FESTA MAJOR DE SANT JOAN
Per Sant Joan, tot comença a Valls!
Valls, juny 2012.
Valls, ciutat bressol dels castells, Patrimoni Immaterial de la Humanitat
L’inici de les festes majors del Camp de Tarragona i de la temporada
castellera tradicional
La Festa Major de Sant Joan Baptista a Valls dóna el tret de sortida al calendari de les
celebracions patronals de l’estiu al Camp de Tarragona. Ubicada en el tempo festiu
coincident amb el solstici d’estiu, quan els dies són més llargs i les nits més curtes,
Valls manté elements patrimonials de llarga trajectòria, com els que enguany estan
d’aniversari, instants cerimonials únics com les Completes, i el so més atàvic dels
sonadors ben afinats. Alhora els nostres Xiquets de Valls, amb la festa major que obre
la temporada tradicional, amb la rivalitat dual en un entorn urbà excepcional –el
quilòmetre zero del món casteller-, han esdevingut universals. Una festa de fogueres
de la Nit de Sant Joan. Una festa d’aromes d’anissos propis de Valls, reinventats en el
‘boladís’, hereu de la beguda de principis del segle XX que combinava un raig d’anís i
l’aigua fresca amb el ‘bolado’, mostra de la pastisseria més artesanal amb notícies des
del 1745 al diccionari del basc Manuel Larramendi. L’escriptor francès Alexandre
Dumas, autor de ‘Els tres mosqueters’ o de ‘El comte de Montecristo’, elogiava els
bolados el 1846 en el seu viatge per la península per la capacitat de transformar
l’aigua en ‘dolça, fresca, perfumada i excel·lent’. De la mateixa manera, la Festa Major
inunda, amb més força, el barri antic de Valls, en l’entorn de l’església arxiprestal de
Sant Joan, i ens fa reviure els aromes i els sabors més nostrats.
Valls, patrimoni petjada a petjada:
300 anys de la primera notícia del ball de valencians de Valls (1712-2012)
300 anys del ball de bastons
150 anys del Centre de Lectura
65 anys del Gegant de la Porra i de la Geganta
40 anys de la Unió Anelles de la Flama
25 anys de la recuperació de la Mulassa
10 anys del Cor Juvenil Divisi
Entitats, col·lectius i institucions participants en l’organització de la Festa
Major de Sant Joan 2012:
Amics de la Música
AMPA del col·legi Eugeni d’Ors
Antena del Coneixement de la URV a Valls
Associació Verge de la Candela
Ball de Bastons
Casal popular la Turba
Centre de Lectura
Club Bàsquet Valls
Club Patí Valls
Colla gegantera El Calçot-AAEET
Colla Joves Xiquets de Valls
Colla Vella dels Xiquets de Valls
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Cor Audite
Cor Divisi
Coral Espinavessa
Coral Terpsícore
Corredors de Valls
Cors Alegres
Escola Futbol Valls
Escola Municipal de Música Robert Gerhard
Espai d’art Sal Grossa
Fons i pastisseries de Valls
Grup del Teatre Principal
Institut d’Estudis Vallencs
JCA cinemes
L’Espardenya
Mans Unides
Museu de Valls
Parròquia del Lledó
Parròquia de Sant Joan Baptista
Patronat Municipal d’Esports
Regidoria de Joventut
Regidoria de Promoció, Comerç i Turisme
Regidoria d'Urbanisme, Habitatge i Sostenibilitat
Societat Coral L’Aroma Vallenca
SuperEvents
Unió Anelles de la Flama
Valls Atmosfera Trail
Visita Valls
Balls, entremesos, balls parlats, colles i sonadors del Seguici Cerimonial de
la nostra Festa Major de Sant Joan 2012
El Drac, amb els Xeremiers de Son Roca, Mallorca.
El ball de Diables, amb els seus tabalers.
L’ós, amb la mitja cobla Punt de Malura, de Valls i el Penedès.
El ball de gitanes, amb els grallers els Vinardells, del Penedès.
Els nans, amb els grallers els Carreter, de Lleida.
Els gegantons (negres), amb els grallers La Canya d’Or, de Reus.
Els gegants, amb els grallers La Canya d’Or, de Reus.
El bou (Calçot/AAEET-Turba), amb els Grallers de l’Espardenya, de Valls.
El ball de vells, amb L’Espardenya Músics, de Valls.
El ball de bastons, amb els grallers de l’Associació Verge de la Candela, Valls.
El ball de pastorets, amb la mitja cobla de l’Espardenya, de Valls.
El bou tradicional (UAF), amb els grallers els Quatrevents.
La mulassa, amb la Fanfara de Torredembarra.
El ball de la primera, amb els grallers Tocaferro, de Tarragona.
La moixiganga, amb els grallers els Cofins, de l’Arboç.
El lleó, amb els seus ministrers.
L’àliga i els seus aligons, amb la cobla de ministres Bufalodre, de Valls
La Colla Vella dels Xiquets de Valls, amb els seus grallers i timbalers.
La Colla Joves Xiquets de Valls, amb els seus grallers i timbalers.
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L’organització de la Festa Major de Sant Joan 2012 compta amb els següents
grups de treball:
•
•
•
•
•
•

Seguici Cerimonial
Xiquets de Valls
Músiques modernes
Imatge gràfica
Castell de focs
Taula de treball de Sant Joan: Xiquets de Valls, Seguici, Parròquia de Sant Joan.

PROGRAMA D’ACTES
DISSABTE 16. L’ANUNCI DE SANT JOAN. PROCLAMA DE L’AMBAIXADOR
DELS XIQUETS DE VALLS 2012.
Des d’aquesta jornada fins al final de la Festa Major, la Casa de la Vila lluirà els
consuetudinaris domassos que pregonen l’arribada de la celebració de Sant Joan
Baptista, patró de Valls. Així mateix, fins al dia 21, la façana també serà ornamentada
pels elements artístics del certamen ‘El Barri en Flor’, que busca la complicitat dels
veïns per embellir el barri guarnint els seus balcons o aparadors.
9 h, fins a les 20 h, Pista del Vilar. Patinatge. Prova nivell B. Certificat XOU. Província
Tarragona. Organitza: Club Patí Valls, secció patinatge.
10 h, fins a les 14 h, Camp de futbol del Vilar. Torneig de futbol femení. Organitza:
Escola Futbol Valls.
11 h, Centre de Lectura, carrer de la Cort. Escacs. Campionat obert a tothom, sistema
Masnou. Inscripcions fins al dimecres 13 de juny, al mateix Centre.
Organitza: Centre de Lectura. Col·labora: Federació Provincial d’Escacs.
18 h, plaça del Portal Nou. 14a trobada de Gegants a Valls. Plantada i exposició de les
figures participants:
Colla Gegantera La Mafumada, de La Pobla de Mafumet
Colla Gegantera de Móra la Nova
Colla Gegantera del Pla de Santa Maria
Colla de geganters i grallers de les Borges del Camp
L’Embruix del Morell
Colla Gegantera de Calafell
Associació l’Indiot de Nulles
Gegants de la plaça de Sant Miquel de Tarragona
Colla Gegantera de Santa Coloma de Queralt
Colla Gegantera d’Alcover
Colla Gegantera Tota l'Endenga de Cambrils
Colla Gegantera La Cleca de Bràfim
Grup de Geganters i Grallers de ‘La Societat’ de La Bisbal del Penedès
Colla Gegantera la Unió de Sant Pere i Sant Pau, de Tarragona
Colla Gegantera d’Almoster
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La Vaca d’Almoster
El Bou de Reus
Unió Anelles de la Flama de Valls
La Central Cultural de Valls
Colla Gegantera la Pessigolla
Colla Gegantera El Calçot-AAEET de Valls
Els Gegants de Valls
Organitza: Colla gegantera El Calçot-AAEET
18.30 h, plaça del Blat. Proclama de l’Ambaixador dels Xiquets de Valls 2012 i Sorteig
públic de l'ordre d'actuació de les colles per al migdia de la Diada de Sant Joan, inici de
la temporada castellera tradicional.
Coorganitzen: Colla Vella dels Xiquets de Valls, Colla Joves Xiquets de Valls i
Ajuntament de Valls.
19 h, seu social de la Colla Vella dels Xiquets de Valls, carretera de Tarragona, 2.
Assaig especial de cara a la Diada de Sant Joan.
19 h, seu social de la Colla Joves Xiquets de Valls, carrer d’en Gassó, 20. Assaig
especial per a la Diada de Sant Joan.
19 h, des del Portal Nou. 14a trobada de Gegants a Valls. Inici de les cercaviles
geganteres amb els següents recorreguts:
Itinerari 1: Tomàs Caylà, plaça de les Garrofes, Carnisseria, Sant Antoni, Peixateria,
Forn Nou, plaça dels Alls, González Alba i plaça del Pati.
Itinerari 2: Tomàs Caylà, plaça de les Garrofes, Carnisseria, Sant Antoni, Nou, plaça de
la Zeta, en Bosc i plaça del Pati.
En finalitzar les cercaviles geganteres, al Pati, presentació del Bou de Valls, projecte de
la Colla gegantera El Calçot i del Casal popular la Turba, que és apadrinat pel Bou de
Reus i la Vaca d’Almoster. En són autors de la figura Eudald Ferré i Jordi Jubany, i la
tonada que l’acompanyarà ha estat composada per Francesc Sans.
Balls dels Bous
Balls dels Gegants
Ballada conjunta de tots els Gegants
Finalment, cercavila de retorn pel carrer de la Cort, plaça del Blat, Església, Tomàs
Caylà i Portal Nou.
Organitza: Colla gegantera El Calçot-AAEET.
20 h, Centre Cultural. 22ª Nit de l’Esport vallenc. Aquesta Nit neix el 1990 per donar a
conèixer el mèrit i l’esforç dels clubs, esportistes i entitats que es dediquen o s’han
dedicat a l’esport a la nostra ciutat; realitzar un reconeixement a la tasca de formació
dels clubs i escoles amb els joves jugadors i als esportistes que comencen a destacar; i
homenatjar la gent amb una llarga trajectòria, que han fet possible que Valls disposi de
moltes i molt variades entitats esportives. El Reconeixement als Mèrits Esportius,
adreçat a posar en valor la trajectòria d’esportistes d’elit que hagin competit amb èxit a
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nivell internacional, també n’és part essencial. Res no es podria realitzar sense el
suport de les entitats, que ha permès que esdevingui la Nit més esportiva de l’any.
Organitza: Patronat Municipal d’Esports.
24 h, fins a les 6 h, aparcament del carrer Fusters, 52, polígon industrial. Tribut to
Chrysalis Open Air Festival. Vine a recordar el que sonava en unes nits màgiques que
feien de la discoteca de Valls una sala diferent. Venda de localitats:
Valls: Planeta Kasteller (Konig Vallvera), Kalhua Lounge Club, Anclaw’s Irish Tabern,
Bar Restaurant El Polígon.
Alcover: Cafeteria Plaça Nova Alcover
Reus: Spook Records
Tarragona: Discos Arsis
Vila-Seca: Play-Off
Preus: 10 € amb 1 consumició sense alcohol, anticipada; 15 € amb una consumició
sense alcohol, a taquilla. Organitza: SuperEvents.
DIUMENGE 17.
12 hores. #stjoanvalls. Concurs “Josep Busquets” al Facebook de Visita Valls. Regal
d'una visita-aperitiu al Taller Busquets per a les 25 persones més ben classificades, de
la mà de la filla de l'artista, Montserrat Busquets, i amb un tast de vins selectes del
país, gentilesa de Masmolets Vins i Caves SL.
18 h, Centre Cultural. 22a Trobada de les corals vallenques, amb els components de la
Coral Infantil Cors Alegres, el Cor Juvenil Divisi, la Coral Espinavessa, la Coral
Terpsícore, la Societat Coral L’Aroma Vallenca i el Cor Audite. A Valls, hi ha una tradició
coral ben important com per sentir-nos ben orgullosos.
Organitzen: Corals vallenques
DIMARTS 19.
19 h, Teatre Principal. Concert de fi de curs amb els grups corals i instrumentals de
l’Escola
Municipal
de
Música
de
Valls.
Organitza: Escola Municipal de Música Robert Gerhard.
20 h, Sala actes de l'IEV. Projecció de la pel·lícula "Jo vaig comprar una selva tropical"
en el marc de la mostra de cinema Festival Internacional de Cinema del Medi Ambient
(FICMA). Jacob Andrén és un noi normal que anava a l’escola als anys 80. Com en
moltes escoles del món occidental, s’involucrà en la recaptació de fons per salvar la
selva equatorial. Els professors els van instar a ajudar amb la compra d’un tros de
selva. Ara ja gran es pregunta sobre el que va passar als arbres que ell i els companys
de classe van comprar amb els diners de la venda d'objectes als encants. Recorda que
li van enviar un certificat, però d’això ja en fa 20 anys. Aconseguiren realment els seus
esforços canviar les coses? Coorganitzen: Regidoria d'Urbanisme, Habitatge i
Sostenibilitat, i l'Institut d'Estudis Vallencs.
DIMECRES 20. LA SORTIDA DE L’ÀLIGA AL BALCÓ PER CONVIDAR A LA
FESTA MAJOR.
A la plaça dels Quarters, atraccions de fira.
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Des de les 18 h, plaça del Blat. El xumet de l’Ós. Els més menuts ja ho seran una mica
menys i, per això, lliuraran el seu xumet a la bestiassa vallenca.
Organitza: UAF.
18.30 h, Saló de Plens de la Casa de la Vila, plaça del Blat. Acte de reconeixement a la
trajectòria festiva amb el nomenament de Domingo Simon Fontanillas i Simón Cruz
Solé, geganters durant dècades. Glossarà la seva trajectòria Jordi París, director del
Museu de Valls.
19 h, plaça del Blat. Cerimonial sortida de l’Àliga de la ciutat al balcó de la Casa de la
Vila en un acte absolutament singular dins el patrimoni immaterial del nostre país.
L’aparició es realitzarà al so del toc musical de la cobla de ministrers Bufalodre.
Tot seguit, el Conte de la Festa Major; enguany el del gegantó Lladrefaves. El
personatge del pregoner, acompanyant l’Alcalde de la ciutat, Albert Batet, i la
corporació municipal, donarà pas al conte del gegantó negre, el nostre Lladrefaves, un
dels Gegants més antics d’Europa, a càrrec de l’actriu i narradora Jordina Biosca.
Finalment, la petada de globus per part de tots els que omplim la plaça del Blat.
19.30 h, des de la plaça del Blat, pel carrer de la Cort, i fins a la plaça del Pati. L’Anada
a la Tronada, amb la participació de la màscara del pregoner, la Colla Joves Xiquets de
Valls, la Colla Vella dels Xiquets de Valls, els respectius grups de grallers i timbalers, la
senyera de la Ciutat i la Corporació Municipal, acompanyada per la cobla de ministrers
Bufalodre.
20 h, des del campanar de l’església arxiprestal de Sant Joan. Ritual tritlleig de
campanes, repic general de les campanes que comunicarà l’inici de la Festa Major a tot
el veïnat.
20 h, a la plaça del Pati. Eixordadora tronada inaugural de morterets, pregonant la
celebració a tota la ciutat, que s’iniciarà amb l’encesa de tres morterets per part de la
Colla Vella dels Xiquets de Valls, la Colla Joves Xiquets de Valls i l’Alcalde de la ciutat.
Serà disparada per la Pirotècnia Catalana, de Vimbodí i Poblet.
20 h, acabada la Tronada, Pati de Sant Roc. La Parra: Vespre negre... Recuperem els
clàssics de la novel·la negra amb la participació dels alumnes de Batxillerat Artístic de
l'Institut Narcís Oller, i un text especialment adaptat per Rubèn Pelejero. Organitza:
Institut d'Estudis Vallencs.
20 h, #stjoanvalls. Primera trobada de la gent del twitter de Valls organitzada per
Visita Valls i el Restaurant El Safareig de la Plaça de l'Oli. Piularem amb el hashtag
#boladis&tweets.
20.15 h, pel carrer de la Cort fins a la plaça del Blat, la Tornada des de la Tronada,
amb la participació de la màscara del pregoner, la Colla Joves Xiquets de Valls, la Colla
Vella dels Xiquets de Valls, els respectius grups de grallers i timbalers, la senyera de la
Ciutat i la Corporació Municipal, acompanyada per la cobla de ministrers Bufalodre.
En arribar a la plaça del Blat, les dues colles dels Xiquets de Valls aixecaran els seus
característics pilars.
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20 h, plaça de la Zeta. Primera Boladissada de la Festa Major de Sant Joan, amb
l’actuació dels AJ DJ’s i l’exposició pública del Bou de Valls. Organitza: Casal popular la
Turba.
20.45 h, capella del Roser, carrer de la Cort. Concert de músiques d’arrel a càrrec de
la Cobla de Ministrers Bufalodre. Aquest magnífic espai del patrimoni monumental
vallenc amb les esplèndides i característiques rajoles vidriades acull aquest vespre un
concert de petit format sobre músiques populars de la ciutat de Valls.
Col·labora: Parròquia de Sant Joan Baptista.
23 h, plaça de l’Oli. Concert revetlla del Boladís amb l’Orquestra Mitjanit. Sant Joan a
Valls són els Xiquets, el Seguici, l’esclat de l’estiu, i també el boladís, la beguda en què
fan pinya l’anís sec, el granissat de llimona i el ‘bolado’, dolç de sucre i clara d'ou.
Durant la Festa Major la podreu trobar en bona part dels bars de la ciutat. Aquesta nit
pot ser un bon moment per tastar-la al ritme de la música festiva de la Mitjanit, també
un bon combinat de ballables, rock, ska, reggae, rumba, pop, disco...
DIJOUS 21. EL SOLSTICI D’ESTIU i EL DIA INTERNACIONAL DE LA MÚSICA.
La nit del 20 al 21 de juny s’esdevé el pas de la primavera a l’estiu, el que anomenem
el solstici d’estiu: el 21 de juny serà el dia més llarg de l’any.
A la plaça dels Quarters, atraccions de fira.
18.30 h, plaça de l’Oli. Espectacle musical familiar amb Jordi Jubany: Saltamartí. Els
infants no pararan de ballar en la nova proposat en solitari de l’animador vallenc.
19.30 h, Espai d’art Sal Grossa, Portal Nou, 16 baixos. Podeu visitar l’exposició de
pintura ‘Univers’ de Maria Parera Civit.
20 h, Casa de la Vila. Acte de lliurament dels premis del Concurs El barri en flor.
Organitza: Barri Antic i Actuacions Públiques amb la col·laboració de les regidories
d'Empresa i Ocupació i Àrea de Territori i Via Pública de l'Ajuntament.
21 h, JCA cinemes. JCA Cinemes i l'Ajuntament a Valls presenten l'estrena a la ciutat
de la pel·lícula 'Any de Gràcia', amb la participació del director, Ventura Pons, i de
l'actor vallenc Ricard Farré. El nostre protagonista, el David, té vint anys i arriba a
Barcelona buscant una oportunitat. La Gràcia en té seixanta-i-uns-quants i li ofereix
una habitació a canvi de companyia i atenció. Com serà la seva convivència?
Intèrprets: Rosa Maria Sardà, Oriol Pla, Santi Millán, Amparo Moreno, Diana Gómez,
Àlex Maruny, Ricard Farré, Lluis X. Villanueva, Núria Feliu. Entrades disponibles a la
taquilla dels cinemes a partir del 4 de juny. Màxim dues entrades gratuïtes per
persona.
Coorganitzen: JCA Cinemes i Ajuntament.
21.30 h, Teatre Principal. Concert líric de duos i àries d’òpera amb Maribel Ortega –
soprano-, Laura Vila –mezzosopano- i Marta Pujol –piano. Oferiran un repertori dels
següents compositors: Mozart, Donizetti, Bellini, Verdi, Saint-Saens, Puccini i
Offenbach.
Venda de localitats a la taquilla del Teatre Principal, i les 24 hores del dia pel sistema
de Telentrada en les modalitats d’internet (www.telentrada.com) i per telèfon 902 10
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12 12. També, en horari comercial, a les oficines de Catalunya Caixa amb dispensador
d’entrades, que a Valls són a les oficines del Pati, de la Font de la Manxa, del Portal
Nou, i Vallvera (carrer Avenir).
Preu: 25 €. Preu per a les persones jubilades: 20 €. Preu amb el Carnet Cultural: 20 €.
Organitza: Amics de la Música.
Maribel Ortega, soprano. Com a solista ha fet recitals a l’Estat espanyol,
Alemanya i França, interpretant Falla, García Lorca, Turina, Montsalvatge,
Ravel, Strauss, Schumann, Weber, Puccini, Verdi, Wagner i Beethoven. Pel que
fa al repertori operístic, va començar el 2005, interpretant el rol d’Abigaille de
‘Nabucco’ de Verdi en concert. Debutà en escena el 2005-2006 com a
protagonista de ‘Norma’ de Bellini; a ‘Macbeth’ (Lady Macbeth) de Verdi, i ‘Un
ballo in maschera’ (Amèlia). El 2007 fou Lady Macbeth al Teatro São Pedro de
São Paulo (Brasil). Ha cantat amb Jaume Aragall, i ha interpretat el cicle
‘Frauenliebe und Leben’ de Schumann. Actualment canta ‘’Turandot; a l’agost
va al Festival de Salzburg (Àustria), i farà ‘Tosca’ a Munich (Alemanya).
Laura Vila, mezzosoprano. Col·labora amb els Amics de l'Òpera de Sabadell i el
circuit Òpera a Catalunya: ‘Cenerentola’ de Rossini el 2007, ‘Suor Angelica’ de
Puccini el 2008, ‘Madama Butterfly’ de Puccini el 2008, ‘Maruxa’ de Vives el
2009, ‘Cosí fan Tutte’ de Mozart el 2010 (Dorabella), ‘Rigoletto’ de Verdi el 2010
(Maddalena), ‘Les Contes d'Hoffmann’ d'Offenbach el 2011, ‘Aida’ el 2012
(Amneris). En l'oratori ha debutat al Palau de la Música de Barcelona amb
l'Orquestra Simfònica del Vallès en la ‘Missa en Do Major’ de Beethoven. També
ha cantat a L'Auditori de Barcelona el ‘Rèquiem’ de Duruflé, així com ‘Stabat
Mater’ de Pergolesi, el ‘Magnificat’ de Bach, la ‘Passió segons Sant Joan’ de
Bach, o el ‘Glòria’ de Vivaldi. Premiada en molts concursos de cant: primera al
de Balaruc les Bains (França) i al de Germans Plà de Balaguer.
DIVENDRES 22.
A la plaça dels Quarters, atraccions de fira.
18 h, des de la plaça del Blat fins a la plaça de la Biblioteca de Ca Creus. La Companyia
Passabarret presenta Tandarica Circus, espectacle familiar que s’inicia amb una
itinerància i es desenvolupa majoritàriament davant Ca Creus. Aquesta troupe
d’artistes fa molts anys que recorre el món oferint el seu excèntric espectacle circense,
amb un regust clàssic, zíngar i farcit d’elements sorpresa. Per això, es desplacen en el
seu cotxe, que es converteix en escenari de bogeries a cadascun dels pobles en què
posen el peu. Saben que el públic espera molt d’ells i surten a matar, amb el seu
espectacle de circ, que és el que ells en veritat saben fer... o això diuen, vaja. Direcció:
Jango Edwards i Tony Murchland.
19 h, plaça de l’Oli. Presentació del Ball de Pastorets de Valls, recuperat per l’AMPA del
col·legi Eugeni d’Ors amb la col·laboració de l’associació L’Espardenya. Realitzaran la
seva primera ballada al so de la mitja cobla L’Espardenya Músics.
19.30 h, plaça de l’Oli. Primera representació d’enguany del ball de Vells. Deia
l’escriptor Cosme Vidal el 1895 d’aquesta forma del teatre popular vallenc: ‘I l’una
parella darrera l’altra, totes acaben ses entrevistes de la mateixa manera, és a dir,
insultant-se sempre i estirant-se els cabells més d’una vegada. Per fi, los vells se
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decideixen a anar a trobar el senyor rector perquè vegi de posar pau entre els
matrimonis, i el bon sacerdot se decideix per enviar-los a la porra, tirant-los-hi en cara
la imprudència d’haver-se buscat per mullers a dones tan joves, ells, que els hi podrien
ser avis’.
19.30 h, des de la plaça del Blat. Cercavila dels 65 anys dels Gegants amb els vestits
antics, els Nans, els Gegants d’El Calçot i el Gegant El Pera, la Mulassa petita i,
estrenant-se, els nous gegants de la Unió Anelles de la Flama. Enguany el Gegant de la
Porra i la seva companya, la Geganta, aquests personatges tan estimats pels petits i
pels no tan petits, compleixen 65 anys. No us penseu pas que els jubilarem. Això sí,
hem volgut donar-los un protagonisme especial en la primera de les cercaviles. Per
això, lluiran una de les seves indumentàries antigues, usada durant bona part de la
segona meitat del segle XX –entre la dècada dels quaranta i la dels seixanta del segle
passat - i dipositada habitualment al Museu de Valls. Ha estat preparada per a l’ocasió
per la tintoreria Torsol, del carrer de Sant Antoni.
La Geganta lluirà un nou mocador, confeccionat i regalat per Júlia Jofré.
Itinerari: Plaça del Blat, carrer de la Cort, El Pati, en Bosc, Sant Antoni, Major i fins a la
plaça del Blat, on tindrà lloc la ballada dels Gegantons i Gegants, Nans, Gegants d'el
Calçot i Mulassa petita.
Coorganitzen: UAF, Museu de Valls i Xarxa de Cultura.
20.15 h, davant la Biblioteca de Ca Creus. Ball de Vells.
20.45 h, plaça de la Zeta. Darrera representació de la jornada per part del Ball de
Vells.
21 h, plaça del Pati. Sardanes amb la Cobla Cossetània.
22 h, Centre Cultural. Concert de Gòspel – Mans Unides, amb l’actuació del Cor Carlit
Gòspel. Actuació musical a benefici de Mans Unides. Carlit van ser fundat el 1988 i és
integrat per més de seixanta cantaires internacionals. És la formació estable de gòspel
més antiga de l’Estat espanyol, i al llarg dels més de vint anys d’activitat
ininterrompuda han editat quatre treballs discogràfics.
Venda de localitats a la taquilla del Teatre Principal, i les 24 hores del dia pel sistema
de Telentrada en les modalitats d’internet (www.telentrada.com) i per telèfon 902 10
12 12. També, en horari comercial, a les oficines de Catalunya Caixa amb dispensador
d’entrades.
Preu: 10 €.
Organitza: Amics de la Música
22.30 h, locals de les colles Vella dels Xiquets de Valls i Joves Xiquets de Valls. Assaigs
de les colles castelleres especialment dedicats a preparar la Festa Major. Som a poques
hores de la diada que dóna el tret de sortida a la temporada tradicional, i tots els
esforços són necessaris i benvinguts.
24.30 h, plaça del Pati. Ball amb l’Orquestra Cimarron. El Pati es converteix en un espai
amable per als ballables més clàssics de la festa major. Enceta aquesta tongada la
formació ebrenca amb nom de western americà –aquell de la mítica carrera de
diligències-. Des del 1971, quatre dècades fent ballar.
Preu de la taula per a quatre persones: 18 €.
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Venda anticipada a la taquilla del Teatre Principal els dimecres de 19,30 a 21h, els
divendres no festius de 12 a 13.30 h i durant l'acte a La Pèrgola i l'Antic Cafè
24.30 h, aparcament del barri vell. Concert de solsticidi: Boikot + Pirats Sound Sistema
+ Kaso Zerrado.
Boikot compleix enguany 25 anys en el món de la música. Amb dotze discos editats i
amb els missatges reivindicatius per bandera, segueixen amb la mateixa força! A Valls
ens avançaran alguns dels temes del seu nou cd que surt al setembre.
Pirat’s Souns Sistema, el primer sound system de música jamaicana en català, han
trepitjat escenaris i carreteres durant una dècada sencera. Enguany, amb el seu recent
tercer cd, tornen amb el millor reggae, dancehall, rap i drum’n’bass.
Kaso Zerrado descarrega el seu punk rock amb el segell vallenc en el seu treball ‘Otra
realidad’.
DISSABTE 23. LA VIGÍLIA DE SANT JOAN i LES COMPLETES.
Durant tota la jornada les pastisseries i els forns ens oferiran les tradicionals coques de
la festa, una de les expressions més pròpies de la nostra cuina tradicional i popular,
una meravella.
Durant tot el matí, carrer de la Carnisseria, Major i plaça del Blat. Mercat de la verdura.
Donada la realització d’actes populars a la plaça de l’Oli, el mercat es reubica en
aquesta jornada cap a espais que ja havia ocupat.
Durant tota la jornada, passeig de l’Estació. Mercat d’artesania.
Organitza: Regidoria de Promoció, Comerç i Turisme.
Durant tota la jornada, plaça dels Quarters, atraccions de fira.
12 h, des del campanar de l’església arxiprestal de Sant Joan. Ritual tritlleig de
campanes, repic general de les campanes anunciant la vigília de Sant Joan a tot el
veïnat de la ciutat.
12 h, des de la plaça del Blat. Commemoració dels 300 anys del ball de bastons de
Valls (1712-2012). Cercavila festiva amb els balls de bastons de Montblanc i Valls. Els
bastoners vallencs van quedar immortalitzats pel genial fotògraf català Pere Català i Pic
a les Decennals del 1931. Ja feia segles, però, que recorrien les places i els carrers.
Enguany els acompanyen els seus companys montblanquins, que si més no són
documentats també des del segle XVIII, concretament del 1734. La colla
montblanquina no fa saltets rítmics mentre pica els bastons, sinó que centra tota la
força del cos en el cop del bastó. Organitza: Ball de Bastons / Associació Verge de la
Candela.
Itinerari: carrer de la Cort, Pati, en Bosc, Sant Antoni, Peixateria, Oli, Peixateria, Cort i
plaça del Blat.
12.30 h, Pati de Sant Roc. Concert de Festa Major amb els grups de cambra i
orquestrals de l’Escola Municipal de Música, des dels més petits de la casa als més
grans. Organitza: Escola Municipal de Música Robert Gerhard.
12.30 h, plaça de l’Oli. Concert vermut Yzaguirre amb els diferents grups de sonadors:
els grallers Canya d’Or –de Reus-, els Carreter –de Lleida-, els Cofins –de l’Arboç-,
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Tocaferro -de Tarragona- i Vinardells –del Penedès-, els grallers de la Colla Vella dels
Xiquets de Valls, els grallers de la Colla Joves Xiquets de Valls, els Grallers de
l’Espardenya, i la Mitja cobla de l’Espardenya de Valls. El concert serà amanit amb un
tast popular de vermut Yzaguirre per compartir que ens endinsem en el cor de la festa
més patrimonial.
18 h, plaça de l’Oli. Cafè concert d’inxa amb els diferents grups de sonadors: Xeremiers
de Son Roca –Mallorca-, Músics del Lleó, la cobla de ministrers Bufalodre de Valls, Punt
de Malura, L’Espardenya Músics de Valls (ball de Vells), i Músics del Bou tradicional de
la UAF.
18.30 h, plaça del Blat. Celebració del 25è aniversari de la recuperació de la Mulassa.
Bufarem les espelmes del seu pastís i menjarem xocolata tots plegats.
Coorganitzen: UAF i Xarxa de Cultura.
19 h, des de la plaça del Blat. Recollida de la flama del Canigó, amb la participació dels
personatges del ball de diables Llucifer i la Diablessa, els Nans, els Gegants, la
Mulassa, la Mulassa petita, la colla gegantera el Calçot, els nous gegants de la UAF, i
els representants de les entitats i dels barris de Valls que fan les fogueres. La Fanfara
de Torredembarra, acompanyant la Mulassa, vessa les seves alegres tonades des
d’aquest mateix moment fins al final de la Festa Major.
Itinerari: plaça del Blat, carrer de la Cort i plaça del Pati.
19.30 h, des de l'esplanada al costat de la comissaria dels Mossos d’Esquadra, pel
passeig president Tarradellas, carrer Avenir, carretera de Montblanc, Font de la Manxa,
Jaume Huguet i plaça del Pati. Entrada a la ciutat de la flama del Canigó, portada en
relleus en diferents trams per atletes voluntaris de “Valls Atmosfera Trail” i de
“Corredors Valls”, dos nous col·lectius que s’incorporen a la Festa Major i hi participen
amb el bo i millor de la seva experiència esportiva.
Tot seguit, al Pati, els corredors lliuren la flama a la diablessa, la tradicional
encenedora dels diables vallencs, qui la traspassa a Llucifer.
A continuació, des de la plaça del Pati, pel carrer de la Cort, i fins a la plaça del Blat.
Trasllat de la flama del Canigó, amb la participació dels personatges del ball de diables
Llucifer i la Diablessa, els Nans, els Gegants, la Mulassa, la Mulassa petita, la colla
gegantera el Calçot, els nous gegants de la UAF, i els representants dels barris i
entitats de Valls que fan fogueres.
20 h, plaça del Blat. L’encesa de la graella de Valls amb la flama del Canigó per donar
pas a la lectura de la proclama de la diada, que realitzarà el vallenc Ramon Canela. Les
teieres, com la vallenca, han estat sinònim de festa al llarg de la història.
Seguidament, repartiment del foc als representants de les entitats i barris perquè
traslladin la flama a les seves fogueres de la Nit de Sant Joan.
20 h, església arxiprestal de Sant Joan. Celebració de l'Eucaristia de la vigília.
20.30 h, plaça de la Zeta. Sopar popular del Bou de Valls, amb companyia de la bèstia
just abans de la seva primera aparició a la plaça del Blat per l'entrada i sortida de
Completes. Organitza: Casal popular la Turba.
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21.30 h, en endavant. #stjoanvalls. Concurs Fotogràfic de Completes al Facebook de
Visita Valls. 4 Premis dobles de Degustació de Productes de la Terra, gentilesa dels
establiments de restauració La Pèrgola, Antic, El Safareig i Bruch. Organitza: Visita
Valls.
21.30 h, des de la plaça del Blat. L’Anada a Completes. Sortida del Seguici Cerimonial
de la ciutat de Valls, amb la participació del Drac, el ball de Diables, els Nans, els
Gegantons, els Gegants, el Bou (Calçot/AAEET-Turba), el ball de Bastons, el ball de la
Primera, la Moixiganga, la Colla Vella dels Xiquets de Valls, la Colla Joves Xiquets de
Valls, el Lleó, l’Àliga de la ciutat amb els seus aligons, i els grups de sonadors que
precediran la bandera de la ciutat de Valls, la corporació municipal i altres autoritats,
escortades per la policia local de gala.
Itinerari: des de la plaça del Blat, pels carrers Major, Jueus, Escrivania i l’Església fins a
l’església arxiprestal de Sant Joan.
21.50 h, des del campanar de l’església de Sant Joan. Inici del Toc de Completes amb
el repic general de les campanes.
Tot seguit, davant l’església de Sant Joan. Entrada de Completes amb el Seguici
cerimonial i els pilars de les colles dels Xiquets de Valls.
Al llindar de l’església, l’arxiprest de Sant Joan, Josep Bofarull, rep la corporació
municipal.
22 h, església arxiprestal de Sant Joan. Entrada solemne de la relíquia del nostre patró,
Sant Joan Baptista, acompanyada del Toc d’ofertori que es reintrodueix en la
celebració per part dels Grallers La Canya d’Or. La relíquia de Sant Joan serà exposada
a l’altar major durant les Completes.
Tot seguit, Cant de les Solemnes Completes en honor a Sant Joan.
Un cop acabades, l’arxiprest acompanya novament la corporació municipal fins a la
porta de Sant Joan.
22.30 h, des de l’església de Sant Joan fins a la plaça del Blat. Sortida de Completes,
amb la participació del Seguici Cerimonial de la ciutat de Valls i les colles castelleres
vallenques. Ara s’incorporen als grups de l’Anada, l’Ós amb els seus trabucaires, el ball
de Gitanes, el Bou tradicional (UAF) i la Mulassa, mentre es llença el repic de totes les
campanes i una explosió de morterets i focs d’artifici de la Pirotècnia Catalana, de
Vimbodí i Poblet, inunda la nit.
A continuació, a la plaça del Blat, Balladetes de Completes amb la participació del Drac,
l’Ós, els Nans, la jota dels Gegantons i els Gegants, el Bou (Calçot/AAEET-Turba), el
Bou tradicional (UAF), la Mulassa, el Lleó i l’Àliga amb els seus aligons. La tonada del
Bou tradicional ha estat composada per Francesc Bofarull.
Tot seguit, a la mateixa plaça del Blat. Castells a l’antiga per part de la Colla Vella dels
Xiquets de Valls i Joves Xiquets de Valls, que es clouran amb els consuetudinaris pilars
de cinc al balcó. Ambdues colles enlairen els castells seguint el sistema de les
construccions simultànies, una imatge dels orígens dels castells reviscolada a Valls en
una franja horària inusual: la nit.
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24.30 h, plaça del Pati. Ball amb l’Orquestra Selvatana. Porten la xifra gens menys
preable de cent anys fent ballar Catalunya des que fora fundada el 1913 a Cassà de la
Selva: tota una institució.
Preu de la taula per a quatre persones: 18 €.
Preu de la llotja per a quatre persones: 28 €.
Venda anticipada a la taquilla del Teatre Principal els dimecres de 19.30 a 21h, els
divendres de 12 a 13.30 h i durant l'acte a La Pèrgola i l'Antic Cafè.
24.30 h, aparcament del barri vell. Concert de solsticidi: Gertrudis + Strombers +
Cataskà.
Gertrudis, la banda de la Garriga, és un dels grups més populars de la nova fusió de
rumba-flamenca amb el reggae, la cúmbia i els ritmes balcànics. Deu anys de
trajectòria, cinc discs i més de 600 concerts els avalen.
Strombers, la banda formada a Cardona el 1999, vessa la seva música festiva que
abasta l'ska, el reggae, les rumbes, el bluegrass. Entre els temes del seu recent cd,
‘Tocant el cel amb la mà’ és dedicat als castells.
La banda vallenca Cataskà posarà la cirereta a la nit més curta de l’any.
DIUMENGE 24. DIADA DE SANT JOAN.
Durant tota la jornada, plaça dels Quarters, atraccions de fira.
8 h, Toc de matinades a càrrec dels grups de grallers i timbalers:
• des de la plaça del Blat: Joves Xiquets de Valls i l’Escola de Música Tradicional
de Valls
• des de les vivendes de la Colla Vella: Vella dels Xiquets de Valls
• des de l’estació de ferrocarril, al passeig de l’estació: els grallers Canya d’Or
• des del convent de les Mínimes, al carrer Sor Filomena Ferrer: els Carreter
• des de l’hotel Class, al passeig Tarradellas: els Cofins
• des de la Creu Roja, a la carretera de Montblanc: Tocaferro
• des de la Font de Santa Magdalena: els Vinardells
Quan el dia ja ha despuntat sona la melodia penetrant de l’instrument més típic de la
festa major, la gralla, acompanyada de l’inseparable timbal, que entra per les finestres
i els balcons de les cases vallenques. Els grups de les colles castelleres passaran pel
monument als Xiquets de Valls, mentre que la majoria de grups acabaran a la plaça del
Blat.
Durant tota la jornada, a la Casa de la Vila, la imatgeria del Seguici de Valls –gegants,
gegantons, ós, bous, mulassa, lleó i àliga- quedarà exposada, perquè pugui ser
gaudida per totes les vallenques, vallencs i visitants.
Durant tota la jornada, passeig de l’Estació. Mercat d’artesania.
Organitza: Regidoria de Promoció, Comerç i Turisme
10.30 h, parròquia de sant Antoni. Celebració de l'Eucaristia.
10.45 h, des de la plaça del Blat. L’Anada a Ofici, amb la participació dels Gegantons,
Gegants i l’Àliga de la ciutat amb els seus aligons, i els grups de sonadors que
precediran la bandera de la ciutat de Valls, la corporació municipal i altres autoritats,
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escortades per la policia local de gala. Enguany recuperem una de les sortides rituals
del Seguici Cerimonial, participant els elements amb major simbolisme institucional.
Itinerari: des de la plaça del Blat, pels carrers Major, Jueus, Escrivania i l’Església fins a
l’església arxiprestal de Sant Joan.
Tot seguit, davant l’església de Sant Joan. Entrada d’autoritats amb la bandera de la
ciutat, saludada pels elements del Seguici cerimonial.
10.55 h, des del campanar de l’església de Sant Joan. Toc per entrar a l’Ofici.
11 h, mitja hora abans que l’any anterior, església de Sant Joan. Ofici solemne en
honor del nostre patró, Sant Joan Baptista. La relíquia de Sant Joan serà exposada a
l’altar major durant la cerimònia litúrgica, que serà acompanyada per l’orgue i pels
cants de la Coral Terpsícore de Valls.
Acabat l’ofici, sortida de la Corporació municipal fins a la Casa de la Vila, essent
acompanyada per la cobla de ministrers Bufalodre.
12 h, aproximadament, plaça del Blat. Entrada de les colles castelleres a la plaça al
característic so de les gralles i timbals del Toc d’Entrada a plaça.
12.15 h, plaça del Blat. Les balladetes del migdia amb la participació: el Drac, l’Ós, el
els Nans, els Gegantons i els Gegants, el Bou (Calçot/AAEET-Turba), el Bou tradicional
(UAF), la Mulassa, el Lleó i l’Àliga amb els seus aligons.
13 h, plaça del Blat. Tradicional actuació castellera per part de la Colla Vella dels
Xiquets de Valls i Joves Xiquets de Valls, que es clouran amb els consuetudinaris pilars
de cinc al balcó. L’actuació serà retransmesa en streaming, organitzat per Visita Valls
amb la col·laboració del diari digital Delcamp.cat i TAC12.
13 h, en endavant. #stjoanvalls. Concurs Fotogràfic a la “Millor Aleta” de la diada
castellera al Facebook de Visita Valls. Premi a la millor fotografia d'una aleta dels
enxanetes amb un sopar per a dues persones al Restaurant El Trispolet del C. Muralla
de Sant Antoni, 20, i de l'Associació de Restauradors de Valls. Organitza: Visita Valls.
18 h, plaça de l’Oli. Cafè concert amb els grallers Canya d’Or, els Carreter, els Cofins,
Tocaferro i els Vinardells. En l’entorn recollit d’aquesta placeta del barri antic, amable
sobretaula per preparar-nos per al Tomb del poble.
19 h, des de la plaça del Blat. El Tomb del Poble. Seguici Cerimonial de la ciutat de
Valls, amb la participació del Drac, el ball de Diables, l’Ós amb els seus trabucaires, el
ball de Gitanes, els Nans, els Gegantons els Gegants, el Bou (Calçot/AAEET-Turba), el
ball de Vells, el ball de Bastons, el Bou tradicional (UAF), la Mulassa, el ball de la
Primera, la Moixiganga, el Lleó, l’Àliga de la ciutat amb els seu aligons, la Colla Joves
Xiquets de Valls, la Colla Vella dels Xiquets de Valls, i els grups de sonadors.
Durant el pas del Tomb pel Pati, tradicional balladeta de l’Àliga i dels seu aligons al so
de Bufalodre, Cobla de Ministrers, una de les estampes més nostrades del Sant Joan
vallenc.
23 h, aparcament del barri vell. Concert de solsticidi: Els Amics de les Arts + Brams +
Maitips.
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Els Amics de les Arts són un veritable fenomen musical per tocar de peus a terra. Les
seves històries de personatges abocats al fracàs i d’amors impossibles han penetrat
entre un públic generacionalment impossible de definir.
Brams, el combatiu grup de Berga que va tornar als escenaris ara fa un any, segueix
sonant amb compromís social i nacional.
Maitips, des de Valls, fan brillar els seus ritmes vitaminitzats i es deixen bressolar al so
més popular.
24.30 h, plaça del Pati. Ball amb l’Orquestra Rosaleda. Més de seixanta anys
d’experiència aconsegueixen que cap part del cos es resisteixi a ballar: senzillament
devoció per la bona música, amb frescor.
Preu de la taula per a quatre persones: 18 €.
Venda anticipada a la taquilla del Teatre Principal els dimecres de 19,30 a 21h, els
divendres no festius de 12 a 13.30 h i durant l'acte a La Pèrgola i l'Antic Cafè
DILLUNS 25 DE JUNY. EL VOT DEL POBLE A LA MARE DE DÉU DEL LLEDÓ.
Durant tota la jornada, passeig de l’Estació. Mercat d’artesania.
Organitza: Regidoria de Promoció, Comerç i Turisme.
Durant tota la jornada, plaça dels Quarters, atraccions de fira.
10 h, fins a 21 h, plaça del Pati. 7è Mercat d'Art Jove.
Organitza: Regidoria de Joventut
Col·labora: Direcció General de Joventut de la Generalitat de Catalunya.
12 h, des de la plaça del Blat. Anada dels Gegantons i Gegants cap a l’església del
Lledó. Els nostres personatges més alts retroben aquest any l’antiga sortida matinal del
vot del poble a la Mare de Déu del Lledó. Durant el cèntric recorregut, les antigues
gralles –dels segles XIX i XX- dipositades al Museu de Valls sortiran excepcionalment al
carrer per interpretar el vast repertori de balladetes conservades que poden
acompanyar els nostres Gegants i que no s’acostumen a executar en les dinàmiques
més habituals d’itinerància. Avui, ho podran fer de manera més pausada.
Itinerari: plaça del Blat, Cort, Pati, Jaume Huguet, Font de la Manxa i passeig dels
Caputxins.
12 h, església de la Mare de Déu del Lledó, passeig dels Caputxins. Ofici del Vot del
poble a la Mare de Déu del Lledó.
Organitza: Parròquia del Lledó.
12.30 h, plaça del Titit. Ball de Vells.
13 h, pati de Sant Roc. Ball de Vells.
13 h, plaça de l’Oli. Concert vermut Yzaguirre amb els Xeremiers de Son Roca,
Mallorca, i tast popular de vermut. Els Xeremiers de Son Roca, grup actualment format
per Tomeu Camps i Pere Joan Martorell, són hereus directes d'una antiga colla de
xeremiers de Mallorca, amb una trajectòria de més de cent anys ininterromputs. El seu
repertori inclou els temes més vells, recuperats dels antics xeremiers, com cercaviles,
ball popular i balls rituals del camp de Mallorca, i també temes de nova composició i
amb nous arranjaments. El concert serà amanit amb un tast popular de vermut
Yzaguirre per viure amb intensitat la darrera jornada d’aquesta Festa Major.
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13.30 h, als arcs de Ca Magrané. Darrera representació del ball de Vells 2012.
17 h, pista del Vilar. Hoquei patins. Clínic. El Club Patí Valls, amb la col·laboració de la
Federació Catalana de Patinatge, convida els millors jugadors del món a Valls,
promocionant l’hoquei a la nostra ciutat. El clínic és dirigit pel seleccionador català i
amb jugadors internacionals de Catalunya per tal que tant els nens i les nenes de la
base del Club Patí Valls com tots aquells que es vulguin introduir a l’hoquei patins
tinguin la possibilitat de fer-ho amb els millors jugadors. Organitza: Club Patí Valls.
18.30 h, pista del Vilar. Hoquei patins. Partit d’exhibició Selecció Catalana – Combinat
Ok Lliga. La Selecció Catalana és campiona del Mundial B i de la Copa Amèrica.
Organitza:
Club
Patí
Valls.
18.30 h, des de la plaça del Blat. El Tombet. Sortida del Seguici Petit de la ciutat de
Valls, amb la participació de la Colla Vella dels Xiquets de Valls, el Drac Petit, el Ball de
Diables petit, l’Ós Petit, el ball de Gitanes petit, el ball de Pastorets –que s’incorpora
per primer cop a la celebració-, el ball de Bastons, la Mulasseta, el ball de la Primera, la
Colla Joves Xiquets de Valls i els grups de sonadors.
Itinerari: carrer de la Cort, el Pati, en Bosc, Sant Antoni, Major i plaça del Blat.
20 h, local social de la Colla Vella dels Xiquets de Valls. Presentació del llibre ‘Amunt’,
4rt Premi Helena Jubany de narració curta o recull de contes per a ser explicats. Hi
intervindran: Joan Jubany, president de l'Associació Helena Jubany, i l'actor Joan Pera,
que ha posat veu a l'obra. Pot una persona de poques paraules i amb una colla de
limitacions realitzar els seus somnis? Es pot deixar de ser objecte de mofa per passar a
ser-ho d'admiració? Podem fer que les diferències siguin positives? I podem fer, a més,
alguna cosa pel nostre país? Un conte deliciós, que combina perfectament modernitat
i tradició, ambientat a les nostres comarques i que ens ajuda a ser una mica millors.
Organitza: Colla Vella dels Xiquets de Valls
20 h, plaça de la Zeta. 8è Concert de música tradicional i tast de begudes de la terra,
amb el cantautor Cesk Freixas, presentant el nou disc ‘Tocats pel Foc’. Ha editat
quatre treballs discogràfics per recuperar l'essència crítica de la cançó d'autor més
compromesa. Organitza: Casal popular la Turba.
21 h, des de la plaça del Blat pel carrer de la Cort i fins al Pati. Pujada dels dracs.
21.15, des de la plaça del Pati. Correfoc amb el Drac de Valls, el Ball de Diables de
Valls, el Bou de foc de Valls, així com els grups del Ball de Diables Infantil i el Drac
Petit.
Itinerari: carrer Jaume Mercadé, Germans Sant Gabriel, Avenir, Francesc Gumà, i
passeig president Tarradellas.
21 h. Centre Cultural. Teatre d’humor. El sopar dels idiotes, amb els televisius David
Fernàndez, Edu Soto i Santi Ibáñez. Un dels clàssics de l'humor que es representa amb
gran èxit en tots els racons del món. Una intel·ligent crítica a una societat en la qual
no és fàcil saber qui és realment l'idiota. Una colla d'amics organitzen periòdicament
un sopar al qual conviden la persona més estúpida que han conegut, per tal de riurese'n. Els sopars solen ser un èxit, fins el dia en què un dels organitzadors desconvoca
el que s'ha de celebrar a casa seva per una lumbàlgia... i rep la visita inesperada de
l'idiota convidat.
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Venda de localitats a la taquilla del Teatre Principal, i les 24 hores del dia pel sistema
de Telentrada en les modalitats d’internet (www.telentrada.com) i per telèfon 902 10
12 12. També, en horari comercial, a les oficines de Catalunya Caixa amb dispensador
d’entrades.
Preus per entrada: 18 € / 20 €. Preu carnet cultural: 12 € / 13 €.
23 h, al passeig president Tarradellas, zona del Fornàs.
Ballada de cloenda del correfoc amb els dracs i el bou tradicional (UAF) de Valls.
23.15 h, al passeig president Tarradellas, zona del Fornàs, en paral·lel a la pista
esportiva. L’apoteòsic Castell de focs de Sant Joan, a càrrec de la Pirotècnia Gironina,
de Pedralba –País Valencià- i Vimbodí –Catalunya-, que posarà fi a la Festa Major de
Valls d’aquest 2012. A mig camí entre el País Valencià i Catalunya, es tracta d’una
empresa fundada a la localitat catalana de Sabadell el 1950 pel matrimoni de Francisco
Cunillera i Raimunda Albertí. Actualment, compta amb dues grans instal·lacions per a
la fabricació i l’emmagatzematge de pirotècnia. Una d'elles està situada en la localitat
de Vimbodí, a la Conca de Barberà, mentre que l'altra està en les proximitats de
València, a la localitat de Pedralba. Gironina utilitza més de 250 productes, una
quantitat notable si la comparem amb els deu articles existents el 1950. Es dóna la
circumstància que aquest 2012 la Pirotècnia Gironina ha adquirit la condició especial de
disparar en les mascletaes de les Falles de la ciutat de València en l’escenari principal
de la plaça de l’Ajuntament. Així mateix, ha guanyat el 18è Concurs de Mascletaes
Ciutat de Castelló d’enguany, en la modalitat de jurat oficial, jurat popular i masclet
d’argent, tripleta que no havia aconseguit cap empresa durant una bona colla d’anys.
La Gironina és gerenciada per Eduard Cunillera i compta amb la direcció artística del
valencià José Benlloch Luz.
L’EXPOSICIÓ
Fins al 24 de juny, Sala Sant Roc, carrer Jaume Huguet, 1. Exposició fotogràfica ‘Abu
Dhabi, un pont entre orient i occident’. Organitza: Antena del coneixement de la URV a
Valls. Col·labora: Institut d’Estudis Vallencs. Horari d’obertura: de dimarts a dissabte,
de 19 a 21 h; dissabte, diumenge i festius, de 12 a 14 h.
Fins al 15 de juliol, Espai d’art Sal Grossa, Portal Nou, 16 baixos. Exposició de pintura
‘Univers’ de Maria Parera Civit. Horari d’obertura: dijous, de 19.30 a 20.30 h, i també
en hores convingudes.
ACTES POSTERIORS
Divendres 29 de juny
18 h, pavelló Joana Ballart. Fes un bàsquet solidari!!!!! 24 hores de bàsquet al C.B.
Valls.
Torneig de bàsquet solidari per la pobresa de Valls i l’Alt camp, amb beneficis destinats
a Càritas i Creu Roja de Valls. Preu inscripció 5 € per persona que aniran íntegrament a
aquestes entitats. Durant la mateixa diada es farà una recollida d’aliments i de roba.
Organitza: Comissió social del C.B. Valls.
Dissabte 30 de juny
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18.30 h, santuari de la Mare de Déu del Lledó. Concert de cant coral amb les
formacions Prades Cor, dirigit per Joan Ferré, i Coral Espinavessa, dirigida per Joan
Màndoli. Organitza: Coral Espinavessa.
20 h, Teatre Principal. Concert de cant coral amb el Cor Juvenil Divisi presentant el seu
nou espectacle “Indivisible” . Amb motiu del seu desè aniversari, aquesta formació
musical vallenca ens ofereix un repertori que abasta èpoques i temàtiques diverses.
Organitza: Cor Juvenil Divisi.

VOLS QUE LES ACTIVITATS DE LA TEVA ENTITAT ES PUBLIQUIN EN
L’AGENDA DE LA TARDOR (OCTUBRE-DESEMBRE)?
Envia-les abans del 10 de setembre a:
Xarxa de Cultura
Plaça del Blat 1.
43800. Valls.
cultura@valls.cat

EL FÒRUM CASTELLER DE CATALUNYA, PER LES FIRES DE SANTA ÚRSULA A
VALLS.
La Santa Úrsula d’enguany acollirà a Valls el Fòrum Casteller de Catalunya, que
inclourà el 2n Simposi Casteller i la 2a FiraCastells, actes que van viure la seva primera
edició en les passades Decennals 2011. Les dates són els dies 19, 20 i 21 d’octubre.
Si esteu interessats a presentar comunicacions al 2n Simposi, podeu inscriure-les fins
al divendres 21 de setembre a través de l’email:
simposicastells@tinet.cat
Tenim dos eixos temàtics:
• Esport o tradició ?
• Les construccions tradicionals o les noves figures ?
Les comunicacions seran publicades en un llibre.
Si esteu interessats a reservar un estand a la FiraCastells o presentar algun producte
de temàtica castelllera, podeu fer-ho a través del telèfon 93 511 66 90 o de l’email
cristina@utopiaglobal.com

ANYS I PANYS DEL SEGUICI CERIMONIAL DE VALLS:
El Seguici Cerimonial de Valls
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El Seguici Cerimonial de Valls és part indestriable de la Festa Major des Sant Joan
Baptista de Valls, així com també de les Festes Decennals de la Mare de Déu de la
Candela i, amb alguns elements, de la celebració del Corpus. El configuren:
El drac. La primera documentació que es troba d’aquesta figura del bestiari fantàstic,
emblema dels poders de l’infern, data de 1764. La peça actual, bicèfala, és del 1985, i
està confegida en cartró i fibra de vidre.
El ball de diables. Aquest entremès de la lluita del bé i del mal té els seus orígens a
l’Edat Mitjana. Així, el personatge de Sant Miquel, que era l’etern lluitador contra els
diables, ja és documentat des del 1400, mentre que el conjunt del ball es remunta si
més no al 1803 amb motiu de les festes del tretzenari del Convent de Sant Francesc.
Va ser recuperat el 1985.
L’ós. Les primeres referències documentals es troben el 1764. La recuperació
d’aquesta peça és del 1999, i es féu amb cartró i fibra de vidre. És acompanyat per uns
trabucaires amb armes d’avantcàrrega. És una carcassa zoomòrfica poc habitual a
Catalunya.
El ball de gitanes. Antigament es recorria a la contractació de balladors per als
elements del Seguici, i precisament alguns eren d’ètnia gitana. Probablement d’aquí
neix la denominació d’aquest ball documentat el 1894 per l’escriptor alcoverenc Cosme
Vidal. Va ser recuperat el 1985.
Els nans. Existeix documentació que fixa l’existència dels nans des del 1854. Els
actuals daten de les Decennals del 1951. Si bé no tenen noms, han estat batejats
segons l’ofici que representen. Entre ells s’identifica l’alcalde d’aleshores, Josep M.
Fàbregas. Van ser restaurats el 1981 i el 2007.
Els gegantons (negres). Hi ha poca documentació al respecte però les fonts orals
indiquen que el cap del gegantó va ser esculpit pel reconegut escultor vallenc, Lluís
Bonifàs el 1764. El fet que el gegantó, de nom Lladrefaves, mantingui l’estructura de
mig cos, amb les cames del portador ben visibles, és un dels trets patrimonials de
major antiguitat en aquesta tipologia d’imatgeria popular, no sols a Catalunya sinó en
el conjunt d’Europa. El gegantó Ladrefaves es casaria durant les Decennals del 1951
amb la gegantona negra.
Els gegants. El 1725 Valls va construir gegants i van participar en l’acte de benedicció
de la nova església dedicada a la Mare de Déu del Lledó. El 1764 serien renovats per
Lluís Bonifàs, i novament el 1883. Durant cinc dècades –entre el 1869 i el 1921- el
gegant perdria la porra característica per substituir-la per una pipa de turc. El 1947 es
construirien els gegants actuals.
El bou (Calçot/AAEET-Turba). Element del bestiari documentat el 1764, que no
dispara foc, i ha estat recuperat aquesta Festa Major del 2012. En d’altres localitats,
havia estat vinculat a l’entremès de Betlem en què tenia un rol positiu, ja que segons
la veu popular donava escalfor al nen Jesús.
El ball de vells. Documentat el 1635, era a càrrec del gremi dels sabaters local.
Probablement és el ball parlat més característic del Camp de Tarragona que enfronta
uns matrimonis desavinguts composats entre uns marits vells i garrepes, i unes joves
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esposes –representades per homes-. També hi participen unes autoritats fingides
-l’alcalde, el rector i el mosso d’esquadra- i els diables burlescos.
El ball de bastons. Es té constància de la seva participació des del 1712, quan va
sortir en una processó de pregàries, i és un dels elements amb més continuïtat en la
festa. El seu vestuari va quedar documentat fotogràficament en els anys trenta del
segle XX per Pere Català i Pic. Va ser recuperat el 1992.
El ball de pastorets. Documentat el 1635 com a ball de pastors, era a càrrec del
gremi dels blanquers locals, els menestrals que adobaven les pells amb tanins vegetals
-roldor, sumac i escorces- després d'haver fet els treballs de ribera, neteja i eliminació
de substàncies no útils, com els pèls, fins a obtenir pells "en blanc" —d'on deriva el
nom de l'ofici—, que eren lliurades a l’assaonador per als treballs posteriors. Es tracta
d’un ball de bastons llargs i ha estat recuperat aquesta Festa Major 2012.
El bou tradicional (UAF). Element del bestiari que porta foc no pirotècnic els dies 23
i 24, i foc pirotècnic al correfoc del dia 25, recuperat aquesta Festa Major del 2012. A
Valls el bou és documentat el 1764.
La mulassa. Un dels elements del bestiari popular vallenc més estimat per la
ciutadania està documentat des del XVI, quan va assistir a la rebuda del rei Felip II a
Barcelona. La peça fou recuperada el 1987.
El ball de la primera. La primera referència documental és de les Decennals del
1881. Esdevé l’única dansa exclusiva de la ciutat, malgrat que també hi ha notícies
antigues de l’existència d’un ball de la primera a Bràfim. La melodia tradicional fou
arranjada durant el 1981 que també va ser el mateix any de la seva recuperació.
La moixiganga. La moixiganga representa diverses escenes de la Passió de Jesucrist,
però també algunes de les onze figures que s’escenifiquen tenen referències als antics
retaules de les esglésies vallenques. Hi ha documentació que estableix la seva actuació
durant la celebració de les festes de la coronació d’Isabel II d’Espanya el 1833. Fou
recuperada al 1991, mentre que des del 2008 és representada a l’altar major de
l’església de Sant Joan coincidint amb la festivitat de la Mare de Déu de la Candela.
El lleó. Peça del bestiari sense documentació històrica a Valls que es va incorporar per
les Festes Decennals del 2011. Tradicionalment se li ha assignat al simbolisme
evangèlic de Sant Marc, tot i que en certes poblacions presenta vinculació al santoral
local.
L’àliga. És un element associat tant a la dimensió religiosa pel fet de ser emblema de
l’evangelista Sant Joan com a la cívica en ser patrimoni exclusiu de les localitats que
gaudien de privilegis reials, per la qual cosa és una peça coronada. A Valls era l’única
figura a qui se li permetia ballar a l’interior de l’església. La primera referència
documental data del 1700, tot i que existia amb anterioritat. Va ser destruïda a la
guerra civil del 1936, recuperada el 1961 i regalada a Salvador Dalí, novament
cisellada el 1971 i finalment canviada el 1991. Manté el tret distintiu de portar un
colom blanc i viu al bec. Durant els darrers anys l’au és cedida per la família Ferré i una
vegada acabada la celebració retorna al colomar.
Els Xiquets de Valls. Amb més de dos segles d’història, ja que si més no són
presents en la processó de la Mare de Déu de la Candela del 1801, els Xiquets de Valls
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–Patrimoni Immaterial de la Humanitat per la Unesco- formen part del teixit humà
social, cultural i fins i tot econòmic de la ciutat. Tenen el seu precedent en el ball de
valencians, documentat a la mateixa ciutat de Valls amb colla pròpia des del 1712, ara
fa 300 anys. Actualment existeixen la Colla Vella dels Xiquets de Valls i la Colla Joves
Xiquets de Valls.

Logos
Ajuntament de Valls
Xarxa Cultura
Castells, Patrimoni Immaterial de la Humanitat
Amb la col·laboració de:
Visita Valls
Barri Antic
Diputació de Tarragona
Vermut Yzaguirre
L’Antic
La Pèrgola
Delcamp.cat
TAC 12
Venda de localitats
TELENTRADA
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