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Hem tornat!

Després de dos anys durs i incerts, tornem amb més
ganes que mai. Tot i la cancel·lació dels actes els dos
darrers anys, hem procurat mantenir encès el foc de les
falles i hem seguit treballant per no deixar perdre
aquesta tradició. Gràcies a l'esforç de l'associació i
de tots i totes vosaltres aquest any podem dir alt i
fort que hem tornat!
Els darrers anys hem recuperat l'essència de les falles
d'Isil. Enguany repetim i estem molt contents de poder
tornar a celebrar la festa major i que no hi falti
ningú.
Gràcies per la vostra comprensió.
Sigueu benvinguts i benvingudes a la Festa Major
d'Isil!
ASSOCIACIÓ CULTURAL FALLAIRES D'ISIL

Salut i falles!
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Una mica d'història...

La festa del foc i les
falles és una tradició
arrelada arreu del Pirineu.
A Isil, se celebra des de
temps immemoriables i no es
té notícia que s'hagin
perdut mai. Representen,
sens dubte, l'esperit del
poble.
Per Sant Joan se celebra
l'arribada del solstici
d'estiu. El foc, tant
present en aquesta festa a
casa nostra, representa
molt probablement el sol,
però l'origen i simbolisme
de les falles és encara a
dia d'avui una incògnita.

La tradició fallaire
té un origen incert
Tot i així, hi ha diversos
relats associats a aquesta
festivitat. Alguns
expliquen que les falles
pretenen prendre al Sol
l'últim raig per baixar-lo
a la Terra i mantenir la
seva llum durant tota la
nit. Altres, fan
referència a una mena de
ritus d'iniciació
d'entrada a l'edat adulta
o rituals agraris
purificadors i de
fertilitat.

Fallaire fent la creu a
l'església en honor als fallaires
que ja no hi són.
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La tallada de
falles

Asclant la
falla

Primer dissabte de maig
Les falles s’elaboren a
inicis de maig. Es tallen
una quinzena de pins i es
divideixen en diversos
troncs. A cada tronc, se li
treu l'escorça per facilitar
l’assecat de la falla i
s’ascla en forma de creu per
l’extrem més estret,
inserint tascons de bedoll.
Es tracta d'una feina molt
delicada. D'això dependrà
que les falles cremin bé la
nit de Sant Joan.

Les falles es pugen a
les bordes de Lapre on,
apilades, s'assecaran
esperant la nit de Sant
Joan.
Les falles pesen entre
20 i 55 kg!
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La baixada de falles

A mitja tarda, els fallaires
surten del poble d'Isil
direcció les bordes de Lapre,
on hi van deixar les falles
assecant-se. Les carreguen al
coll i les porten fins al Faro,
punt de partida de la baixada.
Allà, descansen, berenen i
recuperen forces mentre esperen
impacients.
Quan es fa fosc, l'encesa de
la falla Major és el senyal
per començar la baixada. Els
fallaires es carreguen les
falles enceses i comencen a
baixar, convertint la fila en
una llarga serp de foc.
Les 10 falles més grans es
tomben muntanya avall per una
canal que entrecreua la serp
de foc. Tots els fallaires
s'ajunten abans d'arribar al
poble on es troben amb els
fallaires petits que baixen al
davant.
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Un parell d'hores
més tard...
Els fallaires arriben al
poble i són rebuts per les
fadrines amb un got de vi,
un tros de coca i un ramet
de flors.
A continuació, comencen el
recorregut pel poble fins
al cementiri on fan una
creu a la porta en memòria
als fallaires que ja no hi
són. Arriben a la falla
Major on llencen totes les
falles creant una gran
foguera, al voltant de la
qual ballen les danses
tradicionals.
Baixada dels
fallaires

Associació cultural fallaires d'Isil

Consells
i recomanacions
Isil és un poble de 40 habitants, situat a l'entorn del Parc
Natural de l'Alt Pirineu. Durant les falles, el poble
assumeix més de 3.500 persones. Per aquest motiu...

Sigues
respectuós amb
el medi
ambient i
llença les
deixalles als
contenidors.
La baixada es pot veure
des de la plaça major,
la Molina i al llarg del
recorregut fallaire pel
poble. Recordeu que cal
deixar espai de pas als
fallaires!

Isil és una
revetlla diferent.
Els petards no en
formen part i
trenquen la màgia
del silenci de les
falles.

Planifica la
teva estada
tenint en compte
que el poble
disposa de pocs
serveis i que
aquell dia
estaran
saturats.
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Església de la
Immaculada

2

Església de Sant
Joan

3

Casa de l'os bru
dels Pirineus

Aparcament
Habilitat el 23
de juny.

Brosses
Mantinguem el
poble net!
Lavabos públics
Mantinguem el
poble net!

2

7

Escenari
Consulta el
programa (pàgs.
10, 11 i 12)

8

Barra
Venda de tokens,
begudes i
marxandatge.

9

Fadrines
Reben els
fallaires.
Recorregut
fallaires

4

Photocall
Fes-te una foto!

5

La Tona
Restaurant - Bar
bodega

6

Casa pastora
Restaurant
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NIT DE FALLES

Dijous 23 de juny

17:00h
Concentració de fallaires a
la plaça Major, repic de
campanes i sortida cap al
Faro.
Tarda amenitzada per:

Xaranga Kina Creu
22:00h
Repic de campanes, encesa
de la Falla Major i inici
de la baixada de falles
des del Faro.

00:00h
Arribada dels fallaires,
que seran rebuts per les
fadrines al cap de la
Molina.
Danses tradicionals al
voltant de la Falla Major:
Marxa dels Fallaires, el
Ball de Bastons, el Ball
Pla i la Bolangera.

00:30h
Gran ball de nit a càrrec
de l'orquestra:

LA NOVA QUARTZ
Seguit del grup de
versions:

SIXTUS

A continuació, sessió
de DJ LATO fins que
surti el sol!
Fallaire llençant
la Falla
10 -
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SANT JOAN

Divendres 24 de juny

12:30h
Missa a
Joan en
d'Isil.
popular

l'església de Sant
honor al patró
En acabat, vermut
a la plaça Major.

23:00h
Correfoc a càrrec dels

Diables de les
Valls d'Àneu

23:00h
17:00h
Caminada popular al Faro.
Sortida a la plaça Major.

17:30h
Campionat de bitlles
pallareses. En acabat,
ball de tarda amb el grup

PASCUAL I ELS
DESNATATS

00:00h
Nit jove amb el grup

PASCUAL I ELS
DESNATATS
A continuació...

BANDA NEON
Finalitzarem la nit
amb DJ LATO.

Falles assecant-se
a Lapre
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Dissabte 25 de juny
21:30h

10:30h
Inflables per als més
petits.

Sopar popular a la plaça
Major a càrrec del Celler
dels Joglars. Venda de
tiquets anticipada.

16:00h
Jocs pels infants a
càrrec de:

En acabat, ball de fi de
festa a càrrec del grup:

TOCA JOC

DUET ZADIT

17:00h
Campionat de botifarra a
la Plaça Sta. Anna.
Inscripcions in Situ, 10€
per parella. Es premiarà
als guanyadors amb un
obsequi.

Fallaires fent la
falla major

L'Associació Cultural de Fallaires d’Isil, es
reserva el dret de modificar i/o alterar el programa
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D

Dades d'interès

Pàrquing

Esteu accedint a una zona habilitada excepcionalment com a
aparcament pel dia de les falles, no és un terreny
d'acampada.
En cas de retirar el vehicle, s'haurà d'abonar de nou
l'import per tornar a accedir al recinte.
Sigueu respectuosos amb l’entorn.
L’organització no es fa responsable de danys materials i/o
personals.

Segueix-nos!
@fallesdisil
www.fallesisil.cat

Museu virtual
Fes un cop d'ull
al projecte
Prometheus

Falles d'Isil
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Les de sempre
Falla
Faro
Ball de bastons
Bolangera
Ball pla
Marxa fallaires
Sant Joan
Isil
Unesco
Foc
Fallaires
Fadrines

S

Troba totes les
paraules de la sopa
de lletres de les
falles d'Isil!

Sopa de lletres

C

Calendari fallaire
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