
17GUIASEGRE 
Dilluns, 25 de juny del 2018

■FESTES TRADICIONS

SOCIETAT

Espectacular imatge de la Crèma deth Haro i es Halhes a Les, quan les torxes es fan girar descrivint cercles.

ÁLEX MARTÍNEZ

JOSEP ANGUERA

REDACCIÓ
❘ LLEIDA ❘ Molt especial va ser la 
nit en una desena de localitats 
del Pirineu amb les falles, que 
van deixar estampes de postal 
amb el descens dels fallaires per 
les muntanyes. Dissabte a la nit 
es va celebrar aquesta tradició 
a Boí, Casós, el Pont de Suert, 
Vilaller, Isil, Alins, Arties i Les. 
Unes festes que barregen tra-
dició, cultura, danses i música 
i que cada any guanyen més 
adeptes i són seguides per més 
turistes, que omplen pràctica-
ment la totalitat de places ho-
teleres, càmpings, apartaments 
i cases rurals. A la Val d’Aran, 
concretament a Les, va tenir lloc 
la Crèma deth Haro i es Halhes 
en el marc de la festa major. La 
celebració va començar amb la 
benedicció i encesa de l’haro 
(un tronc d’avet d’entre 10 i 12 
metres d’altura). 

Més falles
Va ser aleshores quan les Hal-

hes, una espècie de torxes fabri-
cades amb escorça de cirerer, es 
van fer girar descrivint cercles i 

Foc purificador amb  
les falles al Pirineu
Una festa que cada any guanya més adeptes i atreu més 
turistes || Crèma deth Haro i es Halhes a Les, a Aran

Descens dels fallaires a Alins.

Moltes persones van seguir la festa a Isil.

JOAN LLIMIÑANA

simulant la lluita per purificar 
i cremar els mals esperits. La 
cerimònia va finalitzar amb un 
ball al voltant de l’haro encès, 
mentre a la plaça se serveix el 
Vin Caud, vi calent amb sucre, 
rom i fruita que es pren amb la 
tradicional coca de Sant Joan. 
Les falles continuaran el cap de 
setmana vinent. 

Serà el cas de Barruera i Va-
lència d’Àneu (30 de juny), des-
prés que el cap de setmana del 
16 i 17 de juny Senet, Durro i la 
Pobla de Segur obrissin la tem-
porada. Així mateix, acolliran 
la festa del foc Erill la Vall (6 de 
juliol), Alós d’Isil (7 de juliol), 
Taüll (13 de juliol) i Llesp (21 
de juliol).
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