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La Vall d'en Bas ja bull amb la Fira
de Sant Nicolau al Mallol aquest
dimecres
El pregó anirà a càrrec de Lluèrnia, en agraïment per tots aquests anys de festa |
Infants i adults gaudiran d'«Un dia a pagès» | A la façana de l'església es
projectarà un «mapping» de la història remença local
V?deo: http://www.youtube.com/watch?v=NoLTZDTZHjs
Aquest pròxim dimecres, 6 de desembre, se celebra la Fira de Sant Nicolau de la Vall d'en Bas al
Mallol (Garrotxa), la capital històrica del municipi, declarada bé cultural d'interès nacional. Tot just
ahir, a Can Trona (Joanetes), el batlle Lluís Amat, Xevi Collell -director de Can Trona i tècnic de
cultura i patrimoni a l'Ajuntament-, i Nina Bosch, la lletissona que ha fet el cartell d'enguany, en
van presentar les novetats.
Com és habitual, el puig del Mallol es transformarà durant un dia per transportar els visitants al
passat remença del municipi. Enguany el pregoner de la fira serà Lluèrnia. D'aquesta manera es vol
reconèixer la feina de l'entitat durant els anys del festival, alhora que s'agraeix el gest de
suspendre l'edició 2017
(https://www.naciodigital.cat/garrotxa/noticia/17641/se/suspen/lluernia/2017/perque/carrers/acollir/
transmetre/crit/llibertat) en coincidir amb la gran manifestació que es va celebrar a Barcelona per
la llibertat dels presos polítics i contra l'article 155 el passat 11 de novembre.
Enguany, la fira es vehicula en tres eixos. En el primer eix, els firaires centren part de l'activitat
als carrers del puig del Mallol. En total hi haurà 42 parades que s'han escollit per la qualitat dels
productes que ofereixen i posant especial èmfasi en els artesans de la Vall d'en Bas i de la
Garrotxa que es podran trobar al carrer de dalt. Enguany ha augmentat el nombre de sol·licituds
de firaires per assistir a la fira i se n'han rebut fins a 80.
El segon eix són les activitats que presenten dues grans novetats. Per una banda, durant tot el dia
hi haurà una activitat infantil titulada "Un dia a pagès", de caràcter educatiu per a transmetre els
valors enològics del territori als més menuts, però, també, als més grans, per descobrir com és el
dia a dia a pagès. La segona novetat és la projecció d'un mapping, a les 7 del vespre, a la façana
de l'església del Mallol, on es representaran diferents llegendes, històries i tradicions de la vall
relacionades amb l'origen de la Fira de Sant Nicolau i els remences. A la Fira no hi faltarà el
concurs de dibuix infantil sota la temàtica "El Bestiar". L'activitat es realitza amb el recolzament de
l'artista local Àngel Rigall.
L'últim eix se centra en la mostra d'oficis antics i de bestiar, que es mantenen com un dels
atractius de la fira, tot augmentant el nombre de participants. Aquest 2017 hi haurà dos artesans
més mostrant els seus oficis.
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Nina Bosch (autora del cartell d'enguany), el batlle de la Vall d'en Bas, Lluís Amat, i el director de Can Trona,
Xevi Collell, van presentar els actes de la Fira de Sant Nicolau d'enguany. Foto: Xavier Borràs.

Enguany el cartell de la Fira de Sant Nicolau és obra de l'artista local Nina Bach. La il·lustració està
inspirada en una de les icones del Mallol, la bruixa Estruga Maigarda, que sobrevola el puig amb
un globus fet de retalls de roba com el seu vestit. Estruga Maigarda, la bruixa del Mallol, va existir
realment i estava casada amb Bernat de Bellsolà, una de les nissagues benestants al Mallol
medieval. L'Estruga va ser titllada i acusada de bruixeria, fet que va motivar un procés que va
tenir lloc a la Cúria de Bas entre l'1 i el 3 d'agost de 1373, on fou acusada d'exercir la bruixeria
des de feia ja 14 anys, per bé que no s'ha trobat els documents de la sentència.
Encara que l'inici de la Fira serà a les 10:00 h (amb l'obertura de la presó), a dos quarts de vuit del
matí el GECA ens convida a participar en la XXXIII Caminada de Sant Nicolau, un trajecte de 4
hores que recorre, des de Can Tista, Sant Privat d'en Bas, el Salt de Sallent (per les escales),
Pla Traver, El Grau i el camí dels Matxos.
Programa de la Fira de Sant Nicolau
7.30 h. Sortida de la XXXIII caminada de Sant Nicolau, organitza el GECA.
Punt de trobada a Can Tista. Itinerari: Sant Privat d'en Bas - Salt del Sallent per les escales - Pla
Traver - El Grau - Camí delsMatxos (4 hores).
10.00 h. Inici de la Fira i obertura de la presó.
11.00 h. Projecció del documental "Dones de la Vall 2", de Martí Albesa,a l'auditorí de CanTrona.
Durada 30 min.
11.30 h. a 14.30 h. Tallers de les Àvies Remeieres (primer torn i segon torn). Al carrer de Dalt.
"Les herbes per arefredats i grips". Ungüents expectorants/Xarop per a la tos/Suc
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antitussigen/Bosseta d'herbes recomanables (les inscripcions són gratuïtes i es duran a terme en
el mateix espai dels tallers).
11.30 h. a 13.00 h. Concurs de dibuix infantil.Temàtica: El bestiar.
12.00 h. Pregó de la Fira de Sant Nicolau a càrrec de Lluèrnia.
12.30 h. Conferència a càrrec de Joël Colomer, soci fundador de Culturània, amb el títol "Qui eren
els habitants d ela Vall a l'època medieval".
13.00 h. Passejada de la bruixa Estruga Maigarda.
13.1S h. Espectacle d'aus rapinyaires a càrrec d'Acariciando el Aire.
13.30 h. Lliurament de premis del concurs de dibuix infantil.
13.00 h. a 16.00 h. Dinar popular al Puig del Mallol.
16.00 h. a 17.30 h. Taller de les Àvies Remeieres, al carrer de Dalt.
16.20 h. Taller musical itinerant a càrrec deBrunzit. Inici a la plaça Major. 17.00 h. Ball popular
participatiu, a càrrec de Brunzit, a la plaça Major.
17.00 h. Projecció del documental "Dones de la Vall 2", de Martí Albesa, a l'Auditori de Can Trona.
Durada 3 0min.
18.1S h. Cercavila i ball de la bruixa Estruga Maigarda, acompanyada per la comparsa dels
Xot's,des de l'antiga porta de la vila medieval.
18.30 h. Caldo de cloenda. Caldo calent per a tots els assistents a la Fira.
19.00 h. Mapping. Llegendes de la Vall. A càrrec del col·lectiu Mur Mur. A la façana de l'església.
20.00 h. Cloenda de la Fira de Sant Nicolau.
Durant tot el dia
? Mostra d'oficis antics.
? Mostra de bestiar.
? Activitat infantil: Un dia a pagès.
? Tir amb arc.
? Exposició de pintura al local social de les Olletes, a càrrec dels alumnes de pintura d'Art i Color
2017.
? Fira d'Artesania.
I es podrà pujar al puig del Mallol amb el Tricu-Tricu.
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També podeu trobar tota l'extensa programació de la Fira de Sant Nicolau en aquest vincle
(http://www.vallbas.cat/media/sites/31/programa-sant-nicolau.png) .
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