festa de LA llum
manresa
21 de febrer

Aquesta festa commemora
un fet que es va esdevenir
a l’edat mitjana, quan un
misteriós raig de llum que
venia de Montserrat va entrar
a l’església del Carme de
Manresa. Això va ser
interpretat com un senyal diví,
gràcies al qual el bisbe de Vic
va accedir a deixar passar per
les terres el canal de la séquia
que els manresans estaven
construint.

FIRA DE L’AIXADA
(23 i 24 de febrer)
Recrea, en forma de fira
medieval, la llegenda de la misteriosa llum.
Pels carrers hi desfila el seguici del bisbe
Galceran Sacosta, que va fins a la Seu.
El rei Pere III el Cerimoniós i la reina Blanca
de Navarra són rebuts pels nobles i per la gent
del poble amb danses a la plaça Major.

La fira té com a
escenari la plana de l’Om,
el carrer de Sobrerroca,
la plaça Major i la Seu.

Cada 21 de febrer, després
de l’ofici del Carme, el seguici,
format per la imatgeria festiva, els administradors, la corporació municipal,
el bisbe de Vic i l’alcalde de Balsareny, baixa a la plaça Major, on s’encén
una traca i els gegants, els nans, el lleó, l’àliga i els cavallets ballen.
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Es pot gaudir d’una ballada popular dels
balls del rossinyol i la bolangera.
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SANT ANASTASI

FESTA MAJOR DE MAIG
Lleida
11 de maig
La festa major
de maig
se celebra
en honor de
sant Anastasi.

No t’ho pots perdre:
A les sis de la tarda,
a la rambla de Ferran,
té lloc la desfilada de
carrosses i la batalla
de flors, una lluita de
confeti i serpentines
entre la gent de les
carrosses i el públic.

Lo Marraco és el drac propi de les festes de Lleida. És un ésser fantàstic al qual feien referència
els adults quan volien que els nens i les nenes fossin més obedients. Lleida té la parella de gegants
més antiga de Catalunya: en Marc Antoni i la Cleopatra (construïts l’any 1840).

Segons la tradició,
sant Anastasi va ser un soldat
romà, nascut
a Lleida i convertit
al cristianisme,
que va ser
martiritzat a
Badalona en
el segle iv.

S’organitzen
curses de
cargols i
concursos,
com ara l’estirada
de corda, i la
presència de
xarangues
contribueix a
crear un ambient
festiu.
L’últim dia de la
festa té lloc la
desfilada de colles,
que es converteix
en un dels actes
més vistosos.

Per la festa major, la imatge de sant Anastasi surt de la catedral i és rebuda en comitiva a la plaça
de Sant Joan, on té lloc la tradicional ofrena floral i els balls d’elements del seguici.
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L’APLEC DEL CARGOL: Els Camps Elisis acullen durant tres dies milers de lleidatans,
organitzats en un centenar de colles, que s’agrupen en les seves respectives parcel·les,
on preparen i degusten tones de cargols. Els visitants poden accedir al recinte
i tastar els diversos menús fets a base de diferents tipus de cargols.
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la NIT DEL TARAROT

En aquesta festa, primer es fa un sopar popular. Tot seguit, comença
un espectacle en què participen els gegants, els Gegants Tararots, l’àliga,
els nans, el ball de bastonets, el ball d’arquets, Lo Tossino, els diables BAT,
l’Home de la Barra, el ball de cavallets i altres formacions convidades.
Durant l’acte, el pregoner fa de mitjancer per mirar de posar pau entre
els dos barris enfrontats.
L’espectacle s’acaba amb «la pedregada» que pateix el públic en general,
moment en què el carrer es converteix en un esclat de festa.
Finalment, tot plegat dona pas a un gran correfoc.

festa major
Tàrrega 12 de maig

La Nit del Tararot és un espectacle nocturn de carrer
que es reinventa cada any, i que té el seu
origen en la rivalitat històrica entre dos barris de Tàrrega:
el del Carme, amb el Joan de Cal Xeco al capdavant,
i el de la Mercè, amb el Miquel del Bitxo.
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Situació de la festa:
La festa se celebra
a la plaça Major
de Tàrrega.

Sota la batuta d’un pregoner,
té lloc un espectacle de llum i so,
amb la participació de tots els
elements del folklore de la ciutat,
i d’altres de convidats provinents
de diversos punts del territori.
El públic també hi participa
d’una manera molt activa.
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