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Nit de falles, foc i revetlles al
Pallars per celebrar l'arribada de
l'estiu
Les poblacions d'Alins i Isil acullen avui la tradicional baixada de falles | La
Xollada d'Auvelles amb Tisora de Sort, el plat fort del dimarts
Si la nit de Sant Joan és important en qualsevol punt del territori català, al Pallars la celebració
d'una de les nits més curtes de l'any adopta un sentit especial. Les principals culpables d'aquest
fet són les baixades de falles, que antigament estaven relacionades amb el culte primitiu que es
feia per agrair als déus l'èxit de les collites, la fecunditat i l'arribada del bon temps just en el
solstici d´estiu.

El ritual col·lectiu de les falles arriba al seu punt àlgid la màgica nit de Sant Joan convertit en un
important atractiu turístic del territori. Si a la Pobla de Segur ja es van celebrar el passat dia 17,
aquesta nit li toca el torn a Isil i Alins.

Les Falles d'Isil (http://www.fallesisil.cat/) són les més importants, una cerimònia d'origen ancestral
declarada Festa Patrimonial d'Interès Nacional el juny de 2010. És una festa de culte al foc en la
que es baixen per la muntanya troncs encesos fins al centre del poble, on espera la falla major a
la Plaça. Finalment tenen lloc a la plaça, al voltant de la falla gran, les danses tradicionals
recuperades el 1993: la marxa dels fallaires, el ball de bastons, el Ball Pla i la Bolangera. Per a la
gent d'Isil, la nit del 23 de juny és sens dubte la més important de l'any i atrau fins al poble
milers de visitants que s'acosten per viure l'espectacularitat i la màgia de les Falles.

On també tindrà lloc aquesta tradició és al poble d'Alins, que també aplega un gran nombre de
visitants. Les Falles d'Alins (http://vallferreratourist.com/falles-d%C2%B4alins/) es van tornar a
reprendre fa gairebé 30 anys, després d´una època en què es van deixar de practicar.

25ª Xollada d'Auvelles amb Tisora

La vila de Sort acull el dimarts una nova edició de la tradicional Xollada d´Auvelles amb Tisora,
que enguany arriba a la seva 25a edició. Aquest esdeveniment de recuperació i difusió d´un ofici
antic i tradicional ha esdevingut una cita ineludible de la diada de Sant Joan a les contrades
pallareses. Comptarà enguany amb la participació especial dels actors Ivana Miño i Eduard
Muntada de la sèrie 'Gran Nord'.

https://www.naciodigital.cat/pallarsdigital/noticia/2425/nit/falles/foc/revetlles/al/pallars/celebrar/arribada/estiu
Pàgina 1 de 2

A més, durant tot el dia es podrà gaudir al Parc del Riuet de la Fira d´Artesania i Productes
Agroalimentaris, que en l´edició 2013 va comptar amb una trentena de paradistes, dels quals una
tercera part corresponien a productors locals. També s'hi celebrarà la VII Trobada de
Col·leccionisme de Plaques, amb presència d´expositors i col·leccionistes vinguts d´arreu dels
Països Catalans.

Revetlles populars

Per la nit de Sant Joan tampoc hi poden faltar les revetlles populars a tots i cadascun dels nuclis
pallaresos.

A Tremp, la Casa del Sol Naixent i la Colla de Diables organitzen un any més la revetlla de Sant
Joan, amb sopar i festa populars que comptarà enguany amb les actuacions de Origens, Er
Taqueta i els DJ's Dani Gallardo i Judy Pujal.

A Sort, la revetla es desenvoluparà a la plaça Caterina Albert, a partir de les 21h, amb sopar
popular i l'actuació posterior del trio musical Millenium.
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