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50è ANIVERSARI UNIÓ ANELLES DE LA FLAMA
Actes centrals. Valls, del 20 al 28 de maig de 2022

Divendres 20 de maig
20.00 h PATI DE SANT ROC, inauguració de l’exposició «Més
enllà de la bèstia», de Salva Masana.
Dissabte 21 de maig
18.00 h TEATRE PRINCIPAL, «IGNIS. Convit al 50è aniversari de la
Unió Anelles de la Flama» (accés amb invitació).
Aquest espectacle escènic parteix d’un missatge clar: la UAF és la
flama que encén la festa a Valls. Per això, diversos membres que
han format part de la Unió Anelles de la Flama en diferents
períodes durant aquest darrer mig segle seran els encarregats de
conduir la narració de l’espectacle, mentre els sons i les melodies
d’ara i de sempre embolcallaran el públic en una proposta
simbòlica i poètica, amb els records i les emocions com a
autèntics fils conductors, i on es veurà i es viurà el foc i la flama de
la tradició. En aquest sentit, l’espectador viatjarà des dels orígens
sardanistes de la UAF fins a la seva darrera aportació amb motiu
de les Festes Decennals de la Candela de 2021+1, tot passant per
les diferents etapes que han significat moments destacats en la
vida de l’associació.

20.00 h LOCAL SOCIAL, recepció institucional, descoberta de la
placa commemorativa i refrigeri pels socis i les autoritats.

21.30 h RESTAURANT MASIA DEL PLA, sopar de gala dels 50
anys de l’entitat. Seguidament, ball de nit i revetlla amb l’orquestra
Grup Loren (consultar els dies de venda dels tiquets).

Diumenge 22 de maig
11.00 h CARRER GARROFERS I AMETLLERS, esmorzar, inflables,
jocs tradicionals i tallers infantils pels xiquets i xiquetes de l’entitat.

11.30 h LOCAL SOCIAL, visita comentada per l’exposició «Els 50
de la UAF: una exposició d’aniversari».

12.30 h PLAÇA DE LA SARDANA, concert vermut amb les colles
de grallers i timbalers de la UAF i els grallers So Nat.

Dijous 26 de maig
19.00 h PATI DE SANT ROC, presentació del llibre «Retrobestiari.
40 anys del naixement del bestiari fantàstic i popular de
Catalunya», a càrrec del seu autor, Heribert Masana.

Divendres 27 de maig
19.30 h LOCAL SOCIAL, Valls Folklòrica: taula rodona «UAF 1972 2022 - 2072: passat, present i futur».

Dissabte 28 de maig
11.00 h a 16.00 h PLAÇA DEL PATI, «Click-Clack: fes-te una foto
bestial!».
Durant tota la jornada, els vallencs i vallenques que ho desitgin
podran fotografiar-se amb les diferents peces de la imatgeria
festiva de la Unió Anelles de la Flama, en un format únic, inèdit i
exclusiu amb motiu del 50è aniversari de l’entitat.

12.00 h CARRERS I PLACES, «Crida a la Festa!».
El Pregoner, un dels personatges més pintorescos i mítics de la
UAF, anunciarà la festa a la ciutat i convocarà els vallencs i
vallenques a la plaça del Blat, a la tarda.

16.30 h PLAÇA DEL PATI, fotografia de germanor de la Unió
Anelles de la Flama.
Hi prendran part tots els socis i sòcies, els balls, les danses, les
peces d’imatgeria i les expressions folklòriques més genuïnes que
són pròpies de l’entitat.

18.00 h PLAÇA DEL BLAT, «Moments de Festa».
Espectacle de carrer que proposa un recorregut, en un escenari
únic i inigualable, pels diversos moment més simbòlics, i a vegades
més desconeguts, del cicle festiu anual de la Unió Anelles de la
Flama. És una ocasió perfecta per conèixer de manera conjunta, i
fora de context, alguns dels moments més clàssics de la festa
vallenca.

