
 
0 

 

 

DOSSIER DE PREMSA 



 
1 

 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Imatge de portada: cartell de l’exposició. La imatge correspon a la Baixada de falles al 
municipi d’Alins, al Pallars Sobira. Foto: Ajuntament d’Alins 
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DES D’ANTIC, AL PIRINEU, COINCIDINT AMB EL 
 SOLSTICI D’ESTIU, ÉS TRADICIÓ FER CÒRRER  

LES FALLES, ELS HAROS I ELS BRANDONS  
EN AGRAÏMENT PER LES COLLITES REBUDES  

I PER ESPANTAR ELS MALS ESPERITS 
 

L’1 DE DESEMBRE DE 2015, 
LA UNESCO HA DECLARAT AQUESTA TRADICIÓ  

PATRIMONI CULTURAL IMMATERIAL DE LA HUMANITAT 
 

L’EXPOSICIÓ FESTES DEL FOC ALS PIRINEUS  
RECULL AQUESTA TRADICIÓ ANCESTRAL... 

  



 
3 

 

 
 
 
  



 
4 

 

Els àmbits de l’exposició 

 
 

PATRIMONI VIU I ANCESTRAL 
 
Les Festes del Foc als Pirineus es coneixen des d’antic i s’han mantingut vives 
com a esdeveniment local. Els pobles les han celebrades al llarg dels segles, 
sense gaire consciència que compartien similituds amb les d’altres indrets 
força allunyats, a banda i banda dels Pirineus. Les festes signifiquen el 
manteniment de la tradició, arrelada a la comunitat i perpetuada gairebé per 
mitjà del compromís de cada família. Sobrevivint al despoblament que han 
sofert molts pobles pirinencs i a les constants influències de la modernitat, han 
mantingut en uns casos i recuperat en d’altres la tradició del foc solsticial, amb 
el convenciment que forma part de la seva identitat. 
 

 
 
 
ELS PIRINEUS: NATURA I GENT AMB CARÀCTER 
 
Els Pirineus són un trencaclosques de petites valls i grans cims, clivellat de multitud 
de poblets, propers geogràficament però allunyats per una orografia difícil. La 
distància i la dificultat de les comunicacions entre si no ha impedit la interrelació i 
l’intercanvi de coneixements que els fan membres d’una mateixa comunitat pirinenca. 
No només comparteixen costums i formes de vida, sinó que també tenen les mateixes 
tradicions, enriquides amb molts matisos i amb una gran varietat de solucions 
enginyoses aplicades a cada indret. 
 

 

PIRINEUS, MUNTANYES SAGRADES 
 
Els Pirineus són muntanyes mitològiques, bressol de llegendes i tradicions 
fermament arrelades als pobles i al sentiment de la seva gent. De totes les 
celebracions cícliques d’arrels mil·lenàries, destaquen les Festes del Foc, 
hereves de les antigues celebracions de culte al Sol, i que més tard van ser 
cristianitzades sota l’advocació de sant Joan Baptista o de sant Joan 
Evangelista. Tanmateix, aquesta cristianització no va esborrar de l’inconscient 
col·lectiu les antigues motivacions que movien els seus avantpassats a 
celebrar les festes precristianes en honor al Sol. Aquestes són les festes que 
s’han conservat en essència, tot i que pràcticament han perdut la seva 
motivació religiosa; han sabut perviure adaptant-se als temps actuals, amb 
sentit comunitari i socialitzador. 
 
Malgrat que la modernitat ha diluït les antigues creences –que es mantenen 
subjacents tot i que es dubti de la seva veracitat- encara hi ha qui s’enduu una 
teia carbonitzada o cendra de la foguera solsticial per protegir la llar, els 
corrals i els horts. Les fogueres, les falles i el fum, amb la seva atmosfera 
atàvica, es creia que foragitaven els mals esperits. A Montanui, per exemple, 
es creia que espantaven les bruixes i les encantades. Els focs solsticials es 
feien per donar gràcies als déus antics per les collites. Són rituals màgics 
propiciatoris de la fertilitat e honor al Sol, llum i escalf de la comunitat. 
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Aquestes creences potser avui no van més enllà de l’anècdota, però formen 
part del patrimoni dels habitants dels Pirineus. Sigui cercant de forma 
inconscient la bonaventura i la protecció del Sol, sigui senzillament per 
mantenir vives les tradicions dels seus avantpassats, cada any els habitants 
dels Pirineus es conjuren novament per celebrar la festa del solstici. Cada any 
repeteixen aquesta festa iniciàtica i captivadora en la qual el foc és el centre 
de la tradició. 
 

 
L’element aglutinador és el foc, que crema en un ritu festiu de sacrifici de la natura 
com a reafirmació de la comunitat. Els materials que s’utilitzen són extrets del bosc. 
Les falles, els haros i els brandons s’elaboren amb les tècniques més diverses perquè 
la combustió i la durada siguin les més adients. Els veïns de cada població, gelosos 
de les seves tradicions, estan orgullosos de les particularitats de les seves falles i de 
la manera de celebrar la festa, però al mateix temps sotgen amb admiració les dels 
altres pobles. 
 
La festa esdevé una manifestació cultural de cada comunitat, en perfecta harmonia 
amb la natura. Els rituals expressen els valors identitaris dels pobles en la nit més 
màgica, el moment culminant del cicle solar. La festa és un cant en honor al Sol, un 
sol que, convertit en el foc de les falles, els haros i els brandons, il·lumina la nit del 
solstici fins que reneix amb el nou dia. 
 

LA MATEIXA FESTA EN DIVERSES LLENGÜES 
 
Les falles s’expressen amb múltiples llengües: en català, en castellà, en francès, en 
occità i patuès, mostren una gran riquesa lingüística i un vocabulari propi. Els mots 
més comuns i essencials són falla i faro. Falla significa “torxa, material combustible 
per a encesa” i el mot faro, equivalent a far o faró, és un senyal de llum visible de 
lluny; l’expressió brandon, utilitzada al vessant francès, significa “teia” o “torxa”. 
D’altra banda, les variants lingüístiques de cada lloc tenen una arrel comuna i en 
funció de cada festa hi ha expressions concretes: cremada o crema, baixada, córrer, 
shasclar (asclar o estellar), quilha (plantada) i biga.  
 
Com s’anomena la festa a cada lloc, segons es va fer constar a la candidatura a 
Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat: 
 

La Cremada de Falles (Andorra) 
Les Falles d’Isil, de Saünc o de Bonansa 
Baixada de Falles (Vilaller, Montanui, Aneto, Castanesa, Senet, Alins) 
Córrer les Falles (Erill la Vall, Boí, Barruera, Durro, Taüll, el Pont de Suert, 
Casós, Llesp) 
Corré las Fallas (les Paüls) 
Festa de la Falleta (San Juan de Plan) 
Las Fallas (Bonansa) 
Le Brandon de la Saint-Jean (et de la Saint-Pierre) (Luchon) 
Eth Halhar (Saint-Aventin) 
Crema deth Taro (Arties) 
Shasclada deth Haro (Les) 
Crema deth Haro e des Halhes (Les) 
Quilha deth Haro (Les) 
La Biga (Senet) 
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La Fia-faia (Bagà i Sant Julià de Cerdanyola) 
Falles de la Verge de la Ribera (la Pobla de Segur) 
 
Les festes del foc del solstici d’estiu als Pirineus (català) 
Las fiestas del fuego del solsticio de verano en los Pirineos (espanyol) 
Les fêtes du feu du solstice d’été dans les Pyrénées (francès) 
Es hèstes deth huec deth solstici d’estiu enes Pirenèus (aranès) 
Brandon, Eth Halhar, Eth Haro, Eth Hart, Era Halha (occità) 
Les fiestes del foc del solstisio d’estiu als Pirinèus (patuès) 

 
EL TRONC QUE ES FA TEIA 
 
La festa té un preludi necessari, que és la preparació de les falles. Etimològicament la 
paraula falla prové del mot llatí facula, que vol dir “torxa”, és a dir, un estri que es pot 
encendre i pot il·luminar, encara que s’aplica a tota mena d’estris i material preparat 
per ser cremat. Els fars, faros, haros, taros o harts deriven del mot grec pharos. Un 
parell de mesos abans del solstici ja es tallen els troncs i comença la tasca de 
confecció de les falles, que varia segons la tipologia de cada lloc. A la vall d’Àneu, es 
fan amb troncs sencers de pi, pelats, asclats i ataconats, que s’estaran drets a la 
intempèrie fins al dia de la festa per tal que l’aire circuli per les escletxes i les assequi, 
cosa que en facilita la combustió. Es treballen de la mateixa manera que el faro, la 
falla major, l’haro i el brandon, si bé aquests estan més clivellats de falques per les 
seves grans dimensions. 
 
Les falles de la Ribagorça són de dos tipus. Hi ha les anomenades rantiners, fetes 
amb troncs d’una sola peça, rebaixats fins a convertir-se en un mànec prim però amb 
el capçal sencer, esberlat amb tascons. Les altres, les més comunes, es fan amb 
trossos de teia treta del cor del pi fixats a una vara de freixe o avellaner amb claus i 
filferro. Se’n fan amb teia de pi negre i amb teia de pi roig. Les de Vilaller són molt 
singulars perquè es fan amb tres peces triangulars de fusta unides en forma 
piramidal i plenes de teies a l’interior. 
 
Les falles fetes per voleiar, com les de la Vall d’Aran i les d’Andorra, s’elaboren amb 
escorça de bedoll, assecada i preparada amb plecs que es fixen a una cadena o 
filferro. Les de Saünc, que també es fan voleiar, estan fetes també amb la pela de 
bedoll plegada, però en aquest cas fixades a una vara d’avellaner. Les faies del 
Berguedà es confeccionen amb una herba anomenada faiera, trenada en forma de 
columna i lligada. La diferència entre les falles de Bagà i Sant Julià de Cerdanyola és 
que les primeres es fan només amb herba i les segones es munten a l’entorn d’un 
mànec. 
 
 
EL TRONC DE FOC QUE FECUNDA LA TERRA 
 
L’haro, el taro, el brandon, la falla gran, la biga, són alguns dels noms en les diferents 
llengües i dialectes que rep aquest mai, l’arbre que presideix la festa en honor del 
solstici. És el que la comunitat va a buscar al bosc i es porta al poble. Després cal 
preparar-lo: es pela l’escorça, s’ascla i s’hi atasconen falques que obrin bé la fusta. 
 
A les terres de Luchon, el brandon, un cop asclat i plantat, es cobreix de palla, cosa 
que li dóna l’aspecte singular que també tenen alguns brandons a les festes del 
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territori de Comminges. A la vall d’Àneu, la falla gran és un tronc amb falques que 
mantenen oberta l’esberla. A Senet de Barravés, la biga és un pi sencer, pelat, que 
conserva la tofa de branques del capdamunt. A la Ribagorça i el Sobrarb aragonesos 
es preparen dos faros, un a la plaça del poble on arribaran i l’altre al cim homònim 
d’on baixaran. L’haro de Les es planta per Sant Pere i resta plantat fins al Sant Joan 
següent. S’aixeca entre tota la gent del poble i es fixa a terra abans d’enfilar-s’hi per 
coronar-lo amb flors portades per les darreres parelles casades. 
 
A Arties, el taro està plantat als afores i, un cop encès, s’aterra, es lliga i s’arrossega 
per tot el poble, per tal que la gent salti travessant el foc. Molts brandons, així com 
l’haro de Les, són coronats amb flors i amb una creu, mentre que a Arties hi ha una 
làmina amb la imatge de sant Joan, que no sobreviu a la combustió inicial. El faro de 
Durro, plantat al pla davant de l’ermita de Sant Quirc, està format per sis o set pins en 
forma piramidal ben visible des del poble. El faro tant es refereix on comença el 
descens com al tronc que s’alça al mig del poble i esdevé un senyal lluminós enmig 
de la nit. És l’arbre còsmic que es replanta al bell mig de la comunitat i floreix en 
flames la nit de la festa del foc. 
 
 
ELS PROTAGONISTES DE LA FESTA 
 
Els actors principals de les festes del foc als Pirineus són indiscutiblement els 
fallaires. Existeixen, però, uns papers destacats amb en rituals concrets de la festa o 
la seva preparació. En algunes poblacions es disposa de l’ajuntament per preparar 
brandons, com a Luchon, on l’alcalde, amb el capellà, és qui l’encén. A la major part 
de pobles són els mateixos veïns els qui s’ocupen de preparar les falles, el faro i 
l’haro. A Arties, l’alcalde és qui apaga el taro davant de casa seva, fins on l’arrossega 
la gent.  
 
Hi ha indrets on és el capellà el que encén l’haro com a Les, mentre que a Saünc i Boí 
és el fadrí major, el darrer casat del poble. El fadrí major de Boí també guia el 
descens de les falles enceses fins al poble. A Andorra la Vella, cada any s’escull el 
fallaire major, home o dona, que mena el seguici de fallaires. També escullen el 
fallaire menor, responsable dels menors de 16 anys. La participació d’associacions 
locals és indispensable a molts llocs, com els corbilhuèrs a Les, encarregats de les 
danses, o la Compagnie de Guides à Cheval, que homenatja el brandon amb els 
espetecs dels seus fuets. Les pubilles, les noies solteres, reben els fallaires a Isil i a la 
Pobla de Segur amb els obsequis rituals: un pomet de flors, coca i moscatell. Són les 
amfitriones que reben els herois que han baixat el foc de la muntanya.  
 
Finalment, cal fer esment dels fallaires més experimentats, reconeguts i acceptats pel 
grup, que, són essencials per a la preparació i el desenvolupament de la festa. A San 
Juan de Plan, el qui assumeix el paper dirigent és el mayordomo o la mayordoma. En 
general a les festes catalanes a aquest personatge se l’anomena cap de colla. 
 

 
ELS TRES TEMPS DE LA FESTA DEL FOC 
 
El primer temps és l’atàvic, un temps reculat i gens documentat, però que entronca 
amb el culte al Sol. És el temps que esdevé intemporal i secular; quan, la comunitat 
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manté la mateixa festa i la mateixa forma de celebrar-la amb el convenciment que el 
poble necessita conservar la tradició per mantenir els valors comuns. 
 
El segon temps és el del calendari, les dates de celebració de la festa. La festa 
comença aproximadament un mes abans de Sant Joan, quan a cada poble preparen 
les falles. La majoria de pobles celebren les festes del foc el 23 de juny, la nit de Sant 
Joan, tot i que hi ha poblacions que les celebren d’altres dies, però sempre a l’entorn 
del solstici d’estiu. Mereixen un esment apart les dues úniques festes que queden del 
solstici d’hivern, que se celebren la nit de Nadal, el 24 de desembre. La Fia-faia, que 
només se celebra a Bagà i a Sant Julià de Cerdanyola. La festa és pràcticament la 
mateixa que les del solstici d’estiu, si bé té lloc molt més d’hora perquè a l’hivern es fa 
fosc molt més aviat. 
 
El tercer temps és el temps de la vida, de cada vida, de la dels avantpassats a qui 
s’honora portant les falles fins al cementiri. Cada fallaire té el seu moment  
Protagonista en cada etapa de la vida. És el temps que va des que de nen porta la 
primera falla, passant per tota l’etapa de fallaire. Un altre moment emblemàtic és 
quan un jove baixa la falla per primer cop, és l’entrada5 al grup selecte dels que 
porten el Sol convertit en foc fins al poble. 
 
 

 

EL FOC SIMBÒLIC 
 
El solstici és el canvi d’any, tant el d’estiu, que correspon a Sant Joan, com el 
d’hivern, que correspon a nadal; en els dos casos l’any muda de clima i el 
cicle natural fa un tomb. És el moment de demanar i propiciar l’abundància 
per a l’etapa que comença. El nou cicle estarà regit pel sol, divinitat 
perfectament cristianitzada en la nostra cultura, però que conserva vives les 
arrels precristianes. El Sol com a divinitat és llum i escalf, és el foc familiar de 
la llar i també és la foguera comunitària a la plaça quan es fa festa. 
 
El foc dedicat al sol és un foc sagrat, com ho són les flames votives que 
cremen als santuaris, indrets venerats i tel·lúrics. Els Pirineus són muntanyes 
tel·lúriques per naturalesa i són també un santuari per si mateixes, amb la 
presència permanent i canviant del Sol que regeix la natura. Les festes de foc 
acompleixen una funció màgica per a la comunitat, per mitjà del foc il·luminen 
la nit del solstici i uneixen els dos dies de la divinitat. Les fogueres, els haros i 
els brandons s’encenen amb els darrers raigs de llum de la vigília i trenquen la 
nit amb el foc solar, que comparteixen amb tota la comunitat. 
 
Per als portadors del foc, el descens fins al poble és un viatge iniciàtic, un 
camí de foscor custodiant el símbol preciós del Sol per portar-lo al poble. Per 
als qui esperen és l’emoció de contemplar la corrua de cuques fogueres que 
vénen del no-res, d’enmig de la foscor. És el foc del cel o del Sol, que baixa a 
la Terra, una versió moderna del mite de Prometeu. La falla major, faro, haro o 
brandon és la flama simbòlica i gegant, plantada al cor de la comunitat, a 
l’entorn de la que es viu la festa, compartint es danses i els jocs, afermant la 
voluntat col·lectiva de ser. 
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EL FOC QUE CAMINA 
 
Arriba la nit màgica en què el foc baixa caminant de dalt de la muntanya fins al mig 
del poble. Els fallaires, reunits al punt de partida, encenen una foguera o el faro que 
tenen preparat, esperant que domini la foscor de la nit per encendre les falles i iniciar 
el descens. Cada participant, amb seva falla encesa, s’afegeix a la corrua guiada pel 
cap de colla, que formarà un riu de foc enmig de la foscor. En general els trajectes 
són per camins, si bé hi ha descensos més difícils com el d’Isil, que es fa per un 
pendís molt irregular i vertical. Allí és on a més de les falles que porten els fallaires a 
coll, se n’estimben unes quantes pendent avall, que van tombant amb un esclat de 
guspires cada vegada que topen i retopen. 
 
L’itinerari sol durar entre vint minuts i tres quarts d’hora depenent de cada lloc. A 
vegades el camí porta la serp de foc a adoptar formes concretes, com a Durro, on fan 
l’anomenada “s” de Sant Quirc. Sentir el crepitar del foc prop del clatell, el pes de la 
falla present a l’espatlla i el fum que impregna l’ambient alimenta la consciència de 
repetir un ritual ancestral. Antigament, baixar les falles tenia un sentit iniciàtic que 
investia el fallaire de tot un prestigi davant la comunitat. Per a l’adolescent, el primer 
cop que baixava la falla era, i encara és, un ritu de pas que significa l’entrada al món 
dels adults, la prova de maduresa. El fallaire és qui pren el foc de la foguera del faro i, 
carregant-lo a coll, el porta a la plaça del poble; és l’heroi que va a buscar a la 
muntanya el sol que es pon i, malgrat la dificultat del descens, el torna a la comunitat. 
 
La festa també està preparada perquè hi participi tothom. Els infants que volen 
iniciar-se en la festa i la gent que no està en condicions de fer el camí des del faro, 
però que hi vol participar, s’esperen en un indret a prop del poble i, quan passen els 
fallaires, s’incorporen al seguici de foc amb la seva falla.  
 
 
RITUALS I JOCS AMB FOC 
 
L’arribada de les falles al poble és tot un ritual que té variacions segons cada lloc. A 
molts indrets de la Ribagorça les falles es porten corrent, en especial en el moment 
d’entrar i travessar el poble, fins que a la plaça les llencen per alimentar la foguera 
comunitària. També hi ha pobles on els fallaires van fins al cementiri i amb la punta de 
la falla encesa fan un senyal de sutge al portal, un costum atàvic d’homenatge als 
avantpassats. A d’altres llocs donen tres o set voltes a l’entorn de l’església o de la 
plaça, i també hi ha els que ronden per tot el nucli abans d’acabar llençant la falla a la 
foguera, que amb l’increment de combustible esdevé impressionant. A Arties és el 
taro el que volta pels carrers i mentre el porten encès, arrossegat per mitjà de cordes, 
la gent el va saltant entre les flames.  
 
A les poblacions de Les, Saünc i Andorra la Vella, fan voleiar les falles enceses, tot 
dibuixant cercles de foc que trenquen la negror de la nit. Els fallaires, sense deixar de 
fer voleiar la falla, fan tot un espectacle de foc, assajant variacions i moviments. A 
Bagà, a la plaça porxada, els portadors branden les faies fent caure les brases a terra 
i juguen a intercanviar-se-les tot llençant-les pels aires. A tot arreu, en un moment o 
altre de la festa, és comú saltar per damunt de les fogueres quan l’alçada de les 
flames ho permet. 
 
Els moments de joc amb el foc són el parèntesi entre la mística del descens amb la 
falla a coll i la revetlla que seguirà tota la nit, en la qual els fallaires ja seran un més de 
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la comunitat. Els jocs amb el foc són moments de catarsi col·lectiva, un foc que és 
compartit entre els que l’han portat de la muntanya i la gent del poble que el rep. El 
foc és el nexe d’unió, la comunió identitària entre els veïns i els forasters que 
assisteixen a la festa. 
 
 
LA REVETLLA: MÚSICA I DANSA 
 
Les falles han alimentat la foguera que crema a la plaça i ha arribat el moment de 
donar pas a la música i a les danses tradicionals. A Les, els membres de l’associació 
Es Corbulièrs ballen a l’entorn de l’haro les danses pròpies de la Vall d’Aran: es 
aubades, es tricotèr i es balh-plan. L’Esbart Dansaire d’Andorra la Vella, a més de 
treballar per mantenir les danses típiques, ha tingut un paper molt destacat en la 
revitalització de la festa de les falles. La Fanfare Luchonnaise és l’encarregada a 
Bagnères-de-Luchon de posar música als balls que executen els grups dansaires del 
Luishonés. Quan de les faies ja només resten petites fogueres a terra, a Bagà i a Sant 
Julià de Cerdanyola, tots els assistents s’ajunten en la Dansa de la Fia-faia. A Isil, la 
Marxa dels Fallaires sona amb l’arribada de les falles, la mateixa melodia que 
després ballaran els fallaires a la plaça, seguida del ball pla, el ball de bastons i la 
bolangera, que són ballats per tothom. També a la Pobla de Segur reben les falles 
amb els acords de la tonada tradicional i després d’anar a fer l’ofrena de flors a la 
Verge de Ribera, tornen a la plaça, on tothom s’afegeix a ballar la sardana de la festa. 
 
Així, es fomenta el manteniment del patrimoni musical i coreogràfic, que amb 
lleugeres variacions s’ha conservat des de temps enrere i se segueix ballant. La festa 
continua arreu amb la música d’orquestra, que farà curta la nit de la revetlla. Amb 
l’eufòria d’haver acomplert el ritual del foc i de les danses tradicionals continua la 
celebració amb el ball i la gresca, que tenen una funció terapèutica per a la 
comunitat. Les falles són troncs de la terra, el foc és Sol i la dansa és gent, i tots 
plegats formen part indestriable de la celebració solsticial.  
 
 
TESTIMONI D’ABANS 
 

1886 – Poema Canigó, de Mn. Jacint Verdaguer 
“Del bosc de Canigó són los fallaires 
que dansen, fent coetejar pels aires 

ses trenta enceses falles com trenta serps de foc 
en sardana fantàstica voltegen 

i de mà en mà tirades espurnegen” 
 

1902 – Diari La Veu de Catalunya, 10 de juliol 
Crònica de la vall d’Àneu, Isil 

“...y armats amb la corresponent falla, devallaren la pendent ofereint una 
vista del tot agradabla, ovirar entre las ombras de la nit y’l cel asserenat 

aquella munió d’intensas llums...” 
 

1906 – Llibre Era Val d’Aran, de Juli Soler i Santaló 
“...e se cale eth huec. Lèu demore estropat peth hum e es alhames, que formen 

un vedent plumalh, e ath madeish temps tota era mainadèra l’entornegen, 
en tot hèr un rondèu e portant enes mans es halhes o heishets...” 

 
1911 – Muntanyes blanques, de Juli Vallmitjana 
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L’acció se situa a la vall de Boí i a l’anotació de l’escena final del guió teatral 
es parla sobre el ball de la teia: 

“...sonen els violins, tocant la tonada del ball, es veu l’esplendor de la teia 
que porta l’hereu Amat davant de tots. Els altres l’un darrera l’altre com un 

cuc monstre...” 
 

1912 – Llibret La fête du feu, d’Émile Corra 
“La fête des Brandons, veritable course aux flambeaux...” “La fête de la 

Saint-Jean, au solstice d’été, où on allumait, sur la place publique des villes 
et des villages, des feux de joie...” 

 
1926 – Diari La Vanguardia, Valeri Serra i Boldú, 23 de juny 

Referit al Pont de Suert: “...encienden su falla en la hoguera y gritando salen 
disparados hacia el pueblo en animada y fantástica hilera que va serpenteando...” 

 
1949 – Llibre El Pirineo español, de Ramon Violant i Simorra 

Relatiu a San Juan de Plan: “...encienden cada uno una su falla, o tea grande 
y van bajando del monte alineados en fila de uno...” 

Relatiu a les Paüls: “...echaban a correr sierra abajo, llevando la falla en la 
mano como si fuera una antorcha...” 
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Crèdits de l'exposició 

 
Organització 
Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya 
 
Comissariat 
Jan Grau 
 
Coordinació 
Antoni Serés 
 
Disseny i muntatge 
Clarà-Partís 
 
Fotografies 
Ajuntaments i fallaires d’Alins, Andorra la Vella, Bagnères-de-Luchon, Bonansa, 
Castanesa, Saünc, Isil, Les, taüll, Paco boges, Pere català Roca, fallaires d’Alins, 
Elisabet giró, Jan Grau, Josep Monge, xavier pedrals, Oriol Riart, Ester Sirat, Andreu 
Soler, Felipe Valladeres. 
 
Traduccions 
Incyta Multilanguage, SL 
 
Agraïments 
Associació Cultural Joan Amades, Santi Busquet, Nacho Dinarés, joan Reguant i Oriol 
Riart. 
 
La candidatura 
 
La candidatura perquè les Festes als Pirineus fossin inscrites en la llista de patrimoni 
Cultural Immaterial de la UNESCO va ser presentada pel govern d’Andorra (Ministeri 
de Cultura), amb el suport dels governs francès (Ministère de la Culture et de la 
Communication) i espanyol (Ministerio de Educación, Cultura y Deporte) i la 
col·laboració de l’Associació Cultural de Municipis i entitats Municipals Fallaires del 
Pirineu. 
 
Per Catalunya, han participat: el Conselh Generau d’Aran i els Consells Comarcals de 
l’Alta Ribagorça, Berguedà, Pallars Jussà i Pallrs Sobirà. Els ajuntaments d’Alins, 
Bagà, el Pont de Suert, la pobla de Segur, Les, Sant Julià de Cerdanyola, Vall de Boí i 
Vilaller. Les EMD d’Arties-garòs, Durro-Saraís, Isil-Alós i Senet. Les entitats Associació 
Cultural Fallaires d’isil, Associació de la faia-faia, Associació Cultural de Fallaires de la 
Pobla de Segur, Es Corbilhuèrs (les), Colha des Halhes (Les), Comisión de Fiestas 
(Arties), Colla de Fallaires del Pont de Suert, Colla de Fallaires de Casós, Associació 
de Veïns de l’Om de Llesp, Comissió de Festes de Vilaller, Comissió de Festes de 
Senet, Associació de Veïns la Cornella (Barruera), Associació Cultural d’Alins, 
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Associació de Veïns Ascoveta (Taüll), Associació de Veïns Erill la Vall i Associació de 
Veïns El Treio (Boí). 
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Museu d’Història de Catalunya   DG de Cultura Popular,  
Pl. de Pau Vila, 3    Associacionisme i Acció Culturals  
08003 Barcelona    Pl. Salvador Seguí (Ed. Filmoteca) 
Tel. 93 225 47 00    08001 Barcelona  
www.mhcat.cat     93 316 27 20 
 
 
Més informació i contacte: 
 

Irene de Pedro Llorente   Comissari de l’exposició: 
932254700 / 658 472 610   Jan Grau  
mhc.premsa@gencat.cat /  607 809 296  
idepedro@gencat.cat   jangraumarti@gmail.com 
 

 
 

 
 
 
 


