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Divendres 19 de novembre
18.00 h

Engegada de coets.
Inequívoc senyal d’anunci d’actes i de crida a la participació del veïnat.

18.30 h

Patrimoni cultural immaterial de Tortosa.
Taula rodona amb Margaret Nofre, Carme Balagué, Marc Ballester i Liliana Matamoros.
La nostra cuina, la música, la dansa, les llegendes o els oficis tradicionals.
Actuació dels Gaiters de l’Aguilot per finalitzar la taula rodona.
Lloc: aula magna del Campus Terres de l’Ebre.
Organitza: Campus extens URV – Universitat Rovira i Virgili de Tortosa.

20.00 h

Cucafera Folk, retrospectiva 15 edicions.
Inauguració de l’exposició de cartells, recull d’actuacions de nova creació i elements
recuperats en l’àmbit de la imatgeria festiva des de la primera edició al 2003.
Presentació en societat de la rèplica del nano musulmà llargament documentat i molt recordat
per la seua participació en les processons del Corpus i de la Cinta.
Lloc: taller d’art Cinta Dalmau, al carrer Ciutat.

Dissabte 20 de novembre
10.00 h

Engegada de coets matinals
Inici de l’activitat i toc d’alerta pels qui encara dormen.

10.30 h

Fira Festa Folk, del Folklore Festiu
Les entitats del municipi en l’àmbit de la cultura popular i tradicional difonen la seua activitat
per donar-la a conèixer a tota la ciutadania, i com a reclam per als organitzadors de festes de
carrer, de barri, de pobles i de ciutats, així com a programadors professionals del món de
l’espectacle.
Lloc: carrers Croera, Dr. Ferran i plaça de la Cinta.
Durant tot el dia hi haurà tallers de balls de jota i tradicionals, cant, instruments de música
tradicional, elements d’imatgeria de festa i propostes per als més petits per poder pintar dracs,
cuques, gegants...
La paradeta
De la mà de comerciants del nucli històric trobareu cucaferes de tota mena i altres elements
festius, material d’artesania o estampats de disseny.
Lloc: pl. de la Cinta i carrer Dr. Ferran.

10.45 h

Sortida extraordinària d’En Treball i Na Cultura
Amb motiu de la 33a ciutat gegantera Tortosa 2021.
Els gegants de l’Agrupació de Gegants de Catalunya i els gegantons Pau i Alegria, guiats pel
petit seguici de la ciutat amb la Cucafera i els gegantons Rufolet i Rubí, acompanyen la
comitiva en la seua passejada per Tortosa.
Lloc: sortida des de la Casa dels Gegants.
(segueix)…
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11.00 h

Plantada d’elements d’imatgeria festiva
Exposició de carrer amb Cucaferes, nanos, cavallets, gegants, gegantons i gegantonets.
Passeja per diferents espais i places amb l’objectiu de trobar els diferents elements festius de
les entitats de la ciutat.
Lloc: pl. de l’Ajuntament, pl. Barcelona, pl. de l’Àngel, i pl. de la Cinta.

11.15 h

Tallers infantils
Fes la teua pròpia Cucafera en fang o pinta els gegants i nanos de la ciutat.
Lloc: carrer Taules Velles.

11.30 h

Pregó tradicional a càrrec dels Diables Lucifer
Xavi Blanch, president de l’entitat, pronunciarà el pregó de la 15a edició de la mostra de
folklore popular, en reconeixement a la seua trajectòria i aportació al manteniment i
recuperació de les costums populars.
Lloc: saló de plens de l’Ajuntament de Tortosa.

12.00 h

Elements d’imatgeria festiva en moviment
Cercaviles simultànies de tots els gegants, gegantons, gegantonets, nanos, cavallets, i
cucaferes, amb arribada a la plaça de la Catedral.
Llocs de sortida: pl. de l’Ajuntament, pl. Barcelona, pl. de l’Àngel, i pl. de la Cinta.
Visita guiada al Centre d’Interpretació de la Setmana Santa de Tortosa
Viu la passió per la cultura amb la visita dels passos de les diferents confraries de la Setmana
Santa de Tortosa, art en estat pur.
Lloc: església de St. Antoni, al carrer Montcada.
Pilars a plaça, taller inclusiu
Els Castellers de Tortosa enlairen amb el seu taller la nostra cultura popular i tradicional.
Lloc: pl. de la Cinta.

12.30 h

Tocatines de dolçaina i balls d’elements festius
Les diferents formacions de dolçaina i tambor de la ciutat interpreten les seues melodies per
fer moure i ballar tothom.
Lloc: pl. de la Catedral.
Tastets de Jota
Balla la jota amb Lo Planter, taller popular obert a tothom.
Lloc: pl. de la Cinta

16.00 h

Engegada de coets de tarda
Record de celebració en marxa.
Cucafera Folk, retrospectiva 15 edicions
Exposició de cartells, recull d’actuacions de nova creació i elements recuperats en l’àmbit de
la imatgeria festiva des de la primera edició al 2003.
Presentació en societat de la rèplica del nano musulmà llargament documentat i molt recordat
per la seua participació en les processons del Corpus i de la Cinta.
Lloc: Taller d’art Cinta Dalmau, al carrer Ciutat.

16.30 h

Fira Festa Folk, del Folklore Festiu + La Paradeta
Lloc: carrers Croera, Dr. Ferran i plaça de la Cinta.
(segueix)…

15a Mostra de Folklore Popular Tortosa 2021

17.00 h

Bèsties de foc al carrer
Plantada de dracs i bèsties del municipi i una representació de poblacions de la diòcesi de
Tortosa.
Lloc: pl. de la Catedral.
Conta contes, El secret dels Gaiters de l’Aguilot.
Lloc: pl. de la Cinta.
Visita guiada al Centre d’Interpretació de la Setmana Santa de Tortosa
Viu la passió per la cultura amb la visita dels passos de les diferents confraries de la Setmana
Santa de Tortosa, art en estat pur.
Lloc: església de St. Antoni al carrer Montcada.

17.30 h

La llegenda de la Cucafera
Divertida història amb titelles de carrer.
Lloc: Fira Festa Folk.

17.45 h

Trobada de gralles, gaites, dolçaines i percussions
Passeig de música tradicional pels carrers de la ciutat fins a la plaça de la Catedral.
Lloc de concentració: pl. de l’Ajuntament.
Taller ball de cavallets
Vols aprendre a fer ballar els cavallets de la ciutat?
Lloc: pl. de la Cinta.

18.00 h

Pilars a plaça, taller inclusiu
Els Castellers de Tortosa, enlairen amb el seu taller la nostra cultura popular i tradicional.
Lloc: pl. de la Cinta.

18.30 h

La llegenda de la Cucafera
Divertida història amb titelles de carrer.
Lloc: Fira Festa Folk.

18.45 h

Concert de la Trobada de gralles, gaites, dolçaines i percussions.
Les diferents formacions participants a la trobada interpretaran algunes de les seues melodies
preferides.
Lloc: pl. de la Catedral.

20.00 h

Bèsties de foc al Museu
Les diferents bèsties de foc quedaran exposades tota la setmana per rebre visites de xiquets i
xiquetes dels col·legis.

20.30 h

Lloc: pati dels Llimoners Museu de Tortosa.
Tancament de la Fira del Folklore Festiu i la paradeta
Acomiadem la jornada amb ganes de tornar-hi l’any que ve.
Lloc: pl. de la Cinta i carrers de Taules Velles i Croera.
(segueix)…
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Divendres 26 de novembre
19.00 h

Engegada de coets
Recordatori que la mostra de folklore popular inicia les activitats de l’últim cap de setmana.

19.30 h

Taula rodona: Els correfocs amb bestiari festiu, popular, i de foc
Reflexió, experiències i reptes en l’àmbit de les associacions de foc.
Lloc: aula didàctica del Museu de Tortosa.

Dissabte 27 de novembre
10.00 h

Engegada de coets
Anunci de l’arribada de bèsties i dracs a la ciutat.

10.30 h

Bèsties de foc al Museu
L’últim dia de presència al Museu, les bèsties desperten de tota la setmana per moure’s arreu
de la ciutat i escampar foc i flames.
Lloc: pati dels Llimoners del Museu de Tortosa.

11.00 h

Desfilada de dracs i bèsties al so de les dolçaines i timbals
Anada al centre de la ciutat per lluir la seua bellesa i misteri.
Recorregut: del Museu de Tortosa a la plaça de l’Ajuntament.

11.30 h

Plantada de dracs i bèsties
La plaça de l’Ajuntament acull el conjunt format per les bèsties de foc.
Lloc: pl. de l’Ajuntament.

12.00 h

Rondallada, cantodores i cantadors de la nostra jota improvisada
Guardet, Silvia Ampolla, Imma de Sopa i Joseret, amb les respectives rondalles, ens oferiran
una actuació extraordinària amb dos tandes d’exhibició i una final conjunta.
Acte dedicat a Juanito Aragonés, amb qui la mostra de folklore popular Cucafera Folk va
poder reactivar en part la jota de rondalla creant una rondalla específica amb gent jove només
per aquest festival.
Lloc: pl. de l’Ajuntament.

17.30 h

Concurs i exhibició d’enceses
Els dracs i bèsties expulsen foc, amb un espectacle pirotècnic de llums i colors.
Lloc: pavelló firal.

20.00 h

VIII Festivitas Bestiarum
Gala de lliurament dels premis BEST, de l’Agrupació de Bestiari Festiu i Popular de
Catalunya, presentada per Elisenda Carod.
Lloc: aula didàctica del Museu de Tortosa.
Organitza: Agrupació del Bestiari Festiu i Popular de Catalunya.
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