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“Per contrast amb la Festa Major que se celebrava uns dies després, la fi ra representava 

trobar-te tot un riu de persones de fora vila, provinents d’arreu del país i que venien 

atrets per l’esdeveniment  i per la trobada anual a l’ermita del Remei.

La Fira d’Alcover
(Records de la Fira del meu poble)

  | REMEI TELL ROSICH,
veïna d’Alcover

Entenem el mot fi ra com una exposició 
periòdica de feines, mostres de productes 
principalment manufacturats, bestiari, 
maquinària, que anualment es fa en algun poble 
o ciutat, amb la fi nalitat de donar a conèixer 
productes, singularitats, arts, etc. La fi ra 
d’Alcover, celebrada el 2n diumenge d’octubre, 
representava la primera festa després  del llarg 
estiu. No únicament això, sinó que era  el dia de 
tot l’any que venia més gent al poble. Els carrers 
s’omplien d’excursionistes, visitants de pobles 
veïns, persones d’edat, joves, venedors, fi raires...

Amb només un dia, s’hi observava un canvi 
radical. Per contrast amb la Festa Major que se 
celebrava uns dies després, la fi ra representava 
trobar-te tot un riu de persones de fora vila, 
provinents d’arreu del país i que venien atrets per 
l’esdeveniment  i per la trobada anual a l’ermita 
del Remei. En canvi, durant la Festa Major et 
podies trobar els alcoverencs residents en altres 
indrets que solien  retrobar-se amb la família i els 
amics.

Ja de bon matí apareixien de manera sobtada, 
en sec, multitud de persones que anaven pujant 
pel carrer del Rec, i que segurament coincidien 
amb l’arribada dels primers  trens (mitjà de 
transport que ha quedat relegat pel cotxe). 
Algunes d’aquestes persones s’aturaven a les 
diferents parades  que hi havia pels carrers de 
camí cap a l’església, però d´altres ho deixaven 
per més tard i anaven directes a l’ermita (que està 
bastant lluny, a veure la Mare de Déu del Remei). 
Tot el camí per arribar-hi  era un llarg passeig ple 
de curiositats i records, que molts feien any rere 
any. Alguns arribaven fi ns les fonts del Glorieta, 
el mas de Forès, o a la cova damunt de l’ermita, 
on havies de donar tres cops de cap a un lloc 
determinat perquè es complissin els desitjos. 
Cap al migdia hi havia la missa, a la qual jo no 
acostumava a faltar mai. Alguns d’aquests últims 
anys, a la missa a la Mare de Déu del Remei 
hi he cantat algunes peces com “l’Ave Maria” 
de Schubert o la pregària a la Mare de Déu 
del Remei, acompanyada a l’orgue pel també 
alcoverenc Josep Maria Gomis.

A casa nostra, que era al mig del poble i propera 
a la plaça Nova,  hi havia “la pasteleria”, un local 
comercial, modernista, amb motllures de fusta 
decorant les prestatgeries, armaris i aparadors. 
Quan arribava el dia havia d’estar tot a punt, 
amb ordre; els pastissos al seu lloc, les ampolles 
de cava a la nevera, les galetes i els caramels a 
la vista, i  els taulells  havien d’estar buits per 
atendre tothom que entrava a comprar.

La mare, amb el seu davantal blanc impecable, 
i amb l’entrada de la botiga ben endreçada amb 
l’olor matinera  d’una netedat atraient, ho tenia 
tot a punt per començar el llarg dia.

A fi nals de setembre ja  tenia el neguit de 
pensar quants fi raires vindrien aquell any, quantes 
parades hi hauria noves i quantes ja no tornarien. 
No cal dir que de petita el més atraient per a mi 
eren les parades de joguines. Es posaven a la 
Plaça  i arribaven, envoltats de molta expectació, 
el dia abans. Tota la jovenalla els observàvem  
amb gran inquietud per veure què portarien 
aquell any i les novetats que hi hauria. Quan 
començaven a obrir els tendals per deixar veure 
el gènere, tots els nens i nenes desfi làvem una, 
dues, tres i moltes vegades amb uns ulls que no 
ens cabien a la cara. Preguntàvem quant valia 
això i allò, comparàvem preus i esperàvem que 
arribés el vespre per comprar alguna cosa que ja 
sabíem que cauria dels padrins o dels pares.

També estava molt pendent de l’arribada i el 

muntatge de les atraccions, especialment “els 
cavallets” i els “cotxes de xoc”. 

Les botigues d’Alcover eren totes obertes, i els 
comerciants treien els productes més atraients al 
carrer. Des del Portal fi ns més amunt de l’església, 
i sobretot el carrer del Rec era ple de parades 
amb objectes per vendre. Recordo un senyor que 
sempre es posava als “quatre cantons”, que venia 
cinturons. Més avall n’hi havia un altre que venia 
escombres. Més amunt, cap a l’església hi havia 
una mena de camió que s’obria i que venia mantes 
i faixes. Molt a prop de casa hi havia gairebé cada 
any una parada de torrons d’Agramunt, rodonets, 
amb  aumetlles garrapinyades i altres delícies. 

Llavors, de petita, no entenia què feia aquella 
parada allí i com la gent comprava allò en lloc de 
joguines o fi txes per pujar als cotxes de xoc. Ara, 
amb l’edat entenc perfectament el perquè d’una 
parada amb els torrons més bons del nostre país. 
Mmmmmmmmmmm....

També a la plaça hi havia a la part de dalt, sota 
els porxos, alguns venedors de ganivets, tisores, 
llimes, i més coses.  M’explica el pare que a la 
part més alta acostumaven a posar-s’hi parades 
de bestiar. Als carrers més propers a l’estació, 
alguns anys s’hi posava una mostra de vehicles 
nous  i maquinària agrícola.

Un punt que ens atreia a la jovenalla era el 
Portal, amb totes les atraccions:  els “cotxes de 

xoc,” els cavallets, les parades de tir, la tómbola 
amb la veu microfònica de l’speaker de torn i més 
tard el tren de la bruixa. 

Tots aquests entreteniments ens els miràvem 
una mica de reüll perquè sabíem que l’endemà, 
el dilluns de la fi ra, que no hi hauria tanta gent, 
durarien més estona i hi podríem pujar més.

Ja més recentment, al Portal s’hi van posar  els 
monogràfi cs de les entitats i el comerç del poble i 
totes les atraccions van anar a parar a la part sud, 
més properes a l’estació. 

Més tard, quan es va convertir en la Fira 
de l’avellana, vaig descobrir la famosa orxata 
d’avellana a Alcover. Hi havia una exposició de 
pastissos sobre aquesta fruita seca, molt curiosa, 
conferències i  debats.

Una altra activitat molt interessant que 
intentava fer cada any era anar al Museu i també 
veure les exposicions que hi havia en una petita 
sala de la planta baixa. No em cansava mai 
d’entrar a ca Batistó. M’agradava moltíssim, 
cada dia hi trobava coses noves. Si venia el meu 
pare, l’Andreu de Fau li comentava coses sobre 
les monedes, ja que tots dos eren afeccionats 
a  aquest col·leccionisme. La plaça on hi ha el 
museu era un dels llocs on un es troba millor. 
Potser per la quantitat de racons antics que et 
trobes als voltants. El portal de la Saura tant  
esplèndid, la casa de Cosme Vidal, el mateix 

museu a la casa Batistó, el carrer de l’Índia i  més 
endavant l’església Vella.  Si aquest passeig no el 
podíem fer per la fi ra el fèiem, segur, durant  la 
Festa Major.

Cada any, i més darrerament, la fi ra ha anat 
evolucionant. Recordo unes vegades  amb 
trobades de gegants, altres amb castells, etc. 
Actualment els bandolers han aportat  una 
activitat innovadora i atrevida que, de ben segur, 
ens identifi carà des d’una altra perspectiva.  És 
un complement actiu i viu, contrastant amb la 
perdurable i ofi cialista fi ra d’atraccions que hi ha 
per tot arreu.

La Fira sempre ha estat l’obertura del poble 
a l’exterior, als pobles del voltant, als amics, als 
encuriosits de les coses noves i de les antigues 
que s’han de recordar. En aquest sentit això ha 
perdurat sempre i és el que m’agrada del meu 
poble, que continuadament ha volgut ser-hi, ha 
volgut renovar-se i destacar. Això és possible 
gràcies a l’entorn dels nostres carrers, les cases; 
les muntanyes que tenim a tocar, el niu de 
l’Àliga, les fonts del Glorieta, les ermites..., i 
com no, la Mare de Déu del Remei, la meva, que 
és la protagonista principal, tot i que ens mira 
molt discretament des del seu mirador preferit, 
envoltada de les seves  muntanyes rogenques.

Que tingueu una bona Fira i que gaudiu de tots 
els espectacles que la comissió ha organitzat!

“Les botigues d’Alcover eren totes obertes, i els comer-
ciants treien els productes més atraients al carrer. Des del 
Portal fi ns més amunt de l’església, i sobretot el carrer del 
Rec era ple de parades amb objectes per vendre”
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La meva Fira

  | VENTURA CAMPS, 
veí d’Alcover

M’han enredat perquè escrigui sobre la Fira. 
Tot el que vulgui, records, vivències, suggeren-
cies, recomanacions.... Sense cap guió establert,  
i amb l’espai que desitgi.

Tothom, quan fem aquest exercici, sobretot de 
la nostra infantesa, ens vénen a la memòria imat-
ges, personatges, racons del poble, espigolant en 
la nostra imaginació tot el que ens va agradar. De 
fet, sempre és el temps el que fa que aquests re-
cords tornin amb més força. 

La meva primera imatge sempre ha estat la 
fi ra de bestiar menut i gros darrere l’església, 
aquell bé de déu de garrins, mules, cabres... per 
mi sempre serà una referència de la Fira. Com 
també ho és l’inevitable camió, que a la plaça de 
l’església ens recordava l’arribada de l’hivern, i 
amb el seu assortiment de mantes i llençols, ens 
prevenia del seu rigor. Més avall, fi ns arribar a 
la plaça, la “geperudeta”, que ens oferia les se-
ves pomes ensucrades. Allí mateix les parades de 
joguines, i tot l’assortiment d’estris que podíem 
mirar i (molt poc) comprar. Però el que tothom 
desitjava, era arribar al portal. Allí, els “caballi-
tos” i els “cotxets” ens robaven el cor, quasi sem-
pre per mirar, i quan aconseguíem alguna fi txa 
per gaudir-ne, resultava que l’Agustí ens tenia 
mania i ho feia durar molt poc...

Sovint mirant fotografi es antigues (bé...no-
més uns quants anys), trobes detalls i instantànies 
oblidades... recordo estar  assegut damunt del ge-
noll del meu avi, amb 6-7 anys, aquell dia, allò va 
representar una  petita propina  per gastar-ho en 
alguna atracció... recordo...

Desconec per quin motiu sempre he preferit 
la Fira a la Festa major, tot i que la seva conti-
nuació en el calendari, connecta una amb l’altra. 
Potser, perquè la festa major la veia com massa 
institucional. Aquella desfi lada d’autoritats a la 
processó...era tot massa seriós.   

Incomprensiblement, massa sovint caiem en 
l’error de fer comparances sense necessitat, ens 
posem en un parany, i utilitzem aquelles expres-
sions de... Abans tot era més divertit.... Amb mol-
tes menys possibilitats ens ho passàvem millor... 
La participació era més espontània i amb total i 
desinteressada entrega..., i ens oblidem que l’edat 
sempre es un factor determinant per valorar-ho. 
Quan els anys comencen a caure sense parar, te-
nim la tendència a magnifi car tot l’anterior i de 
retruc minimitzar l’actual. La música... l’art... 
el cinema...i òbviament també les festes o fi res. 
Sempre he intentat ser molt curós amb això, crec 
que sovint la nostàlgia ens traeix i ens porta a fer 
comparacions mancades d’objectivitat.

Per posar un exemple molt personal,... recor-
do que la primera vegada que vaig escoltar una 
cançó dels Rollings o Beatles, va ser en una si-
mfonola immunda al bar de Ca Punxet, entre una 
barreja d’olors de pops i patates fregides, a mi em 
va semblar que ja mai més seria capaç d’escoltar 
res millor, però, clar, tenia 16 anys i pensava que 

tot el que en música s’havia fet anteriorment es-
tava superat. 

Tanmateix, en rebre una invitació a explicar 
batalletes, també comences a mirar-te al mirall, 
buscant l’explicació de per què t’han considerat 
ja una persona amb la sufi cient experiència per 
recordar històries, que tothom podria explicar. 
Vull creure que no es aquesta la raó, jejeje, l’ego 
personal, no només és habitual, sinó també legí-
tim.

Considero del tot encertat que la fi ra hagi 
buscat la defi nició actual, que la faci mes atrac-
tiva. La tria feta pel bandolerisme té moltes po-
tencialitats. Recorda un aspecte important de la 
nostra historia, tot fent pedagogia, i representant 
un reclam perquè els forasters hi vinguin, i els del 
poble s’hi quedin. No són invents tronats, sinó 
que estan relacionades amb les cròniques, potser 
oblidades i blasmades, però patrimoni comú a la 
fi . Magí Sunyer, utilitza una frase molt assenya-
da, sobre el bandolerisme, diu “Només lladres o 
alguna cosa més ?”.

Amb aquest esquema, m’atreveixo a suggerir 
algunes  propostes que podrien ser complementa-
ris i potser enriquidores de la Fira de bandolers. 

Es tracta d’explorar les circumstàncies, ma-
neres, entreteniments i estils predominants, con-
temporanis al bandolerisme. Ja sé que és aquest, 
precisament, l’embolcall que enllaça tota la fi ra, 
i per tant només són idees fetes amb la millor de 
les intencions. 

Per què no, presentar un recull de les músiques 
que als segles XVIII i XIX s’escoltaven, d’una 
part les que la  noblesa i/o l’església gaudien, en 
contraposició amb les que el poble fruïa?

O una mostra retrospectiva sobre l’art, tant el 
religiós com profà ?

Oferir Alcover com a seu d’un congrés sobre 
el bandolerisme? Potser es massa agosarat, pero 
reuneix totes les condicions i capital humà, per-
què així fos.

En defi nitiva, fomentar totes les iniciatives 
que poden emmirallar mes àmpliament la Fira.

Si bé és cert que proliferen arreu iniciatives 

semblants a la Fira, també ho és que a les nos-
tres contrades, i sobre el bandolerisme, ningú ho 
fa amb la plenitud i l’espectacularitat d’Alcover. 
Utilitzant les paraules de l’amic Magí Sunyer, 
gràcies a la Fira, podem estudiar la imatge del 
bandoler, no com un simple lladre de pas, sinó 
com un heroi positiu que, o bé robava als rics per 
donar als pobres, o bé lluitava com a patriota pels 
drets de la terra contra els abusos espanyols, o bé 
totes dues coses alhora. Que ens hagi arribat així, 
no vol dir que fos veritat, però ho fossin o no, 
aquestes caracteritzacions , a partir d’un moment, 
s’imposen en el mite del bandoler, i formen part 
de la nostra llegenda i patrimoni. 

Aquest és un petit resum, en primer lloc, d’una 
memòria, que he d’agrair que hagi pogut evocar, 
enllaçant amb els nous camins que la Fira està 
consolidant. Tant de bo que els menuts d’avui pu-
guin un dia, recordar amb nostàlgia i agraïment, 
aquesta part de la nostra historia, que malaurada-
ment, durant massa anys ha estat oblidada.

Tinguem tots molt bona fi ra.
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“Considero del tot encertat que la fi ra hagi buscat la defi nició actual, que la faci mes 
atractiva. La tria feta pel bandolerisme té moltes potencialitats. Recorda un aspecte im-
portant de la nostra historia, tot fent pedagogia, i representant un reclam perquè els fo-

rasters hi vinguin, i els del poble s’hi quedin. 
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Sóc fi ll d’Alcover però fa molts anys que no 
hi visc; tanmateix la Fira sempre ha estat un punt 
de retorn momentani a la vila. ¿Quina signifi ca-
ció té per a mi aquest encontre anual amb la gent 
i la festa?

La veritat és que s’hi barregen una bona colla 
de sentiments, records, imatges i sentors.

Com a prèvia i per fi xar l’origen i la fi nalitat 
d’aquesta festa em remeto a Joan Cavallé quan 
diu “La fi ra d’Alcover, des dels seus orígens que 
es remunten a l’Edat Mitjana, era una fi ra agrí-
cola i comercial que va anar canviant de data per 
adaptar-se a les necessitats de l’època”. Els meus 
primers records de la fi ra es deuen iniciar a co-
mençaments dels anys seixanta del segle passat. 
Per tant la meva memòria recorrerà uns quaranta 
anys ben bons. De la cita de Joan crec que encara 
puc salvar, quan em referiré als primers records, 
la part que concerneix al comerç. I, per força, hi 
he d’afegir dos elements: el lúdic centrat a la vila 
i el religiós al voltant del Remei. Tots tres, evi-
dentment, embolcallats pel gran marc de la festa.

Primerament la Fira ha tingut per a mi un va-
lor relacionat amb la terra. I quan dic terra em 
refereixo al conreu de la terra, a les activitats rela-
cionades amb les collites. Fira i Festa Major eren 
el colofó de l’activitat de la pagesia. La verema 
ja havia acabat. No cal dir la sega, enllestida en 
el juny ja llunyà. L’arreplegada de les ametlles es 
feia de pressa, a la primeria de setembre, mentre 
esperàvem que les avellanes caiguessin per po-
der fer la primera plegada. Per la Fira, la collita 
d’avellanes ja havia passat el seu fort. Acabada 
la primera plegada, es començava la segona que 
podia escaure’s als volts de la primera quinzena 
d’octubre. Tot depenia de la collita que hi hagués 
hagut aquell any. I després quedava l’espigolar, 
aquell anar ajovat amb un tany d’avellaner a 
la mà per fer córrer la fullaraca i apartar el tall 
d’herba tendra de tardor amarada, al matí, per 
la rosada; i aquella senalla d’espart que tenies al 
davant i que no hi havia manera que s’omplís. 
És clar que encara quedaven dues collites de con-
sideració: l’oliva i la garrofa que s’encavalcaven 
entre la tardor i el començament de l’hivern. 

Dat i beneït, però, el segon diumenge 

d’octubre ja hi havia ganes de fer festa i, sobretot, 
de fi rar-se. I aquí hi havia el doble vessant festiu. 
Un, l’estrictament lúdic, centrat al Portal amb la 
tríade permanent: els cavallets, les parades de tir 
i els cotxes de xoc. I l’altre eren les parades de 
joguines que hi havia a la plaça de la Vila. To-
tes atapeïdes dels objectes somiats pels nens i les 
nenes i allí els padrins pagaven el tribut noble de 
fi rar els afi llats. A la mateixa plaça, i sota els por-
xos de la Casa de la Vila, s’hi instal·laven parades 
d’eines del defora: estisores de podar, aixades, 
xapos, xapolines, podalls, falçs, volants, aixado-
ns, graupes, àrpies, forques... Instruments que, 
en molts casos, s’havien de comprar fora vila, a 
Valls o a Reus. Aquesta era, doncs, una bona oca-
sió per fer-ne el proveïment adequat. I aquí cal 
remarcar el valor comercial de la fi ra.

Se’m presenta com una ombra l’activitat que 
es realitzava a la Garriga, darrere l’Església Nova, 
a la banda d’amunt de la carretera de Mont-ral. 
Aleshores era un lloc despoblat les úniques cons-
truccions del qual eren corrals, fets de paret de 
tàpia coberts amb teulades de dos vessants, per 
guardar ramats. Doncs bé, allí s’hi celebrava una 
veritable concentració de bens i, si no recordo 
malament, també d’animals de peu rodó: mules, 
matxos, someres, rucs i algun cavall. Tot amb la 
fi nalitat de proveir pastors i pagesos dels animals 
que fessin falta per engrossir o refer els ramats, 
o per treballar el camp i estirar els carros. El co-
merç, doncs, hi era viu.

És clar que no em deixo la part religiosa de la 
festa. L’anada a l’ermita del Remei era una de les 
activitats amb gran participació popular. El diu-
menge de la Fira era per als alcoverencs, i el di-
lluns per als vilatans del Milà, la Masó i el Roure-
ll. Es veu que els fi dels d’aquests tres pobles, en 
temps de secada, van fer pregràries a la Mare de 
Déu del Remei per aconseguir la pluja i d’aquí ve 
la tradició de pujar al Remei per la Fira. A casa, 
com que teníem molta parentela a la Masó, el di-
lluns de la Fira era un dia especial perquè vèiem 
uns parents que d’altra manera seria difícil que hi 
poguésim tenir contacte. Tots feien cap a casa i, 
els més joves, deixaven les bicicletes que havien 
fet servir de mitjà de transport a l’entrada.

L’anada al Remei era tota una aventura. Hi 
anàvem a peu, sense cantimplores ni gorres ni 
res. Quan érem a la font de la Puça ben just si 
ens fèiem passar la set amb la mica d’aigua que 
rajava. Després agafàvem la drecera que ens es-
talviava passar per damunt el pont del barranc de 
la font de l’Olm i el travessàvem, cosa que volia 
dir que havíem de baixar i després enfi lar-nos per 
unes pedres de saldó per arribar altre cop dalt la 
carretera. ¿Vols dir que hi guanyàvem res passant 
per aquell viarany estret amb fort pendent rellis-
cós de baixada i de pujada? Aleshores érem ca-
nalla i encara no sabíem que el bon camí és dre-
cera! Quan arribàvem a l’ermita sí que ens fèiem 
passar la set tot bevent aigua de la font. La plaça 
era molt més petita del que és ara, i a un extrem, 
al costat de la carretera sense enquitranar que se-
guia cap al mas de Forès i de Mont-ravà i enllà 
enllà al Niu de l’Àguila, a les Fonts de Glorieta 
i a Mont-ral,  hi havia una petita glorieta un bon 
tros rònega. A dalt de l’ermita, després de l’ofi ci 
religiós, tot era una aventura. La més preuada 
era pujar a la cova dels Tres Trucs. Ens enfi -
làvem muntanya amunt. Semblava llunyíssima, 
la cova. Ara de gran m’adono que tot plegat són 
deu minuts. Tot ho tenim tan mitifi cat... La cova 
és una balma on diuen que un pastor hi trobà la 
imatge de la Mare de Déu. I és clar, una imatge 
trobada necessita un santuari. I per bastir-lo van 
determinar de llençar una pedra muntanya avall 
i que el construirien allí on la pedra s’aturés. I es 
veu que es devia deturar on ara hi ha l’ermita, en 
un repeu de la muntanya. Al costat de la balma 
on els pastors hi arreceraven els ramats en temps 
de tempesta o l’aixoplugaven a la nit, hi ha una 
cova petita, a mig aire, t’hi has d’enfi lar per en-
trar-hi. Hi ha un clot arrodonit, a dalt al sostre, 
producte dels cops de cap que la gent -sobretot 
quitxalla i jovenalla- s’hi dóna amb la pretensió 
de curar el mal de cap de per vida. Se n’hi havien 
de donar tres de cops; d’aquí ve el nom dels Tres 
Trucs. La veritat és que se n’hi han donat molts, 
de cops de cap, a les envistes del clot que s’hi ha 

fet. Més coses eren les passejades al mas de Forès 
i de Mont-ravà. Un aspecte que sempre m’havia 
cridat l’atenció eren les plataformes penjades de 
cables, arran de carretera, que s’enfi laven fi ns al 
peu de les pedreres. I les feien servir per baixar 
el saldó. Encara les recordo i recordo haver vist 
munts de peces de saldó ben treballades que es-
peraven que el camió les passés a recollir. Quan 
s’acabava la jornada del Remei, la tornada es feia 
a peu i, seguint l’adagi “avall que fa baixada”, 
amb un salt ja érem a baix al poble.

Tot aquest feix de records, per força parcials i 
per força edulcorats pel pas del temps, represen-
ten un primer estadi de la vivència de la Fira.

Més cap aquí, les transformacions socials i 
econòmiques dibuixen una nova fesomia de la 
festa. Els ramats d’animals desapareixen perquè 
la ramaderia perd importància i perquè els ani-
mals de peu rodó són substituïts paulatinament 
per tractors i motocultors. La Garriga, doncs 
deixa de ser un dels centres cab-dals de la Fira. Un 
nou espai pren volada, és el passeig de l’Estació 
on s’hi exhibeix maquinària agrícola: tractors de 
marques i mides diferents, motocultors, bótes 
d’ensulfatar. Arreus mecànics com freses i culti-
vadors. Potser fi ns i tot recol·lectores i màquines 
per adobar i sembrar. I més ençà s’hi exposaven 
cotxes utilitaris. Mentrestant la festa religiosa i la 
lúdica es mantenien en unes constants perennes. 

Els temps canvien. La vila d’Alcover, 
d’empremta rural i menestral, es transforma ra-
dicalment. El pes de la pagesia minva. Ara no 
n’hi ha prou a disposar de quatre o cinc trossos 
de terra, de secà i d’horta, escampats pel terme 
per mantenir l’economia familiar. Els preus dels 
fruits es mantenen o baixen. La maquinària, els 
adobs, els productes químics per tractar els arbres 
o per mantenir l’herba a ratlla són cars i abundo-
sos. Les necessitats socials de cultura, ensenya-
ment i oci han fet forat dins l’economia familiar. 
Ara, si et vols mantenir com a pagès, has de “por-
tar mig terme”; expressió que vol dir que un sol 
home ha de conrear molta terra amb maquinària 

| JESÚS FIGUERAS, veí d’Alcover

“Els temps canvien. La vila d’Alcover, 
d’empremta rural i menestral, es transforma 

radicalment. El pes de la pagesia minva. Ara no 
n’hi ha prou a disposar de quatre o cinc trossos 
de terra, de secà i d’horta, escampats pel terme 
per mantenir l’economia familiar. Els preus dels 
fruits es mantenen o baixen. La maquinària, els 
adobs, els productes químics per tractar els ar-
bres o per mantenir l’herba a ratlla són cars i 

abundosos”

La Fira
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efi caç. Tot aquest estat de coses ha repercutit en 
un dels conreus tradicionals i més simbòlics del 
poble: l’avellana. 

Recordo que quan la plegàvem amb el siste-
ma més tradicional d’agafar-les una a una, ajo-
vats tot el sant dia sota les rengles d’avellaners, 
tota una colla de gent -germans i plegadors llo-
gats a tant per cent del pes collit-, recordo, doncs, 
que si te’n deixaves alguna et recitaven la canta-
rella que les avellanes eren les sabates i la roba, 
és a dir que s’havien d’arreplegar totes, que no 
te’n podies deixar cap. Una bella metàfora que 
donava més importància al fruit que no pas al 
diner. En aquesta línia de pensament, la collita 
d’avellanes no es venia de seguida. Es guarda-
va a les esgolfes de casa i s’esperava que el preu 
s’apugés. I es venia una part de la collita quan es 
necessitaven els diners: per fer una millora a casa 
o al defora; per comprar eines, per pagar estudis... 
El resultat era previsible: l’avellana amb el pas 
del temps s’asseca, es migra i perd pes; n’hi ha 
que es podreix i n’hi ha que es torna rància. A 
l’hora, doncs de vendre, les mermes feien que el 
negoci no fos tan rodó com si s’hagués venut al 
temps de l’arreplegar. Ja ho diu la vox populi: si 
vens després de la collita al cap de deu anys en 
guanyes una. 

El descens del preu de l’avellana i l’augment 
dels productes per al seu conreu fa que aquest en-
tri en crisi. Per donar resposta a aquest fet, la Fira 
d’Alcover va donar un tomb i es convertí amb la 
Fira de l’Avellana amb la voluntat de promoure 

el consum d’aquest producte paradigmàtic. El 
Portal es convertí en el centre d’aquest nou repte. 
Davant del Cercle d’Amics i a la plaça davant del 
bar del Colomí i de cal Fornet, sota el gran plàtan 
que abans aixoplugava la bàscula municipal, s’hi 
instal·laren les parades de productes ben variats 
elaborats amb avellanes. Des de guirlatxe fi ns a 
gelats passant per pastissos s’exposaven per al 
tast i la compra dels que afl uïen a la fi ra. Abans 
he esmentat que el Portal era el centre lúdic. En 
aquests moments deixa de ser-ho i es trasllada 
en el  descampat situat entre les cases de darre-
re de la carretera de Reus i les Cases Noves. És 
un espai gran i desembarassat que acull munió 
d’atraccions per complaure petits i grans. Ara la 
tríade de què parlava al començament -cavallets, 
parades de tir i cotxes de xoc-  s’ha multiplicat: 
trenets, petites muntanyes russes, el tren de la 
bruixa,  la granota, llits elàstics, pescar ànecs, 
últimament s’hi han afegit el toros mecànics -de 
mida gran i de petita- que amb sotracs continuats 
fan caure els genets poc destres... i altres atraccio-
ns que no recordo o que no sé descriure. A redós 
de l’església Vella també s’hi havien instal·lat 
atraccions per als més menuts com trenets que 
corrien a peu pla o un petit ramat de ponis per fer 
passejades pels carrers de l’entorn. L’espai s’ha 

utilitzat així mateix per fer espectacles de petit 
format com és ara concerts.

Per cloure aquesta crònica basada en un enfi -
lall de records per força parcials i que en alguns 
casos s’aguanten amb pitges, faré cap a la Fira 
actual. El poble creix, l’espai lúdic esmentat fa 
poc és ocupat per cases carrers i la nova plaça 
de Lluís Companys. Així, doncs, les atraccions 
alcen el vol i s’instal·len en l’aparcament muni-
cipal situat darrere la piscina del Cercle d’Amics, 
davant el mas de l’Arcís. La Fira de l’Avellana 
decau. Els baixos preus crònics i la minva dels 
pagesos fa que el seu conreu faci la viu-viu i que 
es mantigui com un cultiu més al costat dels tra-
dicionals com l’oliver, l’ametller i el garrofer, a 
part de les verdures i fruites per al cosum domès-
tic, bàsicament. El tomb que es dóna és ben signi-
fi catiu. Els últims anys, la Fira s’ha rebatejat. Ara 
és la dels Bandolers. S’ha volgut donar un caire 
més d’espectacle. Part de la vila vella esdevé 
l’escenari de les evolucions d’aquests personat-
ges que volen evocar les bandositats existents al 
poble des del segle XVI, als inicis de l’època mo-
derna. La plaça Nova, la Vella, el carrer Major, la 
plaça de l’Església Vella s’omplen de les passe-
jades, coredisses i parlaments dels bandolers. La 
gent s’hi aplega al voltant seguint la tradició del 

“La Fira ha tingut per a mi un 

valor relacionat amb la terra. I 

quan dic terra em refereixo al 

conreu de la terra, a les activitats 

relacionades amb les collites. Fira 

i Festa Major eren el colofó de 

l’activitat de la pagesia.

teatre d’arrel més popular. A redós d’aquest mo-
tiu s’hi congreguen mostres d’ofi cis tradicionals, 
parades de productes alimentaris i d’artesania. 

Aquest ràpid repàs basat en una memòria 
sempre traïdora vol incloure l’encontre amb la 
gent. El retrobament amb la família més propera 
i amb els parents estreny els llaços de pertinença 
a un poble. Fer petar la xerrada amb amics i cone-
guts referma els vincles amb l’ancestre. El fet de 
pujar amb la família a la Fira aporta una dimensió 
nova als que ens hem acostumat a viure a la ciutat. 
Sobretot als fi lls que, en un medi urbà, quan són 
jovenets, necessiten de l’acompanyament dels 
grans per poder evolucionar per la ciutat. La rela-
ció amb els cosins, oncles, ties i padrins eixampla 
l’horitzó de les unitats familiars de tres o quatre 
elements; poder jugar al carrer, anar d’una casa a 
l’altra amb tranquil·litat sense la vigilància d’un 
adult dóna una nova dimensió a unes persones 
que encara que no siguin fi lls de la vila sí que en 
tenen orígens.

Cloc el cercle. Fira: memòria i actualitat. Pujar 
a Alcover per la Fira o Festa Major és un plaer-
obligació. Aquests dies l’agenda ja està marcada. 
No hi ha una altra destinació. És la constatació 
que ets d’un poble que mira d’actualitzar les se-
ves festes a remolc dels canvis imparables.

“La Fira de l’Avellana decau. 

Els baixos preus crònics i la minva 

dels pagesos fa que el seu conreu 

faci la viu-viu i que es manti-

gui com un cultiu més al costat 

dels tradicionals com l’oliver, 

l’ametller i el garrofer, a part de 

les verdures i fruites per al consum 

domèstic, bàsicament. 
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Rosita negra, i amb avellana d’Alcover
12 grams d’avellanes és el que necessita cada ampolla de la 

nova varietat de cervesa negra de Rosita. L’empresa alcoverenca 
Cerveses La Gardénia, productora de la Rosita, ubicada al polígon 
Roques Roges ens presenta aquesta novetat per Fira de Bandolers. 
Just fa un any, va presentar al mercat la cervesa artesanal ‘Rosita’ 
que enguany ha viscut el naixement d’una germana.

Es tracta d’una cervesa negra feta amb dos tipus de civada i una 
bona dosi d’avellanes. La primera edició ha estat de poc més de  
4.000 ampolles, per a les quals han calgut uns 50 quilos d’avellanes 
autòctones. 

Amb la mateixa maquinària amb què elaboren la cervesa rossa 
i amb essència d’avellana, Cerveses La Gardènia presenta un pro-
ducte diferenciat al mercat i suportat en un dels valors gastronò-
mics i agrícoles de casa nostra. Per la producció d’aquesta variant, 
han fet el què qualifi quen com “una gran infusió“ d’avellana. 

Primer s’havia plantejat l’opció de barrejar-hi pasta d’avellana, 
però l’oli resultant impedia obtenir una mescla homogènia. És per 
això que l’empresa va optar per fer literalment una infusió de totes 
les avellanes torrades i trossejades, i amb el líquid obtingut s’ha 
elaborat aquesta primera tirada. 

Per tal de presentar aquest nou producte en societat, La Rosi-
ta estarà present a l’espai “Menjar i beure“ del Portal per tal que 
l’essència d’avellana pugui ser tastada amb tranquil·litat i acom-
panyada d’altres productes gastronòmics. 

“Considero del tot encertat que la fi ra hagi buscat la defi nició actual, que la faci 
mes atractiva. La tria feta pel bandolerisme té moltes potencialitats. Recorda 

un aspecte important de la nostra historia, tot fent pedagogia, i representant un 
reclam perquè els forasters hi vinguin, i els del poble s’hi quedin. 

“12 grams d’avellanes és el 

que necessita cada ampolla de la 

nova varietat de cervesa negra 

de Rosita. L’empresa alcoveren-

ca Cerveses La Gardénia ens 

presenta aquesta novetat per 

Fira de Bandolers”
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Cavallé Busquets
FINA 

‘Viure, veure i sentir la Fira

Un dels actes de la passada edició de la Fira va ser la taula rodona “Viure, veure i sentir la Fira“. Hi van participar 

Fina Cavallé Busquets, Jordi Roca Gomis, Josep Maria Roig i Rosich, Martí Yebras Cañellas, Pere Madurell Ferré. 

Sergi Franch Segarrès, director d’Alcover Ràdio, moderà la tertúlia. 

De manera puntual, s’inicia l’acte  
amb una breu presentació dels ob-
jectius de l’organització en convo-
car un acte d’aquest tipus: escoltar 
diferents veus per deixar manifestes 
les opinions sobre la Fira de Bando-
lers, acostar-se a les propostes per 
millorar aquesta iniciativa i donar 
joc als assistents i públic en general 
per exposar la seva opinió. La pri-
mera qüestió va en el sentit de saber 
si satisfà el model actual de Fira. 
Jordi.- Contestaré amb matisos: dir si 
ens agrada o no ens agrada crec que 
és una mica radical. Suposo que el 
plantejament sí que pot agradar o no 
però s´ha d’analitzar si la proposta tro-
ba el que persegueix o no, perquè com 
a Fira de Bandolers, jo crec que els 
bandolers és  un motiu que s’ha agafat, 
no té perquè ser ni millor ni pitjor que 
un altre, o com es va agafar la Mare 
de Déu del Remei en un altre temps, 
o s’hagués pogut prendre com a mo-
tiu les Muntanyes de Prades, etcètera. 
En el moment que s’agafa aquest leit-
motive crec que s’ha de tirar endavant 
i s’ha de plantejar què perseguim a 
l’hora de plantejar el fet de la fi ra en sí, 
què volem fer.
La Fira era abans l’intercanvi de pro-
ductes comercials amb gent que venia 
de fora, així  esdevenia una festa, ara  
ha deixat de ser això i potser el què es 
vol vendre en aquest cas no són pro-
ductes, sinó transformar el poble en 
un producte, entre cometes “turístic”, 
es vol vendre el que és el poble a fora, 
ensenyar-lo. Com ho fem? doncs en 
aquest cas fent servir els bandolers, 
ho aconseguim? aquesta crec que és la 
pregunta que s’ha de fer, no dir si ens 
agrada o no ens agrada la fi ra. Aconse-
guim fer això que ens hem plantejat?, 
si es que sí doncs potser la Fira sí que 
ens agrada, si és que no què hauríem 
de millorar per tal que això es produís, 
què en penseu?
Josep M.- Seguint amb la pregunta i 
abans que me’n faci una altra, jo diria 
que amb la Fira hi ha dues qüestions, 
una és si ens agrada i l’altra si és útil. 
Les fi res normalment serveixen per fer 
diners o han servit per fer diners, lla-
vors això ho haurien de contestar els 
comerciants si és que veritablement 
serveix ara per fer diners com abans es 
feia d’altra manera.
Si ens agrada?, home d’entrada sí, però 
ha de ser un sí matisat si no sembla que 
facis la pilota. Per tant, jo penso que 
és una bona idea i que també serveix 
per fer diners. Penso que recuperar la 
tradició amb la història dels bandolers, 
a mi particularment em satisfà que 
s’agafi  un temps històric sí, però jo hi 
afegiria el primer però. 
Martí.- Jo crec que la Fira està a mig 
camí entre el que era tradicionalment 
i el plantejament d’avui. La Fira és 
el temps on gent de fora t’ha vingut 

a vendre coses a tu,  poques vegades 
la gent del poble ha utilitzat la fi ra per 
vendre ells. Eren gent que et venia a 
vendre animals, útils per treballar, et-
cètera. Per tant aquí hi ha un canvi cul-
tural brutal, els canvis culturals triguen 
a assolir-se. 
Tenim dos plantejaments: fer que la 
Fira sigui un apèndix de la Festa Ma-
jor i per tant un allargament, o utilit-
zem la fi ra per donar-nos a conèixer a 
l’exterior, per donar a conèixer el po-
ble. Hem de provocar un canvi dintre 
la gent, costa perquè no s’ha fet mai, la 
gent mai ha participat a la fi ra, mai ha 
venut coses a la fi ra, per tant ara hem 
de provocar que això succeeixi.
Poc a poc, crec que la Fira agrada en 
el sentit que atrau gent i ara cal que 
s’impliqui. Però això és complicat, no 
és fàcil.

I en la qüestió que ha plantejat el 
Josep M. dels actors que partici-
pen i estan implicats en les accions 
teatrals? és possible trobar aquesta 
participació almenys en aquest sen-
tit?
Jordi.- En aquest sentit corroboro que 
és difícil, perquè fi ns i tot crec que és 
difícil no només fer participar la gent 
com a actor, sinó que fer-la participar 
passivament com a públic. Crec que 
el primer pas seria aquest, s’està co-
mençant a aconseguir la participació 
de públic però amb comptagotes. Als 
actors caldria plantejar-los -no que es 
vesteixin i es transformin en actors- 
sinó que s’impliquin amb el públic 
i juguin amb ell, però sempre hi ha 
aquesta barrera de la barreja actor-
públic i no hi ha aquesta participació 
passiva. 

Josep M.- Voldria recollir dues coses 
que s’han dit. Una sobre el circuit: una 
de les coses que m’agrada de la Fira 
de Bandolers i que penso que es pot 
millorar és precisament aprofi tar el 
nucli antic que tenim, un poble vell re-
lativament ben o mal conservat -això 
depèn d’opinions- però penso que la 
localització dins del poble de la Fira 
de Bandolers es fa ben feta, es podria 
fer fi ns i tot millor perquè tenim uns 
racons i indrets molt bonics i per tant 
revitalitzar-los i fi ns i tot aprofi tar per-
què amb l’excusa de la Fira siguin més 
presentables.
I després una cosa que deia el Pere i 
que forma part dels records perso-
nals, les fi res tradicionalment havien 
de durar més d’un dia, històricament 
ara aquí a Alcover per una sèrie de 
circumstàncies s’ha reduït pràctica-

ment al diumenge, per un cantó està 
bé però en tot cas ja no seria fi ra, però 
tots compartireu aquell gran “trauma” 
que la fi ra per a la gent del poble era 
el dilluns i per tant t’havies d’esperar 
a tenir la joguina el dilluns amb la por 
de si s’acaba, si no tindràs temps per 
jugar, era més barata. Els forasters la 
compraven el diumenge i tu la tenies 
prohibida fi ns el dilluns, per tant  per 
un cantó malament que s’hagi eliminat 
el dilluns perquè tens un dia menys de 
festa però ara la joguina ja es pot tenir 
el diumenge.  
Josep M.- Insisteixo: l’objectiu d’una 
fi ra ha de ser fer negoci, no crec que 
calgui canviar   l’objectiu de la fi ra, 
el que passa és que si abans el nego-
ci es feia comprant i venent ara es fa 
mitjançant  una activitat nova que no 
és tant visible però que produeix més 

benefi cis, i així s’ha descobert, és a dir, 
ara el benefi ci el tenen a través del tu-
risme i per tant cal buscar excuses per-
què la gent vingui i consumeixi, que 
vagi als restaurants, i per tant ara la uti-
litat econòmica per dir-ho així es pre-
tén tenir a través d’atraure el turisme. 
Per tant aquest principi no ha canviat, 
ara farem els diners amb el turisme.
Fixeu-vos que està de moda 
l’alimentació i tothom agafa un viatge 
no per veure monuments, sinó per anar 
a tastar nous plats i nous aliments, i si 
agafeu una guia turística les primeres 
planes són de menjars. A Alcover això 

fi ra, hi ha la proposta gastronòmica 
de les galetes bandoleres, després 
sorgeix la proposta als restaurants 
dels Bandolers a taula, això en tot 
cas haurien de ser els restauradors 
els que diguessin com els va, però sí 
que des del punt de vista de fruir al 
carrer o d’activitat que tothom pot 
assenyalar en el calendari familiar 
és el sopar a la plaça, el tast de ban-
dolers, una acció multitudinària que 
s’ha marcat com una tradició del 
programa...
Pere.- Hi ha un altre element impres-
cindible que és la cursa d’ornis que és 
una cosa festiva però que no devíem 
ser els primers, tinc entès que hi ha 
algun entusiasta que ja ho ha exportat 
cap a algun altre poble, per tant com 
a element de participació em sembla 
fantàstic i pel que comentàveu abans 
que caldrien més actors del poble per 
fer aquestes coses doncs sí que fora 
bonic fi ns i tot que segurament tindria 
més èxit, perquè ja sabem què passa 
quan fan teatre els del poble que es 
garanteix el ple, però hi ha l’element 
vergonya. Potser és una cosa difícil de 
trobar-hi un remei per passar de qua-
tre d’aquest any a vuit. Segur que deu 
generar una quantitat de feina terrible i 
de convèncer gent que es decideixin i 
aconseguir que no es facin enrere.
Aquesta Fira té possibilitats o té 
perspectiva per tenir a llarg termini 
interès, atractiu i oportunitat obrint-
se en l’espai cultural per plantejar 
com eren els ofi cis, la gastronomia, 
l’economia, el turisme dins les Mun-
tanyes de Prades?
Jordi.- Crec com deia al comença-
ment que s’ha agafat un leit-motive, 
molt lícit, que també hagués pogut 
ser un altre i que hagués pogut ser les 
Muntanyes de Prades en general. Que 
siguin els bandolers d’acord i enda-
vant, però això no ens ha de limitar 
de cara que puguin haver altres coses. 
Amb això podria apuntar quan par-
làveu de les activitats i el plantejament 
de la Fira si el que interessa i el que es 
vol fer, deixo la pregunta sobre la tau-
la. Una sèrie d’activitats que formin un 
tot com una història contínua o  crear 
vàries activitats en les que entrarien 
Muntanyes de Prades o d’altres temes 
i fer-ho com una fi ra a la carta, sempre 
amb el teló de fons de la Fira de Ban-
dolers. Crec que sí que hi té lloc. 
Fina.- A la Fira, hi tenen lloc molts 
aspectes, o molts programes i molts 
àmbits, però tampoc no es pot oblidar 
els recursos que hi ha i el que costa en-
gegar les activitats, és a dir, l’important 
és sumar, no és ara la Fira de bando-
lers o les Muntanyes de Prades, és on 

s’ha provat i s’ha deixat córrer, és a dir, 
gelat d’avellana, orxata d’avellana... 
La gastronomia és important, penso 
que és una via que es va encetar, fi ns 
i tot hi havia concursos de pastissos!; 
s’ha deixat i penso que encara en el 
món actual la gastronomia té una gran 
importància, per tant menjar, turisme, 
etcètera...són mitjans per fer diners.
És veritat que hem hagut de canviar 
de plantejament i aleshores podríem 
enriquir-ho. Sumem altres objectius 
culturals que està molt bé, ja que hem 
agafat com excusa la dels bandolers. 
Procurem llavors informar, interessar-

nos per la nostra història i a través del 
coneixement del nostre patrimoni pro-
curem refer-lo, reconstruir-lo i recupe-
rar-lo... això són una pila d’objectius 
que em sembla que es tenen al co-
mençament i que ens els hauríem de 
plantejar seriosament.  
Però tots aquests elements que 
apuntava el Josep M. han de ser 
entesos per la comunitat, tothom 
ho ha d’entendre i s’hi ha de sentir 
identifi cat...
Martí.- Crec que hi ha un sector clau 
que es pot analitzar fàcilment perquè 
es pot entendre ràpidament -que en el 

futur van amb ell aquests canvis- i que 
és el sector comercial. És a dir, si la fi ra 
té el propòsit de fer diners i fer activitat 
econòmica, el que no s’entén és que el 
dissabte i  diumenge de fi ra les boti-
gues estiguin tancades. Haurien de fer 
peles per la fi ra, ja dic que és un canvi 
difícil perquè estem trencant xips, es-
tàvem acostumats a ser passius i estem 
demanant que se sigui actiu, un primer 
canvi pot ser aquest.  
A partir de la segona edició de la 

‘
Com a espectadora la Fira personalment 
m’agrada molt. Com a element de partici-
pació, de trobar-te la gent, de comunicació, 
de poder veure els amics; és a dir, com a 
element de cohesió social. Després, buscar 
l’eix temàtic amb el que es desenvolupa, en 
aquest cas la Fira d’Alcover ja és una aposta 
de l’ajuntament en el sentit de plantejar-se 
quin objectiu perseguim en aquesta Fira. Si 
l’aposta és com a projecció turística, crec que 
la Fira de Bandolers sí que funciona i que en 
aquests cinc anys -tot i que és una fi ra jove- 
ha avançat moltíssim del primer any, cada 
any ha anat millorant accions i introduint pro-
grames nous i crec que això és de valorar.

La idea és bona, una manera de poder demostrar que Alcover té tra-
dicions que podem exportar i vendre amb el bon sentit de la paraula, 
però almenys els anys que jo he estat aquí he vist que la representa-
ció de la tradició dels bandolers la fan actors i gent vinguda de fora. 
Aleshores jo diria que potser ja és hora que comencem a aprendre’n 
nosaltres mateixos i que aquesta representació la faci gent d’Alcover, 
perquè sinó es corre el perill que la gent se n’allunyi  i no s’impliqui 
plenament, que sigui un espectacle de carrer però que no ho consi-
deri prou nostre. Com que és nostre, com que ho podem fer, fem-ho 
gent d’aquí a Alcover i ens hi sentirem més implicats tots plegats.

Per altra banda, la tria dels bandolers evidentment em satisfà molt. 
La gent que va contra l’ordre establert em fa molt feliç i per tant uns 
bandolers que a més a més a Alcover n’ha tingut i d’importància és 
positiu. 

Si ens centrem en la fi ra 
com a maquinària per 
conèixer el poble i per 
encertar Alcover dins del 
context turístic o comer-
cial del camp hi ha un 
element que s’està tocat 
ben poc que és  conco-
mitant i té connexi-ons 
amb l’actual fi ra, que és 
donar a conèixer el nostre 
potencial de  turisme rural, 
la nostra inserció dins de 
les Muntanyes de Prades, 
això té connexions amb 
el bandolerisme i implica 

fer un altre tipus d’activitats 
que ara no estem fent o bé 
les fem amb molt poc soroll, 
com serien les caminades o 
les curses de BTT que estan 
dins del programa de la fi ra. 
A mi em falta que es vegi la 
fi ra d’Alcover com un fòrum 
on es discuteixin o debatin 
els problemes del futur parc 
de les muntanyes o sobre 
turisme rural, etcètera. Anar 
a  buscar aquest tipus de 
debats, xerrades, conferèn-
cies és una proposta que pot 
oferir la fi ra. Roig i Rosich

JOSEP MARIA 
Yebras Cañellas
MARTÍ 

‘
LES ACCIONS TEATRALS

i LA PARTICIPACIÓ DELS ACTORS LOCALS

MARTÍ YEBRAS
“És difícil perquè de coses se’n fan moltes. No és una cosa que no es 
treballi però el problema és que la gent ho vulgui fer i hi ha una mena de 
por al ridícul, a l’hora de fi car-te al carrer. Probablement haurem de bus-
car quina és la manera de vèncer tot això. Jo ho he provat i m’ho passo 
molt bé, és una manera més de divertir-te.”

JORDI ROCA
“Caldria intentar aconseguir-ho. Com? doncs no ho sé ben bé, suposo que hi hau-
ria maneres que ja es fan com crear rutes més marcades, ara passaran per aquí o 
per allà. Potser estar-se en un lloc més concret on hi hagi  pas de gent, no fer-ho 
per exemple sempre a la plaça Cosme Vidal o a la plaça Robert sinó per què no 
posar-se al mig de les atraccions i muntar-ne alguna per allí, crec que el primer 
pas hauria de ser aquest a l’hora de fer participar la gent.”

FINA CAVALLÉ
“Per mi la fi ra comença el divendres al vespre quan arriben els bandolers i crec 

que si l’aposta és aquest eix temàtic, 
els programes i les activitats noves 
que es puguin anar desenvolupant 
haurien d’anar reforçant aquest eix, 
i crec que és molt important com 
s’ha comentat del rigor històric, si 
naltros ens basem en un fet històric 
o en una època històrica a banda 
de la part lúdica i festiva que està 
molt bé, s’hauria de reforçar el 
coneixement d’aquella època no 
només amb xerrades o conferències 
sinó amb recreaci-ons teatrals de 
diversos aspectes, sigui en educació 
o el paper de la dona, o com es va 
fer ahir al museu que hi va haver el 
concert i la presència del personatge 
de la casa de Ca Batistó.
Tots aquests petits programes que 

van sorgint any rere any crec que  van donant valor a la fi ra i al municipi, 
amb les accions de carrer a diferents places del poble. És posar en valor 
un escenari natural que ja tenim i que hauríem d’anar descobrint i man-
tenint i si el que volem és potenciar el bandolerisme crec que s’hauria de 
reforçar la base històrica que hi ha.”

JOSEP MARIA ROIG
“Una fi ra ha de ser per divertir-se i per tant val la pena que tinguem pre-
sent la necessitat de divertir-nos i que la fi ra en pot ser una oportunitat, 
i sobretot de divertir-nos al carrer. Ara no sortim gaire al carrer, no ens 
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trobem al carrer i la fi ra ha de ser 
una bona excusa per a divertir-nos 
d’una manera diferent i més popu-
lar. Quan dic això estic pensant en 
la Festa Major, per mi és una festa 
més seriosa, més protocol·lària, 
fi ns i tot més religiosa. En canvi la 
fi ra és més laica, més popular, més 
de carrer. Serveix com a excusa 
perquè molts que vivim a fora tin-
guem al calendari l’obligació de ser 
a Alcover per la fi ra i trobar-nos. La 
gent ha d’aprendre que la fi ra ha de 
ser una oportunitat per divertir-nos, 
perquè sinó quan ens divertirem?”



PÀGINA 9el  vallenc

Cavallé Busquets
FINA 

‘Viure, veure i sentir la Fira

Un dels actes de la passada edició de la Fira va ser la taula rodona “Viure, veure i sentir la Fira“. Hi van participar 

Fina Cavallé Busquets, Jordi Roca Gomis, Josep Maria Roig i Rosich, Martí Yebras Cañellas, Pere Madurell Ferré. 

Sergi Franch Segarrès, director d’Alcover Ràdio, moderà la tertúlia. 

De manera puntual, s’inicia l’acte  
amb una breu presentació dels ob-
jectius de l’organització en convo-
car un acte d’aquest tipus: escoltar 
diferents veus per deixar manifestes 
les opinions sobre la Fira de Bando-
lers, acostar-se a les propostes per 
millorar aquesta iniciativa i donar 
joc als assistents i públic en general 
per exposar la seva opinió. La pri-
mera qüestió va en el sentit de saber 
si satisfà el model actual de Fira. 
Jordi.- Contestaré amb matisos: dir si 
ens agrada o no ens agrada crec que 
és una mica radical. Suposo que el 
plantejament sí que pot agradar o no 
però s´ha d’analitzar si la proposta tro-
ba el que persegueix o no, perquè com 
a Fira de Bandolers, jo crec que els 
bandolers és  un motiu que s’ha agafat, 
no té perquè ser ni millor ni pitjor que 
un altre, o com es va agafar la Mare 
de Déu del Remei en un altre temps, 
o s’hagués pogut prendre com a mo-
tiu les Muntanyes de Prades, etcètera. 
En el moment que s’agafa aquest leit-
motive crec que s’ha de tirar endavant 
i s’ha de plantejar què perseguim a 
l’hora de plantejar el fet de la fi ra en sí, 
què volem fer.
La Fira era abans l’intercanvi de pro-
ductes comercials amb gent que venia 
de fora, així  esdevenia una festa, ara  
ha deixat de ser això i potser el què es 
vol vendre en aquest cas no són pro-
ductes, sinó transformar el poble en 
un producte, entre cometes “turístic”, 
es vol vendre el que és el poble a fora, 
ensenyar-lo. Com ho fem? doncs en 
aquest cas fent servir els bandolers, 
ho aconseguim? aquesta crec que és la 
pregunta que s’ha de fer, no dir si ens 
agrada o no ens agrada la fi ra. Aconse-
guim fer això que ens hem plantejat?, 
si es que sí doncs potser la Fira sí que 
ens agrada, si és que no què hauríem 
de millorar per tal que això es produís, 
què en penseu?
Josep M.- Seguint amb la pregunta i 
abans que me’n faci una altra, jo diria 
que amb la Fira hi ha dues qüestions, 
una és si ens agrada i l’altra si és útil. 
Les fi res normalment serveixen per fer 
diners o han servit per fer diners, lla-
vors això ho haurien de contestar els 
comerciants si és que veritablement 
serveix ara per fer diners com abans es 
feia d’altra manera.
Si ens agrada?, home d’entrada sí, però 
ha de ser un sí matisat si no sembla que 
facis la pilota. Per tant, jo penso que 
és una bona idea i que també serveix 
per fer diners. Penso que recuperar la 
tradició amb la història dels bandolers, 
a mi particularment em satisfà que 
s’agafi  un temps històric sí, però jo hi 
afegiria el primer però. 
Martí.- Jo crec que la Fira està a mig 
camí entre el que era tradicionalment 
i el plantejament d’avui. La Fira és 
el temps on gent de fora t’ha vingut 

a vendre coses a tu,  poques vegades 
la gent del poble ha utilitzat la fi ra per 
vendre ells. Eren gent que et venia a 
vendre animals, útils per treballar, et-
cètera. Per tant aquí hi ha un canvi cul-
tural brutal, els canvis culturals triguen 
a assolir-se. 
Tenim dos plantejaments: fer que la 
Fira sigui un apèndix de la Festa Ma-
jor i per tant un allargament, o utilit-
zem la fi ra per donar-nos a conèixer a 
l’exterior, per donar a conèixer el po-
ble. Hem de provocar un canvi dintre 
la gent, costa perquè no s’ha fet mai, la 
gent mai ha participat a la fi ra, mai ha 
venut coses a la fi ra, per tant ara hem 
de provocar que això succeeixi.
Poc a poc, crec que la Fira agrada en 
el sentit que atrau gent i ara cal que 
s’impliqui. Però això és complicat, no 
és fàcil.

I en la qüestió que ha plantejat el 
Josep M. dels actors que partici-
pen i estan implicats en les accions 
teatrals? és possible trobar aquesta 
participació almenys en aquest sen-
tit?
Jordi.- En aquest sentit corroboro que 
és difícil, perquè fi ns i tot crec que és 
difícil no només fer participar la gent 
com a actor, sinó que fer-la participar 
passivament com a públic. Crec que 
el primer pas seria aquest, s’està co-
mençant a aconseguir la participació 
de públic però amb comptagotes. Als 
actors caldria plantejar-los -no que es 
vesteixin i es transformin en actors- 
sinó que s’impliquin amb el públic 
i juguin amb ell, però sempre hi ha 
aquesta barrera de la barreja actor-
públic i no hi ha aquesta participació 
passiva. 

Josep M.- Voldria recollir dues coses 
que s’han dit. Una sobre el circuit: una 
de les coses que m’agrada de la Fira 
de Bandolers i que penso que es pot 
millorar és precisament aprofi tar el 
nucli antic que tenim, un poble vell re-
lativament ben o mal conservat -això 
depèn d’opinions- però penso que la 
localització dins del poble de la Fira 
de Bandolers es fa ben feta, es podria 
fer fi ns i tot millor perquè tenim uns 
racons i indrets molt bonics i per tant 
revitalitzar-los i fi ns i tot aprofi tar per-
què amb l’excusa de la Fira siguin més 
presentables.
I després una cosa que deia el Pere i 
que forma part dels records perso-
nals, les fi res tradicionalment havien 
de durar més d’un dia, històricament 
ara aquí a Alcover per una sèrie de 
circumstàncies s’ha reduït pràctica-

ment al diumenge, per un cantó està 
bé però en tot cas ja no seria fi ra, però 
tots compartireu aquell gran “trauma” 
que la fi ra per a la gent del poble era 
el dilluns i per tant t’havies d’esperar 
a tenir la joguina el dilluns amb la por 
de si s’acaba, si no tindràs temps per 
jugar, era més barata. Els forasters la 
compraven el diumenge i tu la tenies 
prohibida fi ns el dilluns, per tant  per 
un cantó malament que s’hagi eliminat 
el dilluns perquè tens un dia menys de 
festa però ara la joguina ja es pot tenir 
el diumenge.  
Josep M.- Insisteixo: l’objectiu d’una 
fi ra ha de ser fer negoci, no crec que 
calgui canviar   l’objectiu de la fi ra, 
el que passa és que si abans el nego-
ci es feia comprant i venent ara es fa 
mitjançant  una activitat nova que no 
és tant visible però que produeix més 

benefi cis, i així s’ha descobert, és a dir, 
ara el benefi ci el tenen a través del tu-
risme i per tant cal buscar excuses per-
què la gent vingui i consumeixi, que 
vagi als restaurants, i per tant ara la uti-
litat econòmica per dir-ho així es pre-
tén tenir a través d’atraure el turisme. 
Per tant aquest principi no ha canviat, 
ara farem els diners amb el turisme.
Fixeu-vos que està de moda 
l’alimentació i tothom agafa un viatge 
no per veure monuments, sinó per anar 
a tastar nous plats i nous aliments, i si 
agafeu una guia turística les primeres 
planes són de menjars. A Alcover això 

fi ra, hi ha la proposta gastronòmica 
de les galetes bandoleres, després 
sorgeix la proposta als restaurants 
dels Bandolers a taula, això en tot 
cas haurien de ser els restauradors 
els que diguessin com els va, però sí 
que des del punt de vista de fruir al 
carrer o d’activitat que tothom pot 
assenyalar en el calendari familiar 
és el sopar a la plaça, el tast de ban-
dolers, una acció multitudinària que 
s’ha marcat com una tradició del 
programa...
Pere.- Hi ha un altre element impres-
cindible que és la cursa d’ornis que és 
una cosa festiva però que no devíem 
ser els primers, tinc entès que hi ha 
algun entusiasta que ja ho ha exportat 
cap a algun altre poble, per tant com 
a element de participació em sembla 
fantàstic i pel que comentàveu abans 
que caldrien més actors del poble per 
fer aquestes coses doncs sí que fora 
bonic fi ns i tot que segurament tindria 
més èxit, perquè ja sabem què passa 
quan fan teatre els del poble que es 
garanteix el ple, però hi ha l’element 
vergonya. Potser és una cosa difícil de 
trobar-hi un remei per passar de qua-
tre d’aquest any a vuit. Segur que deu 
generar una quantitat de feina terrible i 
de convèncer gent que es decideixin i 
aconseguir que no es facin enrere.
Aquesta Fira té possibilitats o té 
perspectiva per tenir a llarg termini 
interès, atractiu i oportunitat obrint-
se en l’espai cultural per plantejar 
com eren els ofi cis, la gastronomia, 
l’economia, el turisme dins les Mun-
tanyes de Prades?
Jordi.- Crec com deia al comença-
ment que s’ha agafat un leit-motive, 
molt lícit, que també hagués pogut 
ser un altre i que hagués pogut ser les 
Muntanyes de Prades en general. Que 
siguin els bandolers d’acord i enda-
vant, però això no ens ha de limitar 
de cara que puguin haver altres coses. 
Amb això podria apuntar quan par-
làveu de les activitats i el plantejament 
de la Fira si el que interessa i el que es 
vol fer, deixo la pregunta sobre la tau-
la. Una sèrie d’activitats que formin un 
tot com una història contínua o  crear 
vàries activitats en les que entrarien 
Muntanyes de Prades o d’altres temes 
i fer-ho com una fi ra a la carta, sempre 
amb el teló de fons de la Fira de Ban-
dolers. Crec que sí que hi té lloc. 
Fina.- A la Fira, hi tenen lloc molts 
aspectes, o molts programes i molts 
àmbits, però tampoc no es pot oblidar 
els recursos que hi ha i el que costa en-
gegar les activitats, és a dir, l’important 
és sumar, no és ara la Fira de bando-
lers o les Muntanyes de Prades, és on 

s’ha provat i s’ha deixat córrer, és a dir, 
gelat d’avellana, orxata d’avellana... 
La gastronomia és important, penso 
que és una via que es va encetar, fi ns 
i tot hi havia concursos de pastissos!; 
s’ha deixat i penso que encara en el 
món actual la gastronomia té una gran 
importància, per tant menjar, turisme, 
etcètera...són mitjans per fer diners.
És veritat que hem hagut de canviar 
de plantejament i aleshores podríem 
enriquir-ho. Sumem altres objectius 
culturals que està molt bé, ja que hem 
agafat com excusa la dels bandolers. 
Procurem llavors informar, interessar-

nos per la nostra història i a través del 
coneixement del nostre patrimoni pro-
curem refer-lo, reconstruir-lo i recupe-
rar-lo... això són una pila d’objectius 
que em sembla que es tenen al co-
mençament i que ens els hauríem de 
plantejar seriosament.  
Però tots aquests elements que 
apuntava el Josep M. han de ser 
entesos per la comunitat, tothom 
ho ha d’entendre i s’hi ha de sentir 
identifi cat...
Martí.- Crec que hi ha un sector clau 
que es pot analitzar fàcilment perquè 
es pot entendre ràpidament -que en el 

futur van amb ell aquests canvis- i que 
és el sector comercial. És a dir, si la fi ra 
té el propòsit de fer diners i fer activitat 
econòmica, el que no s’entén és que el 
dissabte i  diumenge de fi ra les boti-
gues estiguin tancades. Haurien de fer 
peles per la fi ra, ja dic que és un canvi 
difícil perquè estem trencant xips, es-
tàvem acostumats a ser passius i estem 
demanant que se sigui actiu, un primer 
canvi pot ser aquest.  
A partir de la segona edició de la 

‘
Com a espectadora la Fira personalment 
m’agrada molt. Com a element de partici-
pació, de trobar-te la gent, de comunicació, 
de poder veure els amics; és a dir, com a 
element de cohesió social. Després, buscar 
l’eix temàtic amb el que es desenvolupa, en 
aquest cas la Fira d’Alcover ja és una aposta 
de l’ajuntament en el sentit de plantejar-se 
quin objectiu perseguim en aquesta Fira. Si 
l’aposta és com a projecció turística, crec que 
la Fira de Bandolers sí que funciona i que en 
aquests cinc anys -tot i que és una fi ra jove- 
ha avançat moltíssim del primer any, cada 
any ha anat millorant accions i introduint pro-
grames nous i crec que això és de valorar.

La idea és bona, una manera de poder demostrar que Alcover té tra-
dicions que podem exportar i vendre amb el bon sentit de la paraula, 
però almenys els anys que jo he estat aquí he vist que la representa-
ció de la tradició dels bandolers la fan actors i gent vinguda de fora. 
Aleshores jo diria que potser ja és hora que comencem a aprendre’n 
nosaltres mateixos i que aquesta representació la faci gent d’Alcover, 
perquè sinó es corre el perill que la gent se n’allunyi  i no s’impliqui 
plenament, que sigui un espectacle de carrer però que no ho consi-
deri prou nostre. Com que és nostre, com que ho podem fer, fem-ho 
gent d’aquí a Alcover i ens hi sentirem més implicats tots plegats.

Per altra banda, la tria dels bandolers evidentment em satisfà molt. 
La gent que va contra l’ordre establert em fa molt feliç i per tant uns 
bandolers que a més a més a Alcover n’ha tingut i d’importància és 
positiu. 

Si ens centrem en la fi ra 
com a maquinària per 
conèixer el poble i per 
encertar Alcover dins del 
context turístic o comer-
cial del camp hi ha un 
element que s’està tocat 
ben poc que és  conco-
mitant i té connexi-ons 
amb l’actual fi ra, que és 
donar a conèixer el nostre 
potencial de  turisme rural, 
la nostra inserció dins de 
les Muntanyes de Prades, 
això té connexions amb 
el bandolerisme i implica 

fer un altre tipus d’activitats 
que ara no estem fent o bé 
les fem amb molt poc soroll, 
com serien les caminades o 
les curses de BTT que estan 
dins del programa de la fi ra. 
A mi em falta que es vegi la 
fi ra d’Alcover com un fòrum 
on es discuteixin o debatin 
els problemes del futur parc 
de les muntanyes o sobre 
turisme rural, etcètera. Anar 
a  buscar aquest tipus de 
debats, xerrades, conferèn-
cies és una proposta que pot 
oferir la fi ra. Roig i Rosich

JOSEP MARIA 
Yebras Cañellas
MARTÍ 

‘
LES ACCIONS TEATRALS

i LA PARTICIPACIÓ DELS ACTORS LOCALS

MARTÍ YEBRAS
“És difícil perquè de coses se’n fan moltes. No és una cosa que no es 
treballi però el problema és que la gent ho vulgui fer i hi ha una mena de 
por al ridícul, a l’hora de fi car-te al carrer. Probablement haurem de bus-
car quina és la manera de vèncer tot això. Jo ho he provat i m’ho passo 
molt bé, és una manera més de divertir-te.”

JORDI ROCA
“Caldria intentar aconseguir-ho. Com? doncs no ho sé ben bé, suposo que hi hau-
ria maneres que ja es fan com crear rutes més marcades, ara passaran per aquí o 
per allà. Potser estar-se en un lloc més concret on hi hagi  pas de gent, no fer-ho 
per exemple sempre a la plaça Cosme Vidal o a la plaça Robert sinó per què no 
posar-se al mig de les atraccions i muntar-ne alguna per allí, crec que el primer 
pas hauria de ser aquest a l’hora de fer participar la gent.”

FINA CAVALLÉ
“Per mi la fi ra comença el divendres al vespre quan arriben els bandolers i crec 

que si l’aposta és aquest eix temàtic, 
els programes i les activitats noves 
que es puguin anar desenvolupant 
haurien d’anar reforçant aquest eix, 
i crec que és molt important com 
s’ha comentat del rigor històric, si 
naltros ens basem en un fet històric 
o en una època històrica a banda 
de la part lúdica i festiva que està 
molt bé, s’hauria de reforçar el 
coneixement d’aquella època no 
només amb xerrades o conferències 
sinó amb recreaci-ons teatrals de 
diversos aspectes, sigui en educació 
o el paper de la dona, o com es va 
fer ahir al museu que hi va haver el 
concert i la presència del personatge 
de la casa de Ca Batistó.
Tots aquests petits programes que 

van sorgint any rere any crec que  van donant valor a la fi ra i al municipi, 
amb les accions de carrer a diferents places del poble. És posar en valor 
un escenari natural que ja tenim i que hauríem d’anar descobrint i man-
tenint i si el que volem és potenciar el bandolerisme crec que s’hauria de 
reforçar la base històrica que hi ha.”

JOSEP MARIA ROIG
“Una fi ra ha de ser per divertir-se i per tant val la pena que tinguem pre-
sent la necessitat de divertir-nos i que la fi ra en pot ser una oportunitat, 
i sobretot de divertir-nos al carrer. Ara no sortim gaire al carrer, no ens 

DESPRÉS DE CINC 

EDICIONS, QUINA OPINIÓ 

TENS DE LA FIRA? 

ENS SERVEIX COM A 

RECLAM TURÍSTIC?

QUÈ HI TROBES A FALTAR 

A LA FIRA? 

QUÈ CALDRIA MILLORAR 

DE CARA LES PROPERES 

EDICIONS DE LA FIRA ?

trobem al carrer i la fi ra ha de ser 
una bona excusa per a divertir-nos 
d’una manera diferent i més popu-
lar. Quan dic això estic pensant en 
la Festa Major, per mi és una festa 
més seriosa, més protocol·lària, 
fi ns i tot més religiosa. En canvi la 
fi ra és més laica, més popular, més 
de carrer. Serveix com a excusa 
perquè molts que vivim a fora tin-
guem al calendari l’obligació de ser 
a Alcover per la fi ra i trobar-nos. La 
gent ha d’aprendre que la fi ra ha de 
ser una oportunitat per divertir-nos, 
perquè sinó quan ens divertirem?”
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Madurell Ferré
PERE 

Roca-Gomis
JORDI 

‘‘
volem arribar, si tenim ganes d’obrir aquesta via 
que està molt bé i que té un futur, crec que no és 
bo tancar les altres que ja estan funcionant. En 
aquests cinc anys s’ha avançat moltíssim, llavors 
per les ganes de voler provar en àmbits com les 
Muntanyes de Prades seria una llàstima trencar el 
que s’ha aconseguit en aquests cinc anys, és a dir, 
crec que s’està en molt bon camí i que la Fira de 
Bandolers encara té molt camí per recórrer, hi ha 
moltes vies que encara s’han d’obrir i que estaria 
molt bé si a més a més es vol projectar tot el tema 
de les muntanyes de Prades començar-hi a treba-
llar i sumar-hi, però en qualsevol cas no deixar el 
que ja està funcionant.
En relació al que deia abans el Jordi de les enti-
tats, sigui quin sigui el programa que es desen-
volupi tots sabem que és molt important que hi 
participi la societat civil, les persones individuals 
i les entitats, i sense això funcionarà dos, tres o 
quatre anys, però si les entitats no s’hi involucren 
no hi haurà èxit, és bàsica la participació de les 
entitats.

‘
Desconec la participació que hi ha en l’actual 
Fira de Bandolers de les entitats, vaig percebent 
que els joves organitzen el concert del divendres, 
l’associació de dones ha participat amb els do-
massos, el centre excursionista planteja l’itinerari 
nocturn. Si hi ha entitats que encara no s’hi han 
sumat, que encara no hi participen, crec que és 
molt important que la comissió organitzadora hi 
parli directament i plantegi de quina manera pot 
participar. Quan parleu de la trobada de gegants, 
està molt bé que es faci per la fi ra però el fet que 
hi hagi la trobada no vol dir que estigui implica-
da, potser el que  s’hauria de plantejar a la colla 
gegantera és perquè no pensem una manera de 
què hi participeu? perquè no estaria bé que hi ha-
gués un nano bandoler o una bandolera? Buscar 
eines perquè puguin anar sumant i perquè les en-
titats s’hi sentin involucrades. 
Josep M.- Estic molt d’acord amb anar sumant 
elements. El fet que surti la possibilitat de parlar 
de les Muntanyes de Prades, per què no? Això no 
signifi ca carregar-se els bandolers, de fet signifi -

Recordo moltes menes de fi ra: la de quan era pe-
tit, que era purament passiva però donades les 
circumstàncies de l’època hi havia coses com és 
ara que els infants esperaven la fi ra per anar a 
comprar aquella joguina que només hi havia un 
dia de la fi ra o un altre dia dels reis. Després va 
venir el primer gran canvi amb la fi ra de l’avellana 
que no va tenir èxit. Trobo que segurament es po-
dien haver trobat altres temes, però de moment 
aquesta Fira de Bandolers està sent tot un encert, 
es pot emmarcar dins de la moda que hi ha ac-
tualment, perquè tots els pobles que tenen una 
muralla o un castell s’ha muntat -sinó per la fi ra- 
una altra festa medieval i això en un futur imme-
diat almenys assegura que vagi creixent.

S’ha separat massa les entitats del fet bandoler per 
dir-ho d’alguna manera: els bandolers són uns actors 
que vénen de fora i alguns del poble que ho fan molt 
bé, però en cap moment hi hem vist cap tipus de treball 
d’entitats barrejades amb el que fan, posa-li els gegants 
que arriben amb els bandolers, els diables empaitant 
bandolers... coses d’aquest tipus i això suposo que és 
una mica a la falta d’implicació de les entitats en aquest 
fet. Potser no s’hi ha treballat prou.
Crec que és una assignatura pendent en aquest sentit: 
implicar entitats perquè facin un treball conjunt i seria 
una manera de fer que les entitats col·laboressin entre 
elles i desenvolupessin un guió i una mena d’història en 
la que es pogués barrejar les diferents entitats amb els 
bandolers.      

QUINA OPINIÓ TENS DE 

LES FIRES D’ALCOVER?

LES ACCIONS TEATRALS 

NO COMPTEN AMB UNA 

GRAN PARTICIPACIÓ 

D’ACTORS LOCALS, COM 

ES PODRIA FER?

PERE MADURELL
“Per portar una miqueta la contra als meus companys de taula 
que ho enfoquen cap a que hi hagi una quantitat potser per mi 
excessiva d’actes culturals trobo que no s’ha de perdre el vessant 
festiu, perquè sinó es corre el perill de cansar la gent i si en un 
mateix any es fan molts actes d’aquests... No s’haurien de con-
centrar en aquests dos dies, això hi ha de ser i ara s’està fent i s’hi 
poden afegir coses més si cal, però m’ha semblat que perdíem 
una mica de vista el territori de la diversió que és el que fa més. 
La ubicació de les atraccions de la fi ra potser no és possible per-

què el poble és d’una altra manera, però trobo que allí al Portal, molts 
dels que som aquí quan érem petits hi havia els cotxets, els cavallets,  
les parades... allò era una multitud que és la idea que et ve al cap quan 
sents la paraula Fira. Ara amb els estands hi ha un silenci i per la Festa 
Major que ja no hi són encara més.I el “bullici” en menys quantitat 
perquè està més dispers s’ha traslladat a l’aparcament del darrere, no 
dic això com a retret cap a l’ajuntament ni ningú, però trobo que si hi 
hagués possibilitat de pensar de quina manera es podria retornar una 
mica el caliu propi de la fi ra i la festa major per a mi fóra un encert.”

caria una mica retornar als orígens de la Fira aquí 
i si la fi ra es feia a Alcover els segles XII, XIII, 
XIV, etcètera. és perquè era el punt de confl uèn-
cia dels camins que de la muntanya  baixaven a 
la plana. Llavors Alcover era el punt de cruïlla, el 
punt de trobada que és d’on sorgien sempre les 
fi res i els mercats. Per tant tornar a enllaçar una 
mica la muntanya i el pla aquí a Alcover amb la 
fi ra amb el que és tradició em sembla que sí que 
estaria molt bé.
En la participació de les entitats, evidentment 
avui en dia no es fa res si no hi ha les entitats al 
darrera perquè són les que tenen els diners, les 
que paguen entenc com a entitats ofi cials, hi hau-
rien de participar totes les entitats del poble, però 
no només les entitats, L’empenta d’aquella socie-
tat no organitzada o poc organitzada o poc verte-
brada, perquè sinó s’acaba fent només allò que 
es programa o proposa des de l’ajuntament o des 
d’una altra entitat i això seria per mi empobridor. 
L’ajuntament hi ha de posar diners, hi ha de posar 
idees i el CEA ha de fer un butlletí monogràfi c 
dels bandolers, per exemple, i evidentment hi ha 
d’haver un gegant, però un gegant de veritat que 

fi ns i tot pugui jubilar els d’ara: un bandoler i una 
bandolera em semblaria bé perquè els gegants 
d’ara des de petit em recordàvem els reis catòlics 
d’aquells records de nefasta memòria i de tradició 
històrica aliena, falsa, equivocada, que ja és hora 
que els substituïm. Un bandoler i una bandolera 
seria molt més representatiu.
Per tant, cal agafar totes les entitats possibles que 
s’hi impliquin i implicar aquella gent que no està 
prou vertebrada. Trencar allò de “l’ajuntament ja 
ho farà i ho pagarà, ja ens ho donarà fet i nosaltres 
ja pagarem els impostos perquè l’ajuntament ens 
ho pugui retornar amb les festes”. Em sembla que 
això és empobridor i cada entitat té la seva via 
per participar-hi i no n’hem  d’obviar cap ni una 
i sobretot aquestes persones no prou vertebrades 
o organitzades. Una de les coses boniques de la 
Fira d’Alcover és que cada entitat o moltes en-
titats tenen un espai i així es dóna a conèixer al 
poble i a la gent de fora del poble la riquesa asso-
ciativa i quan vénen gent de fora veuen que hi ha 
molts grups que funcionen. Bé, funcionen o no 
funcionen, però en tot cas donen la cara i surten. I 
això em sembla que és prou vàlid.
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> Crec que s’ha oblidat un problema que hi ha: 
la joventut treballa i estudia i tenen molt ocupat 
el temps. Els dissabtes hi ha gent que treballem 
fi ns al migdia, i a la Fira costa de participar-
hi potser inclús hi hauria algú que voldria fer 
d’actor i no pot, potser amb això tampoc no hi 
heu pensat i és un problema bastant gros. 
> Com que heu dedicat una estona a comentar 
el tema de la relació de la fi ra amb les enti-
tats, les possibles mancances i la variació que 
hi pugui haver en la participació de les diferents 
entitats en la fi ra, un parell de coses; per una 
banda recordar que les entitats que conside-

rem més pròpies a les festes com poden ser els 
geganters, els diables, els castellers, o el CEA 
tradicionalment han participat en actes de fi ra i 
festa major. Fins i tot, en un moment de crisi de 
participació, quan les entitats pateixen limitacio-
ns. Llavors estan participant d’una manera o altra 
amb les festes, la colla gegantera mantenen la 
trobada de gegants, les altres entitats segueixen 
fent els seus actes propis: els versots, l’actuació 
castellera més o menys i les activitats del CEA, 
però anar gaire més enllà jo crec que en aquest 
moment és molt complicat.
Hem d’entendre el paper de cadascú. Tampoc és 
un tema clau que les entitats tinguin un paper 
determinant en la Fira, però si no el tenen tam-
poc passa res. Si tirem enrere ens costa pensar 
els anys que fa que no sorgeix cap grup nou, en 

tot cas de tant en tant per iniciativa pròpia de les 
persones alguna entitat podríem dir que ha anat 
sorgint sovint per iniciativa de l’administració. Ara 
es fa complicat pensar que les entitats puguin te-
nir un paper més protagonista a la fi ra.
>  Jo crec que la fi ra de bandolers és un èxit total 
però fa molts segles que es coneix com a fi ra del 
Remei, i l’han deixat una mica així apartada. Vo-
leu dir que no hi hauria manera d’unifi car-la altre 
cop? Abans era la fi ra del Remei i la de l’avellana 
i ara és la Fira de bandolers. El record d’allò que 
deieu de la fi ra dels records per mi és de la Fira 
del Remei: la gent venien a carrera feta, quan 
arribava el tren de Salou del matí a les dotze pu-
javen tots cap al Remei. I pel que fa a l’assumpte 
de diners sí que hi ha gent que fa l’agost però la 
gent del poble no massa tampoc, els botiguers 

també tanquen i qui fa l’agost? els fi raires, gent 
que ven pels carrers i el poble poc hi guanya. 
> Recordo temps enrera, quan no era la Fira 
del Remei, ni era la Fira de l’Avellana, ni res: 
era la Fira, senzillament. El costum d’anar al Re-
mei hi era  però una veu molt general d’Alcover 
deia: la fi ra és pels forasters naltros hi anem pel 
Remei, o sigui que de gent d’aquí generalment 
no hi anaven, n’hi anaven molt pocs. Venien 
carros i carros dels pobles i molts anys se’ls hi 
omplia d’aigua perquè plovia.
> Potser seria interessant treballar-ho també 
des de l’escola, que a l’escola als nens si que 
comencés a ser una tradició per ells, perquè 
fessin coses. Amb una participació al carrer i 
treballada al cap dels anys. aquests sí que tin-
drien una tradició.        

“EL PRIMER ANY ES VA FER EL CONCURS DE CUINA PER LES SENYORES I TROBO QUE POT SER UNA BONA IDEA QUE LA 

GENT POGUÉS PARTICIPAR DES DE CASA SEVA, ABANS ES FEIEN ELS PASTISSOS D’AVELLANA, UNA MANERA D’ESTIMULAR 

LA PARTICIPACIÓ”

JO NO SÓC BANDOLER PERÒ HE 

LLEGIIT MOLT SOBRE EL TEMA 

AQUEST DE LA DELINQÜÈNCIA, 

TINC UN NEBOT MOLT EIXERIT 

QUE EM VA DIR...

“ÉS NORMAL QUE LA GENT NO S’IMPLIQUI COM A ACTORS PERQUÈ AQUESTA FIRA NO TÉ TRADICIÓ ENCARA, FA MASSA POCS ANYS, 

I A LA GENT LI FA COSA, PERQUÈ JO HE TROBAT QUE AQUESTA FIRA DE BANDOLERS POT ESTAR MOLT BÉO NO, PERÒ HA SORTIT 

COM UN BOLET. TOTS, HEM QUEDAT SOBTATS. POTSER HAURÀ DE PASSAR UNA GENERACIÓ, PERQUÈ A CASA NO HI HAN SENTIT A 

DIR, PERQUÈ NINGÚ HO HA FET. POTSER SÍ QUE ESTÀ BÉ. POTSER SE LI HAVIA DE DONAR UNA MOTIVACIÓ I EL QUÈ ES FEIA ABANS 

JA HAVIA QUEDAT CADUC, I CALIA RENOVAR I INVENTAR ALGUNA COSA PERÒ CLAR FA POC TEMPS. QUAN VINC SEMBLA QUE SIGUI 

UN ALTRE POBLE, HA SORTIT COM UN BOLET. POTSER ES CONSOLIDARÀ I POTSER ES CONSOLIDARÀ, PERÒ PER MI COSTARÀ”.

intervencions i opinions

DEL PÚBLIC 

‘

“LES ENTITATS QUE CON-
SIDEREM MÉS PRÒPIES 
A LES FESTES TRADICIO-
NALMENT HAN PARTICIPAT 
EN ACTES DE FIRA i FESTA 
MAJOR. FINS I TOT, EN UN 
MOMENT DE CRISIS DE 
PARTICIPACIÓ”

‘
“EL RECORD DE LA FIRA 
PER MI ÉS LA FIRA DEL 
REMEI: LA GENT VENIA 
A CARRERA FETA, QUAN 
ARRIBAVA EL TREN DE 
SALOU DEL MATÍ A LES 
DOTZE PUJAVEN TOTS”
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A les 6 de la tarda, al 
MMAL, exposició dels tre-
balls presentats al concurs 
de dibuix.

A les 8 de la tarda, al 
MMAL, exposició “Camins 
històrics i tradicionals de 
les comarques de Tarrago-
na”.

A les 8 del vespre, des 
de la plaça Nova, Seguint 
els passos dels Morells i 
Voltors, sortida nocturna 
per la vall del Glorieta.

DIJOUS 9

DIVENDRES 10
A 2/4 de 8 de la tarda, 
a ca Cosme, acte inaugural 
de l’escultura al President 
Lluís Companys.

A les 8 del vespre, des de 
la plaça Nova, sortida noc-
turna per la vall del Glorieta.

al MMAL, inauguració de 
l’obra pictòrica Emocions, 
de Jordi Isern.

DISSABTE 11

DIUMENGE 12

FIRA DE BANDOLERS
A les 9 del matí, matina-
des pels carrers de la vila 
i inici de la V CURSA BTT 
VALL DEL GLORIETA.
a l’entorn de la plaça 
del Portal i l’església Ve-
lla, obertura del mercat 
d’ofi cis, arts tradicionals i 
productes gastronòmics

A les 12 del migdia, al 
Portal, davant l’espai de 
les entitats locals, 2a ses-
sió del Joc d’Alcover

carrer de les Rodes, XVII 
Trobada de Gegants.

A 2/4 d’1 del migdia, 
cercavila dels gegants pels 
carrers del poble, que fi na-
litzarà a la plaça Nova.

DIUMENGE 
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. També hi haurà servei de retorn en 
fi nalitzar els actes organitzats.

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

A les 11 del matí, missa solemne, i en 
fi nalitzar l’acte litúrgic, benedicció de co-
ques de la Mare de Déu del Remei.

A les 10 de la nit, la sire-
na del sindicat, anunciarà 
l’arribada dels bandolers.

A 1/4 d’11 de la nit, al 
portal de la Saura, Ja són 
aquí, en Romeu Morell i Ju-
lieta Voltor arriben al
Alcover.

A 9 del matí, davant del 
pavelló, VIII Bicicletada 
popular.

De bon matí els comerços 
locals ens convidaran a sor-
tir de casa per fer un tast 
de productes del país.

D’11 a 13 h, des del pati 
de l’església Nova als in-
fants passejades amb ca-
rro.

A les 11 del matí, a la 
plaça Nova, la Bandolera-
da.

a l’església Vella, inici de 
la mostra d’ofi cis, arts tra-
dicionals i productes gas-
tronòmics.

A 2/4 d’1 del migdia, a 
ca Cosme, acte inaugural 
de la Fira de Bandolers.

A les 4 de la tarda, 6a 
cursa d’ORNIS.

A 2/4 de 6 de la tar-
da, obertura del mercat 
d’ofi cis, arts tradicionals i 
productes gastronòmics.

A 1/4 de 7 de la tarda, 

inici d’entremesos teatrals.

A la plaça d’en Rubert, 
el balcó.

al Portal, presentació del 
Joc d’Alcover.

A 2/4 de 7 de la tarda, 
a la plaça Vella, Romeu i 
Julieta.

A 3/4 de 7 de la tarda, a 
la plaça de l’església Vella, 
l’alquimista.

A les 7 de la tarda, a la 
plaça del Portal, Pa Sucat, 
ens presentarà l’espectacle 
Les meravelles de l’Orient.

A 1/4 de 8 de la tarda, 
inici de les 2s accions tea-
trals.
A la plaça d’en Rubert, el 
balcó.

A 2/4 de 8 de la tarda, 
a la plaça Vella Romeu i 
Julieta.

A 3/4 de 8 de la tarda, a 
l’església Vella l’alquimista.

A 2/4 de 9 del vespre, al 
portal de la Saura, Recons-

A les 11 de la nit, a la 
plaça Vella, anunci del perill 
de bandolers.

A la plaça Vella, Històries 
d’en Tirocini, un espectacle 
basat en narracions i músi-
ca.
A 2/4 d’1 de la nit, a la 
plaça Nova, ball amb el grup 
TRÀFIC.

trucció històrica del llibre de 
les aigües del Francolí.

A 1/4 d’11 de la nit, a la 
plaça Nova, tast de bando-
lers.

A 2/4 d’1 de la nit, al pa-
velló, ball de fi ra amb Hotel 
Cochambre.
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A 2/4 de 8 del vespre, a ca Cosme, presentació del llibre Toponímia alcoverenca, 
de Moisès Selfa. A 2/4 de 10 del vespre, a la sala Parroquial, interpretació musical 
a càrrec de professors i alumnes de l’EMMA. Un magnífi c concert a càrrec de les joves 
promeses del poble (Organitza: Escola de Música Municipal EMMA).

A les 9 del vespre, a l’Hort dels Joves, projecció de les millors imatges i vídeos de 
la xarxa.
A 2/4 de 10 del vespre, a l’Hort dels Joves, Superfesta 12/16, dues hores de bona 
música per a tots els joves entre 12 i 16 anys.

DIMARTS 14

DIMECRES 15

DIJOUS 16

A 2/4 de 6 de la tar-
da, obertura del mercat 
d’ofi cis, arts tradicionals 
i productes gastronò-
mics a
l’entorn de la plaça del 
Portal i l’església Vella.

Simultàniament, pels ca-
rrers i places del poble, 
Xarop de canya, músics 
i animadors ens convi-
daran a participar de la 
festa.

A les 6 de la tarda, al 
Portal, darreres sessions 
del Joc d’Alcover.

A 1/4 de 7 de la tar-
da, inici d’entremesos 
teatrals. A la plaça d’en 
Rubert, el balcó.

A 2/4 de 7 de la tar-
da, a la plaça Vella, Ro-
meu i Julieta.

A 3/4 de 7 de la tarda, 
a la plaça de l’església 
Vella, l’alquimista.

A 2/4 de 8 de la tar-
da, el casament, des de 
la plaça Nova i ca Cosme 
els familiars de Romeu 
Morell i de Julieta Voltor 
aniran fi ns la plaça de 
l’església Vella, on sem-
bla ser que, es consu-
marà el casament entre 
la parella.

A 2/4 de 10 del vespre, al Museu Municipal, lectura de poemes a càrrec de Josep 
Maria Puig acompanyats musicalment per professors de l’EMMA
A les 11 del vespre, a l’Hort dels Joves, Superfesta 16/25, versió adulta de la sessió 
del dimarts.

Cursa oberta a tota persona major de 16 anys que tingui en 
vigor la llicència de la Federació Catalana de Ciclisme. En
cas de no estar federats, es pot participar contractant una
llicència d’un dia. Els menors de 18 anys han de presentar
una autorització dels seus tutors legals.

Es marcarà amb cintes i senyals els punts confl ictius del
recorregut. L’organització es reserva el dret de modifi carlo
davant de qualsevol circumstància. És obligatori l’us del casc 
durant tot el recorregut. Serà motiu de desqualifi cació saltar-
se els punts de control, així com no fer la totalitat del reco-
rregut. En cas d’abandonament, cal comunicar-ho al contro 
més proper. Cursa limitada a 250 participants. Quan s’arribi 
a aquesta xifra, es tancaran les inscripcions. La cursa per els 
socis del CCA es gratuïta.

L’organització queda lliurada de tota responsabilitat en cas
d’accident o danys a tercers. S’enten aixií que, en cas de
produir-se’n, seran coberts pels mateixos participants.
L’organització comunica que després de la cursa alguns tra-
ms del circuit restaran tancats ja que aquesta transcorre per 
propietats privades. Pel fet d’inscriure’s, el participant accepta 
aquesta normativa.

V CURSA BTT

MOSTRA D’OFICIS, ARTS TRADICIONALS i PRODUCTES ARTESANS

Durant dos dies, el mercat 
d’ofi cis ofereix un seguit 

DILLUNS 13
A 2/4 de 8 del vespre, al Museu Municipal d’Alcover,
hohomenatge a un dels alcoverencs il·lustres dels últims anys, 
el recentment desaparegut Andreu Barbarà i Camafort.

Menú: Assortit de 
truites: samfaina, 
patata i ceva i espi-
nacs, escarola amb 
romesco, coca amb 
ceba i d’espinacs, fuet 
i formatge del país, 
sangria, músic, vi dolç 
i bandoleres. Menú in-
fantil: pa amb tomaca i 
embotit
Preu: 7 euros adults i 
3 euros infantil.

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

SEGUINT ELS PASSOS 
DELS MORELLS I VOL-
TORS
Per participar a la camina-
da cal apuntar-se un quart 
d’hora
abans al lloc de la sortida.
Itinerari: Alcover - Font fres-
ca - Font de la Bola - mas 
de Forès- Ermita del Remei 
i Alcover. Distància: 10 km. 
aprox. Hora d’arribada: 22,30 
h. aprox.

LA BANDOLERADA
Normes bàsiques per a parti-
cipar a l’acte:
La inscripció es farà de l’1 a 
l’10 d’octubre al PIJ s’hi podrà 
apuntar tothom que tingui 
més de 6 anys (els menors 
hauran d’anar acompanyats 
d’un adult).

Els grups estaran formats 
per un mínim de 6 persones 
i un màxim de 10. Caldrà 
que hi hagi un representant 
per cada grup. Anar vestit 
de bandolers dóna puntuació 
extra.

TAST DE BANDOLERS

d’ofi cis, juntament amb una mostra de productes 
gastronòmics artesans.  L’ofi ci de teler o el teixidor, 
els cabassos de palma, els cistells de canya, l’art de 
la llauna, les espelmes de mel. les espardenyes o 
la producció de sucs amb una premsa manual i la 
fabricació de sabons naturals es troben a mercat. 
A banda, els productes artesans d’ornamentació 
comparteixen espai amb embotits, formatges, 
olives, coques i pans, verdures i fruita del Camp de 
producció ecològica o les mermelades i confi tures. 
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Malgrat que tot indica que la globalització també 
afecta el tema gastronomicnutricional, aquelles 
zones que gaudeixen d’uns costums particulars o 
autòctons, es resisteixen a cedir terreny, a canviar 
aquestes tradicions alimentàries. Les noves ge-
neracions de consumidors, però, fan que aquesta 
sentència vagi perdent força per moments.
Hom sap que tot gira a l’entorn de l’alimentació: 
el terrible problema de la fam al món, encara que 
a pocs importa; el preu dels aliments, marcats pel 
preu de la gasolina i el cost de producció; el tu-
risme, que cada cop més es mou per l’estómac; i 
tampoc hem d’oblidar la història que ha fet mol-
tes de les seves grans conquestes i  descobriments 
amb o per la panxa; i el futur... cap on anem? 
El primer que aprenem d’un idioma descone-
gut per a nosaltres són les paraules gruixudes o 
malsonants, o no? De la mateixa manera, una 
de les primeres coses que ens envaeix dels paï-
sos de l’anomenat “primer món” són els mals 
hàbits alimentàris. Ara ja fa algunes dècades ens 
van arribar els locals de menjar ràpid, mirall de 
la cultura gastronòmica que té algun país que 
s’autoproclama desenvolupat. Així els va! Ac-
tualment, la seva població es troba al llindar de 
l’obesitat col·lectiva més gran de la curta història 

d’aquest poble. Gent que viu molt ràpid, amb el 
temps just per a refl exionar, i a la mínima de can-
vi el somni s’esvaiex. I el més preocupant de tot 
plegat és que aquesta epidèmia ja ens està arri-
bant a casa nostra. Els darrers anys, s’ha detectat 
un augment important d’aquesta malaltia a la 
nostra població i això sí que és un greu problema. 
I no pas el fet d’utilitzar ingredients “dubtosos” o 
no habituals per a crear receptes i plats que han 
obtingut tots els reconeixements que es puguin 
obtenir al món mundial. De fet, qui acusa, pateix 
aquesta malaltia. Això salta a la vista i una altra 
malaltia que no poden curar els metges s’intueix. 
El mediterrani estàndard, comparant-lo amb la 
gent d’altres cultures, es pren les coses de diferent 
manera. A nosaltres ens corre sang per les venes 
i ho vivim tot intensament, de vegades massa! 
Potser a causa de la barreja de civilitzacions que 
ens han anat enriquint al llarg del temps i a la 
temperatura que tenim, tot plegat fa que estem en 
el punt de mira de tot el món. Tothom enveja la 
dieta mediterrània per la seva varietat i saviesa, és 
el que ens fa diferents de la resta dels pobles.
Peix, oli d’oliva, cereals, vi, verdures, això és el 
que ens fa més lliures. Penseu-hi i actueu en con-
seqüència, collons!

David Solé i Torné
Cap de cuina i somelier del Restaurant Barquet, col:laborador de Catalunya Ràdio

Una fi ra no és una cosa estàtica, immòbil i que no 
evoluciona en el pas del temps, sinò tot el contra-
ri, una fi ra és un element evolutiu en funció de la 
societat que es tracti, segons l’economia del mo-
ment, de les persones que l’han de tirar endavant 
i l’han de viure.
Donant un cop d’ull a la història, el concepte fi ral 
ens apareix ja en l’antiguitat preromana. Aque-
lles fi res tenien la seva raó de ser, tenien la seva 
manera de funcionar que avui en dia estarien des-
façades i no funcionarien. 
En la societat del segle XXI, donant un cop d’ull 
a les fi res de casa nostra hi ha dos grans grups: les 
fi res multisectorials o bé les fi res en que poten-
cien un aspecte identifi catiu de la mateixa. En el 
primer cas hi trobem l’Expro Reus, Firagost i la 
Fira de Morá d’Ebre, per posar alguns exemples. 
En el segon cas, hi trobem la Fira del Carquinyoli 
de l’Espluga de Francolí, la Fira del Caçador de 
Sarral, la Fira de l’Avellana de Riudoms, o la Fira 
Medieval de Montblanc.
Ara en aquest mes d’octubre i fi ns el novembre, 
és un mes ple de fi res a la comarca de l’Alt Camp 
i a poblacions veïnes; en totes elles tenen les se-
ves característiques específi ques, i en totes elles 
tenen el seu segell diferencial.
La Fira d’Alcover des de l’any 1999 està apostant 
pel segell identifi catiu de la Fira dels Bandolers i 

cada cop més són les persones que la coneixen 
com a tal. L’aposta multisectorial havia quedat 
absoleta tenint en compte la coincidència de da-
tes en la Expro Reus, s’havia de donar un nou 
impuls i aquesta va ser apostant per la Fira dels 
Bandolers.
De fet mirant el panorama comarcal es poden 
veure els elements diferencials en les fi res. La 
fi ra del Pla està buscant ara per ara, aquest ele-
ment diferencial i segell particular de la seva fi ra 
i l’aposta per enguany és “La Fira del Vent”. La 
Fira de Vila-rodona el seu element es l’aposta del 
mercat medieval del segon dia fi ral. En el cas de 
la Valls , la seva fi ra com a tal no és Santa Ursula 
en que únicament s’ha convertit en la diada cas-
tellera, una obra de treatre de dissabte a la nit i les 
atraccions per la canalla, sinó que la seva fi ra és 
el Firagost en que l’aposta és multisectorial. El 
cas de la Selva del Camp, encara que es continua 
el concepte de muiltisectorial la seva aposta dels 
darrers anys es també aquest element medieva-
lista.
En el cas de la Fira d’Alcover, mentres les entitats 
responguin, la gent participi, l’organizació sigui 
bona i cada any es treballi per millorar-la i po-
sar elements novedosos, la nostra Fira fi ra tindrà 
molt bona salud i per a molts anys.
Bona fi ra a tothom i que comenci la festa.

Ricard Cañellas Batet
Periodista

FIRES D’AQUÍ D.O MEDITERRÀNIA
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Entre l´Arxiu Històric Municipal d´Alcover 
(AHMA) hi trobem un document signat per 
l´alcalde alcoverenc Josep Andreu en el dia 20 
d´agost de 1865 sobre la fi ra, concretament sobre 
el canvi de dia d´aquesta celebració. Es passava 
del tercer dissabte d´Octubre al segon dissabte 
del mateix mes, i la justifi cació d´aquest canvi 
eren motius econòmics i d´assistència.
A part del canvi el document ens mostra un as-
pecte molt important de la fi ra al segle XIX, com 
és la important presència de persones de fora, ja 
siguessin venedors o compradors que venien a 
Alcover a gaudir d´aquest dia festiu.
Per assegurar-se’n aquesta presència, l´ajuntament 
vetllava per la seguretat de les persones foras-
teres, i fi ns i tot, feien que la festa sortís anun-
ciada al Diario de Tarragona, per augmentar 
l´assistència.
La fi ra es tractava d´una festa del camp on els di-
ferents productors oferien productes procedents 
de l´agricultura i la ramaderia, però, a més a més 
els infants també tenien productes adreçats a ells 
com eren: tambors, cotxes,trompetes,... per als 
nois o nines, objectes de cuina,... per a les noies.

Jaume Camps i Girona
Estudiant d’història

AL SEGON DISSABTE 
D’OCTUBRE

Que busquem en una festa tematitzada,? Jo diria 
que un cert relaxament i canvi sobre el concepte 
usual de celebració. Amb la idea de transportar-
nos de forma fi ctícia a una altra època important 
per al nostre poble, segurament volem reafi rmar 
el nostre passat, que rememorem, alhora, d’una 
forma simpàtica però sent conscients alhora del 
segle en que vivim. Volem jugar, en defi nitiva, a 
viure el mon dels nostres avantpassats.
Així, trobem tres elements claus de la tematitza-
ció. Un d’aquests seria la transformació estètica 
del poble en la mesura del que ens sigui possi-
ble i sense creure’ns-ho massa alhora. Un altre 
es l’element teatral, aspecte clau per al viatge 
que ens proposem cap a l’època que referenciem 
i que fem mitjançant la recreació històrica o la 
fabulació, divertida o no, de situacions que es po-
dien haver produït al si de la nostra comunitat. 
El tercer element seria la música al carrer que, 
apropant-la el màxim possible a l’època on ens 
situem, ens fa més predisposats al camí mental 
cap a aquell moment, i que se suma a les veus i 
els somriures als carrers de festa, als tractes a les 
parades, etc.....,sons aquests que en realitat no han 
canviat massa, però que  hem de procurar aïllar el 
màxim possible, això si, dels sons –sorolls- més 
característics de les actuals poblacions (cotxes, 
motos i maquinaria de construcció......) i que ens 
difi culten l’immersió en el viatge al passat
El cas d’Alcover es ben peculiar ja que en pocs 
lloc hem vist la voluntat institucional de partici-
par seriosament en els aspectes més propis de la 
producció artística per tal de ser el màxim rigo-

rosos en el que es vol transmetre i alhora amb la 
qualitat que s’ha de transmetre. Ja que, sovint, a 
les festes “tematitzades” hi trobem no molt bones 
còpies que es repeteixen per arreu sense treva ni 
massa solta. Em refereixo en aquest cas i llevat 
de potents excepcions, a la munió de festes me-
dievals que podem veure, quasi be calcades, d’un 
lloc a un altre. Cal dir però que aquesta repetició 
segurament te el seu sentit tot depenent de la im-
portància que volguem donar a la particularitat  

de la festa. Aquest, però, no es el cas de la nostra 
Fira de Bandolers que sempre s’ha preparat ex-
clusivament per la poble d’Alcover.
La Fira de Bandoles doncs ofereix un guió que 
recorre els tres dies de celebració buscant un fi l 
narratiu que permeti agradar tant a les persones 
que ens visiten un sol dia com a la població au-
tòctona o forana que la viu complerta, procurant 
un disseny atractiu i còmode tant per l’habitant de 
la vila, com pel visitant.

Jordi Freixes
Batall produccions

FIRES QUE TENEN TEMA
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Amb l’evoluciço de la Fira es van plantejant noves activitats per 
acompanyar la consolidació de la Fira com un espai per viure-la 

aferrats a fets i circunstàncies històriques. En parlem amb 
Xavier Torrell, el regidor responsable de l’organització. 

“S’han trencat els tabús i les quimeres 
que s’havien plantejat sobre la Fira”

Amb l’evoluciço de la Fira es van plantejant noves activitats per 
acompanyar la consolidació de la Fira com un espai per viure-la 

aferrats a fets i circunstàncies històriques. En parlem amb 
Xavier Torrell, el regidor responsable de l’organització. 

“S’han trencat els tabús i les quimeres 
que s’havien plantejat sobre la Fira”

“El turisme implica la 
necessitat d’ensenyar el 

poble, que ens vinguin a 
conèixer i descobreixin 

les potencialitats que té”

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

Què representa aquesta sisena edició de Fira 
de Bandolers?
El què fa plantejar és que algú pot pensar que la 
Fira sempre ha estat així i que no n’hi ha hagut 
cap més. Ho dic pensant en aquella gent jove que 
no ha conegut les edicions passades. En canvi, 
aquelles persones que han viscut altres maneres  
i experiències per enfocar la Fira, amb una edat 
més avançada, han pogut veure en aquests sis 
anys que aquesta Fira ha engrescat i motivat la 
participació: s’ha incrementat la participació de 
la gent de casa, ha atret més forasters encuriosits 
i al cap i a la fi , hem pogut anar fent entre tots un 
esdeveniment amb el què ens sentim més repre-
sentats i còmodes, també. La refl exió que es pot 
fer després de mirar enrera la idea que sorgeix és 
que vist d’on veníem, la gent s’hi pot sentir més 
còmoda. Possiblement s’han trencat els tabús i 

les quimeres que s’havien plantejat sobretot a 
la primera edició. La gent ha vist que el que es 
pretenia té sentit, potencialitat i recorregut, un 
recorregut que per descomptat és infi nit i amb 
temps per anar fent.
I aquest recorregut, com pot anar a curt 
termini en els propers anys?
Alguns objectius estan assolint-se poc a poc 
però les coses de vegades són més fràgils del 
què ens pensem. No tot és tant sistemàtic i au-
tomàtic: ha de ser una qüestió d’identitat i iden-
tifi cació. Ha de formar part de la gent i ha de 
formar part de tots. I això s’aconsegueix treba-
llant-la des de la base. I crec que tot també ha 
de ser així. En aquest sentit, és la segona edició 
que treballem amb l’escola, enguany hi haurà 
la primera acció teatral treballada per la gent de 
casa,... són coses que poden consolidar-se amb 
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Abans les Fires servien per vendre objectes i produc-

tes. Ara, amb el temps aquesta Fira de Bandolers ja 

està preparada per vendre un altre tipus de producte 

més intangible i immaterial com són les sensacions, 

emocions o els ambients.

‘

la gent. No tot ha de recaure en l’administració, 
que són persones, sinò en la participació activa 
en aquesta Fira. Segurament, també cal treballar 
en l’encaix que pot tenir Alcover en el Camp i les 
Muntanyes de Prades, un element que pot agafar 
més cos a partir de la declaració del Parc Natural; 
o el mercat d’ofi cis que s’ha mirat de cuidat molt 
i que cal treballar amb més profunditat.
El sentit de la Fira podria canviar, i anar cap 
a una altra banda com una Fira Multisecto-
rial?
Per això comentava que tot pot caducar d’un 
dia per l’altre i la societat cal que s’impregni de 
la Fira, que sigui actor actiu i demandant. Però 
l’administració pot preparar la Fira a cop de ta-
lonari però no és la Fira què m’he imaginat mai. 
Pot anar cap a una Fira com abans? possiblement 
però si hi ha un arrelament important -real- és 
complicat. Creiem per aquest tipus de Fira té una 
estructura prou ferma i la tendència arreu no és 
pas aquesta. Bé, el temps ho dirà. 
Un dels elements de la Fira és posar espais del 
poble que es veuen amb uns altres ulls, recu-
perar indrets i ensenyar un poble remot en el 
temps?
Precisament, enguany hem recuperat un espai 
que és el Pati de l’església on els actors locals hi 
faran part de la seva actuació. Hi ha hagut tot un 
treball de recerca a partir de treball d’arxiu que 
va fer Joan Cavallé i que ha permés recuperar 
uns documents sobre unes visites d’autoritats de 
Tarragona per la regulació en l’ús de l’aigua. Es 
tracta d’una recreació històrica d’uns fets que van 
succeïr als segles XVI i XVII i per això vam pen-
sar en buscar un espai idoni per la representació. 
És un indret que no s’ha utilitzat per les anteriors 
accions teatralitzades que no buscaven el rigor 
històric i que en aquest cas sí que era necessari 
ambientar-ho al mateix carrer on es podia treata-
litzar oportunament.
Cada any hi ha novetats pel que fa a les ac-
cions teatrals agafant fets i referents històrics. 
Això necessita apunts històrics que ho avalin 

com és aquest cas? 
El què es pròpiament el teatre de carrer com el 
què fi ns ara s’ha fet, no hi havia documentació 
històrica, sinò un guió per portar-ho endavant per 
no repetir accions i fer-ho de manera clònica d’un 
any per l’altre. No s’han buscat recreacions his-
tòriques perquè els actors puguin tenir marge de 
discrecionalitat, maniobra d’acció i interpretació 
per trobar-hi els punts més còmics de situacions 
que sí que es van donar. En el cas d’aquest guió 
escrit pels actors locals hi ha en canvi la represen-
tació dels textos d’arxiu corresponents a aquest 
fet històric. Hi ha una diferencia. Prenem com 
a referent la documentació històrica que serveix 
per representar uns fets que van passar. Fins ara, 
el treball de documentació, apuntaven els temes 
i les situacions que es donaven, una pista de com 
ens podíem acostar a aquells moments. 
Vincular la Fira a la regidoria de turisme i 
que recaigui en el regidor la responsabilitat 
d’aquesta té una signifi cació...
Sí, òbviament hi ha una transversalitat en totes les 

actuacions que es puguin fer des de l’ajuntament. 
I en el cas concret que em toca, el turisme implica 
la necessitat d’ensenyar el poble, que ens vinguin 
a conèixer i descobreixin les potencialitats que té. 
En aquest sentit, cal recordar que enguany vam 
inaugurar l’ofi cina de turisme i que tot ha d’anar 
lligat. Per exemple, per la Festa Major -i ara sor-
tim de la Fira- des del Museu i l’ofi cina de turis-
me s’han dissenyat visites guiades per ensenyar 
un dels elements patrimonials més importants 
que té el poble com és l’Església Nova. Tot plegat 

és un treball d’anar avaçant de manera coordi-
nada amb els elements amb què comptem: el 
Museu, l’ofi cina de turisme, la Fira de Bando-
lers per poder ensenyar el poble. Abans les Fi-
res servien per vendre objectes i productes. Ara, 
amb el temps aquesta Fira de Bandolers ja està 
preparada per vendre un altre tipus de producte 
més intangible i immaterial com són les sensa-
cions, emocions o els ambients. Qüestions que 
avui en dia estan molt valorades. 

“CAL TREBALLAR EN L’ENCAIX QUE 

POT TENIR ALCOVER EN EL CAMP 

I LES MUNTANYES DE PRADES, UN 

ELEMENT QUE POT AGAFAR MÉS 

COS A PARTIR DE LA DECLARACIÓ 

DEL PARC NATURAL”
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A la 1 del migdia, al 
campanar i al pati de 
l’església, tritlleig de 
campanes.

A 2/4 de 6 de la tar-
da, a la plaça Nova, 
cercavila infantil El petit 
circ. Abans de sortir, hi 
haurà coca amb xocola-
ta per a la mainada.

A les 8 del vespre, 
a la sala d’actes de 
l’ajuntament, pregó de 
Festa Major a càrrec 
del nostre jutge de Pau 
Marcel Vendrell.

A la plaça Nova, tradi-
cional ball de diables i 
lectura de versots. Pels 
carrers de la vila, corre-
foc amb la participació 
dels Diables de El Mo-

DIVENDRES 17

FESTA MAJOR
A les 11 del matí, al 
camp de futbol, l’equip 
aleví A s’enfrontarà a La 
Pastoreta.

des de la casa de la 
vila, anada a ofi ci.

A 1/4 de 12 del matí, 
a l’església Nova, ofi ci so-
lemne.

Tot seguit, pels carrers 
de la vila, processó. En 
fi nalitzar la processó, en-
trada dels sants. A conti-
nuació, des de l’església, 
tornada d’ofi ci.Tot arri-
bant a la plaça Nova, en-
trada i lluïment del segui-
ci popular.

En acabar, toc de ver-
mut i aperitiu per a to-
thom.

A partir de la 1 del 
migdia, visites guiades 
al campanar i les obres 
de l’església.

A 2/4 de 2 del migdia, 
al Cercle d’Amics, sarda-

 Mágico.
A les 8 del matí, pels 
carrers de la vila, ma-
tinades.

A les 11 del matí, 
des de la casa de la 
vila, anada a ofi ci.

nes a càrrec de l’orquestra 
Blanes.

A 2/4 de 6 de la tarda, 
a l’església Vella, cafè-
concert amb el grup Els 
Ministrers de la Vilanova.

A 2/4 de 7 de la tar-
da, a la plaça Vella, es-
pectacle de titelles amb 
la companyia Kahirathi 
Bath Group.

A 2/4 de 7 de la tarda, 
al Cercle d’Amics, concert 
a càrrec de l’orquestra 
Blanes

A les 7 de la tarda, al 
pati de l’església. Cerca 
Birra, una cercavila alter-
nativa.

A 2/4 de 9 del vespre, a 
la plaça Nova, el grup
Mexico Mágico,

DIUMENGE 19

rell, Diables de Les Bor-
ges del Camp i Bruixots 
d’Alcover.

A les 12 de la nit, al 
pavelló municipal, Ball 
de festa major, amb CAT 
ROCK i l’orquestra MIT-
JANIT.

A les 8 del matí, pels 
carrers de la vila, mati-
nades. 

DISSABTE 18

A les 11 de la nit, al pavelló municipal, concert 
amb Thes, Pereza i Dj convidat.

A les 12 de la nit, al Cercle d’Amics, ball amb 
l’orquestra internacional Blanes.

PEREZA i Thes
al Concert de Festa 
Major

DISSABTE 18 A LES 23h
PAVELLÓ D’ESPORTS
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DILLUNS 20
A partir de les 10 del matí, a la plaça President Lluís 
Companys, parc infantil i ludoteca mòbil. Tres hores de 
diversió assegurada per als més petits, amb infl ables i 
jocs gegants.

A les 5 de la tarda, a la plaça President Lluís Com-
panys, tot berenant coca i xocolata, el grup d’animació 
Sidral farà saltar i ballar els més petits amb el seu espec-
tacle Pirates.

A les 7 de la tarda, al Cercle d’Amics, cinema amb la 
projecció de la pel·lícula La última legión. (Organitza: 
Cercle d’Amics)

A les 8 del vespre, a l’església Nova, missa en sufragi 
dels difunts del poble.

a la plaça Nova, el mític pallasso Marcel Gros, amb el 
seu espectacle Giralluna provocarà rialles en cadena, de 
les quals no se’n salvarà ningú.

Seguidament, darrere del pavelló, cloenda de la Festa 
Major 2008. Precedit pels tres trons de rigor, un espec-
tacular castell de focs d’artifi ci, realitzats per Pirotècnia 
Tomàs, que acompanyats de  música, provocarà els 
Ooohs! dels alcoverencs i alcoverenques. D’aquesta ma-
nera, i amb la cara ben alta (mai millor dit) direm adéu a 
la Festa Major 2008.

ESPECTACLES
Es recomana màxima 
puntualitat. Es de-
mana silenci durant 
aquestes representa-
cions per tal de que 
es pugui
gaudir de la seva 
qualitat. 

TOTS ELS ACTES 
SERAN GRATUÏTS,  
excepte els assen-
yalats a l’apartat de 
Venda d’Entrades. 
En cas de pluja, us 
podeu informar a 
l’Ajuntament, al pre-
goner telemàtic i als 
espais alternatius.

Concert Thes , 
Pereza i Dj.
Preu: Anticipada Alco-
verencs 15 euros.
Anticipada 18 euros
Taquilla 22 euros.
Lloc Adquisició: 
Ajuntament, PiJ, bar 
Plaça,
Cercle d’amics, Quick 
(reus), Arsis (TGN),
Bong Disco (Valls).

MÉS INFORMACIÓ
www.alcover.cat i el 
pregoner telemàtic.

A 1/4 de 12 del matí, 
a l’església Nova, ofi ci 
solemne. Acompanya-
ment musical de la co-
ral de la URV.
Tot seguit, des del 
pati de l’Església, tor-
nada d’ofi ci.

A partir de la 1 del 
migdia, visites guiades 
al campanar i les obres 
de l’església.

A la 1 del migdia, a 
la plaça Nova, especta-
cular diada castellera, a 
càrrec de les colles Ve-
lla dels Xiquets de Valls 
i Xiquets de Reus.

A la 1 del migdia, al 
Cercle d’Amics, concert-
vermut.

A 2/4 de 6 de la tarda, 
a l’església Vella, cafè-
concert amb EasyWin-
ners.

A 2/4 de 7 de la tarda, 
a la plaça Nova, especta-
cle infantil a càrrec de la 
companyia Pa Sucat.

A 2/4 de 7 de la tarda, 
al Cercle d’Amics, els Noc-
tàmbuls amb l’estrena de 
l’obra “Criatures”.

A 3/4 de 9 del vespre, 
al pavelló municipal, el 
Teatre de Guerrilla ens 
presenta “Fum”.

ACTUACIÓ CASTELLERA AMB: 
COLLA VELLA DELS XIQUETS DE 
VALLS i XIQUETS DE REUS

DIUMENGE 19 A LES 13h
PLAÇA NOVA

A 2/4 de 12 de la nit, 
al Cercle d’Amics, cinema 
amb la pel·lícula La últi-
ma legión.
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Àngel Mora ens explica alguns aspectes 
novedosos de la Festa Major. La parti-
cipació de les entitats i els espectacles 
musicals són algunes dels apartats més 
destacats. 

ENTREVISTA  A ÀNGEL MORA, regidor de Cultura | SERGI FRANCH

Quines novetats es poden comentar de la programació?
Aquest any el que sí que hi ha és algun canvi en l’apartat 
d’entrefestes i mirar de fer participar més les entitats en els espec-
tacles. La capacitat que nosaltres tenim per organitzar activitats i 
girar-la cap a les entitats perquè en siguin promotores. En el tema 
musical, l’EMMA porta conjuntament amb la regidoria la progra-
mació. Sobretot perquè són els entesos i tenen els contactes,amb 
qualitat. Grups que han vingut a tocar en petit format a l’EMMA, 
de cara la Festa Major poden oferir un concert complert. Arribar 
a tots els estils musicals que puguin agradar a tot tipus de públic. 
L’espai entrefestes sempre m’ha fet gràcia. Sabem però que la gent 
d’Alcover no surt als vespres i mirem de fer alguna cosa que pu-
gui cridar l’atenció. Per exemple, hem programat un concert amb 
professors i alumnes de l’EMMA, també un recital de poemes amb 
un conjunt instrumental que l’acompanyarà, la presentació del lli-
bre de Moisès Selfa on parla de la toponimia dels renoms de les 
cases, els cognoms, els indrets,... igualment que l’homenatge que 
a títol pòstum se li farà a l’Andreu Barbarà amb l’impuls del Cen-
tre d’Estudis, els Voluntaris Forestals, el Museu  i l’ajuntament. 
Aquest apartat d’entrefestes està elaborat per gent d’Alcover. 
Festa Major on les entitats hi tenen el seu lloc?
Dels moments més destacats de qualsevol entitat és la Festa Ma-
jor: des dels gegants que sempre miren de millorar la trobada, els 
diables amb un dels espectacles més sonats, les colles de grallers, 
el suport del Centre d’Estudis que organitza dos actes i ens ajuda 
amb un tercer acte d’entrefestes, o un grup de teloners locals com 

“Volem potenciar sobretot l’espai 
d’entrefestes perquè la gent surti”
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“Amb Festa Major, tens l’èxit assegurat. Si vols fer una 

prova, fes-la per Festa Major perquè la gent vindrà”

‘

els Thes amb el concert de Pereza... i la gent surt 
a veure els seus propis actors. De moment, no 
tenim banda de música però poc a poc ho solven-
tarem amb els alumnes de l’EMMA.  
Dins l’esquema fi x de la Festa Major, hi ha al-
guna cosa que t’agradaria canviar?
No et pensis que no em bullen les idees pel cap. 
El nostre esquema tradicionalment ha funcionat. 
La millor virtud és que no es repeteixin especta-
cles, que hi hagi varietat, ajustar els horaris als 
públics,.. posaré un cas: durant quatre dies hi ha 
un espectacle infantil i s’ha mirat de no repetir. 
El divendres es fa una cercavila, el següent dia 
titelles, l’altre un teatre infantil i el dilluns un 
grup d’animació. Si es parteix de la base que la 
intenció de l’espectacle es oferir alguna cosa que 
agradi la gent, crec que és un molt bon programa. 
Sempre s’ha de mirar més enllà dirigint-se al pú-
blic de casa. Els canvis radicals en l’esquema de 
la Festa Major es poden plantejar quan es nota 
que la gent no surt de casa i va en decadència. De 
moment, variem el tipus d’espectacle. 
Es difícil això...
Sí, és complicat. Amb Festa Major, tens l’èxit 
assegurat. Si vols fer una prova, fes-la per Fes-
ta Major perquè la gent vindrà. Sóc molt patidor 
i per exemple a l’estiu passat amb les Nits a la 
Fresca era l’hora de començar i veies que no hi 
havia públic, i enguany ha anat molt bé i espe-
ro que amb la Festa Major també sigui així. El 
període d’entrefestes és què voldria remarcar. 
Aquests quatre dies on la gent pot sortir i tastar 
una mica de música, poesia o la presentació d’un 
llibre. Aquest camí és el correcte i ja veurem si el 
temps ens dóna la raó. 
I diríem que la programació anual d’activitats 
són les proves d’aquesta Festa Major?
No, perquè les Nits a la Fresca que són set o 
vuit espectacles, o Nadal, o la programació de 
l’EMMA,... i volem anar sobresegur. M’agrada 
estar en contacte en allò que proposa l’EMMA 
perquè a partir d’aquí es poden veure que poden 

funcionar. Un grup que va actuar en els concerts 
de l’EMMA en petit format ara el podrem veure 
per Festa Major en un cafè-concert que poden 
disfrutar del rag-time que pot agradar molt. Re-
cordo el nadal passat que vam patir molt amb els 
pastorets amb titelles i sempre t’agradaria con-
tractar espectacles que tinguin un èxit assegurat. 
Parlem molt de música, i el teatre?
Requereix uns recursos que no tenim, amb un 

espai pensat preparat per la producció que moltes 
vegades dobla el preu de la companyia. I això fa 
por. Des del PIJ o el Cercle d’Amics s’organitzen 
sortides per veure teatre i aquestes activitats donen 
oportunitat de veure espectacles en espais ideals. 
Enguany, ens quedem precisament sense la Sala 
Parroquial on s’hi faran obres i quedarà tancada. 
Tenim un projecte de teatre de carrer i mirarem 
amb el Consorci del Camp de coordinar la rea-

“EL NOSTRE ESQUEMA 

TRADICIONALMENT HA 

FUNCIONAT. LA MILLOR 

VIRTUD ÉS QUE NO ES 

REPETEIXIN ESPECTA-

CLES” 

lització d’obres amb afeccionats de la Selva del 
Camp i Constantí, el grup de teatre Noctàmbuls 
que per Festa Major estrena al Cercle d’Amics. 
Els costos però fan replantejar l’espectacle per-
què el preu de les entrades seria desorbitat...
T’agrada la faràndula...
Molt. I a més, m’agrada participar. Enguany, amb  
el grup de teatre de la Fira i si puc participaré en 
totes les activitats que pugui. 
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Amb l’evoluciço de la Fira es van plantejant noves activitats per acompanyar la consolidació de la Fira com un espai per viu-
re-la aferrats a fets i circunstàncies històriques. En parlem amb Xavier Torrell, el regidor responsable de l’organització. 

Titular Cercle d’AmicsTitular Cercle d’AmicsTitular Cercle 
d’AmicsTitular Cercle d’AmicsTitular Cercle d’

Què representa aquesta sisena edició de Fira de Bandolers?
El què fa plantejar és que algú pot pensar que la Fira sempre ha 
estat així i que no n’hi ha hagut cap més. Ho dic pensant en aque-
lla gent jove que no ha conegut les edicions passades. En canvi, 
aquelles persones que han viscut altres maneres  i experiències per 
enfocar la Fira, amb una edat més avançada, han pogut veure en 
aquests sis anys que aquesta Fira ha engrescat i motivat la partici-
pació: s’ha incrementat la participació de la gent de casa, ha atret 
més forasters encuriosits i al cap i a la fi , hem pogut anar fent entre 
tots un esdeveniment amb el què ens sentim més representats i cò-
modes, també. La refl exió que es pot fer després de mirar enrera la 
idea que sorgeix és que vist d’on veníem, la gent s’hi pot sentir més 
còmoda. Possiblement s’han trencat els tabús i les quimeres que 
s’havien plantejat sobretot a la primera edició. La gent ha vist que 
el que es pretenia té sentit, potencialitat i recorregut, un recorregut 
que per descomptat és infi nit i amb temps per anar fent.
I aquest recorregut, com pot anar a curt termini en els propers 
anys?
Alguns objectius estan assolint-se poc a poc però les coses de ve-
gades són més fràgils del què ens pensem. No tot és taQuè repre-
senta aquesta sisena edició de Fira de Bandolers?
El què fa plantejar és que algú pot pensar que la Fira sempre ha 
estat així i que no n’hi ha hagut cap més. Ho dic pensant en aque-
lla gent jove que no ha conegut les edicions passades. En canvi, 
aquelles persones que han viscut altres maneres  i experiències per 
enfocar la Fira, amb una edat més avançada, han pogut veure en 
aquests sis anys que aquesta Fira ha engrescat i motivat la partici-
pació: s’ha incrementat la participació de la gent de casa, ha atret 
més forasters encuriosits i al cap i a la fi , hem pogut anar fent entre 
tots un esdeveniment amb el què ens sentim més representats i cò-
modes, també. La refl exió que es pot fer després de mirar enrera la 
idea que sorgeix és que vist d’on veníem, la gent s’hi pot sentir més 
còmoda. Possiblement s’han trencat els tabús i les quimeres que 
s’havien plantejat sobretot a la primera edició. La gent ha vist que 
el que es pretenia té sentit, potencialitat i recorregut, un recorregut 
que per descomptat és infi nit i amb temps per anar fent.
I aquest recorregut, com pot anar a curt termini en els propers 
anys?
Alguns objectius estan assolint-se poc a poc però les coses de 
vegades són més fràgils del què ens pensem. No tot és tant siste-
màtic i automàtic: ha de ser una qüestió d’identitat i identifi cació. 
Ha de formar part de la gent i ha de formar part de tots. I això 

s’aconsegueix treballant-la des de la base. I crec que tot també ha 
de ser així. En aquest sentit, és la segona edició que treballem amb 
l’escola, enguany hi haurà la primera acció teatral treballada per la 
gent de casa,... són coses que poden consolidar-se amb Què repre-
senta aquesta sisena edició de Fira de Bandolers?
El què fa plantejar és que algú pot pensar que la Fira sempre ha 
estat així i que no n’hi ha hagut cap més. Ho dic pensant en aque-
lla gent jove que no ha conegut les edicions passades. En canvi, 

aquelles persones que han viscut altres maneres  i experiències per 
enfocar la Fira, amb una edat més avançada, han pogut veure en 
aquests sis anys que aquesta Fira ha engrescat i motivat la partici-
pació: s’ha incrementat la participació de la gent de casa, ha atret 
més forasters encuriosits i al cap i a la fi , hem pogut anar fent entre 
tots un esdeveniment amb el què ens sentim més representats i cò-
modes, també. La refl exió que es pot fer després de mirar enrera la 
idea que sorgeix és que vist d’on veníem, la gent s’hi pot sentir més 
còmoda. Possiblement s’han trencat els tabús i les quimeres que 
s’havien plantejat sobretot a la primera edició. La gent ha vist que 
el que es pretenia té sentit, potencialitat i recorregut, un recorregut 
que per descomptat és infi nit i amb temps per anar fent.
I aquest recorregut, com pot anar a curt termini en els propers 
anys?
Alguns objectius estan assolint-se poc a poc però les coses de 
vegades són més fràgils del què ens pensem. No tot és tant siste-

“CAL TREBALLAR EN L’ENCAIX QUE POT TENIR AL-

COVER EN EL CAMP I LES MUNTANYES DE PRADES, 

UN ELEMENT QUE POT AGAFAR MÉS COS A PARTIR 

DE LA DECLARACIÓ DEL PARC NATURAL”
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Aigua va!
sortida d’emergència 

“Qui sou vosaltres que amb tant 
gran host i cavalcada entreu a les 
terres del senyor arquebisbe i de la 
Santa Església de Tarragona?

Nosaltres som el cònsol, els sín-
dics i alguns prohoms de la ciutat 
de Tarragona que venim a visitar 
les aigües del riu Francolí conforme 
als privilegis i llibertats senyorials i 
possessió, pràctica i consuetud an-
tiquíssims de la dita ciutat.” 

La reconstrucció d’una petita 
part de la nostra història, aquest 
és l’objectiu que es vol aconseguir 
amb un text teatralitzat de la Fina 
Cavallé a partir d’una transcripció 
feta per Joan Cavallé del Llibre de 
Visites a les Aigües del Francolí 
que es conserva a l’Arxiu Històric 
Municipal de Tarragona, i amb la 
direcció teatral de Martí Yebras 
d’un grup d’actors locals, poder 
traslladar-nos als voltants dels 
segles XVI-XVII i sentir-nos més 
propers als nostres avantpassats. 
Les notes musicals dels grallers de 
l’EMMA ens acompa-nyaran durant 
el recorregut.

Com podrem descobrir en 
l’acció teatral, la distribució de 
l’aigua i la seva regulació al Camp 

era un motiu de controvèrsia i un 
tema que preocupava seriosament 
a les autoritats.

Complir amb els dies de reg es-
tablerts, tornar l’aigua al seu curs 
natural segons la sentència reial 
sobre l’ús de les aigües del Fran-
colí i per tant no regar de l’aigua 
del riu si no era en els dos dies 
permesos, aquestes premisses es 
deixaven clares en una de les vi-
sites que va fer la Comitiva de Ta-
rragona el 18 de febrer de 1579, 
que estava formada pel cònsol, el 
síndic i els prohoms de la ciutat 
que exigien el compliment de les 
normes i imposaven les sancions si 
es transgredien.

Traslladar-nos a una època 
llunyana amb l’ajut de les parau-
les que el temps no ha pogut es-
borrar, posar-hi una part volguda 
d’imaginació, de tancar els ulls i 
pensar que per uns instants for-
mem part d’una història viscuda 
que se’ns apropa gràcies a la in-
terpretació dels actors que amb 
la seva veu, el gest, el vestuari... 
confi guren un retaule de personat-
ges del passat que durant uns mo-
ments, si ho permetem, entraran 
per la porta del nostre present. 

Àngels Feliu Magrané, 
membre de la Comissió de la Fira

FIRA DE BANDOLERS: el carrer que et sorprén

El Pont dels Moros, setembre de 2006
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