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ÉS NOTÍCIA A LA RUTA DEL CISTER

Valls: Festes Decennals de la
Mare de Déu de la Candela 2011
per tenir ben viu el record. És per aquesta raó que a la
nostra ciutat ha fet fortuna la frase “a Valls comptem per
Decennals”, una dita que expressa com el nostre viure està
pautat per aquestes festes.
Les Decennals són un fet excepcional, només se celebren
cada deu anys. Per això podem parlar d’unes festes
extraordinàries. Unes festes en les quals tothom hi busca
allò que el sorprengui. On és possible veure allò que d’altra
manera no seria possible. Uns dies en els quals els vallencs
acollim a amics i parents, per fer-los partícips de la nostra
joia, i on no es mira prim en la despesa. “Només és una
vegada cada deu anys” i, per això, “llencem la casa per la
finestra”.

Per a més informació:
www.valls.cat

A l’inici de cada dècada, és a dir, tots els anys acabats en
“1”, i al voltant del dia 2 de febrer, festivitat de la Mare
de Déu de la Candela, la ciutat de Valls es prepara per
viure les seves festes Decennals. Així doncs, les pròximes
se celebraran a partir del dia 28 de gener i fins al dia 6 de
febrer de l’any 2011.
Les Festes Decennals tenen el seu origen en la devoció a la
Mare de Déu de la Candela, una devoció que es remunta
al segle XIV. En aquell moment els vallencs es van adreçar
a la imatge gòtica perquè els alliberés de la pesta. La vila
en agraïment va prometre que sempre cremaria un ciri en
honor seu. Aquesta devoció és va fer més plena a partir
de l’any 1791, amb la instauració de les Festes Decennals.
Les festes es van crear per fer més explícita la devoció a
la imatge candelera. Unes festes que tenen el seu punt
culminant en la sortida en processó de la Mare de Déu pels
carrers de Valls, de forma extraordinària, cada deu anys.
Si bé les festes van néixer exclusivament religioses, i
encara avui aquest aspecte hi té un pes cabdal, amb el
temps i seguint l’evolució social, han anat incorporant
una multitud d’actes festius de tot tipus: culturals, lúdics,
esportius,etc. Són unes festes amb 220 anys d’història i
tradició, però amb una gran vitalitat en el moment actual.
Les Festes Decennals, pels vallencs, tenen un significat
molt especial. Marquen el ritme de la nostra vida. Deu
anys és un període prou llarg per significar una etapa en
la vida de cadascú, però alhora és prou abastable com
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CULTURA I PAISATGE

Les festes estan dedicades a la Mare de Déu de la Candela,
per aquest motiu la llum hi ha tingut sempre una
importància cabdal. Des dels seus inicis la il·luminació
de places, carrers i edificis ha estat un element essencial
i distintiu. Antigament amb torxes, després amb petroli,
posteriorment amb gas i finalment amb electricitat, però
sempre amb molta llum.
Tradicionalment les festes han tingut una component
de participació ciutadana que ja és fa present en la seva
organització. Almenys des de l’any 1871, les festes tenen
la tradició de constituir comissions on la ciutadania hi pot
participar. Antigament a través de les diverses entitats de la
ciutat, actualment també a nivell personal.
Però on es fa present, d’una forma plena, aquesta
participació és en l’assistència a munió d’actes de diversa
índole que conflueixen en els deu dies que duren.
Proximament el programa d’actes de les Festes Decennals
de la Mare de Déu de la Candela del 2011 estarà a la vostra
disposició als centres d’informació de l’Ajuntament de Valls
i també a internet.

