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La festa alcoverenca més 
reconeguda fora del nostre 
municipi és la Fira de Bando-

lers, un aparador excepcional per 
donar a conèixer el nostre poble a 
tots els visitants, i a la vegada un 
molt bon expositor de la història de 
la nostra vila.

Al llarg dels vint anys de la Fira 
de Bandolers han estat moltes les 
propostes culturals que s’han uti-
litzat per exposar els orígens del 
bandolerisme i que han permès 
explicar el context històric que em-
bolcalla aquest fenomen. Però, és 
evident que tres dies de Fira no són 
suficients per representar i ensen-
yar tot allò que es relaciona amb 
aquesta època d’esplendor i foscor 
a la vegada.

És aquí on adquireixen trans-
cendència totes aquelles accions 
no festives que es duen a terme 
per tal de contextualitzar la Fira 
de Bandolers d’Alcover i que són 
tan necessàries perquè entenguem 
el seu significat. Un clar exemple 
d’aquesta contextualització és el 
Diari de la Fira que, any rere any, es 
reparteix a tota la població alcove-
renca, però també es distribueix a 
les comarques de l’Alt Camp, Baix 

Camp, Baix Penedès i el Tarragonès, 
encartat en el Diari Més, amb la vo-
luntat de donar a conèixer aquesta 
cita festiva del Camp de Tarragona.

Des de l’aparició del primer diari, 
l’any 2006 aquesta publicació s’ha 
convertit en una eina imprescindi-
ble per apropar a tota la població 
aquells actes que no són tan popu-
lars, com poden ser conferències, 
exposicions, taules rodones o pre-
sentacions de llibres; però que sen-
se ells seria impossible concebre 
la Fira de Bandolers. És per això 
que l’organització d’aquesta festi-
vitat alcoverenca ha de continuar 
apostant per potenciar la recerca 
del coneixement del nostre passat, 
perquè sense aquestes referències 
històriques és molt difícil aconse-
guir incorporar nous elements dife-
renciadors i autòctons a la Fira, que 
siguin prou interessants per fer 
que Alcover continuï esdevenint un 
pol d’atracció per als visitants.

Agraeixo, doncs, a totes aquelles 
persones que han col·laborat acti-
vament per fer possible que aques-
ta publicació s’hagi convertit, any 
rere any, també, en un element im-
prescindible de la Fira. És per això 
que us animo a continuar obrint les 
pàgines d’aquest diari per desco-
brir nous  continguts que donen un 
valor afegit a la Fira de Bandolers 
d’Alcover. 

Bona Fira.

Més
que una festa!

Robert
Figueras

Alcalde
d’Alcover

L’any 2002 es va fer la prime-
ra edició de la Fira de Bando-
lers i enguany ens disposem 

a celebrar-ne el vintè aniversari.
I ho fem amb la voluntat de retor-

nar a l’essència mateixa de la festa 
després de dos anys de pandèmia 
que ens han mantingut allunyats de 
l’element indispensable per enten-
dre les corredisses del Miquel Mo-
rell, el Pere Voltor, els bandolers, 
les bandoleres i tot allò que els en-
volta: el carrer.

La Fira torna al carrer per pro-
piciar el retrobament dels alcove-
rencs i alcoverenques amb tot un 
reguitzell d’activitats lúdiques i 
festives pensades per a totes les 
edats: música, balls, recreacions 
històriques, espectacles de tea-
tre, debats per il·lustrar i contex-
tualitzar el fet bandoler i per crear 
l’atmosfera necessària per traslla-
dar- nos quatre centúries enrere 
quan el bandolerisme campava pels 
carrers i places d’Alcover.

Però aquesta oferta cultural no 
s’entendria sense els paradistes 
repartits per la vila, amb una àmplia 
i variada oferta de productes arte-
sanals, ni sense l’existència de les 
tavernes situades a la plaça Nova i 
a l’església Vella que es donen la mà 
amb els bars i cafeteries del poble 
i els moderns food trucks ubicats 

al Portal. Tot plegat, un convit pel 
gust i per l’olfacte.

L’acte més destacat de l’edició 
d’enguany serà l’arribada dels 
bandolers a Alcover el divendres 
a la nit, a càrrec del grup de tea-
tre la Resclosa, la colla gegantera 
d’Alcover i el Grup de Trabucaires 
del Comú Vila-Seca.

Serà quan Morells i Voltors es 
tornaran a veure les cares. Unes 
hores abans es durà a terme la in-
auguració d’un espai que promet 
fer les delícies de tots. Aquest any i 
mercès als amics del carrer Verdi de 
la vila de Gràcia i del gracienc amb 
arrels alcoverenques, Joan Maria 
Martorell, tindrem l’oportunitat de 
gaudir al portal de la Saura d’una 
part del guarniment del carrer Ver-
di del mig que, amb la trobada de 
Cervantes amb els nostres bando-
lers com a tema, ha guanyat el pri-
mer premi del concurs de carrers 
dut a terme a la passada Festa Ma-
jor de Gràcia.

Celebrem la festa i gaudim doncs 
d’aquesta vintena edició de Fira de 
Bandolers. Deixem-nos emportar 
per l’ambient que es viurà a carrers 
i places i per les sorpreses que us 
anirem desvelant al llarg de les 
pàgines d’aquest Diari de la Fira i 
compartim la nostra alegria amb 
els amics i familiars que aquests 
dies s’atansaran a casa nostra.

Agafem trabucs i pedrenyals i 
convertim- nos en autèntics ban-
dolers i bandoleres.

Bona Fira a tothom..

Vint anys
de la fira de Bandolers

Carla
Miret

Regidora de la
Fira de Bandolers
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Josep M Girona
Periodista

Xavier Graset,
pregoner de la 20a
Fira de Bandolers 

d’Alcover
Xavier Graset i Foraster va néixer el mes de febrer de l’any 1963 a 
Vila-seca de Solcina, es va fer gran a Vila-seca- Salou i ara segueix 
tenint la casa pairal a Vila-seca. Tres topònims diferents per situar 
l’entorn emocional del periodista que dirigeix i presenta el programa 
Més 3/24 del canal 3/24 i que el proper dia 8 d’octubre serà el 
pregoner de la vintena edició de la Fira de Bandolers en un acte a la 
plaça de l’església Vella.

“Tot plegat —diu el periodista— va co-
mençar molts anys enrere quan existi-
en la Vila-seca del Comú i la Vila-seca 
dels senyors d’Olzina, que eren els 
propietaris del castell que encara avui 
es pot visitar”. Símbol de la vila, el cas-
tell està documentat des del segle XII 
i construït durant el repoblament del 
Camp de Tarragona per Ramon d’Olzina, 
el primer senyor feudal de Vila- seca, 
per ordre del rei Alfons I el Cast, segons 
s’explica al web d’aquest paratge. “Amb 
el temps la parla popular va fer que el 
nom evolucionés fins a convertir- se en 
Solcina”.

P.- Per què tants canvis de nom?
R.- “Va perdre el nom de Solcina i es va 
passar a dir Vila-seca i Salou com una 
deferència que en el seu dia va tenir el 
consistori del municipi envers el nucli 
de Salou. Fins que, fruit de la segrega-
ció, l’any 1994 va agafar el nom de Vila- 
seca. I fins ara”.

P.-Segregació que tu vas cobrir 
professionalment.
R.- Treballava a Ràdio Salou i a Ràdio 
Reus i no vam seguir només la segre-
gació sinó d’altres informacions que 
en aquell moment van ser molt impor-
tants per confegir el territori tal i com 
ara el coneixem. Recordo perfecta-
ment tot el procés d’adjudicació a l’em-
presa Anheusser Bush d’un centre re-
creatiu que va acabar sent el que avui 
coneixem com Port Aventura.

P.-Ara vius a Reus i treballes a 
Barcelona.
R.- Sí, amb la meva parella ja fa temps 
que vam anar a viure a Reus però se-
gueixo tenint cura dels avellaners que 
la família conrea a Vila.- seca. Com que 
el programa de la tele s’emet a la nit, 
al matí tinc temps de portar els fills a 
l’escola i després marxo a Barcelona 
per preparar el Més 3/24 i a les nits 
torno a casa a excepció d’un dia que 
em quedo a dormir a Barcelona. Es pot 
compaginar bé. Tot i que he treballat a 
Madrid com a corresponsal de Catalu-
nya Ràdio i he fet altres feines a Barce-
lona, mai he volgut perdre el contacte 
amb les arrels. 

P.- La terra et tira.
R.- Molt. No hi ha cap de setmana que 
no participi en algun acte arreu de Ca-
talunya, tot i que on més em prodigo és 
al Camp de Tarragona. No puc oblidar 
que tinc una faceta pública i em ve de 
gust complaure la gent que m’ho dema-
na anant a tot tipus d’actes de caràcter 
cultural, tradicional o festiu. M’agrada 
molt veure com són els pobles i com 
és la gent que em pot seguir a causa 
d’aquesta faceta pública de què et 
parlava. He fet un munt de pregons i 
em sento molt còmode en aquest tipus 
d’actes. Ara bé, soc conscient que tot 
plegat no deixa de ser una moda. Això 
de la notorietat és una cosa que un ha 
d’agafar com de prestat. Perquè, de 
cop i volta, arriba un dia que, inexora-
blement, es presenta una altre persona 
i et substitueix. Això és llei de vida.

Ho deixa anar mentre parlem de les se-
ves estades als pobles i les comarques 
de la Catalunya nova. Se’l nota conven-
çut quan ho diu. I disposat a justificar la 
seva afirmació.
R.- Crec que en els últims anys no se’ns 
ha reconegut per part de la resta del 
territori. Dic en els últims anys perquè, 
tal i com li he sentit explicar al Magí 
Sunyer, al segle XVIII tothom a Cata-
lunya reconeixia que el lloc més bonic 
era el Camp de Tarragona. Les nostres 
contrades eren el lloc de destinació 
més habitual, la principal segona resi-
dència i l’espai d’estiueig de les classes 
benestants. Però ara tothom tira nord 
enllà. I això m’empipa. M’empipa molt. 
Sobretot perquè crec que una part im-
portant de culpa és nostra: no ens aca-
bem de creure el potencial que tenen 
les comarques del sud.

P.-Pots posar alguns exemples que 
il·lustrin el que dius?
R.- “D’exemples n’hi ha a cabassos—diu 
aixecant els braços i deixant anar l’es-
perit arrauxat propi del Camp de Tarra-
gona—Les muntanyes de Montserrat i 
l’abadia estan molt bé, no ho discutei-
xo. A més, s’ha sabut compaginar el fet 
de ser centre espiritual amb el turisme. 
És excel·lent. Però som conscients que 
el lloc on estan enterrats els reis ca-
talans, el monestir de Poblet, el tenim 
a tocar? Sabem que aquesta bellesa 
monumental la tenim al costat de casa 
nostra? El venem tal i com es mereix? 
Montserrat és molt reconegut i té la 
seva importància en la memòria col-
lectiva dels catalans, d’acord; però en 
la comparativa amb Poblet, entre poc i 

massa. Potser si Poblet fos a Girona ho 
haurien treballat més.
Però no em vull quedar només aquí. 
Penses en el mas on va viure el pintor 
Joan Miró i el primer què se’t ve al cap 
és que una mica més se’n va enlaire 
quan s’estava construint l’autovia. Co-
llons —li surt de dins— si el lloc de que 
parlem és ni més ni menys que el qua-
dre titulat La Masia! Si allí hi va ser el 
Federico Garcia Lorca! Si tots els amics 
del pintor anaven a Mont-roig a visitar- 
lo! Cony —li torna a sortir de dins— tra-
guem-li rendiment a tot això. A això i al 
Vendrell de Picasso i a la ruta dels ge-
nis anant en processó a visitar Picasso 
a Horta de Sant Joan. El mateix passa 
amb l’oli i el vi tot i que darrerament 
aquesta qüestió s’ha anat resolent. 
Però ha costat. Però és que al Priorat 
tenim els millors vins del món!
Molta culpa és nostra —diu el Xavier 
quan es relaxa— perquè mai ens aca-
bem de posar d’acord. Què passa amb 
l’estació de l’AVE? Sempre estem im-
mersos en batalletes de campanar i en 
plantejaments curterministes. També 
és cert que la majoria dels qui manen, 
i no em refereixo només als polítics, 
tenen ara la segona residència a Giro-
na. Però això no és excusa. A la gent del 
Camp de Tarragona ens falta creure-
s’ho i vendre’ns millor, perquè la força 
d’aquesta terra hi és.” 

“El Camp de Tarragona 
és el millor lloc de 
Catalunya”

El primer cop que vaig 
dormir fora de casa va 
ser a Alcover
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Lloguer d’escenaris, taules, cadires
Lloguer parament de taules
Adorns de salons per festes

Pol. Ind. C/ Boters, 7 - Tel. 977 60 62 71 - 977 60 14 39
Aptd. 127 - 43800 - VALLS - adornsdalmau@tinet.cat
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“Era petit i per primera vegada 
vaig anar de colònies. Va ser a 
l’ermita del Remei. Recordo que 
a les escales que hi ha al costat 
de l’ermita escenificàvem textos, 
caminàven fins el niu de l’Àliga  i en 
baixar i pujar de l’ermita em cridava 
l’atenció el rètol del mas de la Cuca. 
Després he estat altres vegades al 
poble, un dia vaig dinar a mas Rosich 
quan el regentava el Gaspar Caparó, 
he comprat cubanos i avui me n’aniré 
amb una coca amb pebre sota el 
braç. Però potser l’experiència que 
més em va sobtar, perquè no me 
l’esperava, va ser el dia que baixant 
de Prades per la carretera de Mont-
ral a Alcover em vaig trobar amb 
un cérvol que creuava la carretera. 
Aleshores no sabia que en aquestes 
muntanyes hi hagués aquesta fauna.”

P,. Veig que això de fer teatre et ve de 
lluny.
R.- “Més que de lluny, ve de família 
—diu mentre comença a parlar amb 
una veu greu imitant no se ben bé 
quin tros d’obra i movent tot el 
cos— El professional era el meu 
cosí, l’Esteve Graset, que feia un 
teatre experimental. Va començar 
com molts actors. Es guanyava les 
garrofes a la seva feina i després 
experimentava amb el teatre. Per 
cert, ell treballava a l’oficina de Caixa 
Tarragona a Alcover —torna a sortir 
curiosament el nom del poble on 
d’aquí uns dies pronunciarà el pregó 
de la Fira de bandolers— Fins que 
es va dedicar al teatre. Vol deixar la 
Caixa per fer teatre! És boig aquest, 
li deien a casa. Però ho va fer.”

P.- Però el Xavier té més exemples de 
familiars que han fet teatre
R.- El meu pare cantava sarsueles en 
un grup de Vila-seca i feien actuaci-
ons a diversos pobles tarragonins. 
Un dia va cantar La generala davant 
del mestre Casanovas i aquest el va 
felicitar. I el meu germà Pep, el ma-
laurat Pep, va ser un dels fundadors 
del grup de teatre La tramoia.
Ell no ho diu, però, molt implicat amb el 
territori, el seu germà Pep va sembrar 
la llavor del teatre al seu poble i des de 
l’Ajuntament, com a regidor, es va de-
dicar a les seves dues grans passions: 
la cultura i el turisme. Membre del co-
mitè executiu de la Cambra de Comerç 
de Tarragona, l’any 2011 fou guardonat 
amb la medalla de turisme de la Gene-
ralitat.

P.- De mica en mica, com qui no vol 

la cosa, la conversa amb el Xavier, 
que no hi ha festes de Nadal que no 
faci de Satanàs als Pastorets que es 
representen al seu poble, va virant 
cap a la Fira de Bandolers. I tot a 
partir d’una llegenda: La llegenda 
dels Graset.
R.- Cap al segle XII la costa tarragonina 
estava assetjada per corsaris i pirates 
que molt sovint entraven a saquejar els 
pobles. El dia que s’havia de casar la pu-
billa dels Graset van entrar uns pirates, 
la van agafar i se la van endur al vaixell. 
Suposo que això va passar de veritat 
—li surt la vena periodística— Alesho-
res jo modifico la llegenda dient que 
d’aquest fet vinc jo, que soc una mica 

més morenet, més fosquet. Aquesta 
branca de la família es devia quedar 
al vaixell i després deuria tornar —diu 
sense poder deixar de riure— Fins i tot 
hi ha un llibre de llegendes i pirates en 
què hi surt publicada. I després resulta 
que d’aquesta llegenda se’n fa una fes-
ta de pirates. I la representen cada any 
a la Pineda! Això sí que és rotundament 
cert: Es diu Representació del casa-
ment i rapte de la pubilla de can Graset. 

P.- Ah, sí?
R.- I tant. I jo dic: “cony, aviseu la famí-
lia”—esclata en una gran riallada.

P.- No en sabíeu res?
R.- Res de res. 

P.- Corsaris, pirates i bandolers.
R.- Sí. És una categoria diferent per-
què el bandoler és un assalta camins, 
i el corsari és una altra cosa però hi ha 
relació. Per això em va fer gràcia quan 
em vau convidar a ser el pregoner de la 
Fira de Bandolers d’Alcover.

P. Has vingut algun cop a la Fira?
R.- Hi vaig ser una vegada. Se que hi ha 
companys que hi han actuat en alguna 
ocasió. Faig referència a això perquè la 
teatralització que es fa en aquesta fira 
li dona més sentit i una altre dimen-
sió. A vegades hi ha un abús en aquest 
tipus de festes. Succeeix quan tot 
s’acaba amb la compra de xoriços, for-
matges, coques i llepolies. Que no dic 

que no estigui be, però al davant de tot 
això cal que hi hagi un sentit. I la Fira de 
bandolers el te. 

P.- Què en penses de la recuperació 
d’un fet històric com aquest?
R.- Això de la vida és molt pesat. Quan 
tu neixes t’has de posar al dia d’allò 
que han estat els teus ancestres, però, 
al mateix temps, no pots deixar de mi-
rar endavant. Constantment observes 
el futur i el passat per tal d’anar cons-
truint el present. Fa uns dies vaig anar 
a Tortosa a veure la festa del Renai-
xement. Sabem que en el passat hi va 
haver un creuament espectacular de 
cultures a casa nostra. Ho sabem, però 
t’ajuda a veure amb els teus propis ulls 
que en moments determinats jueus 
i àrabs vivien junts. I quan ho veus, a 
Tortosa en aquest cas, no deixa de sor-
prendre’t. És una lliçó de vida perquè 
ens serveix per entendre una mica més 
el nostre present. Passa exactament el 
mateix amb la Fira de Bandolers. Trobo 
que és força original perquè es recrea 

un passat a partir de la costumització i, 
a més, té una part pedagògica que ens 
vincula amb les nostres arrels.

P.- En un món tan tecnològic i sovint 
tan virtual, no deixa de ser sorprenent 
que tornem als carrers i places.  
R.- Ah, és que nosaltres no som el me-
lic del món. A vegades ens ho creiem, 
però no. La Fira ens recorda que abans 
de nosaltres hi havia altra gent vivint 
a Alcover que també es guanyaven la 
vida, que es feien el pa, i  ferraven ani-
mals i treballaven el ferro i que tam-
bé passaven per dificultats. La Fira 
ens serveix per prendre consciència 
d’aquesta realitat. A més, per a la cana-
lla, que avui veuen el món a través dels 
smartphones, els hi suposa la possibi-
litat d’arribar al coneixement a partir 
d’altres coses que no són pantalles. En 
aquest sentit la Fira de Bandolers fa de 
contrapès i serveix per aturar, encara 
que sigui per uns dies, l’abducció que 
generen les xarxes.

P.- Una pausa, potser?
R.- Exacte. Tenim tanta necessitat de 
fer una pausa! Jo us diria: Aturem- nos 
un moment. Durant tres dies el mon 
seguirà essent com és. Però ara doneu- 
me aquest temps per explicar- vos que 
hi ha altres maneres de jugar, d’enten-
dre la vida, de saber quin és l’origen de 
la terra que trepitgeu. I ho faré sense 
cap tipus d’intermediació. Gaudeix olo-
rant la palla i el pa acabat de fer, escolta 
velles rondalles, deixa que l’aire et por-
ti el so d’antigues cançons, camina per 
carrers i places, deixa’t emportar per la 
lectura de llegendes i aprèn a fruir de 
l’ara. Això és la Fira de Bandolers.

Segueixo encara parlant una estona 
més amb el Xavier. I li explico que en-
guany un dels atractius de la Fira de 
Bandolers serà comptar amb la col-
laboració dels veïns del carrer Verdi 
del mig, de Gràcia. Que també seran a 
Alcover amb una part de la decoració 
que va guanyar el primer premi a les 
recents festes de la vila de Gràcia. El 
treball, part del qual es podrà veure 
al nostre poble, retrata la trobada de 
Cervantes, l’autor del Quitxot, amb els 
bandolers en el decurs del seu viatge a 
Barcelona. 

Em diu que “el fet d’estar hiperconnec-
tats fa que sigui més fàcil que a d’al-
tres llocs com Gràcia o Sants tinguin 
coneixement de l’existència de la Fira. 
I a l’inrevés. La realitat del carrer i les 
xarxes són les dues cares de la globa-
lització”.

La fira de bandolers 
recrea el passat, és 
festiva i pedagògica 
alhora

PREGÓ DE LA FIRA DE BANDOLERS - Dissabte 8 d’octubre a les 11.30 h a l’Esglèsia Vella
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La creació artística sorgida 
de la necessitat d’expressió 
demana temps, recerca, eines 

i condicions que l’afavoreixin. Però 
si a més rep la influència del lloc i 
del seu dia a dia, la suma d’elements 
fa que una proposta pugui ser única, 
actual i plenament vinculada amb 
l’entorn social i físic on es duu a terme.  
Facilitar aquest treball creatiu 
sempre demana una comunitat oberta, 
que estigui convençuda que això 
l’enforteix i que del diàleg entre el 
lloc i el creador -autòcton o forà- se’n 
deriva una vinculació que enriqueix 
ambdues parts. Per això és important 
establir sinergies més enllà de 
l’ombra del campanar facilitant 
les eines perquè el creador pugui 
concentrar-s’hi i treballar. Creiem que 
amb aquesta idea i amb bon criteri, 
fa un grapat d’anys Alcover inicià 
la singladura que l’havia de dur a la 
recuperació per al poble del Convent 
de Santa Anna ara Convent de les Arts.

D’altra banda, i ara que es compleixen 
vint edicions de la Fira de Bandolers, 
cal recordar les motivacions que van 
dur a la seva creació per tal de fer un 
gir al plantejament habitualment 
d’aquest tipus d’activitat. Així, 
creiem, s’endegà un projecte que 
sense perdre la seva essència com a 
fira, fos alhora innovador i generés 
atenció cap al poble, visibilitat al seu 
teixit econòmic i sociocultural. I és 
en aquest sentit que es va creure que 
d’entre altres aspectes el teatre, amb 
la combinació de les accions locals i 

les d’un cos professional, podia ser 
un bon catalitzador per aconseguir 
una activitat que partint de moments 
històrics configurés una marca 
diferenciadora.

A més, i mirant endavant es va 
considerar que seria important 
incorporar-hi elements que vinculessin 
els infants i el jovent -el futur- peer la 
qual cosa des de la primera edició es 
dugueren a terme accions teatrals 
a les aules i a càrrec del cos d’actors 
professionals. També cal destacar 
la decidida actitud participativa 
d’escoles, associacions i entitats, com 
d’entre d’altres l’Escola Municipal 
de Música EMMA i especialment 
el grup teatral La Resclosa. I és un 
plaer veure avui com d’una manera 
o altra molts dels petits de fa vint 

anys ara continuen participant-
hi i/o assumint-hi responsabilitats en 
diferents àmbits, i és que han crescut 
amb la fira, l’estimen, la qüestionen, la 
renoven i la fan evolucionar.

I per què relacionem aquí la Fira de 
Bandolers i el Convent de les Arts? 
Doncs perquè la seva orientació com 
a espai de creació ha possibilitat 
alhora l’ús de les estances per idear i 
desenvolupar les accions teatrals tan 
característiques de la fira. Accions 
que després podem veure aquells dies 
pels carrers, i sent alhora al mateix 
convent l’escenari on s’han presentat 
algunes de les propostes sorgides 
d’aquest treball fet al mateix convent. 
I és que la capacitat d’acollida, la 
disponibilitat d’espais i equipaments, 
la tranquil·litat de la zona..., ajuden 

a pensar, dur a terme, provar, 
assajar..., per acabar donant forma a 
les accions teatralitzades que després 
ens trobarem per la fira.

El Convent, doncs, no és una dèria 
ni una il·lusió, sinó que és present i 
futur, i els diversos projectes que s’hi 
han generat i que s’hi esperen, donen 
importància i sentit a la recuperació 
d’aquesta joia que havia estat amagada 
sota els esbarzers del temps i que ara, 
com a convent cultural, possibilita 
el seu ús per la població i sent alhora 
una bona eina de projecció i diàleg 
d’Alcover amb la realitat artística 
del moment. És per tot plegat que 
creiem que avui és ben difícil concebre 
Alcover sense Fira de Bandolers ni el 
Convent de les Arts, el balcó cultural 
de les nostres comarques.

Jordi Freixes Comas
Director de Batall Produccions

El Convent de les Arts: un espai de creació
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Corria l’any 2003 quan 
Alcover estava a punt 
de celebrar la primera 
Fira De Bandolers amb 

un producte que se centrava en les 
accions teatrals al carrer i amb el 
suport de les entitats alcoverenques i 
el voluntariat. Però la Fira d’Alcover 
fa gairebé 600 anys que es fa: primer, 
vinculada al món agrícola, com la 

majoria de fires de tot Catalunya, 
fins a arribar a l’actualitat en què el 
fet bandoler n’és l’epicentre.

Ha plogut i força des d’aleshores. 
Al cap ens venen mil i un records 
d’aquests vint anys de fira. Alguns 
l’han pogut viure des dels seus inicis 
i comprovar què va suposar aquest 
canvi. D’altres, no en coneixen cap 
més que aquesta. N’hi ha que la 
viuen des de dins aportant un granet 
de sorra que esdevé imprescindible i 
essencial. I la gran majoria, deixant-
se emportar i ser-ne partícip. Sigui 
com sigui, la Fira sempre es viu 

intensament amb ganes i il·lusió. 
Però, som capaços de tancar els ulls 
i quedar-nos amb una sola cosa? És 
complicat, per no dir impossible.

I tu, amb què et quedes d’aquests 
vint anys de la Fira de Bandolers? 
Alcoverencs i alcoverenques de 
diferents edats i àmbits de la nostra 
societat ens revelen què els ha 
marcat més d’aquestes dues dècades 
d’implantació d’una fira que està 
d’aniversari i que, any rere any, 
és capaç de reinventar-se amb la 
voluntat d’engrescar els de casa i els 
de fora.

20 anys de Fira, 20 anys de records

Amb el que em quedo 
d’aquests 20 anys de 
fira és en veure les cares 
d’emoció i felicitat de 
tots els nens i nenes en 
veure els gegants. Per al-
tra banda, el naixement 
del Pere Voltor ha sigut 
un altre fet significatiu 
que ens ha marcat molt 
a tota la colla gegante-
ra i del qual estem molt 

orgullosos. Afegim també que és molt “xulo” veure els 
carrers plens de gent gaudint de les paradetes, la música 
en viu, els concerts, el teatre de carrer... Quan arriba oc-
tubre tots els alcoverencs i alcoverenques esperem amb 
candeletes la nostra Fira de Bandolers, això diu molt de 
com en gaudim.

JOSE M. IGLESIAS
TIMBALER DE LA COLLA 
GEGANTERAD’ALCOVER

20 anys d’una fira 
que m’he fet meva. 
Si de petit gaudia 
de les atraccions, de 
gran m’han convidat 
a fer-la anar. Com a 
Pirata sense terres 
em sento més a prop 
de la idea romàntica 
del bandoler que de 
l’avellaner; em dóna 
més oportunitats de 

fer fressa.La Fira és de tots, qui participa i qui no. 
Si participeu ja sabeu que val la pena viure-la des 
de dins. Si no és el cas feu-me confiança i tasteu-la, 
no deixeu passar les molt bones oportunitats de 
fer el ximple!.

IKER BILBAO
MÚSIC DE LA
FIRA DE BANDOLERS

D’aquests 20 anys de 
Fira el que més des-
taco és l’evolució que 
ha fet. Miro enrere i 
recordo una festa poc 
visual i feixuga, dedi-
cada exclusivament a 
la Mare de Déu… Ara 
tot és diferent. A poc 
a poc tots els alcove-
rencs i alcoverenques 
hem construït una 

festa de gaudi per a tothom: divertida, variada i in-
clusiva. Estic molt orgullosa de la Fira que construït 
tots junts. Visca la Fira de Bandolers d’Alcover! 

REMEI AGRÀS
PROPIETÀRIA 
RESTAURANT K-L’ERMITÀ

Fa una mica més de 
20 anys, l’alcalde de 
llavors, l’Anton Ferré, 
em va demanar si se 
m’acudia alguna idea 
que servís per singula-
ritzar la fira del poble. 
El 1979 ja ho havíem 
intentat amb la Fira de 
l’avellana, però el pro-
jecte no havia quallat, 
Per atendre la petició, 

vaig presentar dues propostes. A l’Ajuntament li 
va fer més patxoca la bandolera, probablement 
perquè generava més expectatives participatives. 
De manera que vaig presentar un projecte. Sembla 
que la cosa va funcionar i, el més important, que el 
poble se l’ha fet seva i que ha durat fins avui i per 
molts anys.

JOAN CAVALLÉ
ESCRIPTOR
ALCOVERENC

Ja són 20 anys, i du-
rant aquest temps 
el poble ens ha sor-
près demostrant que 
Alcover és una vila 
compromesa, partici-
pativa i capaç de fer 
nostra una festa tan 
significativa com ho 
és la Fira dels Bando-
lers. Jo us vull parlar 
del teatre, on hi he 

participat durant molts anys, com la gent d’Alcover 
han estat capaços de fer “túnels del temps”, fins i 
tot portar un “trenet” i moltes més representaci-
ons on hem  viscut com aquells vilatans de fa tants 
anys.  Em sento orgullosa d’haver participat en tots 
aquets actes. I pensar que això no s’ha acabat aquí, 
que encara som capaços de fer coses més grans!
Visca la Fira de Bandolers!

ROSA FUGUET
MEMBRE DE LA CIA. DE 
TEATRE LA RESCLOSA

20 anys de fira, el 
temps passa i no el 
podem aturar. La fira 
és llum, color, alegria, 
il·lusió, rialles, can-
sament, nostàlgia i 
molts més mots tots 
ells positius que es 
desperten en mi cada 
cop que s’acosta.
Segons l’època de la 
meva vida l’he viscut 

d’una forma diferent. Als vint amb ganes de no per-
dre’m res ni de nit ni de dia i poder compartir-la amb 
la parella i els amics. Als trenta en família, ense-
nyant a estimar i gaudir de la fira als meus fills. Als 
quaranta com a paradista intentant posar el meu 
granet de sorra per una fira millor, i ara m’adono que 
la fira m’ha donat records molt bonics que sempre 
estaran amb mi.

PAMEN RUIZ
PARADISTA I CREADORA 
DE PATAPAM VESTITS

La Fira d’Alcover for-
ma part de la nostra 
història com a em-
presa familiar. Ni la 
pandèmia ha pogut 
impedir-nos fer-hi 
cap. Una fira on ens 
sentim molt estimats 
i és que veure créixer 
els nostres clients és 
un goig que ningú ens 
podrà treure. Sem-

bla que va ser ahir quan La Fira de Bandolers era 
només “La Fira” i sempre depenent del temps que 
farà. Encara recordem quan la gent estrenava la 
roba d’hivern per la fira, la castanyera i de les cor-
redisses provocades pel diluvi en plena hora punta. 
Ara gaudim de la cerveseta en màniga curta. Sigui 
com sigui el temps que ens acompanyi des de la 
Xurreria sempre us veiem passar a tots.

MÒNICA TERUEL
PROPIETARIA DE LA 
XURRERIA TERUEL

Montse Solé 

Comunicació Ajuntament d’Alcover
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Aquests 20 anys de 
la Fira han sigut anys 
de creixement en tots 
els sentits. La Fira es 
trobava en decadèn-
cia i li van donar un gir 
de 180º. Ara tornem 
a tenir una Fira com 
tot el poble somiava, 
ens visita molta gent 
dels pobles propers, 
i no tan propers, per 

respirar l’aire de festa i alegria que hi ha als carrers 
del nostre poble. Durant el dia ens falten hores per 
seguir tots els espectacles dels bandolers i veure 
totes les paradetes que hi ha, i no ens oblidem de 
les atraccions, que segons a quines hores és im-
possible transitar-hi. Fa goig veure com tot el po-
ble s’implica i participa en els actes de la Fira.

OLGA FERRÉ
PROPIETARIA DE LA 
PERRUQUERIA OLGA

A l c o v e r e n c @ s , 
aquest any celebrem 
els 20 anys de la nos-
tra Fira de Bandolers 
que crec que cobreix 
amb escreix tots els 
objectius i  ha sigut un 
gran encert haver fet 
aquesta festa. Jo per-
sonalment he posat 
el meu granet d’arena 
amb la Trobada de 

Motos, que enguany organitzem la desena edició 
i que, per cert, aquest any serà l’última. Esperant i 
desitjant que agafi algú el relleu d’aquesta apassi-
onada afició a les motos. Moltes gràcies a tots i a 
totes.

MELCIOR REQUENA
ORGANITZADOR 
TROBADA DE MOTOS

La Fira de Bandolers 
és una fira per viure-
la en família. Per a 
nosaltres sempre 
han suposat uns dies 
molt bonics i divertits 
en què hem aprofi-
tat per gaudir al llarg 
dels anys d’especta-
cles quan els fills eren 
petits i també de la 
gastronomia. A més, 

la fira no s’entén sense la participació de les en-
titats locals. Pel que fa al nostre ofici, hem pogut 
transmetre la tradició a diverses generacions de 
la família fent arribar els nostres productes a nous 
clients. Però, sens dubte, una de les peculiaritats 
d’aquesta fira és que conserva la seva essència al 
llarg dels anys. Era i encara avui en dia ho és, la fes-
ta que més aglutina la gent del poble i la del voltant.

ÒSCAR JIMÉNEZ
PROPIETARI DE LA 
PIZZERIA SANDRA

Per mi la Fira d’Al-
cover és una data 
assenyalada en què 
m’agrada participar 
en les diferents acti-
vitats que es realit-
zen, i gaudeixo molt 
col·laborant amb el 
que sigui necessa-
ri perquè aquesta 
festa sigui un èxit, 
tant pels mateixos 

alcoverencs i alcoverenques com també pels veïns 
d’altres pobles. Any rere any, el Club Excursionista 
organitza el divendres de la Fira una sortida noc-
turna pels voltants del poble. Les famílies amb els 
seus fills i filles hi participen caminant per camins i 
senderons, ben equipats amb un bon frontal o llan-
terna, vigilant que algun bandoler no ens faci una 
malifeta.

LOURDES PLANELLA
MEMBRE DEL CLUB 
EXCURSIONISTA ALCOVER

Fira de què?... Això és 
el que vam dir molts 
alcoverencs a l’inici de 
la fira fa vint anys. Una 
fira que ha anat crei-
xent, fent-se gran. Qui 
ho anava a dir..., dues 
dècades fent aquest 
esdeveniment al nos-
tre poble. En el meu 
cas, el plaer de fer les 
fotografies de tots 

els actes de les 20 edicions, m’ha permès de molt a 
prop viure i veure com aquesta Fira, anava creixent, 
es feia gran i els alcoverencs des de primer moment 
se la feien seva. Imatges diferents cada any, per-
què la fira igual que les persones, ha anat canviant. 
20 anys és un període molt curt, per tant, esperem 
fer molts més anys de la Fira de Bandolers.

JORDI RIBELLAS
FOTÒGRAF I IMPRESSOR
D’ALCOVER

Ara fa vint anys es va 
pensar que la Fira d’Alco-
ver s’havia de modernit-
zar, donant-li aspectes 
diferenciadors respecte 
a altres fires, recuperant 
fets anecdòtics del nos-
tre passat, però sense 
haver de recórrer a fór-
mules segures i ja utilit-
zades. El secret de l’èxit 
de la nostra Fira de Ban-

dolers està en el fet que, no només ha servit de reclam 
per a forans, que venen cada any encuriosits a visitar-la, 
sinó en què també ha estat capaç de generar il•lusió i una 
activa participació de veïns i veïnes. Gaudim, un any més, 
de la nostra Fira, del record amb humor de la vida de Vol-
tors i de Morells. Bona Fira de Bandolers!

ÀNGEL CLARES
REGIDOR DE JUNTS
PER ALCOVER

Podríem dir que soc al-
coverenca nouvinguda, 
no fa encara deu anys 
que soc al poble, i de la 
Fira de Bandolers en sa-
bia ben poca cosa quan 
vaig arribar. Tanmateix, 
és fantàstic veure com 
aquesta festa és un 
signe inequívoc d’orgull 
i identitat Alcoverenca. 
Amb els anys he anat 

coneixent gent del poble d’edats, interessos i feines ben 
diferents; i malgrat tot, tots esperen que arribi la Fira. 
És un cap de setmana festiu, alegre, es respira animació 
i certa disbauxa pels carrers. Els alcoverencs la viuen, i 
ens conviden i ens contagien, als que arribem, a viure-la 
amb la mateixa intensitat.

ANNA NEBOT
REGIDORA D’ERC 
ALCOVER

ANTON FERRÉ
EX-ALCALDE
D’ALCOVER

FIRA DE BANDOLERS 
ha representat durant 
aquests 20 anys la suma 
de tota una sèrie de 
sensacions, emocions, 
vivències, actes, festa, 
exposicions, alegria, 
renovació, participació, 
patrimoni, poble, impli-
cació, orgull, singula-
ritat, identitat, tast de 
bandolers, bandolerada, 

història passada, retrobament, sentiment de pertinença, 
domassos, festa viva, Diari de la fira, batec d’un poble, 
teatre, atraccions, Resclosa, gegants, castells, gralles, 
xurros, passejar, excursions... La suma de tot plegat con-
figura la Fira de Bandolers d’Alcover que ha estat el re-
sultat de l’esforç d’un poble i la seva gent que ha cregut i 
crescut amb ella.

XAVI TORRELL
EX- REGIDORS DE LA 
FIRA DE BANDOLERS
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Fa més de seixanta anys 
que estic vivint a Alcover 
i em considero alcove-
renc, tot i que les meves 
arrels no són originàries 
d’aquí. He viscut moltes 
festivitats, però puc 
confirmar que el que 
hem gaudit aquests úl-
tims vint anys de Fira ha 
estat l’enveja de molts 
municipis. Des que el 

Pere Voltor i Miquel Morell van baixar de les muntanyes 
de Prades per recrear la història a la nostra vila, Alcover 
ha fet un gir de 180 graus. És un orgull veure els carrers 
plens de gom a gom de visitants que arriben de tota Ca-
talunya. La Fira dels bandolers ha estat, és i serà la Festa 
que els alcoverencs i alcoverenques mai oblidarem. 

ANTONIO SÁNCHEZ
MEMBRE DE LA JUNTA DE 
LA LLAR DE JUBILATS

En Miquel Morell, el Se-
nyor Batlle, el Mossèn..., 
personatges que m’han 
acompanyat i que han 
anat creixent amb mi 
i amb la Fira. Des dels 
primers anys, en què 
tot era novetat i d’altres 
on la inquietud de voler 
créixer ens portaven a 
arriscar sense por, per-
què sempre ens hem 

sentit ben acompanyats i amb la plena confiança dipo-
sitada per part de tothom. Hi ha un fenomen poc comú, 
i que es dona a la Fira de Bandolers d’Alcover, que és sa-
ber donar vida als projectes any rere any, amb la matei-
xa il·lusió que el primer dia. Em sento molt afortunat de 
formar-hi part i aquest any més que mai, ja que ho visc 
també amb el meu fill, un petit bandoler que s’il•lusiona i 
s’aprèn amb mi les noves històries de bandolers.

CARLOS BIGORRA
ACTOR I BANDOLER

Implantar la Fira de Ban-
dolers va ser un canvi 
molt important. Actual-
ment, però està tan ar-
relada que ja l’esperem 
amb moltes ganes. Tot 
i que penso que aques-
ta va molt més enllà de 
bandolers, mercat i ta-
vernes. Trobo a faltar la 
implicació i participació 
de les entitats. A la plaça 

del Portal es col•locaven tots els estands de les associ-
acions i ens ho passàvem molt bé. Ja esperàvem aquell 
treball de grup per vestir els estands, d’aplegar-nos com 
a col•lectiu i de pensar què podíem fer per aportar el 
nostre granet de sorra. Recordo amb molta expectativa 
també la mostra d’oficis que es feia, i malauradament 
cada vegada es coneixen menys.

CÈLIA RUIZ
EXPRESIDENTA DEL 
COL•LECTIU DE DONES

Durant els vint anys de 
vida de la Fira hem vist 
madurar una manera 
força divulgativa de re-
cuperar la memòria i fer 
valdre el nostre patri-
moni local. Sota el parai-
gua d’una festa amable 
i participativa repleta 
de recreacions, exposi-
cions, jocs i gimcanes..., 
s’ha obert la porta al 

passat per convidar a tothom a fer un viatge en el temps, 
al renaixement. Tot plegat, per endinsar-nos a una època 
daurada fruit de la seva bonança econòmica i important 
inversió en arquitectura i art, però també, convulsa i di-
fícil per ser el moment àlgid del bandolerisme al nostre 
país.  Us ho perdreu?

ESTER MAGRINYÀ
DIRECTORA MUSEU 
D’ALCOVER

El fet que destacaria 
dels vint anys de la Fira 
dels Bandolers és com 
aquesta s’ha convertit 
en una data molt espe-
rada pels alcoverencs 
i alcoverenques. I com 
molta gent, des d’un 
lloc o d’un altre, fan que 
sigui una festa popular 
ben viva plena de gres-
ca i cultura. Per tant, cal 

remarcar i agrair l’esforç de totes i tots perquè puguem 
gaudir de la Fira dels Bandolers.

JAUME CAMPS
REGIDOR DE LA CUP

La Fira de Bandolers va 
ser un gran canvi. De cop 
i volta, la fira tenia un 
sentit més enllà de les 
atraccions: els carrers 
del casc antic prenien 
vida. Jo he tingut la sort 
de poder viure la Fira 
com a actor de La Res-
closa i fins i tot he pogut 
col•laborar escrivint al-
guna escena. He après 

molt sobre els costums d’una època en la que Alcover no 
era un poble més al camp de Tarragona.  Però si em quedo 
amb alguna cosa d’aquests 20 anys és el fet d’haver com-
partit moments amb gent que han donat moltes hores a 
la Fira de Bandolers sense esperar res a canvi. Llarga vida 
a les entitats d’Alcover!

JORDI AGRÀS
MEMBRE DE LA CIA. DE 
TEATRE LA RESCLOSA

En els últims anys la Fira 
de bandolers ha anat 
ocupant, cada vegada 
més, una part més im-
portant del nucli antic 
d’Alcover. El Bar de la 
Plaça es troba al bell 
mig d’aquest i, per tant, 
aquests dies és un no 
parar de donar servei a 
les persones que s’acos-
ten fins a la plaça Nova. 

Aquests darrers anys l’hem viscut amb més intensitat 
i, tot i que és evident que moltes hores les passem tre-
ballant, el que més m’agrada és l’ambient de Fira que es 
respira. Sempre hi ha moviment pels carrers, et venen 
a veure cares familiars, la dels alcoverencs i alcoveren-
ques que la gaudeixen; però també d’altres de noves que 
fan aquests dies d’Alcover una cita obligada. 

JORDI CORTÈS
PROPIETARI
BAR DE LA PLAÇA

En destacaria la impli-
cació continuada de les 
persones, molts noms 
hi han col•laborat al 
llarg dels anys, de forma 
constant, com una cursa 
de relleus. Han fet que 
la Fira sigui un èxit any 
rere any. Aquesta forma 
part, de manera desta-
cada, de l’agenda d’un 
poble que espera amb 

il•lusió l’arribada de la tardor per gaudir d’una festa tra-
dicional que s’ha sabut rejovenir per l’enginy i imaginació 
dels vilatans que mantenen la frescor d’una festa que no 
deixa indiferent a ningú: ni als veïns, ni als forasters que 
ens visiten..

JOSEP F. BANÚS
PRESIDENT DE LA 
COOPERATIVA

Any rere any hem estat 
paradistes a la Fira apor-
tant el nostre granet de 
sorra. Aquests dies es 
nota un ambient espe-
cial, màgic, ple d’alegria. 
I això es contagia. Re-
cordo, anys enrere, que 
també es posaven oficis 
antics, i durant el pas del 
temps han anat canvi-
ant, sempre en positiu.

Uns dies abans sempre mirem amunt, al cel, estem in-
quiets i pendents del temps. És una feinada a la parada 
quan la pluja fa acte de presència.  És la nostra fira i es-
tem molt contents de continuar veient-la créixer, de re-
unir-nos amb la família, amics i fer poble. Agraïm també 
la dedicació i la passió que posen molts alcoverencs i al-
coverenques i de fora vila en aquesta fira de bandolers. 
Molt bona Fira, salut, mel i abelles. 

JOAN M. LLORENS
PARADISTA I PROPIETARI 
DE LA CASA DE LA MEL
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Quan es va decidir fer 
el canvi de temàtica de 
la fira de l’Avellana a la 
Fira dels Bandolers va 
ser una pas arriscat al 
no saber si tindria una 
bona acollida entre la 
població. Per tant, m’ha 
sorprès molt, al llarg 
d’aquest anys, la bona 
acollida que ha rebut la 
nostra Fira tant dels pro-

pis alcoverencs com dels visitants fora vila. És bonic veu-
re la varietat de productes artesans i oficis que hi podem 
trobar tot passejant pels carrers del poble i la quantitat 
de gent que gaudeix de la Fira dels Bandolers d’Alcover, 
que s’ha convertit en un referent al nostre territori.

MARIA J. COMINO
EX REGIDORA DE 
L’AJUNTAMENT

El què més ens ha agra-
dat i ens agrada de la 
Fira és quan el dissabte 
tota la mainada surt al 
carrer entusiasmada 
i nerviosa perquè co-
mença la Bandolerada! 
Sentir la canalla cridar, 
córrer i passar-s’ho bé 
pels carrer del poble és 
una cosa molt bonica i 
que no s’ha de perdre 

mai. Per exemple, quan entren a la botiga, disfressats, 
emocionats i ràpid per demanar qualsevol cosa que els 
hi ordenen a la gimcana bandolera, és molt i molt divertit! 
Esperem que segueixin fent la Bandolerada i que tots els 
nens i nenes no perdin mai aquesta il•lusió!
Bona Fira a tothom! 

MARIA BARBERÀ I 
ELISA ANTONIO
FORN CA TOMÀS

Vint anys i des de la 
primera edició! Tenir 
una mirada amb una 
perspectiva complerta 
em permet valorar els 
encerts i tot el que s’ha 
anat polint, any rere any. 
La Fira s’ha definit i plan-
tejat, redefinit i replan-
tejat, tants cops com 
edicions duu de vida. I 
al final perdura allò que 

la fa essencial i inigualable: les accions al carrer, de tots 
tipus i per a tots els gustos; però això sí, bandoleres. S’ha 
portat el teatre al carrer explorant interaccions amb el 
patrimoni històric, dins carrers i places plenes de fisono-
mia pretèrita i viscuda, i amb veïns i forans que són l’àni-
ma que alimenta el nostre present i futur. Amb tot plegat 
ens adonem que l’equip de professionals que cada any 
tornem per Fira formem part d’aquesta genuïna vila.

MIQUEL ÀNGEL 
FERNÁNDEZ
DIRECTOR I DRAMATURG

Fa divuit anys que tre-
ballo a l’Ajuntament i va 
ser tot un repte des del 
moment zero que em 
van demanar que em fes 
càrrec d’organitzar el 
mercat de la Fira. Ante-
riorment, ho havien ges-
tionat altres companys 
que per la seva feina no 
podien dedicar les ho-
res que la fira requeria. 

Per mi la nostra fira significa il•lusió, nervis, dedicació, 
hores i més hores de treball, infinites converses amb els 
paradistes per intentar que es trobin com a casa. La clau 
ha estat el fet de tenir un interlocutor directe amb qui 
parlar. Sovint ha estat un camí difícil per tots, però any 
darrere any hem creat un vincle molt més proper entre 
l’Ajuntament i els paradistes.

LILI LOZANO
TREBALLADORA DE 
L’AJUNTAMENT 

És evident que la recon-
versió de l’antiga Fira 
del Remei a l’actual Fira 
de Bandolers va supo-
sar un canvi notable en 
l’esdevenir d’aquesta. 
Des del seu inici, ara ja 
fa vint anys, i fins ara, 
gràcies a aquest canvi, 
el segon cap de setma-
na d’octubre està mar-
cat a la nostra agenda i 

la nostra vila s’omple de convilatans i forasters que do-
nen vida als carrers i segueixen els diferents actes que 
s’hi celebren. En la meva opinió, però, la Fira hauria de 
tornar als seus orígens i potenciar el teatre i els espec-
tacles de carrer, així com implicar, cada vegada més, a les 
entitats locals perquè siguin elements actius i protago-
nistes d’aquesta.

LLUÍS CATALÀ
EX-REGIDOR DE 
L’AJUNTAMENT

Era l’any 2010 quan em 
vaig “estrenar” en l’or-
ganització d’algunes 
tasques de la Fira de 
Bandolers. D’això ja fa 
deu anys. Ara ens ocu-
pem de moltes més. Són 
dies de moltíssima feina, 
de nervis, d’imprevistos, 
“d’apagar focs”... per en-
caixar totes les “peces” 
d’aquest gran trenca-

closques que es diu Fira de Bandolers i no és fins que arri-
ba l’últim paràgraf del programa de festes i t’adones que 
si, que amb l’esforç, temps i la dedicació de tots i tothom, 
aquest any també ens hem ensortit i ens dona forces per 
encarar la Festa Major.

J. LLUÍS GONZÁLEZ
TREBALLADOR
DE L’AJUNTAMENT

És difícil triar una sola 
cosa. Com a botiguera 
durant gairebé 13 anys, 
sempre m’ han agradat 
les activitats al nucli an-
tic. Tan el teatre al car-
rer, com les paradetes 
d’artesans i sobretot 
“la Bandolerada”. És una 
manera de no oblidar el 
centre històric i donar-li 
valor.  M’ encanta quan 

es fa el ball de divendres nit a la plaça de l’Ajuntament. 
Sé que pels veïns aquella nit dormen poc, però al pavelló 
no és el mateix. És xulíssim trobar-te veïns i gent que du-
rant l’ any veus ben poc, però que es guarda uns dies per 
tornar al poble per festes.
Salut i Bona Fira!

MONTSE MIRANDA
EX BOTIGUERA 
D’ALCOVER

L’avantatge de fer-te 
gran és que vas acu-
mulant experiències. 
La Fira de Bandolers 
és una de les que m’ha 
marcat. El que primer 
recordo és el canvi de la 
Fira tradicional als inicis 
de la Fira de Bandolers. 
Aquest va tenir certa 
polèmica però com tots 
els canvis, al principi 

costen. Crec que amb els anys s’ha demostrat que va ser 
tot un encert pels creadors de la idea.  He tingut la sort 
de participar-hi des dels inicis amb el grup de teatre La 
Resclosa i viure la Fira des de dins. Les representacions 
teatrals, tan de professionals com gent del poble, han 
convertit en especial aquesta Fira donant-li un contingut 
històric i cultural diferent a altres festes.  Bona Fira, Mo-
rells i Voltors!

PERE FELIU
MEMBRE DE LA CIA DE 
TEATRE LA RESCLOSA

D’aquests vint anys de 
Fira de Bandolers, en el 
meu cas només inter-
romputs pel naixement 
del meu fill i per la pan-
dèmia, em quedo amb 
tot. La Fira ja forma part 
de la meva vida i és cita 
imprescindible de la 
meva carrera com a ac-
triu. La bona organitza-
ció, l’excel·lent tracte als 

artistes, el bon ambient entre companyes i companys, 
director i organitzadors no tenen preu. Podria dir que són 
família per la complicitat i lligams que s’han anat creant 
durant tots aquests anys de treball en equip. Alcover 
serà sempre un lloc molt especial per a mi per la màgia 
que s’hi crea durant aquests dies de Fira. Gràcies per tots 
aquests anys i pels que vindran! Llarga vida a la Fira de 
Bandolers!

RUT ENGUITA
ACTRIU I 
BANDOLERA 
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DIJOUS

DIVENDRES

6

7

19 h - Sala d’actes de 
Ca Cosme
Conferència: 
‘Bandolerisme al Camp 
de Tarragona  i els 
Mossos d’Esquadra’, a 
càrrec del caporal de 
MMEE David Hidalgo 
Cela, Dr. en Història per 
la URV.

Tot seguit - Ca Cosme 
Inauguració de 
l’exposició  ‘Història 
del cos de Mossos 
d’Esquadra’.

20 h - Plaça Nova  
Primer tastet de 
la cervesa Rosita 
Amenitzat amb
l’actuació musical 
d’Oriol Feliu i Àngel 
Mora.

16.30 h - Sortida escola
Cercavila Bandolera
Petits i grans gaudirem 
d’una cercavila 
acompanyats de la Colla 
Gegantera d’Alcover. 
Finalitzarà a l’església 
Vella on podrem gaudir 
d’un berenar de coca i 
xocolata.

17 h - Església Vella
Espectacle teatral 
infantil
Un fantasma campa per 
la vila! D’un temps ençà, 
les entremaliadures 
s’escampen arreu de 
la vila ben entrada 
la nit. Tothom pensa 
que és cosa de Miquel 
Morell i Pere Voltor, 
però ells ho neguen. 
Llavors, qui pot ser? 
Les entremaliadures 
habituals de Morells i 
Voltors els portaran a 
endinsar-se en una nova 
aventura, on la Remei 
serà clau per desfer la 
troca i sortir-ne airosos. 

A continuació - 
Església Vella
NOVETAT
Taller teatral infantil 
La Remei, en Miquel i en 
Pere ens ensenyaran a 
ser autèntics bandolers i 
bandoleres! I tu, de quin 
bàndol vols ser?

19 h - Pàrquing del 
Convent de les Arts
Seguint els passos 
dels Morells i Voltors, 
caminada nocturna per 
la vall del Glorieta.
- Organitza: CEDA. 
Cal inscripció prèvia. 
Més informació 
al web de la Fira: 
firadebandolers.alcover.
cat.

A partir de les 19 h 
Obertura de les 
tavernes de la Fira a la 
pl. Nova, l’església Vella, 
la pl. Cosme Vidal i la pl. 
del Portal.

19.30 h - Museu 
d’Alcover
Inauguració de 
l’exposició: ‘XXX 
Aniversari. L’Ànima del 
Paisatge’, a càrrec del 
pintor alcoverenc Jordi 
Isern. Més informació: 
firadebandolers.alcover.
cat.

20 h - Pl. Cosme Vidal, 
portal de la Saura i 
raval del Carme
NOVETAT
Inauguració de 
l’exposició ‘Del 
carrer Verdi de la vila 
de Gràcia a la vila 
d’Alcover’, una mostra 
d’elements que es va 
poder veure a la Festa 
Major de la vila de 
Gràcia de Barcelona.

20.30 h - Casal Popular 
la Bretxa
Inauguració de 
l’exposició ‘Séquies 
d’Alcover’. 

A continuació - Casal 
Popular la Bretxa
Inauguració de la 
Taverna Bandolera 
amb  un concert en 
directe  a càrrec de Joel 
Reyes (Acústic Rock 
Covers).

22 h - Església Nova
Toc de campanes 
d’alerta
El trilleig de les 
campanes Úrsula, 
Francisca i Bàrbara ens 
anuncien l’arribada a 
la vila d’Alcover dels 
bandolers i l’inici de 
la Fira que, enguany, 
celebra la seva vintena 
edició.  

FIRA DE BANDOLERS 
D’ALCOVER 2022

6, 7, 8 I 9 D’OCTUBRE
PROGRAMA D’ACTES
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Tot seguit - Església 
Nova
NOVETAT
Espectacle teatral
Morells i Voltors es 
veuran les cares un altre 
cop! El NOU GEGANT 
BANDOLER, el Miquel 
Morell, arriba a la vila 
d’Alcover acompanyat
dels seus amics 
Trabucaires per quedar-
s’hi i aconseguir fer lluir 
el seu escut a la plaça 
Nova durant tot el cap de 
setmana! 

Tot seguit
NOVETAT
Baixada dels 
Bandolers 
Cercavila fins la plaça 
Nova. Us esperen 
moltes sorpreses i 
moltes disputes alhora! 
Col·laboració: Grup de 
Teatre la Resclosa, Colla 
Gegantera d’Alcover, 
Grup de Trabucaires 
del Comú Vila-Seca, 
grallers de la Riba i 
grallers del Pit-roig de 
Mont-roig).

00.30 h - Plaça Nova 
Ball de fira amb el grup 
local Allcovers i el grup 
de versions Cocktail
Tributov. Acabarem la nit 
amb el Dj Phryso.

DISSABTE8
Durant el matí
Carrers i aparadors 
guarnits! L’Associació 
de Comerciants 
d’Alcover ens convida a 
sortir de casa i mentre 
passegem podrem 
gaudir dels aparadors 
guarnits que han 
preparat per a les festes.  

11 h - Entorn pl. del 
Portal, de l’església 
Vella, avinguda 
de Reus, avinguda 
Montblanc i passeig de 
l’Estació
Inici del mercat de 
productes de la terra i 
artesania. 

A partir de les 11 h 
Obertura de les 
tavernes de la Fira de la 
pl. Nova, l’església Vella, 
la Bretxa, la pl. Cosme 
Vidal i la pl. del Portal.
Al llarg del matí - 
Pels carrers de la vila  
Teatre familiar 
itinerant
‘Escarni públic’. Vigileu 
i no sortiu del camí que 
marca nostre senyor, 
ni busqueu dreceres, 
perquè us portarà la 
desgràcia. Cal donar 
exemple! I que els 
pecadors pateixin 
vergonya, humiliació 
i escarni públic pels 
nostres carrers.

11 h - Plaça Nova
Bandolerada familiar 
Escape Room ‘El tresor 
de l’ala d’or’. Alerta, 
s’han descobert indicis 
d’un antic tresor amagat 

a Alcover! Tot sembla 
indicar que el tresor 
de l’ala d’or es troba 
dins un cofre a la plaça 
Vella. Podreu obrir-lo a 
temps? Grans i petits, 
apunteu-vos a una de 
les propostes de la Fira 
més divertida i atrevida 
que us posarà a prova. 
Esmorza de valent, 
busca la millor disfressa 
de bandoler/a, surt al 
carrer i mostra les teves 
habilitats. 
Cal inscripció prèvia. 
Més informació al web: 
firadebandolers.alcover.
cat.

11.30 h - Esglèsia Vella 
Pregó de la XX 
edició de la Fira de 
Bandolers, a càrrec 
de Xavier Graset i 
Foraster, actual director 
i presentador del 
programa Més 324, al 
canal de televisió 3/24. 

11.30 h / 12.30 h / 18 h 
/ 19 h
Museu d’Alcover 
Visites comentades 
a les exposicions 
permanents del museu: 
Triàsic i Ca Batistó. 
Gratuït.

12.30 h - Esglèsia Vella 
Espectacle teatral 
infantil 
Un fantasma campa per 
la Vila!  El Miquel Morell, 
el Pere Voltor i la Remei 
us hi esperen amb noves 
aventures!
 
13 h - Plaça Nova
Primer concert vermut 
de fira amb la banda 
de la Taverna dels 
Bandolers, els ‘Fenya 
Rai’ un grup irreverent, 
canalla i fresc! 

13 h - Casal Popular la 
Bretxa 
Concert a càrrec de 
Marie Hulsens (música 
del món amb flauta i 
violí).

17 h - Pl. d’en Rubert 
Inici Escape Room 
Adults ‘El tresor de l’ala 
d’or’, converteix-te en 
un autèntic bandoler i 
ajuda’ns a desxifrar els 
enigmes.
Cal inscripció prèvia. 
Més informació al web: 
firadebandolers.alcover.
cat.

17.30 h - Església Vella
Espectacle teatral 
infantil 
Un fantasma campa per 
la Vila!  El Miquel Morell, 
el Pere Voltor i la Remei 
us hi esperen amb noves 
aventures!

17.30 h - Entorn de 
la plaça del Portal, 
de l’església Vella, 
avinguda de Reus, 
avinguda Montblanc i 
passeig de l’Estació. 
Inici del mercat de 
productes de la terra i 
artesania.
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11 h - Entorn pl. del 
Portal, de l’església 
Vella, avinguda 
de Reus, avinguda 
Montblanc i passeig de 
l’Estació
Inici del mercat de 
productes de la terra i 
artesania. 

A partir de les 11 h 
Obertura de les 
tavernes de la Fira de la 
pl. Nova, l’església Vella, 
la Bretxa, la pl. Cosme 
Vidal i la pl. del Portal.

Al llarg del matí - 
Pels carrers de la vila  
Teatre itinerant
‘Escarni públic’. Vigileu 
i no sortiu del camí que 

A partir de les 17.30 h 
Obertura de les 
tavernes de la Fira de 
la pl. Nova, l’església 
Vella, la Bretxa, la pl. 
Cosme Vidal i la pl. del 
Portal.
Al llarg de la tarda - 
Pels carrers de la vila  
Teatre familiar 
itinerant
‘Escarni públic’. Vigileu 
i no sortiu del camí que 
marca nostre senyor, 
ni busqueu dreceres, 
perquè us portarà la 
desgràcia. Cal donar 
exemple! I que els 
pecadors pateixin 
vergonya, humiliació 
i escarni públic pels 
nostres carrers.

18h / 19h / 20.30h
Plaça Vella
Espectacle teatral 
familiar
‘Homes i Bandolers!’. 
En plena Fira, hi ha 
bandolers que no només 
roben bosses o joies, 
alguns són especialistes 
en robar cors. Fartes, 
hi ha moltes dones que 
clamen justícia contra 
aquests homenots 
malànimes.

18.30 h - Església Vella
Espectacle teatral 
infantil
Un fantasma campa per 
la vila!  El Miquel Morell, 
el Pere Voltor i la Remei 
us hi esperen amb noves 
aventures!

19.30 h - Plaça Nova 
Concert de tarda a la 
taverna amb  ‘Ellas 
Music Band’. La Maria, 
la Lyubomira i la Marta 
s’han unit per formar 
juntes un trio musical 

excepcional. Cada una 
d’elles reivindica els 
seus orígens, la seva 
cultura i les influències, 
i totes elles es veuen 
reflectides quan sonen 
juntes, formant una sola 
veu. Gaudirem del seu 
directe a l’estil bandoler 
i ens presentaran el seu 
primer disc, Arrels!

20.30 h - Església Vella 
Concert de tarda amb la 
banda els ‘Fenya Rai’

21.30 h - Casal Popular 
la Bretxa
Concert a càrrec de The 
Perkals Punk Rock.

00 h - Plaça Nova
NOVETAT
Segon concert de Fira 
a la plaça Nova. Amb 
l’orquestra de versions 
La Cosa Nostra i Dj.

DIUMENGE 9

marca nostre senyor 
perquè us portarà la 
desgràcia. Cal donar 
exemple! I que els 
pecadors pateixin 
vergonya, humiliació 
i escarni públic pels 
nostres carrers.

11 h / 12.30 h / 17.30 h 
/ 19 h
Museu d’Alcover 
Visites teatralitzades: 
Quan les cases volien 
ser palaus, de la mà del 
senyor de Ca batistó, 
1634. Gratuït.

11 h - Plaça Vella
Bandolerada familiar 
Escape Room ‘El tresor 
de l’ala d’or’. Alerta, 
s’han descobert indicis 
d’un antic tresor amagat 
a Alcover! Tot sembla 
indicar que l’ala d’or 
es troba dins un cofre a 
la pl. Vella. El trobareu 
a temps? Grans i petits 
apunteu-vos a una de les 
propostes de la Fira més 
divertida i atrevida que us 
posarà a prova. Esmorza 
de valent, busca la millor 
disfressa de bandoler/a, 
surt al carrer i mostra 

les teves habilitats! Cal 
inscripció prèvia. 
Més informació al web: 
firadebandolers.alcover.
cat.

11.15 h - Església Vella
Espectacle teatral 
infantil
Un fantasma campa per 
la vila!  El Miquel Morell, 
el Pere Voltor i la Remei 
us hi esperen amb noves 
aventures!

12.30 h - Església Vella
NOVETAT
Taula rodona al voltant 
del fet bandoler a 
Alcover amb la presència 
del Dr. Valentí Gual, Dr. 
Àngel Casals, Dr. Agustí 
Alcoberro, Dr. Josep 
Cañabate i Dra. Alba 
Alonso.

12.30 h - Pels carrers 
del poble
Ruta amb motos pels 
carrers del poble.

13.30 h - Passeig de 
l’Estació
Exhibició dels 
participants a la X 
concentració de motos.
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i Voltors! Cercavila 
fins a la plaça Nova 
acompanyats dels 
gegants Miquel Morell i 
Pere Voltor!
Col·laboració: Grup 
de Teatre la Resclosa, 
Colla Gegantera 
d’Alcover.

Tot seguit, a la plaça 
Nova
NOVETAT
Morells i Voltors faran 
entrega dels premis de 
la Bandolerada familiar i 
d’adults!

19 h - Casal Popular la 
Bretxa
2n Concurs de Postres 
d’avellana. Tot seguit 
entrega de premis. 

19h / 20h - Plaça Vella
Espectacle teatral 
familiar
‘Homes i Bandolers!’. 
En plena Fira, hi ha 

13.30 h - Plaça Nova
Concert vermut de 
fira amb la banda de la 
Taverna dels Bandolers, 
els ‘Fenya Rai’ un grup 
irreverent, canalla i fresc!

13.30 h - Casal Popular 
la Bretxa 
Concert a càrrec 
d’AllFoll (Frikifolk).

17.30 h - Entorn de 
la pl. del Portal, de 
l’església Vella, av. de 
Reus, av. Montblanc i 
passeig de l’Estació. 
Inici del mercat de 
productes i artesania.

A partir de les 17.30 h 
Obertura de les 
tavernes de la pl. Nova, 
l’església Vella, la Bretxa, 
la pl. Cosme Vidal i la pl. 
del Portal.

Al llarg de la tarda - 
Pels carrers de la vila  

Teatre familiar 
itinerant
‘Escarni públic’. Vigileu 
i no sortiu del camí que 
marca nostre senyor, 
ni busqueu dreceres, 
perquè us portarà la 
desgràcia. Cal donar 
exemple! I que els 
pecadors pateixin 
vergonya, humiliació 
i escarni públic pels 
nostres carrers.

17.30 h - Església Vella
Espectacle teatral 
infantil
Un fantasma campa per 
la vila!  El Miquel Morell, 
el Pere Voltor i la Remei 
us hi esperen amb noves 
aventures!

18 h - Església Vella
NOVETAT
Espectacle teatral i 
cercavila bandolera 
Pacte de pau entre els 
bàndols de Morells 

bandolers que no només 
roben bosses o joies, 
alguns són especialistes 
en robar cors. Fartes, 
hi ha moltes dones que 
clamen justícia contra 
aquests homenots 
malànimes.

    DIUMENGE 9
FESTA DEL REMEI

9.30h - Església Nova
Servei de transport fins 
a l’ermita del Remei. 
(També hi haurà servei 
de retorn).

10 h - Ermita del 
Remei
Ofrena floral

11 h - Ermita del 
Remei
Missa solemne en 
honor a la Mare de Déu 
del Remei; en finalitzar 
es durà a terme la 
benedicció de coques.
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AGUSTÍ
ALCOBERRO PERICAY

Professor d’Història Moderna i 
Vicerector de Patrimoni Cultural 
de la Universitat de Barcelona. 
President del Congrés de Cultu-
ra Catalana.

ÀNGEL
CASALS MARTÍNEZ

Professor agregat de la 
Universitat de Barcelona. Dins 
el període de l’època moderna 
, treballa principalment sobre 
el paper de la violència i la 
delinqüència en la societat dels 
segles XVI i XVII. Ha  format part 
de diverses comissions cien-
tífiques internacionals sobre 
aquestes qüestions..

ALBA
ALONSO MORA

Doctora en Història per la URV i  
investigadora de la UNED. Coau-
tora de llibre “El bandolerisme a 
la vila d’Alcover en la Catalunya 
del Barroc. Voltors i morells, del 
mite a la realitat”. 

JOSEP 
CAÑABATE FORTUÑO

Doctor en història per la Univer-
sitat de Barcelona especialitzat 
en història moderna i en sobre-
tot per aquella de caràcter local 
i de proximitat. Coautor de l’obra 
“El bandolerisme a la vila d’Alco-
ver en la Catalunya del Barroc. 
Voltors i morells, del mite a la 
realitat”.

VALENTÍ
GUAL VILÀ 

Historiador català. Professor 
universitari des de 1990 i Doc-
tor de l’Àrea d’Història Moderna 
de la Universitat de Barcelona. 
Especialitzat en demografia, his-
tòria agrària, l’exercici de la jus-
tícia, història del bandolerisme, i 
la xarxa urbana catalana, i polític 
català.

Les fires com la de Bandolers d’Alcover no tindrien sentit sense la memòria històrica. Fets ocorreguts entre els segles XVI i XVII, que van tenir 
una important rellevància i que serveixen, en l’actualitat, per posar en coneixement i en valor episodis de la nostra història.

Però... realment qui eren els bandolers? Quin era el seu paper en la societat? Per què feien ús de la violència? Per celebrar aquesta 20a edició 
hem volgut posar en comú totes aquestes qüestions al voltant del bandolerisme i la petjada que va deixar a Alcover, amb uns experts de luxe 
que ens han visitat en alguna de les edicions de la Fira i ara tornen a la vila més bandolera per descobrir més detalls sobre aquesta època de 
conflictivitat en tots els àmbits.

Ben segur que l’èxit de la Fira de Bandolers recau en l’equilibri entre el rigor històric i el component lúdic i de diversió per atreure un turisme 
cada cop més exigent i més coneixedor del fet bandoler.

Debatem sobre el bandolerisme 

Diumenge 9 d’octubre a les 12:30 h, a l’església Vella
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c/ Sant Jaume, 14 · Tel. 977 84 63 84 · ALCOVER

JOIERIA - RELLOTGERIA

Bona fira a tothom

Torbellino Cañamero
Producte nacional de qualitat a preus reduïts

Home, dona, nen i nena

Sabates i complements

Dr. Pere Güell, 7 - Local 3 - 677092150 - ALCOVER

MAS MORESC, 1 - ALCOVER-43460
Tel. 699 987 922 jorditombas@hotmail.com

Av. Mont-ral, 2
ALCOVER (Tarragona)
Tel/Fax 977 84 68 71
Mòbil 609 44 94 27

 669 75 80 03
669 75 80 04

canterasdelucas1@gmail.comBona fira!

REPARACIÓ i
MANTENIMENT DE 

COTXES I MOTOS

Tel. 977 84 26 91
carbikevilallonga@gmail.com

c/Pere Virgili nº 1 baixos
43141 VILALLONGA DEL CAMP

ART FLORAL,
CASAMENTS I DECORACIONS, FUNERARIS,

VENDA DE FLORS I PLANTES

C/BISBE BARBERÀ Nº 2   -ALCOVER
TEL.630 55 63 91 - FÀTIMA

MANTENIMENTS INDUSTRIALS

Avinguda de Reus, 18 - ALCOVER
Tel/Fax 977 84 60 01 - Mobil 686 07 66 37

c/ Josep Batlle, 12
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El cos de Mossos d´Esquadra va 
ser fundat per una reial ordre de 
data, 21 d´abril de 1719, amb 

la finalitat de garantir la seguretat pú-
blica. Posteriorment seria dotat d´un 
reglament aprovat també per una reial 
ordre, en data 8 de juny de 1719, en la 
qual s´establia que les esquadres de 
paisans armats eren un institut armat 
de naturalesa civil amb una doble de-
pendència civil i militar. 

Des del seu origen els mossos 
d´esquadra es van dedicar a la llui-
ta contra el bandolerisme existent al 
llarg dels segles XVIII i XIX.

Bandolerisme a què enfrontaven les 
esquadres es podria dividir en tres ti-
pus : el bandolerisme de retorn o post 
bèl·lic, el bandolerisme especialitzat i 
el bandolerisme comú. 

El mes nombrós va ser el bandoleris-
me post bèl·lic, el qual era per antics 
combatents que havien participat en 
els nombrosos conflictes que es van 
donar especialment al llarg del segle 
XIX a Catalunya, motivats fonamen-
talment per la guerra del Francès 
(1808-1814), per la primera guerra 
carlina (1833-1840) i per la segona 
guerra carlina (1846-1849). 

Un exemple de bandolerisme de re-
torn  o post bèl·lic és el cas del bando-
ler Ull Blau, nat a Alcover. Tot apunta 
que el bandoler Ull Blau havia format 
part de les partides absolutistes o re-
ialistes que havien lluitat contra el go-
vern del Trienni Liberal (1821-1823). 
Al ser enderrocat el govern liberal i re-
tornat l’absolutisme, aquest bandoler 
va retornar a Alcover. 

En el mes de novembre de 1824, Ull 
Blau va matar el notari Ildelfonso Jo-

ver, també veí d´Alcover. No estan cla-
res les motivacions que van portar Ull 
Blau a acabar amb la vida del notari, 
ja que algunes versions parlen que es 
tractava d’una venjança personal per 
haver-lo perjudicat a ell i la seva famí-
lia, mentre que d’altres diuen que ho va 
fer per diners. 

Arran d’aquest crim va començar 
una vida delinqüencial frenètica ata-
cant i robant persones vinculades als 
sectors liberals. Va intentar crear una 
nombrosa banda, però  el seu caràcter 
fort va fer que molts dels seus segui-
dors l´abandonessin al poc temps. 

Curiosament va gaudir d´un gran su-
port popular entre les classes socials 
més desfavorides, a la comarca de 
l´Alt Camp i inclús en el mateix Alco-
ver,  la qual cosa va fer que fos molt 
difícil capturar-lo, ja que els seguidors 
reialistes el protegien.

Els mossos d´esquadra, coneixedors 
que tenia bons suports a la població 
d´Alcover, van dissenyar un operatiu 
situant efectius als llocs on creien que 
s´amagaria aquest bandoler. Un dels 
llocs es va situar en una casa a prop 
de l’església d’Alcover, on finalment va 
ser localitzat i detingut.

Traslladat a Tarragona, va ser jutjat i 
condemnat a mort pels crims que havia 
comes. El dia 17 d´octubre de 1825 

es va executar la sentència. Abans de 
morir va demanar perdó públicament i 
va dir que s’havia penedit com a cristià 
de la seva mala vida. 

Un vegada mort el botxí va procedir 
a tallar la mà dreta d´Ull Blau, la qual 
va ser posada en una pica i traslladada 
fins a la plaça de l’església d´Alcover 
per exposar-la públicament perquè 
servis de recordatori als veïns del po-
ble. 

Aquest bandolerisme, especialment 
el que sorgirà arran de les guerres car-
lines, donarà peu al naixement del que 
es va denominar bandolerisme dels 
carlins desairats o trabucaires. Un 

exemple d´aquest és la figura del ban-
doler carlí Isidre Teixidor (a) El Barbut 
de Vinebre. 

La lluita contra aquest tipus de 

bandolerisme suposarà un gran rep-
te per als mossos d´esquadra, ja que 
s´enfrontaran a bandes que gaudiran 
d´un cert suport social i formades 
per gent experimentada. Seran ban-
des que estaran integrades per nom-
brosos components i que actuaran en 
molts casos en accions dutes a terme 
per motivacions ideològiques. L’es-
pectre delinqüencial anirà des del ro-
batori fins al segrest de persones.

Per una altra banda, també en el 
segle XIX apareixeran altres bandes 
especialitzades en cert tipus de fets 
delictius com podien ser l´assalt a di-
ligències o correus o la realització de 
segrestos. Les seves accions no tin-
dran motivació ideològica. Les bandes 
generalment estan formades per nom-
brosos integrants.

I per últim, hi hauria el bandoleris-
me comú, que generalment estava 
integrat per tres o més persones que 
es dedicaven a realitzar bàsicament 
robatoris i altres activitats delinqüen-
cials. 

Els mossos d´esquadra tindran un 
paper cabdal en la lluita contra el ban-
dolerisme a la Catalunya del segle XIX.

Bandolerisme
i Mossos d’Esquadra

Sotsinspector
M. Félix González i Fraile
Cap del Grup del Servei Històric

del cos de Mossos d´Esquadra
Comissaria General de Relacions 

Institucionals, Prevenció i Mediació

Conferència: “Bandolerisme al Camp de Tarragona i els Mossos d’Esquadra”
Dijous 6 d’octubre 19h - Ca Cosme

Inauguració de l’exposició “Història del cos de Mossos d’Esquadra”  Tot seguit - Ca Cosme 
L’exposició es podrà visitar:
divendres 7 d’octubre de 18:30 a 21:00 h,  dissabte 8 de 11 a 13 h i de 17:30 a 20:00 h. i diumenge 9 de 11 a 14 h.
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43460 ALCOVER
cori@joseparenas.com

Avgda. Sant Pau, 4
Tels. 629 707 727 - 977 760 316
           Construccions Josep Arenas SL

A l c o v e r  -  R i u d o m s

P e i x at e r i a  P i

Plaça de l’Ésglésia Vella, 3
ALCOVER - Tel. 977 84 66 53

info@fornmontral.cat
jmll.apis@gmail.com
melelremei.es

C. Bisbe Barberà, 3
43460 ALCOVER / TGN
675 125 820

La Casa de la Mel
Mel el Remei

Durant la Fira visiti’ns a la nostra parada
MEL · POL·LEN · PRÒPOLIS · GELEA REIAL · ABELLES

jmll.apis@gmail.com
melelremei.es
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La Casa de la Mel
Mel el Remei

Durant la Fira visiti’ns a la nostra parada
MEL · POL·LEN · PRÒPOLIS · GELEA REIAL · ABELLES

…i ara,
la nova

CERVESA DE MEL

melelremei@gmail.com
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Durant l’època del barroc es 
produeix una gran revolució 
alimentària. Es tracta de la 

incorporació dels nous productes 
americans, com són les patates, els 
tomàquets, els pebrots i les mongetes 
o fesols. Aquests productes, 
primerament, s’incorporen de forma 
tímida i, sobretot, en l’alimentació 
popular, bàsicament a causa de la fam.
Els segles XVI i particularment el XVII 
constitueixen una època turbulenta per 
a Catalunya- com explica Cervantes 
al Quixot-, que veu passar pel seu 
territori l’or d’Amèrica que abans ha 
enriquit les arques castellanes- sense 
poder-se’n aprofitar, mentre el país ha 
de sustentar amb sacrificis enormes 
les despeses de les guerres imperials 
de Castella i, al mateix temps, els 
catalans tenen prohibit emigrar al nou 
món, fets que provoquen una situació 

de misèria i conflictivitat social.
Al segle XVII, l’època del barroc, la 

diferenciació social és extrema: grans 
àpats i refinaments entre la gent rica i 
poc menjar, i fins la fam entre la gent 
pobra i, particularment, els pagesos. 
Al Quixot és prou conegut l’episodi 
en què coneixem que el personatge 
és a Catalunya per la presència de 
bandolers penjats als arbres. El 
fenomen del bandolerisme, prou 
estudiat, inclòs el que afecta el Camp 
de Tarragona, marca, en efecte, la 

Catalunya del final del Renaixement i 
del barroc, incloent-hi Alcover, amb els 
seus “morells” i “voltors”.

Aquí volem destacar dues qüestions 
que, a més, estan interrelacionades: 
d’una banda, la que afecta el menjar 
i de l’altra, l’impacte causat pel 
descobriment d’Amèrica. Un nou 
territori, El Dorado somiat, del qual, 
com és sabut, els catalans en són 
exclosos i, per tant, els pobres no hi 
poden emigrar, ni s’hi pot comerciar, 
si més no directament, però del 
qual en reben les conseqüències. 
Així, els carruatges carregats amb 
l’or d’Amèrica travessen el territori 
català i aquest, justament, serà un 
dels fenòmens que desencadenen el 

bandolerisme.
Així, mentre el frare francès del 

Cister Bartomeu Joly, que viatja per 
la Catalunya del segle XVII, diu que els 
catalans mengen molt bé i de forma 
refinada i que són molt llaminers, 
quasi contemporàniament es produeix 
la revolta dels Segadors, que comença 
per motius de fam. Les grans fams 
també es donen al camp, fins al 
segle XVIII, en ocasió de les males 
collites. Fenòmens conseqüents són 
el bandolerisme i el vagabundeig, que 
impregnen fortament l’època, si més 
no al segle XVII.

Aquesta és, doncs, l’època dels 
bandolers, en general d’origen 
pagès, que van calar fortament en la 
imaginació popular. A vegades eren 
vistes com a herois populars que 
menaven una revolta contra l’Estat o 
que afavorien els pobres: ens trobem 
doncs en una època crucial en què es 
forma la cuina catalana moderna i els 

plats tradicionals dels quals gaudim 
avui.

L’himne primitiu de la guerra dels 
Segadors, justament, glossa la 
carestia de pa:

“Lo pa que no era blanc”
deien que era massa negre:
el donaven als cavalls
sols per assolar la terra.
Del vi que no era bo,
n’engegaven les aixetes,
el tiraven pels carrers
sols per regar la terra.”

Justament, els aliments bàsics dels 
bandolers, com els dels pagesos eren 
el pa i el vi, el qual, més que una beguda 
era considerat un aliment, i apareixia 
en tots els àpats. El pa, fàcilment 
transportable, com el pa moreno i 
d’altres cereals diferents del blat, 
com ara ordi, sègol, etc. acompanyava 
(“companatge”) qualsevol aliment: pa 
amb nous (objecte d’una rondalla de 
l’època), pa amb oli, pa amb fruites 
(com ara pomes), pa amb cansalada o 
llardons o botifarra (les llonganisses, 
fuets, lloms i pernils es reservaven 
a la gent rica, etc.). L’autèntic “or” 
d’Amèrica són els nous productes que 
revolucionaran, com mai s’ha vist en la 
història, l’alimentació i la cuina, i que 
suposaran una aportació fonamental 
pel que fa a l’ampliació i millora dels 
recursos alimentaris de les classes 
populars. Teòricament, Catalunya 
també està exclosa d’aquest or que 
es guisa als perols, ja que la Corona 
de Castella manté el privilegi, si més 
no teòricament, a través de Sevilla, 
del conreu i distribució d’aquests 
productes. Estem parlant dels fesols 
o mongetes, de les trumfes o patates, 
dels tomàquets o tomates, dels 
pebrots o pebres, del blat de moro 
o panís, i, també de la xocolata, del 
gall dindi o de l’ànec mut. Aquests 
irrompren, primer lentament, i ja a 
partir del segle XVIII amb una força 
abassegadora, en l’alimentació popular 
de cada dia: pensem en l’olla, on no hi 
manquen ni patates ni mongetes, o en 
el sopar de diari, a base de verdures- 
incloent les bajoques o fesols tendres 
i patates-. L’olla dels bandolers era 
a base de llegums i carns salades de 
porc, de fàcil transport i guarda.

Els bandolers postrenaixentistes 
pel seu origen eren pagesos,cavallers 
arruïnats en algun cas, i pels contactes 

mantinguts amb la població menjaven 
el que menjava la gent corrent al 
Camp de Tarragona. Solia ser una 
cuina d’urgència, per fer, fins i tot, 
de pressa i corrents naturalment, ha 
d’incloure productes que ja sabem que 
només eren menjats pel poble, que 
omplien, que es trobaven fàcilment 
com les patates, que es guardaven 
i que es podien transportar sense 
problemes: fesols i altres llegums 
secs (incloent-hi les faves seques, 
molt consumides, i amb les quals 

es feien sopes i escudelles), arròs, 
fideus, sèmoles, patates, pebrots i 
bitxos secs (i potser tomàquets, secs 
o en conserva), a més de cebes i alls, 
cansalada, sagí, botifarres, ossos 
salats, tupines, tonyina salada, congre 
sec, arengades (sardines salades o 
de bota) i bacallà, tot just introduït al 
segle XVI i que suposarà també una 
autèntica revolució alimentària, ja que 
era un ingredient molt barat.

La cuina dels bandolers
Jaume Fàbrega

Historiador i escriptor gastronòmic
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Plaça de la Garriga, 3 · Alcover
Tel. 977 84 64 30 - bague.auto@gmail.com

EL SERVEI TÈCNIC DEL TEU AUTOMÒBIL

MECÀNICA
ELECTRICITAT I ELECTRÒNICA
DIAGNOSI
MANTENIMENT
CLIMATITZACIÓ I A.C.
PNEUMÀTICS
SERVEI PRE-ITV
CARROSSERIA
RECOLLIDA DE VEHICLE
RENTAT DE VEHICLES
ASSESSORAMENT

Qualitat de primera al mil lor preu

Onze Setembre 21 - Alcover 977 76 70 70
629 290 917

www.medicinaiesteticaisabel.com
info@medicinaiesteticaisabel.com

Medicina i Estètica Isabel
medicina_estetica_isabel

EMPRESA INSTAL·LADORA I MANTENIDORA DE:

ELECTRICITAT (TOT TIPUS DE REPARACIONS I INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES, BUTLLETINS) 
TELECOMUNICACIONS (ANTENES DE TELEVISIÓ, PORTERS ELECTRÒNICS…)
FONTANERIA  (INSTAL·LACIONS I REPARACIONS, TERMOS, AIXETES, SANITARIS….) 
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La Fira de Bandolers d’Alcover 
comptarà enguany amb un nou 
aparador: una mostra que es 

va poder veure al carrer Verdi del Mig 
en el marc de la Festa Major de la Vila 
de Gràcia de Barcelona. Una de les 
festes més importants de Catalunya, 
on l’origen d’aquesta celebració 
supera els 200 anys d’història. Un dels 
elements més destacats i centrals 
de la Festa Major de Gràcia és el 
guarniment dels carrers. 

Per primera vegada, l’Ajuntament 
d’Alcover i l’Associació de veïns 
i veïnes d’aquest carrer gracienc 
col·laboren per traslladar a la Fira de 
Bandolers una part dels guarniments 
del carrer Verdi del Mig. Aquest any 
l’eix expositiu del guarniment ha 
recaigut en El Quixot, l’obra principal 
de Miguel de Cervantes. 

En la part final del decorat s’hi han 
representat especialment alguns 
dels capítols del segon volum de la 
novel·la, on Don Quixot i Sancho Panza 
es desplacen per terres catalanes, i 
es topen amb diferents bandolers, 
entre ells la quadrilla d’en Perot 
Rocaguinarda, de la qual formava part 
el bandoler alcoverenc Miquel Morell. 
És aquí on neix l’oportunitat de dur una 
petita part del guarnit guanyador de 
les Festes de Gràcia 2022 a la Fira de 
Bandolers d’Alcover.

Aquesta exposició de carrer estarà 
situada a l’entorn del portal de la 
Saura, el carrer Cosme Vidal i el 
raval del Carme durant els dies de 
la Fira de bandolers i la Festa Major, 
el segon i tercer cap de setmana 
d’octubre. Aquesta exposició de carrer 
s’inaugurarà divendres 7 d’octubre al 
finalitzar l’acte organitzat al Museu 
d’Alcover. 

Aquesta iniciativa pretén crear 
vincles amb altres festivitats 
destacades del territori català a 
través de l’intercanvi cultural, i al 
mateix temps, donar un valor afegit i 
enriquir la Fira de Bandolers d’Alcover. 

Del carrer Verdi de la vila de Gràcia
a la vila d’Alcover
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Els alumnes d’infantil de l’escola 
Mare de Déu del Remei han 
participat novament en 

l’elaboració del Diari de la Fira amb 
el treball que han fet al centre sobre 
alguns dels aspectes relacionats en 
aquesta cita bandolera. El alumnes 
d’infantil del curs 2021-2022 van 
treballar la idea de com podria ser 
el nou gegant bandoler que ens 
visitarà per primera vegada a la Fira 

de Bandolers, en el marc de la seva 
vintena edició. A través del treball 
cooperatiu, els infants de P3, P4 i 
P5, es van endinsar en el món de la 
imaginació per tal d’intentar esbrinar 
aquesta incògnita.

Des de l’escola s’aposta per la 
importància de participar activament 
en la Fira de Bandolers, i no tan 
sols això, sinó d’acostar-la als més 
petits i familiaritzar-se amb ella. 
Són tradicions que serveixen per a 
apropar la cultura popular als infants 
i també per a perpetuar-les, donant 
una certa identitat cultural als nens 
i nenes d’Alcover. A més, des del 

centre escolar es promou el treball 
de la resta de festes populars, un 
recurs d’inesgotables qualitats per a 
treballar continguts educatius. 

La metodologia ha estat la següent: 
als alumnes se’ls va explicar que la 
Fira de Bandolers 2022 tindrà un nou 
gegant, la parella del Pere Voltor, 
que s’incorporarà al seguici popular 
alcoverenc. A partir d’aquí, a través del 
joc, l’explicació del conte “El robatori 
de l’ala d’or”, del dibuix, de la posada en 
comú d’idees, de votacions i fent volar 
molt la imaginació, els més petits 
de l’escola han dissenyat el seu nou 
gegant bandoler.

Escola
Mare de Déu del Remei

Com serà el nou gegant bandoler?
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Ricard Cañellas
President de la Colla Gegantera 

d’Alcover

E ls gegants han estat 
presents, al llarg de tres 
dècades, a la Fira d’Alcover, 

que des dels seus inicis s’ha viscut en 
diferents formats. De fet, al primer 
terç del segle XX ja hi havia gegants 
a la vila, però va ser durant  la Guerra 
Civil quan van desaparèixer. L’any 
1953 es van construir dos gegants 
que representaven Ferran d’Aragó i 
Isabel de Castella, seguint un patró 
que el Taller Imagenio va fer arreu de 
Catalunya per diferents poblacions. 
Per posar un exemple proper, Santa 
Coloma de Queralt té una rèplica 
idèntica. En el cas d’Alcover van passar 
a anomenar-se Pròsper i Úrsula, en 
honor als dos patrons del municipi, 
encara que oficialment no s’ha trobat 
cap document que així ho certifiqui. 

Després de prendre protagonisme 
durant les dues dècades següents, 
en la dels anys vuitanta va existir un 
ressorgiment que va provocar que fos 
habitual veure gegants en els actes 
populars, però això sí, sense sortir del 
municipi. Va ser en aquest context on 
va néixer la Colla Gegantera d’Alcover.  

El 1992 un grup d’alcoverencs 
i alcoverenques va crear la Colla 
Gegantera d’Alcover amb la finalitat 
de portar els dos gegants arreu del 
territori, tal com feien altres colles 
del país, acompanyats per gralles i 
timbals. La primera sortida de la nova 
entitat va ser a Colldejou, el primer 
dissabte del mes d’agost. Poc després, 
els dos gegants van ser batejats 
oficialment i, al mateix temps, se’ls 
va canviar el nom. De Pròsper i Úrsula 
van passar a dir-se Miquel i Saura, en 
honor als dos portals medievals que, 
a dia d’avui, encara es conserven. La 
primera Trobada Gegantera d’Alcover 
com a tal, en el marc de la Fira, va 
ser un any després, en concret el 12 
d’octubre de 1993.

Els dos gegants anaven acompanyats 
pels capgrossos que portaven els més 
petits. Però hi havia un grup d’infants 
més grans que calia implicar-los més 
a la colla. Va ser aleshores quan, pocs 
anys després, es van construir dos 
gegantons seguint l’estil de manotes. 
I així van néixer el Roc i la Senyoreta 
Remei a partir de la reconstrucció de 

dos capgrossos.
Per tant, la Colla Gegantera d’Alcover 

estava formada per dos gegants i dos 
gegantons, fins a meitats de la dècada 
passada. Aleshores va ser quan va 
sortir la proposta, a partir d’un grup 
de joves de la colla, de fer un gegant 
més lleuger que el Miquel i la Saura i 
que el poguessin portar adolescents. 
Aquest va ser l’embrió del que poc 
després seria el Pere Voltor. 

Per iniciativa de la colla i amb el 
suport de l’Ajuntament d’Alcover la 
idea va tirar endavant. Es va fer una 
consulta, entre diferents propostes, 
als alumnes de l’escola Mare de Déu 
del Remei per buscar un nom pel futur 
gegant. El nom més votat va ser Pere 
Voltor i el segon, Miquel Morell –els 
noms de dos coneguts caps bandolers 
d’Alcover de finals del XVI i principis 
del XVII- . Es va fer l’encàrrec al 
constructor de gegants reusenc Manel 
Llauradó. El dia 23 d’abril del 2017, 
festivitat de Sant Jordi, es va batejar 
en Pere Voltor amb l’apadrinament de 
la Colla Gegantera Amics de la Riba.  

Però al Pere Voltor li faltava la seva 
parella de ball, li faltava el seu rival, el 
Miquel Morell. Per aquest motiu, per 
iniciativa de l’Ajuntament d’Alcover 
amb el suport del Grup de Teatre 
la Resclosa i de la Colla Gegantera 
d’Alcover, s’ha construït el gegant 
Miquel Morell, que es presentarà el 
divendres de la Fira de Bandolers en 
el marc de l’arribada dels bandolers. 
La construcció l’ha dut a terme el 
mateix constructor que ja va donar 
vida al Pere Voltor. Miquel Morell és 
un gegant que té la mateixa alçada 
que el Pere Voltor, 2,20 metres, i un 
pes similar, 30 quilos.

A partir d’aquest any, la Fira 
dels Bandolers tindrà encara més 
protagonisme geganter. Gegants 
que representen els dos coneguts i 
populars bandolers rivals alcoverencs 
de finals del XVI i principis del 
XVII, a part de gaudir de la Trobada 

Gegantera d’Alcover que sempre és 
una cita esperada sobretot pels més 
petits. 

L’arrelament, perduració o 
creixement del pes geganter a la 
Fira d’Alcover només el temps el 
confirmarà o el desmentirà. 

Tres dècades de gegants a la Fira d’Alcover
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Com és possible que hi hagi 
trabucaires a Alcover a la nova 
edició de la Fira del Bandolers 

d’aquest any?, la Coordinadora de 
Trabucaires de Catalunya hi serà 
present el dia del bateig del nou 
gegant trabucaire Miquel Morell, on 
segurament, des del bàndol contrari, el 
gegant Pere Voltor i els seus sequaços 
no se’l miraran amb cara de bons amics 

Una miqueta d’història ens situarà 
millor en l’escena, on totes i tots estem 
convidats a participar-hi.

No hem de confondre els bandolers 
amb els trabucaires, que aparegueren 
a la Catalunya de mitjans del segle XIX, 
formats en part per excombatents de 
les guerres carlines i per gent d’una 
banda i altra dels Pirineus, els quals 
foren grups armats.

En canvi, el bandolerisme, amb una 
base popular i aristocràtica, té els 
seus orígens en la crisi de la baixa 
edat mitjana, tot i que el període de 
la seva màxima intensitat el trobem 
entre 1540 i 1640 per iniciar la seva 
declinació en la segona meitat del 
segle XVII. Cal entendre’l com una 
conseqüència dels canvis econòmics i 

socials i la gran adversitat de la nova 
era.

Tot i que el bandidatge i simple 
robatori era normal, el fenomen del 
bandolerisme no es pot reduir al de 
la simple delinqüència comuna: s’ha 
d’entendre com una guerra privada 
entre dos o més senyors feudals (els 
«bàndols»). Ells eren en realitat els qui 
promovien aquestes violències on a 
les seves propietats s’hi amagaven les 
quadrilles al seu servei.

A les contrades d’Alcover hi va 
haver els Voltors i els Morells. Els 
enfrontaments entre bàndols es 
donaven tant als boscos i camins del 
camp com als carrers de la ciutat.

Eren gent de la terra, i per això 
gaudien de molt suport per part de 
la pagesia. Tots ells assenyalats com 
a gent violenta, lladres i assaltadors 
de camins rals, anaven armats amb 
trabucs, pistoles i ganivets. La seva 
lluita va ser àgil, cruel i persistent 
contra els poderosos i els estats.

Un cop hem conegut els trabucaires 
del segle XVII, coneguem els 
trabucaires del segle XXI.

La Coordinadora de Trabucaires 
de Catalunya es va constituir fa 39 
anys amb el propòsit de fomentar 
i difondre la cultura popular i 
tradicional catalana, fonamentalment 
en els aspectes relacionats amb el 

món trabucaire.
Actualment, aixopluga 56 colles 

de trabucaires d’arreu de Catalunya, 
formades per homes i dones. A 
Tarragona hi ha 7 colles, entre 
trabucaires i Ball de Serrallonga. 

Som gent senzilla que estima la 
terra, que sent la tradició com el 
llegat dels seus avantpassats, que 
transmet, d’una manera molt especial, 
una forma de ser i actuar diferent, 
amb barretines, faixes, espardenyes, 
trabucs i pólvora! 

L’esclat dels nostres trabucs anuncia 
la festa, revela que alguna cosa gran 
s’esdevé. Ens trobareu en despertades, 
seguicis, cercaviles, trobades, 
processons i actes d’homenatge.

Galejar és sinònim de disparar un 
trabuc; i el fet de fer gala s’atribueix 

a fer una festa grossa i a Alcover, la 
festa serà ben maca i grossa, on la 
Colla de Trabucaires de Vila-seca hi 
serà present i donarà la benvinguda 
amb l’esclat dels seus trabucs  al 
nou gegant Miquel Morell i retrà 
homenatge a Pere Voltor!. 

Com veieu, tant els gegants com 
els trabucaires tenim una simbiosi 
que ens agermana: la cultura popular 
catalana tan arrelada al poble!. I a la 
Fira del Bandolerisme confluiran totes 
dues vessants.

Ben aviat ressonaran a Alcover 
els aplaudiments de la gent gaudint 
del moment i s’observarà els nens 
embadalits davant la majestuositat 
dels seus gegants que arribaran fent 
soroll, soroll d’alegria!

Som com som, som trabucaires!

Tere Tarruella Camps
Presidenta Coordinadora

de Trabucaires de Catalunya

En les contrades d’Alcover hi havia trabucaires als 
segles XVI i XVII ... i aquest any tornen!
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Recordo perfectament la tarda 
en què vaig agafar per prime-
ra vegada uns pinzells i alguns 

tubs de pintura a l’oli i vaig començar a 
pintar sobre un retall de cartró ondu-
lat d’una capsa vella. Vaig passar-m’hi 
quatre hores seguides com si fossin 
uns pocs minuts. Des d’aquella tarda 
han passat trenta anys i pintar, per a 
mi, s’ha convertit en una necessitat vi-
tal com menjar, beure, respirar... en de-
finitiva, viure! I, com no podia ser d’una 
altra manera, ha esdevingut la meva 
professió.

En la meva obra necessito repre-
sentar fidelment els paisatges que 
veig i visc en determinats moments, i 
plasmar a la tela les emocions que em 
transmeten. Amb els pinzells i unes 
quantes pintures, abocant-hi tota la 
capacitat emotiva i tot amarant les 
obres de les sensacions de pau, sere-
nitat i humanitat. O sigui, expressar 
l’ànima del paisatge.

Al llarg d’aquests trenta anys de tra-
jectòria, la meva obra ha estat recone-
guda i exposada a importants galeries 
d’art figuratiu en diferents indrets del 
món, amb cultures molt diferents i llu-

nyanes, com Taiwan, República de la 
Xina i principalment al Japó, on he fet 
deu exposicions individuals en ciutats 
diferents, les més destacades, a Tò-
quio i Kyoto. També he consolidat el 
meu propi espai a la localitat de Mont-
blanc, on des de fa vint-i-tres anys he 
rebut infinitat de visitants que s’han 
emocionat amb els meus paisatges. 
Uns paisatges que han anat a parar a 
indrets molt diversos, tant propers 
com molt llunyans. 

Per tot això i moltes experiències 
més, crec que hi ha motius suficients 
per a commemorar els meus trenta 

anys de trajectòria amb aquesta ex-
posició. I com sempre he fet en dates 
assenyalades, em fa il·lusió fer-ho al 
lloc on vaig començar a pintar i on visc 
actualment; i concretament al Museu 
d’Alcover, amb el record dels enyorats 
Leandro i Andreu Barbarà (fundador 
del Museu), que em van engrescar a 
exposar aquí per primera vegada.

En aquesta exposició veureu les 
noves obres que he preparat durant 
aquests dos darrers anys especial-
ment per a l’ocasió. Podreu passejar 
des de la nostra vall del Glorieta i la 
serra del Pou, fins a la meva estimada 

illa de Tenerife, presidida pel majestu-
ós Teide i el seu blau marí mar Atlàntic. 
Podreu recórrer també la vall d’en Bas, 
amb els seus verds i grisos de plom 
únics; visitar els tranquils i entranya-
bles poblets del nostre Pirineu lleida-
tà, i tornar pels camps daurats de ce-
reals i vinyes de la Conca de Barberà, 
tot gaudint de les imponents muralles 
medievals de l’estimat Montblanc.

Vull agrair a l’Ajuntament i al Mu-
seu d’Alcover, junt amb el seu Patro-
nat, el suport que m’han donat al llarg 
d’aquests trenta anys. Espero que pu-
guem continuar fent camí junts durant 
molt més temps. Vull agrair també a 
totes les institucions i empreses pú-
bliques i privades, crítics d’art, perio-
distes i mitjans de comunicació, tant 
d’aquí com de l’estranger, que han di-
vulgat la meva obra. 

I, per suposat, a tots vosaltres, vin-
guts d’arreu, a qui els meus paisatges 
no us deixen indiferents; un cercle 
que em complau veure com s’amplia 
any rere any. Sense vosaltres, res no 
hauria estat possible. Amb el desig de 
poder seguir amb vosaltres molts anys 
més, estimant la natura i traslladant l’ 
ànima del paisatge a la tela, agraeixo 
de tot cor, una vegada més, la vostra 
visita.

Bona fira i Festa Major!

Jordi Isern:
XXX Aniversari. L’ànima del paisatge

Jordi Isern Jubany
Pintor paisatgista contemporani

L’acte inauguració tindrà lloc el divendres 7 d’octubre a les 19.30 hores al Museu d’Alcover
Es podrà visitar del 7 al 17 d’octubre en els següent horari:

Dissabtes, diumenge I festius: d’11 a 14h i de 17 a 21h. (Jordi Isern hi serà present).

De dilluns a divendres: cal fer reserva prèvia al telèfon 649 796 014
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CENTRE D’ESTÈTICA

Passeig de l’Estació, 14
Tel. 610 58 06 63
ALCOVER

Per Fira i Festa Major, 

t’esperem

a la taverna dels Amics

Fàbrica i Exposició: Ctra. del Milà, km. 0,750 - 43460 ALCOVER (Tarragona) - Tel. 977 846 848

SEVEI TÈCNIC  - LA MILLOR FINANCIACIÓ - QUE S’ADAPTA A LES SEVES NECESSITATS

LLARS DE FOC - BARBACOES - RECUPERADOR DE CALOR - ESTUFES I CALDERES DE PELLET

www.trifoc.com
trifoc@trifoc.com

977 76 74 32 - 600 56 70 51
grapimar@gmail.com

C/Llevant, parc 15,
Pol. Roques Rogues II

43460 Alcover, Apt. correos n. 1

Bona Fira i Festa Major

Polígon Industrial “LA FUNDICIÓ”, s/n
Telèfon 977 76 05 58 · Fax 977 76 08 32

Telèfon botiga: 977 84 65 41 - 43460 ALCOVER (Tarragona)
e-mail: administracio@coopalcover.cat
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