FESTA SANTA CÀNDIA
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Ajuntament de Falset

SANTA CÀNDIA
El Pare Dr. Josep Rull, resident a Roma, de
la Família Rull de Falset, obtingué del Papa
Climent IV, la gracia del cos de Santa Càndia
el dia 27 de juny de 1774. Traducció del text
escrit en llatí.
Nos per a major Glòria de Déu, fem donació
a la venerable Clerecia i Parròquia de Falset
Diòcesi de Tarragona del cos de Santa Candia
Màrtir de Crist i un vas de cristall amb sang
vesada.
Per Nos extrets del cementiri de Santa
Siríaca, per manament de nostre Senyor el
Papa, col·locats en una caixa de fusta, ben
tancada i lligada amb un galó de seda de
color carmesí, segellada amb el nostre segell,
atorguem a la al·ludida Clerecia i Parròquia de
Falset, Diòcesi de Tarragona, la possessió del
Sagrat Cos de Santa Candia, amb la facultat
de cedir-lo a d’altres; que pugui exposar-se
a qualsevulla Església, o capella per la seva
publica veneració dels fidels.
Tres persones varen ser les portadores de
dit Cos fins a Tarragona, el pare Josep Rull,
mossèn Onofre Rocamora, representant als
preveres, i Pere Rull, pagès i germà del pare
Rull.
El Cos de Santa Candia, fou traslladat
de Tarragona a Falset per vuit persones,
pernoctant a Pradell, a la casa Just. El dia
següent (25 de setembre de 1774), després
de descansar en una pedra al costat esquerre
del camí, en una roca roja en la qual encara
es troben unes senyals (en un temps hi varen
posar una creu), arribà
finalment a Falset, on
avui s’hi emplaça la
capelleta que porta el
seu nom. La capelleta
es troba a les afores de
la població, entre l’antic
camí de Reus i dels
“Fontanals” (antigament
hi trobàvem una creu de
terme que avui és dins
la capella, darrera de la
imatge de la Santa). La
rebuda fou entusiasta,
tot el poble va anar en
processó des de la creu
de terme fins l’Església
del Castell, i a les festes,
celebrades per espai de
vuit dies, hi concorregué
massivament
tot
el
veïnat.

Mentre el venerat cos de la Santa descansava
al Temple Antic, la pietat dels feligresos
projectava edificar-li una capella i un altar al
nou. Aquest projecte va quedar totalment
revalidat durant els anys 1792 i 1793, erigint
en honor de Santa Càndia una bonica capella
entre l’altar de Sant Antoni de Pàdua i el de
la Mare de Déu del Roser, amb un esvelt i
elegant retaule (avui es l’entrada a la Capella
de Santíssim).
Els francesos, a la primera entrada a la vila el
15 d’agost de l’any 1808, després de saquejar
la població i assassinar alguns veïns, van
profanar el Temple i van enderrocar i cremar
totes les imatges dels altars. Van treure de
l’urna el cos de Santa Càndia, tirant pel terra
de la capella les sagrades Relíquies.
Recollides pels fidels d’aquest veïnat, van ser
col·locades en una caixa i, per preservar-les
d’altres profanacions, les van portar mossèn
Francesc Pascó i el pare franciscà Teodor
Moragas al Monestir d’Escornalbou, on
estigueren dos anys. Acabada la guerra amb
els francesos i restablerta la pau, les sagrades
Relíquies van ser retornades a Falset (en la
mateixa caixa avui encara existeixen).
No podent justificar que aquelles Relíquies
fossin les mateixes que les del cos de Santa
Càndia, en una visita del vicari episcopal, es
va resoldre no poder-los-hi donar culte públic,
posant-les en un lloc secret del Temple fins
que es provés la seva autenticitat.
Les sagrades Relíquies restaren amagades a
la que era la tribuna dels
Ducs de Cardona, que
es trobava sobre l’armari
de l’esquerra al costat
mateix del altar de Santa
Càndia (escrit per Mn.
Mestre).
L’any 1961 es feu una
investigació exhaustiva
de les relíquies per la
Universitat Central de
Madrid. El resultat va ser
l’esperat: eren les restes
d’una nena sana que
va patir una una mort
violenta. Amb el permís
Eclesiàstic corresponent,
des del 7 de setembre
de 1962 i després d’una
celebració
solemne,
les relíquies reposen a
l’Altar Major del Temple.
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La Festa de Santa Càndia i les
Festes Majors
Avui dia acostumem a anomenar
Festa Major a les festes d’agost,
però des d’antic sempre s’han
celebrat dues festes majors a la
població. De fet, antigament, la
festa grossa no era pas a l’agost,
sinó al setembre, per Santa Càndia. Així parlaven de les festes
de Falset a El Tarraconense l’any
1871:
«Falset 17 agosto. La fiesta mayor
de esta villa ha terminado hoy durando tres días, que han pasado
alegremente, a pesar del poco
aparato que acostumbra desplegarse; por cuanto puede decirse,
que la verdadera fiesta mayor de
esta población, es el día 8 de setiembre, Natividad de Ntra. Sra.,
al propio tiempo que se junta á
dicha fiesta la de Santa Cándida
nuestra patrona, que se celebra
el día siguiente de la mencionada
festividad.»
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3 de setembre
Repic de campanes i enlairada de coets
A les 13 h.
Fira Fora Estocs
Durant el matí.
L’Associació de Comerciants de Falset
us convida a passejar en aquesta nova
edició de la Fira Fora Estocs.
Tir amb arc
De les 10 a les 12 h.
Pavelló Municipal.
Activitat oberta a tothom que vulgui
passar una bona estona tirant amb arc.
Campionat de partides ràpides
d’escacs
De les 11:30 a les 14:30 h.
Plaça de la Quartera.
Campionat organitzat per la Federació
Catalana d’Escacs–Delegació de Tarragona.

Paella popular
A les 13:30 h.
Plaça de la Quartera.
La Residència Les Vinyes vol celebrar
amb tothom el seu 10è aniversari
amb una paella popular.
Caldrà anar a buscar el tiquet a
l’Ajuntament del 17 d’agost al 2 de
setembre.
Preu: 2€

Inauguració de l’Institut de Cultura
A les 12 h.
Carrer de Baix, 41.
Es podrà visitar una exposició sobre el
món jueu a Falset i veure de nou els
antics gegants de Falset, el Bitxet i la
Bitxeta.
D’altra banda, també s’exposarà el
projecte que ha de definir el nou Institut
de Cultura de Falset.

Organitza:
Colla Gegantera de Falset

Cercavila petita de Santa Càndia
A les 17:30 h. Plantada.
A les 18 h. Cercavila.
Plaça de la Quartera.
Cap nen es pot quedar a casa aquest
dia. Cercavila dels petits del poble.
Animen a tots els nens i nenes que
tinguin elements de festa a participar
d’aquesta cercavila. Porteu el vostre
gegantó, capgròs, mulasseta, vestit de
diable, timbal... La cercavila petita la
farem grossa!

Organitza:
Colla Gegantera de Falset

Sopar de Santa Càndia, ball de nit i
discoteca mòbil
A les 21:30 h.
Pavelló municipal.

Ajuntament de Falset

Gegants
Tal com es pot llegir al Catàleg
de gegants centenaris de Catalunya, publicat pel Departament
de Cultura de la Generalitat,
l’inici de l’activitat gegantera a
Falset és força desconeguda,
tot i que ja està documentada la
seva presència a les festes locals
durant el segle XIX. Al Diari de
Tarragona, l’any 1868, ja es parlava de la seva participació en les
festes en honor a Santa Càndia.
Sigui com sigui, al catàleg abans
esmentat s’afirma que “els gegants que van arribar al segle XX
tenen un origen molt poc definit,
i l’única referència de datació que
se’n té és un fragment de diari
que es va trobar a l’interior d’un
dels cossos i que data del mes de
febrer del 1892”.

4 de setembre
Matinades
A les 7 h.
Trobada de gegants i elements de festa
A les 9 h. Plantada de les Colles al Pont i esmorzar a
la piscina.
A les 10:30 h. Inici de la Cercavila, al Pont.
A les 12:30 h. Ballada final i entrega de records. A la
plaça de la Quartera.
Colles participants: Gegants de La Selva del Camp,
Gegants de Mataró, Gegants d’Olesa de Montserrat,
Gegants de Capçanes, Gegants de Móra la Nova,
Gegants de Colldejou, Gegants d’Ascó, Gegants de
Mont-roig, Gegants d’Amposta, Gegants de Móra
d’Ebre, Gegants de Riudecols, Gegants d’Almoster,
Gegants de El Morell, Gegants de Sant Feliu de
Codines, Gegants de Riudoms, Gegants de La
Pobla de Mafumet, Tortuga de Marçà, Grallers de
Masdenverge, Gegants d’Alcover, Gegants d’Horta
de Sant Joan, Gegants de Verdú i Mulassa de Falset.
Missa Major
A les 13 h.
A l’Església.
“Te Deum laudamus” de Perosi, canta el Cor
Parroquial. Ofrenes de les entitats. En acabar processó
fins la capelleta de Santa Càndia.
Des del 29 d’agost al 3 de setembre a les 20 h,
Missa i novena de Santa Càndia.
Concurs Literari de Poesia i Narrativa
A les 19 h.
Teatre L’Artesana.
XXV Edició del Concurs Literari de Poesia i Narrativa.
Organitzat per l’Associació de Jubilats i Pensionistes
de Falset i el Centre d’Estudis Falsetans. En acabar
l’acte, actuació poètico-musical.

Trobada de gegants i elements
de festa organitzada per la Colla
Gegantera de Falset
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