Peça gegant · Tallers · Exposicions

XX FIRA INTERNACIONAL DEL CISTELL DE SALT
Benvinguts a la XX Fira Internacional del Cistell de Salt, una mostra de la
capacitat del nostre municipi per aconseguir l’excel·lència i el reconeixement en una tradició tan arrelada a nosaltres.
Vint anys són molts anys, i cal felicitar-se per aquesta fita tan important.
Arribem a aquesta edició amb el cartell d’ «Inscripcions exhaurides» per
primera vegada en la seva història i amb la sensació agredolça de no poder atendre totes les peticions.
La nostra Fira del Cistell es fa gran en tots els aspectes: creix en nombre
d’expositors i aconsegueix per primera vegada arribar als 68, es manté
el nombre de participants en el 2n Concurs d’Aparadors i es repeteix la
participació dels restaurants en el Plat de Tardor, així com en tallers de
tècniques diverses.
En aquesta 20a edició volem retre homenatge a la persona que va convertir la nostra petita Fira, en una fira de projecció internacional, el Sr. Guy
Barbier, que va ser el primer expositor internacional que va venir a Salt a
mostrar la seva feina, el seu art, la seva tècnica. Per aquest motiu, a més a
més, aquest any el país convidat no podia ser cap altre que no fos França.
Però, no només França estarà present entre els expositors, sinó que representants d’Itàlia, Dinamarca, Polònia, Gran Bretanya, Portugal, Bèlgica
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i Alemanya faran d’aquesta edició la més internacional de les viscudes fins ara. Els milers de visitants que cada any s’apropen a gaudir
de la Fira podran veure de primera mà les diferents tècniques de
cada país, els diferents materials emprats i una gran varietat de
peces, de totes les mides i temàtiques.
La Fira serà, un cop més, una oportunitat única per gaudir del Barri
Vell de Salt en tota la seva esplendor, des del pati de Cal Mut, als
balcons engalanats; i és que un any més cal agrair el suport incondicional de l’Associació de Veïns del Barri Vell i l’Associació de Cistellers
que impulsen amb il·lusió i fermesa la transformació d’un barri, per
convertir-lo durant uns dies en la capital europea de la cistelleria.
En aquesta 8a edició, els premis CICRA concediran el guardó a les
millors peces, en la doble modalitat de tradicional i artística, prenent el joc com a element inspirador. L’increment de participants,
que any rere any mostren el seu interès per la Fira, posa de manifest el bon moment de salut d’aquests premis, que es consoliden
de manera definitiva.
Per tots aquests motius, per l’orgull que aquesta 20a edició ens fa
sentir a tots el saltencs, us convido a gaudir d’una fira emblemàtica
de la nostra vila, una fira que es fa gran i creix any rere any i que no
deixarà indiferent ningú; grans i petits, hi sereu tots benvinguts.
Jordi Viñas i Xifra · Alcalde de Salt
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Els aniversaris ens agraden. Fer vint anys, un número rodó, sembla
especial, i aprofitem això per fer la festa més grossa. Però és una
excusa, una superstició, un costum: som nosaltres qui decidim, no
els nombres, ni el pas del temps. Si de cas el temps de les persones
i el seu pas, el viure. Fer vint anys de Fira del Cistell no és millor que
fer-ne 21. Per això l’any vinent ho celebrarem encara més.
Comencem avui la festa! Per molts anys i molts amics.
Associació de Cistellers i Cistelleres de Catalunya

EXPOSICIÓ - PAÍS CONVIDAT: França
Exposició que mostra el recorregut de la cistelleria francesa des
dels seus inicis al 1467 fins a dia d’avui. Tot a través de la riquesa
dels materials i la diversitat de tècniques emprades al llarg dels
anys.
En la mateixa exposició, es vol retre homenatge a Guy Barbier,
reconegut artesà cisteller francès, que fou col·laborador de la
Fira des dels seus inicis i que va ajudar a internacionalitzar-la. El
seu ric recorregut professional, en el vessant de la creació i la recerca, li conferien una qualitat tècnica excepcional que ha deixat
empremta en el món de la cistelleria.
Paral·lelament, durant tot el cap de setmana, es reproduirà el documental Les gestes de vanniere et osierculture.
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PEÇA GEGANT: Bügelkiepe

(motxilla amb forma de cistell i arcs laterals)
Com cada any us convidem a presenciar la construcció de la peça
gegant, una magnífica demostració de l’ofici que permet la recuperació i conservació de peces tradicionals de cistelleria. Aquest
any s’elaborarà la peça tradicional alemanya, bügelkiepe,
que significa motxilla amb
forma de cistell i arcs laterals, realitzada per l’autor
Hansgert Wutterweck.
Peça feta de salze i molt
comuna a les zones rurals
d’Alemanya, s’utilitzava a les
granges, concretament per
les dones, que eren les que
estaven al càrrec de transportar d’un lloc a l’altre la
llenya, el pinso o el farratge,
entre d’altres coses. Entre
els dos arcs laterals, podien
fixar grans manats de material.

06

8a EDICIÓ DELS PREMIS CICRA:

història, tradició, creació i modernitat
L’any 2010 es van crear els premis CICRA (Certamen Internacional de Cistelleria Roser Albó) amb la voluntat d’incentivar la
recuperació de la cistelleria més tradicional i de qualitat, que
forma part de la nostra història, així com esdevenir una plataforma per als artistes més innovadors i que fan una cistelleria
creativa, tant decorativa com utilitària. En aquest cas, s’ofereix
als participants un motiu inspirador per a les seves creacions,
que enguany és «el joc».
Les peces a concurs esdevenen cada any una de les exposicions
més emblemàtiques de la fira, on es pot gaudir de peces realitzades amb extraordinària qualitat, rigorositat i originalitat.
Us convidem a visitar-la a la sala d’exposicions del Mas Llorens.

EXPOSICIÓ «Viu, VÍMEC, viu!»
L’ús i el desús fan reviure peces del passat; peces amb culs gastats
de tants viatges més o menys feixucs i amb entrenats, vares i nanses atrofiades que, malgrat això, han aconseguit renéixer i formar
part d’una peça que simbolitza LA VIDA, la vida del vímec abans i
ara a SALT. Podeu veure aquesta exposició al pati de Cal Mut.
I no us perdeu l’ornamentació amb art floral d’una peça de cistelleria gegant, a càrrec dels alumnes del CFGM de jardineria i
floristeria, en format dual de l’Institut Salvador Espriu.
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MARIETA CISTELLERA, BALLADES I
CORRANDES AMB AULATRADI
La música tradicional i popular catalana ens acompanyarà de nou
a la Fira amb les ballades i corrandes de la Marieta Cistellera, cançó tradicional i sardana curta del repertori popular català.
L’actuació anirà a càrrec de professors i alumnes d’Aulatradi,
l’Aula de Música Tradicional i Popular de Salt. Hi podreu trobar
la Cercafira de Tres Quartans, els Fidulins de Serinyà, la Sonada
de grallers i timbalers, la Marieta Cistellera glosada, balls i danses amb el ball del cistell i el Cor País Meu.

THE SWING PEAKS SEPTET
The Swing Peaks Septet és un septet de swing creat i pensat
per als balladors de swing més exigents, on tota la musicalitat i
experiència dels seus integrants està posada al servei del ball.
El repertori i estil proposat per aquesta formació, el situaríem
a finals dels anys 30 on l’activitat del swing es separava de les
grans big bands i s’acostava als petits, però energètics, combos,
que fan fer que el swing arribés i es ballés a qualsevol lloc. Els
arranjaments i so de The Swing Peaks Septet són una barreja
d’explosius solos versionant clàssics com Ella Fitzgerald, Duke
Ellington, Sarah Vaughan, Billie Holiday, Zoot Sims, Clark Terry o
Herb Ellis. Els integrants del grup són:
- Anna Fonalleras: veu - Adrià Bauzó: saxo - Pablo Martín:
trombó - Pau Sánchez: piano - Jaume Fulcarà: guitarra - Pere
Martínez: contrabaix - Enric Canada: bateria
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Recinte Firal

Restaurants

Aparadors
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2a EDICIÓ DEL CONCURS D’APARADORS
DE LA FIRA INTERNACIONAL DEL CISTELL
No us perdeu els aparadors inspirats en la Fira del Cistell que els
comerços de Salt realitzen durant la setmana! Decoracions de tot
tipus molt originals!
1. Punt de Blat · c/ Major, 163 Local B-8
2. Edutic · c/ Major, 127
3. Unidental · c/ Major, 113
4. Auria Boutique · c/ Major, 11 bxs 2
5. La Caseta de Cosir · c/ Major, 55
6. Pastisseria Margenat · c/ Abat Oliba, 10
7. Merceria i Teixits Jasmina · Passeig Països Catalans, 22-24
8. Farmàcia Ordis · Passeig Països Catalans, 65
9. Kids&Us · c/ Francesc Macià, 61
10. Estètica Llamas · c/ Francesc Macià, 49
11. Llenceria Dohe · c/ Roca del Pech, 91
12. Estampacions Escorsó · c/ Doctor Ferran, 31
13. Confeccions Anna · c/ Francesc Macià, 59
14. Farmàcia Plaça dels Peixos · c/ Esteve Vila, 7
15. Foraplagues · Plaça de la Vila, 24 bxs 3
16. Persianes Salt · c/ Major, 296
17. Mickey Montse · c/ Manuel de Falla, 44
18. Espai Salut · c/ Sant Dionís, 45
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SETMANA GASTRONÒMICA
Gaudiu dels plats de tardor que diversos restaurants del municipi ofereixen durant la setmana prèvia a la Fira per celebrar el 20è aniversari!
1. Restaurant Nupi (obert tots els dies) · c/ Major, 152
Llom rostit amb puré de moniato i salsa de ceps
2. Can Ricard (dilluns tarda tancat) · c/ Major, 120
Arròs caldós de tardor
3. Tastifí Cuinats (dilluns tancat) · c/ Major, 145
Plat d’autor de la Fira del cistell
4. Restaurant Glacé (dilluns tancat) · Plaça Catalunya, 3
Plat àrab de tardor
5. La Moreneta (obert tots els dies) · c/ La Moreneta, 47
Pollastre amb castanyes
6. El Petit Racó (dilluns tancat) · Plaça de la Vila, 12
Crema de carbassa i castanyes amb xips de moniato (dins menú)
7. Restaurant Muriel (dimarts tancat) · c/ Llarg, 34-36
Bacallà amb crema de castanyes
8. Can Serrallonga (diumenge tancat) · c/ Major, 194
Crema de carbassa de l’horta
9. Bar Restaurant Olivet (obert tots els dies) · c/ Manuel de Falla, 38
Amanida tèbia d’espinacs
* Aquests plats poden oferir-se com a plat de la carta o bé formar part d’un
menú. El seu preu variarà en funció de cada establiment.
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PROGRAMA D’ACTES
DIVENDRES 6 D’OCTUBRE:
de 18.00 a 21.00 h

(Jornada tècnica al Centre de Recursos de la Gent Gran)
18.00 h Inauguració de l’exposició i conferències del país
convidat: França
· “La cistelleria francesa. Riquesa i diversitat”
A càrrec de Philippe Chastenet
· “Història i mecanització de la cultura del vímet”
A càrrec de Séverine i Patrick Boyer

DISSABTE 7 D’OCTUBRE:
de 10.00 a 20.30 h

11.30 h Inauguració de la Fira
Parlaments i visita guiada als artesans
12.00 h Demostracions de tècniques i metodologies de la cistelleria francesa a càrrec de Valérie Lavaure (tècnica en plein i
d’anse renforcée) i Corentin Laval (tècnica périgourdin).
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13.00 h Petita fira de degustació a càrrec de Les Cuineres de Salt
al pedró de l’església.
16.00 h Inici de la construcció de la peça gegant, anomenada
bügelkiepe (motxilla amb forma de cistell i arcs laterals) a càrrec de l’artesà cisteller alemany Hansgert Butterweck, al pati de
Mas Llorens.
17.00 h Taller familiar “Les cabanes de vímet”, a càrrec de l’Escola de Cistelleria al recinte firal.
17.15 h Demostracions de tècniques i metodologies de la cistelleria francesa a càrrec de Karen Gossart (tècnica à jour) i Laurent Ansart (Tècnica en plein)
17.30 h Entrega dels premis del 8è Certamen Internacional de
Cistelleria Roser Albó (CICRA), al recinte firal.
18.00 h Cercavila de gegants i cavallets i representació de la llegenda del llac de Salt a càrrec dels Amics dels Gegants de Salt i
l’associació de ball Kinbédeball. Inici a la plaça dels Peixos.
19.00 h Concert Marieta Cistellera, cançons, ballades i corrandes a càrrec d’AulaTradi. Presentació del curs 17-18 de l’Aula de
Música Tradicional i Popular. Cercavila, cançons i ball participatiu per a petits i grans.
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22.00 h Concert de jazz swing per a tots els públics, a càrrec de
The Swing Peaks Septet, al pati de Cal Mut.

DIUMENGE 8 D’OCTUBRE
de 10.00 a 20.00 h

10.30 h Taller familiar “Les cabanes de vímet”, a càrrec de l’Escola de Cistelleria al recinte firal.
11.00 h Demostracions de tècniques i metodologies de la cistelleria francesa a càrrec de Roger Chinaud (tècnica châtaignier )
17.00 h Actuació cercavila a càrrec de la Coral Cor País Meu (música
tradicional dels països catalans i de la mediterrània.
Director: Sr. Ramón Manent
17.30 h Demostracions de tècniques i metodologies de la cistelleria
francesa a càrrec d’ André Chapuis (tècnica de vannerie fine)
18.00 h Acabament peça gegant, anomenada bügelkiepe (motxilla amb forma de cistell i arcs laterals), a càrrec de l’artesà
alemany Hansgert Butterweck, al pati de Mas Llorens.
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18.30 h XVI Trobada de Corals amb la presència de la Coral
Tribana de Salt, coral Les Veus Alegres de Sant Hilari i la coral
Anselm Viola de Torroella de Montgrí, a l’església de St. Cugat.

I no et perdis la visita al barri vell i als balcons i
patis ornamentats!

www.firadelcistell.cat

EXPOSICIONS
· Exposició de peces participants al 8è Certamen Internacional de
Cistelleria Roser Albó (CICRA), a la sala d’entitats del Mas Llorens.
· Exposició del País Convidat 2017: FRANÇA
«La cistelleria francesa, riquesa i diversitat» i homenatge a Guy
Barbier, al Centre de Recursos de la Gent Gran.
· Exposició Viu, VIMEC, viu! al pati de Cal Mut

