàmics,… tota una conjunció de 
sentits que ens fa visitants aliens, 
observadors externs d’una rique-
sa natural majestuosa. Però altres 
marques hi queden escampa-
des per les Valls on s’escolen els 
rius. L’aprofitament de la força de 
l’aigua, la cerca de l’energia que 
els rius dónen en un temps on 
aquesta no s’emmagatzemava 
ni es traslladava, deixa camins i 
rutes per on circulaven els mate-
rials i béns de producció que al 
capdemunt de les muntanyes es 
fabricaven. I allí, al costat dels rius 
queden imponents els edificis ins-
truïts especialment per recollir el 
que la natura regalava. 

Segons el llibre de Jordi Cáceres 
“La participació d’Alcover en la Ca-
talunya preindustroial: els molins 
paperers”, censos de comença-
ments del Segle XX, entre 1897 i 
el 1900 es confirma l’activitat de 
diferents molins a la Vila. El de 
Piroi, el molí de Güell, el molí de 
Tarrés, el molí del Groc, i el molí 
de Coll, molts d’ells havien estat 
paperers. Altres eren el molí de 
Batistó, el molinet de Batistó i el 
molí d’Alcover. 

I malgrat les anades i les vin-
gudes de l’economia i les difi-

cultats per mantenir qualsevol 
tipus d’empresa, els propietaris 
dels molins canviaven amb fre-
qüència el tipus de producció 
de les fàbriques i l’ús del molí. 
L’adapatació camaleònica a les 
demandes del mercat va fer 
que aquests molins s’utilitzessin 
des del S.XIV com a fargues per 
a la producció de ferro, per a la 
producció de draps de llana –la 
indústria dels paraires, amb una 
potent organització gremial en 
plena espelndor econòmica- du-
rant els Segles XVI i XVII que en-
sopegà finalment amb la com-
petència de les llanes franceses i 
el règim lliurecanvista que entrà 
amb la Pau dels Pirineus (1659); 
com a fàbriques tèxtils cap al 
darrer quart del S.XIX aprofitant 
l’ensopida i necessitada econo-
mia dels països europeus que 
van participar a la I Guerra Mun-
dial. Fent valer la ma d’obra fe-
menina dels pobles de La Riba, 
Valls-Picamoixons o Alcover. I 
fins i tot; destinats a moldre fari-
na o produïr paper, en diferents 
circunstàncies. Paper com el que 
es fabricava al molí Nou: paper 
d’estrassa, paper de barba, paper 
de fumar i paper timbrat per a 
notaries, entre d’altres. El paper 
de fumar era conegut com a 
paper de Sabadell, consumit pre-
ferentment a Reus i Tarragona 
mentre el que es feia a la Riba 
tenia els seus consumidors a Va-
lls. 
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