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Dossier
Autoria i Creació en la Festa

Un any més, la REVISTA D’ESTUDIS 
FALLERS dedica les seus planes del dos·
sier a donar a conéixer algunes de les 

intervencions plantejades dins les converses 
Les Falles, a la Nau, convocades pel Fòrum de 
Debats de la Universitat de València, la Junta 
Central Fallera i el Gremi d’Artistes Fallers, 
coordinades per l’Associació d’Estudis Fallers, 
amb la intenció d’impulsar un diàleg construc·
tiu amb la participació d’especialistes, profes·
sionals, artistes i fallers, que permeta escoltar 
la pluralitat d’opinions i interessos dels diver·
sos agents socials implicats en la festa fallera.

Enguany les converses Les Falles, a la Nau plan·
tejaren dos taules redones per a abordar la pro·
blemàtica de la propietat intel·lectual i la gestió 
dels drets d’autor dins les Falles, centrant·se en 
dos casos concrets: el monument faller i la crea·
ció literària. Així, es va parlar de com respectar la 
llei en un context basat en l’amateurisme i en un 
alt grau de creativitat i treball intel·lectual. I és 
que és innegable que, en l’actualitat, les Falles 
s’han convertit en una festa moderna, tant des 
del punt de vista de l’organització com de la ges·
tió. Aquella festa que va començar amb l’erecció 
i crema d’uns cadafals efímers s’ha convertit en 
un fenomen complex, d’acord amb la complexi·
tat de la mateixa societat que li dóna sentit.

Eixa situació ha donat lloc a la realització de 
múltiples activitats al llarg de l’any que segui·
xen l’eix central del monument i de la temàtica 
fallera, algunes de les quals han generat, amb 
el pas del temps, una certa professionalitat. 
Així, han anat sorgint tasques especialitzades, 
com ara les que duen a terme guionistes, poe·
tes i il·lustradors, entre d’altres, que cedeixen 

al món faller (amb contraprestació econòmica 
o sense) part del seu treball. ¿Però quin profit 
trauen ells de la seua activitat?

Publicacions basades majoritàriament en la 
reproducció d’esbossos, venda de fotografi·
es i audiovisuals dels monuments, llibrets que 
arrepleguen premis, marxandatge amb logo·
tips i imatges, guions... Tot un seguit de tre·
balls pels quals es cobra una quantitat econò·
mica que a priori no reverteix en l’autor. ¿Però 
hauria de ser així?

¿Com funcionen les falles a l’hora de repro·
duir textos i material gràfic aliens a les seues 
publicacions? ¿Són conscients que haurien de 
tindre, almenys, una autorització expressa de 
l’autor o del propietari dels drets? ¿Arriben 
sempre a assabentar·se els autors que una 
obra seua està sent reproduïda en un llibret 
de falla? ¿Se cita sempre l’autoria? Però, a 
més, mitjans de comunicació escrits o pàgines 
web publiquen esbossos i fotografies en el seu 
espai de negoci. ¿Haurien de pagar per repro·
duir eixes imatges necessàries per a vendre les 
seues publicacions? ¿Es poden reclamar drets 
de reproducció per unes instal·lacions artísti·
ques plantades en l’espai públic?

Com ja s’ha avançat, per contestar totes estes 
qüestions es va reunir una selecta nòmina de 
persones que podien tindre molt a dir. Per 
eixe motiu hem seleccionat algunes de les 
seues intervencions, reformulades en forma 
d’article d’opinió, esperant que al voltant de 
les seues reflexions es genere un debat que 
puga aportar solucions de futur a este tema 
tant candent i polèmic.
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Las Falles i els seus 
creatius

Carlos Ortín
Il·lustrador. Directiu de l’Associació 
Professional d’Il·lustradors Valencians

El 23 de novembre de 2009 es va fer a 
València una molt oportuna taula redo·
na coordinada per l’Associació d’Estudis 

Fallers on es van reunir alguns especialistes en 
diverses àrees: il·lustradors, professors espe·
cialitzats en propietat intel·lectual, artistes 
fallers i periodistes vinculats al món de la festa, 
a més d’un públic heterogeni, amb l’objectiu 
de fer llum sobre el tema dels drets d’autor 
d’autors d’esbossos, artistes i guionistes de 
falles. No faré ací una ressenya del debat, sinó 
que exposaré els plantejaments que em sem·
blen destacables i que poden aclarir els dub·
tes bàsics.

La propietat intel·lectual genera una certa inco·
moditat entre persones o entitats que pensen 
que hauran de pagar per un article que abans 
obtenien gratis; per una cosa que, segons el 
seu parer, no mereix ser remunerat, però que, 
no obstant això, desitgen disfrutar i posseir. Se 
sent molt la pregunta “¿Per què ha de cobrar 
l’artista diverses vegades pel mateix treball?”.

Eixe és un plantejament erroni de base. Ningú 
no cobra res “diverses vegades”. La propietat 
intel·lectual es fonamenta en esta idea: l’artis·
ta o creatiu ha de ser remunerat segons l’ex-
plotació que es faça de la seua obra. I ningú 
no té dret de disposar d’una obra aliena, sense 
permís, per al seu propi benefici. Només això. 
No és tan difícil d’entendre.

Amb la intenció d’aportar la major claredat 
possible, passe a posar unes preguntes (habi·
tuals) sobre la taula. I les seues respostes, per 
descomptat. Totes inscrites dins de la més 
estricta legalitat. No inventem res.

¿A qui se li considera autor?

A tota persona que crea alguna obra literària, 
artística o científica, que s’identifique com a 
autor de l’obra per mitjà de la seua firma. 

¿Qui és el propietari d’una obra artística?

Segons la llei de propietat intel·lectual, el pro·
pietari d’una obra artística és el seu autor pel 
simple fet de la seua creació. I es considera 
una obra totes les creacions originals expres·
sades per qualsevol mitjà o suport, tangible o 
intangible, actualment conegut o que s’inven·
te en el futur. 

¿I què és una creació original artística? 

Doncs les escultures i les obres de pintura, 
dibuix, gravat, litografia i les historietes gràfi·
ques, tebeos o còmics, així com els seus assa·
jos o esbossos, i les altres obres plàstiques, 
siguen o no aplicades.

¿Qui és el propietari de l’esbós d’una falla?

L’autor, és a dir, l’artista i/o el guionista que 
l’han creat i plasmat sobre el paper (o sobre 
la pantalla).

¿Encara que siga la comissió la que paga?

Encara així. L’autor crea un esbós que servisca 
de model per a realitzar una obra tridimensi·
onal (la falla). La comissió paga per això i res 
més. Qualsevol utilització diferent d’eixe fi ha 
de pactar·se a banda. 

Manuel Giménez Monfort, General Pando-Serrano 
Flores (1964). Arxiu de Caridad Pinto
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¿Però de quina utilització parlem?

Doncs de la seua inserció en les publicacions 
falleres, per exemple. També s’ha de pactar 
a banda si es realitza algun tipus d’impressió 
publicitària o de marxandatge, com ara venda 
de pòsters, camisetes, postals, clauers, ninots, 
etcètera.

¿I si només es vol per a emmarcar i decorar 
el casal?

L’original, el suport material o les reproduc·
cions són propietat de l’autor, per la qual 
cosa s’ha de negociar amb ell l’adquisició de 
l’obra.

¿I si l’autor la regala a la comissió?

Doncs val. Està en el seu dret. Però això no 
concedix a la comissió la propietat intel·lectual, 
a la qual l’autor no pot renunciar segons la 
llei. Només concedix la propietat material de 
l’original, amb el qual no pot fer res més que 
penjar·lo o guardar·lo. Legalment seria una 
donació, que també té les seues normes i és 
desgravable. Els artistes fallers, és a dir, els 
autors, haurien d’estar més informats.

Si els esbossos apareixen en publicacions 
comercials o publicitàries, en paper o elec-
tròniques, ¿se li ha de pagar la compensació 

a cada artista?

Això és prou incòmode 
i un problema admi·
nistratiu complex que 
se sol solucionar amb 
l’associació dels artistes 
en alguna entitat que 
gestione eixos drets. 
Tinc entés que el Gremi 

d’Artistes Fallers té un acord amb els autors 
per a este tema i que s’encarrega de la recap·
tació i el repartiment, o si no n’hi ha, de la ges·
tió pactada d’eixos ingressos.

¿És clar, no?

És un tema curiós este dels drets d’autor. Tot 
el món pareix sembla tindre dret d’emetre 
tot tipus d’opinions sobre la propietat intel·
lectual basades únicament en el desconeixe·
ment. Però tem molt que este “desconeixe·
ment” s’utilitza sovint per a embolicar la troca 
i defensar algun tipus d’“interessos creats” pel 
costum.

Les Falles són un esdeveniment molt important 
per a la ciutat de València. La seua originalitat 
i grandiositat impressiona els nostres visitants 
i està dins del sentiment dels habitants. Creen 
unió i polèmica, corrents tradicionals i innova·
dors, com tot allò que viu i que sempre pot 
millorar.

D’altra banda generen beneficis econòmics, 
sentimentals i socials. Per això, pense que 
queda clar que no hem de consentir que se les 
menystinga o se les observe des de planteja·
ments antiquats.

Tal és la seua importància que han creat una 
sèrie de professionals que només es donen 
ací: els artistes fallers i tot el que els envol·
ta. I no és raonable actuar com si les Falles 
foren “economia residual”. Hem de millorar·
ne les estructures, les formes i les maneres. I, 
per descomptat, remunerar segons la llei els 
qui les fan possible. Això és adequat. Això és 
desitjable. Això és just.

Diverses recreacions del quadre La vicaria (Marià Fortuny) per a Peu de la Creu-En Joan de Vila-rasa (1992), de Josep Puche per a Bisbe 
Amigó-Conca (1982) i de Modest González per a Peu de la Creu-En Joan de Vila-rasa (1949)
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Joc i repte de 
les pràctiques 
culturals
Salomé Cuesta

 L’art és un joc entre tots els homes de totes les 
èpoques

Marcel DuchaMp

Per a abordar el concepte de creació i 
autoria en l’àmbit d’unes festes tan par·
ticulars com les Falles, pot resultar útil 

pensar en les connexions i afinitats que manté 
amb altres processos creatius, concretament 
l’escultura i les instal·lacions artístiques; entre 
les característiques compartides més evidents 
és fàcil assenyalar el fet de constituir un esde-
veniment, d’actuar per mitjà de l’apropiació 
de l’espai públic, de generar figures i formes 
que escapen al tedi visual de la imatge repro·
duïda i repetida pels mitjans de comunicació, 
de qüestionar per mitjà de la ironia la realitat 
política, social o cultural del nostre temps. 
Com a pràctica creativa que és, no resta aliena 
al debat obert sobre l’ús de la cultura i la pro·
fessionalització de la pràctica artística. Parlar 
del sector cultural i creatiu, en relació amb 
estos temes, habitualment provoca posicions 
enfrontades.1 No obstant això, el reconeixe·
ment de l’activitat creativa com a activitat 
econòmica productiva és una reivindicació de 
la gran majoria del sector.2 El debat que ací es 
convoca, sobre artistes fallers i drets d’autor, 
participa d’este conflicte i busca, pel fet de ser 
anomenat, trobar solucions.

Un començament prudent seria començar per 
una qüestió genèrica, ineludible en la pràc·
tica artística contemporània, vinculada a les 
transformacions tecnològiques i que, d’alguna 
manera, ens afecta en tots els aspectes de la 

nostra vida: ¿què està passat hui en dia en la 
nostra cultura? Lawrence Lessig, en el seu llibre 
Cultura libre. Cómo los grandes medios usan la 
tecnología y las leyes para encerrar la cultura y 
controlar la creatividad, explica d’una manera 
molt directa està qüestió: “Las formas corrien·
tes en las que individuos normales compartían 
y transformaban su cultura —contando histori·
as, recreando escenas de obras de teatro o de 
la televisión, participando en clubes de fans, 
compartiendo música, grabando cintas—, no 
eran objeto de atención de las leyes.”3

S’imposa en la cultura del nostre temps la 
distinció entre cultura comercial i cultura no 
comercial, que, unida a l’exponencial desen·
volupament dels sistemes tecnològics, pot ser 
percebut per alguns sectors com un perill per 
la desaparició de formats, la transformació 
dels objectes culturals, fins i tot de les activi·
tats i servicis; d’altres temen l’excessiva facili·
tat d’accés, difusió i descàrrega sense control. 
Tots estos aspectes emfatitzen la necessitat 
i urgència de regulació. En conseqüència, 
s’establixen dos posicions ben diferenciades 
entorn de l’ús, distribució i modificació de les 
obres.

1. Tradicionalment, els autors utilitzaven 
el símbol © per a protegir les seues obres 
intel·lectuals: cançons, llibres, obres dra·
màtiques, obres cinematogràfiques i 
audiovisuals, dibuixos, pintures, etc.4 Açò 
significa ‘tots els drets reservats’.

2. En l’actualitat, qualsevol tipus de 
producció creativa (programari de com·
putadores, música, obres d’art...) utilit·
za copyleft. Açò significa ‘alguns drets 
reservats’.

Són molts els autors que paren atenció al 
desenvolupament i implantació d’estes pos·
tures, les conseqüències en la nostra cultura 
plantegen horitzons ben diferenciats: si majo·
ritàriament apostem per la distribució lliure 
(copyleft), la tecnologia permet crear arxius 
de llibres, imatges, pel·lícules i sons en xarxa,5 
promovent noves formes de creativitat (caldria 
distingir ací entre copiar una obra i transfor·
mar·la). Respecte d’això “jugar con la cultu·
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ra enseña en la misma medida en que crea. 
Desarrolla los talentos de una manera distinta, 
y construye una forma de comprensión dife·
rente”.6 Com apunten alguns autors, el desen·
volupament d’una cultura crítica o reflexiva 
necessita la permanent combinació: “El copy·
left se instituye precisamente para que esta 
permanente recombinación, que funda los 
conocimientos y los saberes de una sociedad, 
siga siendo la materia libre (lo que muchos han 
llamado procomún) de ese mismo proceso que 
llamamos cultura”.7

En la pràctica podria entendre’s esta posició 
com una destrucció de la figura de l’autor, 
com una desatenció al treball de l’artista. No 
obstant això, no podem oblidar que la noció 
d’originalitat i creació en les produccions artís·
tiques contemporànies estan més interessades 
a produir sentit a partir d’objectes que formen 
part de la nostra cultura. Nicolas Bourriaud ha 
anomenat este tipus de fer art “art de la post·
producció. Per a explicar·lo pren com a exem·
ple la figura del discjòquei:

El trabajo de un DJ consiste en la concep·
ción de un encadenamiento dentro del 
cual las obras se deslicen unas en otras, 
representando al mismo tiempo un pro·
ducto, una herramienta y un soporte. El 
producto no es más que un simple emisor 
para el siguiente productor, y todo artista 
se mueve en lo sucesivo dentro de una 
red de formas contiguas que se encas·
tran hasta el infinito. El producto puede 
servir para hacer una obra, la obra puede 
volver a ser un objeto; se instaura una 
rotación determinada por el uso que se 
hace de las formas.8

L’apropiació, la sobreinterpretació i el repro·
cessament que observem en les formes i figu·
res que apareixen en els monuments fallers, 
molts constituïts entorn d’esdeveniments 
reals, personatges de la vida pública (polítics, 
actors..., que habitualment habiten les pàgines 
i les pantalles dels mitjans de comunicació), 
moments històrics o relats literaris, semblen 
seguir un pla pròxim a la incitació d’utilitzar les 
formes culturals existents en el sentit proposat 
per Bourriaud.

A partir d’este enfocament cultural, ¿com que·
den llavors els drets dels autors? Jurídicament 
es reconeix als autors dos tipus de drets: 
morals i d’explotació. La legislació espanyola 
establix que els drets morals són inalienables 
i irrenunciables; per tant, només faltaria consi·
derar què volem fer amb els drets d’explota·
ció. Ací l’autor de qualsevol creació pot esta·
blir les condicions d’ús de les seues producci·
ons, pot autoritzar la reproducció de la seua 
obra, la transformació, distribució, redifusió 
o comunicació pública seguint les llicències9 
que actualment estan vigents. Sens dubte, són 
molts els qui pensen que els artistes necessi·
ten viure del seu treball i eixe treball només 
està protegit per la presència del símbol del 
copyright. No obstant això:

Las investigaciones de los economistas 
han demostrado que sólo un 10% de los 
artistas se hace con el 90% de los ingresos 
por copyright, y que el otro 90% de los 
artistas tiene que compartir el 10% res·
tante. En otras palabras: para la inmensa 

Ramon Espinosa, L’Antiga de 
Campanar (1989)
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mayoría de los artistas, el copyright sólo 
ofrece unas ventajas financieras mínimas. 
Además, hay otro fenómeno peculiar: la 
mayoría de los artistas han llegado a algún 
tipo de convenio con la industria cultural. 
¡Como si estos dos grupos tuvieran algún 
interés común! Por ejemplo, GEMA, la 
entidad gestora de derechos alemana, 
envía cerca del 70% de los ingresos por 
derechos de reproducción al extranjero, 
principalmente a EE.UU., donde residen 
varios de los mayores conglomerados 
culturales del mundo. En este proceso, al 
artista promedio ni se le ve.10

Com a possibilitat, tenim també Safe 
Creative.11 Es tracta d’un registre digital 
d’obres i drets de propietat intel·lectual; és 
gratuït, global, neutral, i permet registrar una 
còpia d’una obra. En la seua pàgina web, Safe 
Creative aclarix que no és un sistema de lli·
cència de drets, sinó un registre de propietat 
intel·lectual, la qual cosa suposa que ambdós 
iniciatives són distintes i hi afegixen:

Como autor tú decides qué derechos te 
reservas o liberas. Puedes reservar todos 
los derechos, o dejar tu obra con algu·
nos derechos permitidos por medio de 
licencias como Creative Commons, GPL, 
etc. Independientemente de la modali·
dad que determines, tienes que poder 
demostrar que eres el autor, si te encuen·
tras con una situación de plagio, usurpa·
ción o uso indebido de tu obra. Esta es la 
utilidad del registro: una prueba de auto·
ría, y un punto de información público.

El caràcter problemàtic de valorar des d’estos 
enfocaments tant l’activitat artística (els objec·
tes i servicis culturals que produïm) com l’ús 
d’allò que s’ha produït, genera en el nostre 
context potser posicions confuses, visions par·
cials, diverses i imperfectes, que no ens resul·
ten totalment aclaridores, però l’aposta per una 
cultura on la producció artística siga plantejada 
des d’una nova relació col·laborativa (“entre 
tots els hòmens de totes les èpoques”, com 
assenyala Duchamp) contínua formulant pre·
guntes i enfrontant respostes sobre la manera 
de produir i transmetre la nostra cultura.

Como quiera que sea, hablamos de un 
horizonte de disolución que significa un 
profundo desplazamiento, una auténtica 
mutación, en la que se juega una des·
jerarquización radical del campo, una 
homologación de la topología del terri·
torio en el que se despliegan las prácticas 
culturales y productoras de significado, 
las simbólicas y productoras de imagina·
rio colectivo, todas las de representación 
y producción de identidad. Aceptémoslo 
o no, ese horizonte dibuja —para toda 
esa constelación expandida— el desafío 
de nuestro tiempo.12

Notes

1. “No estamos hablando de una moda pasajera, 
nos estamos refiriendo directamente a una 
confrontación abierta entre quienes controlan y 
defienden la industria del ocio, el gran negocio de 
la cultura, y quienes reclaman una revisión urgente 
del sistema imperante y una reformulación de la 
noción de propiedad intelectual en un nuevo 
contexto de cultura libre”, “Los derechos de 
los artistas”, de Daniel G Andújar, publicat en la 
revista Artecontexto, 12 [edició en línia: <http://
www.herramientasdelarte.org/2008/02/18/el·
precio·del·arte/#more·29>] [última consulta: 21 
desembre 2009] 

2. Vegeu el Manual de buenas prácticas 
profesionales en las artes visuales [en línia], 
<http://bonespractiques.aavc.net/es/codi> 
[última consulta: 21 desembre de 2009]. 

3. lessig, L. (2005): Cultura libre. Cómo los grandes 
medios usan la tecnología y las leyes para encerrar 

Màrqueting, Alfredo Ruiz, 
Quart-Palomar (1996)
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la cultura y controlar la creatividad, Santiago de 
Xile, Lom Ediciones [es pot descarregar lliurement 
de la pàgina <http://www.derechosdigitales.org, 
última consulta: 21 desembre 2009].

4. Vegeu documents elaborats per la fundació 
Arte y Derecho sobre drets d’autor (<http://
www.arteyderecho.org>). Les entitats de gestió 
de drets d’autor autoritzades pel Ministeri de 
Cultura són: SGAE (Sociedad General d’Autors 
i Editors), CEDRO (Centre Espanyol de Drets 
Reprogràfic), VEGAP (Visual Entitat de Gestió 
d’Artistes Plàstics), DAMA (Drets d’Autor de 
Mitjans Audiovisuals), AIE (Artistes Intèrprets o 
Executants), AISGE (Artistes Intèrprets, Societat 
de Gestió), AGEDI (Associació de Gestió de 
Drets Intel·lectuals); EGEDA (Entitat de Gestió 
de Drets dels Productores Audiovisuals).

5. Vegeu Internet Archive (<www.archive.
org>). Segons Brewster Kahle, fundador de 
l’organització: “La información online crece 
exponencialmente por lo que Internet Archive 
se convertirá en una historia viva que asegura 
que las futuras generaciones puedan acceder 
y continuar preservando estos importantes 
documentos a lo largo del tiempo.”

6. lessig, Ibíd., p. 52

7. COPY-LEFT. Manual de uso, p. 59 [en línia], 
<http://www.manualcopyleft.net> [última con·
sulta: 3 gener 2010].

8. BourriauD, N. (2004): Post producción. La 
cultura como escenario: modos en que el arte 
reprograma el mundo contemporáneo, Buenos 
Aires, Adriana Hidalgo Editora, p. 45.

9. Vegeu “Se Creativo” [animació sobre les llicències 
Creative Commons],  <http://cyber.law.harvard.
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La qüestió de 
l’autoria en els 
llibrets i altres 
paratextos 
fallers

Jesús Peris Llorca
UVA Hispanic Studies Program / Universitat de 
València / Associació d’Estudis Fallers

El meu paper en la taula redona era refle·
xionar sobre els temes relacionats amb 
l’autoria, específicament en els llibrets 

de falla i en altres paratextos fallers. Perquè la 
resposta a si cal regular aquestes qüestions no 
és immediatament afirmativa.

Els llibrets de falla es plantegen originalment 
com a documents de cultura popular. En 
aquest sentit, l’autor, com en altres paratextos 
que produeix la festa de les Falles, és moltes 
vegades bàsicament col·lectiu. Els articles que 
incloïa, fins i tot en algun cas l’explicació i rela·
ció de la falla, eren obra dels mateixos fallers, 
que col·laboraven així en la festa entesa com a 
projecte col·lectiu. L’obra, a més, es concebia 
com una mena de prologació del monument, o 
com un anuari de consum intern del col·lectiu, 
amb la qual cosa les qüestions legals d’autoria 
semblen una cosa prou aliena. 

Ara bé, aviat els escriptors de les explicacions i 
relacions es configuraren amb els trets de l’au·
tor. Fins i tot, com sabem, hi ha per circums·
tàncies diverses, determinades signatures 
capaces per elles mateixes de facilitar l’accés 
a determinats premis de llibret i, en algun cas, 
fins i tot, això comporta remuneració econòmi·
ca. Estem així davant un primer cas límit, enca·

ra que estem davant d’un autor absolutament 
intern al camp cultural de la festa fallera, i que 
només pot exercir aquests trets dins d’aquest 
camp. Sembla d’alguna manera lògic que es 
continue regint per la seua lògica, encara que 
el seu caràcter autorial pot fer ja aconsellable 
l’adopció de mesures legals per a evitar els 
abusos i el plagi.

Diferent, però, és el cas dels llibrets concebuts 
com a monografies de divulgació, que són 
característics de moltes comissions, a la ciutat 
de València, però especialment en localitats 
com ara Gandia, Xàtiva o Alzira. Aquests lli·
brets es plantegen explícitament transcendir el 
camp. En aquests casos, les signatures que hi 
col·laboren funcionen precisament com a mar·
ques d’aquesta voluntat de transcendència. I 
no es tracta tant del resultat, com del gest.  

Malgrat això, aquests llibrets continuen en la 
immensa majoria dels casos funcionant exac·
tament de la mateixa manera que els llibrets 
tradicionals. És a dir, encara que sol·liciten 
de l’autor com a tal un article, encara que la 
signatura és important com a marca d’esta·
tus cultural de la publicació, en la major part 
dels casos, els llibrets continuen sent, de fet, 
publicacions inexistents legalment, fanzines 
esdevinguts sofisticats gràcies als avantatges 
de les noves tecnologies. És a dir, que en la 
major part dels casos no tenen ni ISBN, com 
a llibres, ni ISSN, com a revistes, butlletins de 
periodicitat anual, ni tan sols dipòsit legal. Les 
publicacions que hi apareixen no són tècnica·
ment publicacions. Legalment són exactament 
igual que fotocòpies, o que els vells i mítics 
fanzines en ciclostil.

És a dir, que com en altres moltes coses, la 
festa de les Falles ha optat per una mica d’in·
definició, de camí del mig que es defineix com 
a doble negació, com un haver deixat de ser 
sense arribar a ser res definitivament. I, és clar, 
en certa mesura cal decidir si es vol optar per 
llibrets com a literatura popular, festiva, que 
d’alguna manera pot tenir la seua força car·
navalesca i subversiva en la seua ubicació al 
marge dels canals lletrats de cultura, o si vol 
optar per obres de molta més ambició, assimi·
lables a monografies de divulgació. Aquesta 
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és la resposta que crec que s’ha de respondre 
primer que res.

Si es decideix per la segona opció, les coses 
han de fer·se bé i fins al final. I si els llibrets 
volen tenir condició de llibres, han de ser·ho 
amb totes les conseqüències. No poden tenir 
com a únic objectiu impressionar el veí o trau·
re dinerets del concurs de la Generalitat. I, 
per tant, han de convertir·se en publicacions 
legals i homologables. I aleshores m’atrevia a 
suggerir l’ISSN com a solució definitiva i esta·
ble, és a dir, la consideració dels llibrets com a 
butlletins anuals d’associacions culturals, que 
és el que d’alguna manera són.

Això, entre altres coses, garantiria determinats 
drets dels autors dels articles. I no em refe·
risc, per descomptat, a les percepcions eco·
nòmiques. Entenc que normalment quan un 
decideix acceptar l’encàrrec d’escriure un arti·
cle per a un llibret (o de fer una col·laboració 
gràfica) ho fa per col·laborar desinteressada·
ment amb la cultura valenciana i en valencià, 
a dignificar·la, o per aprofitar aquest canal 
de comunicació que la falla ens ofereix, i no 
per guanyar diners. Ningú podria viure de col·
laborar en llibrets de falla. I és bo que ningú 
ho pretenga.

Ara bé, hi ha uns altres drets més evanescents, 
però no menys importants. Si els llibrets de 
falla foren publicacions homologables, els arti·
cles publicats estarien més protegits de repro·

duccions abusives, o d’intervencions dels edi·
tors fallers. L’autor podria tindre una mica més 
de control sobre aquests textos, part al cap i a 
la fi de la seua obra. A més, per què no, podri·
en constar com a publicacions de divulgació 
en el seu currículum, la qual cosa, en un món 
com el nostre, creixentment burocratitzat, no 
seria poc benefici.

De tota manera, insistisc que cal plantejar·se 
també si és aquest camí el que es vol seguir. És 
a dir, l’autoria està molt bé, però, com s’esde·
vé amb moltes coses, el que és vertaderament 
important no és l’autoria, sinó el que fas amb 
aquesta. Les falles foren en origen un discurs 
popular, irreverent, independent, incòmode 
per al poder establit. I per això no els calia ni 
autories, ni drets d’autor, ni res de res, sinó 
precisament una posició externa als canals en 
els quals són importants aquestes categories.

Actualment, i mitjançant premis i subvencions, 
les falles continuen estan protegides paternal·
ment pels poders públics. I aquesta protecció 
implica una capacitat de control, però també 
en molts casos una actitud servil i d’adulació 
envers aquests poders dels quals, al capdavall, 
es depén. El resultat, com en altres aspectes 
de la vida pública i cultural valenciana recor·
da prou una mena de neocaciquisme. Tots 
podem recordar en els últims anys monuments 
fallers dedicats pràcticament a servir de vehi·
cle a discursos propagandístics oficials, que en 
algun cas semblaven extrets d’argumentaris 
del Partit Popular. 

Farem tots un mal negoci si consolidem l’au·
toria en els paratextos fallers, alhora que els 
convertim en exercicis buits i florals d’home·
natge i adulació. Si volem ser reconeguts com 
a autors, els qui col·laborem amb les publicaci·
ons falleres el primer que hem de reclamar és 
independència.

En qualsevol cas, en les falles del 2010 en tin·
drem una bona prova de foc. Veurem, si ara 
que el cacic té problemes amb la justícia, les 
falles se’n fan ressò o prefereixen mirar a una 
altra banda o, fins i tot, reproduir els argu·
ments desesperats utilitzats pels qui han sigut 
agafats amb la mà a la caixa.

Manuel Giménez Monfort, Na Jordana (1960). 
Arxiu de Caridad Pinto
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Lletres per a les 
falles: creació 
literària i drets 
d’autor 

Hernán Mir Serrano
Faller

Com és habitual en mi, la invitació de 
l’Associació d’Estudis Fallers per a par·
ticipar en la cinquena edició de les con·

verses Les Falles, a la Nau com a ponent en 
una de les taules, sincerament em va sorpren·
dre, la qual cosa he de dir que em reconforta, 
pel fet de mantindre encara intacta la capaci·
tat de sorpresa. 

De fet, no havien passat ni cinc minuts des del 
moment que havia donat la meua conformitat, 
quan començaren els dubtes i les qüestions 
autoreflexives al voltant de l’interés que podia 
manllevar la meua participació en les conver·
ses.

Em plantejava, de forma persistent, quina 
podia ser la meua aportació al tema que ens 
ocupava, sobretot quan no puc exhibir un 
“títol” oficial o un càrrec de responsabilitat 
sota el meu nom, com han fet, fan i faran, la 
gran majoria dels participants en aquestes 
converses “universitàries”.

Senzillament aquesta era la qüestió i aquesta 
podia ser la meua modesta aportació: el fet 
de ser únicament un faller i de comptar al meu 
“currículum” únicament i exclusivament amb 
la meua experiència acumulada al llarg de 
més de trenta anys en moltes de les parcel·les 
on l’autoria i la creació són essencials per al 
desenvolupament de les activitats pròpies de 
les falles.

Creació i falles

Per tal de parlar de creació literària i dels 
drets d’autor en les falles, cal parlar del mateix 
tarannà de la festa. Des del seu origen popu·
lar, les falles trobaren els seus trets diferencials 
en la creativitat i la imaginació dels festers que 
identificaren els primers ninots amb actituds, 
persones o realitats que volien cremar en la 
foguera ritual. Eixa creativitat, eixa imaginació, 
varen deslliurar definitivament les falles de la 
resta de festes del foc, tan esteses i arrelades 
a tota la Mediterrània, dotant·les d’un tarannà 
propi, que ara identifiquem, no sempre encer·
tadament, amb els gastats enginy i gràcia.

El desenvolupament de les falles i el seu crei·
xement constant, han generat gran quantitat 
d’activitats al voltant d’aquestes on es fa pale·
sa la necessitat de la creativitat. 

Així, des del mateix cadafal, passant pel nai·
xement del llibret explicatiu i les activitats 
pròpies de les comissions, com ara presenta·
cions, exaltacions, proclamacions, etcètera, 
han fet necessària l’existència de la creació, 
fonamentalment literària, encara que no haurí·
em d’oblidar·nos de la creació musical sempre 
important i durant algunes dècades fonamen·
tal en la realització d’apropòsits, pasdobles i 
marxes festívoles.

La traducció literal d’aquesta necessitat de cre·
ació és que es necessiten idees, i estes poden 
trobar·se al si de les comissions de falles i si no 
és així cal buscar·les fora de l’àmbit d’estes.

Ramon Espinosa, Malva-rosa-Antoni 
Ponz-Cavite (2008)
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L’aparició de la falla artística, per exemple, i 
amb aquesta la competició, va fer necessà·
ria l’aparició de “professionals especialistes”, 
artistes fallers, als quals confiar la realització 
dels cadafals per tal d’obtindre llorers i reco·
neixement. Igualment va passar amb els “poe·
tes” i autors dramàtics per a la resta d’activi·
tats falleres.

El procés creatiu al si de les falles

Com s’ha dit, les falles necessiten idees per a 
dur a terme moltes de les activitats que els són 
pròpies. Si les idees estan a casa nostra, és a 
dir, el “creador” forma part de la comissió, no 
necessitem buscar·les fora.

El de casa està obligat a aportar la seua “des·
tresa” a la comissió. La creació forma part de 
la tasca de col·laboració deguda al col·lectiu, 
al mateix nivell d’importància que qualsevol 
altra forma d’aportació. Dins les comissions 
existix una mena d’especialització versemblant 
al procés productiu. Uns treballen, pinten, 
rasquen, posen “cubates”, altres fan paelles, 
altres venen loteria... i altres cavil·len i escri·
uen. La principal diferencia amb el procés pro·
ductiu és l’escala de retribucions. A les falles la 
retribució és idèntica per a tots els membres 
del col·lectiu, facen el que facen.

L’autor “faller” aficionat està obligat a escriure 
per a la seua comissió i ho ha de fer per amor, 

significat final del terme amateur, per amor 
a les falles i a la seua comissió en particular. 
Sovint els companys solen esgrimir aquesta 
raó davant el lament incomprés de l’autor: “ho 
fa perquè li agrada”. Aquestes consideracions 
porten, en moltes ocasions, l’autor faller afici·
onat a haver de demostrar el seu “amor per 
les falles” atenent encàrrecs d’altres col·lectius 
fallers, a canvi del mateix pagament que rep a 
la seua comissió. 

L’amateurisme rebutjat

Què passa quan la creativitat “interna” no 
existix o s’acaba? En aquest cas, la creació 
s’encomana a persones alienes al col·lectiu. 
Professionals o “titulats” especialistes, als 
quals cal retribuir convenientment. És en eixe 
precís moment, el moment de la necessària 
retribució, quan la vàlua de l’encàrrec adqui·
reix la categoria necessària i el reconeixement 
general. 

D’una banda, qualsevol aportació forana sem·
pre resulta sobrevalorada per damunt de les 
casolanes. D’altra, la fascinació pels títols porta 
al major predicament de les aportacions “aca·
dèmiques” enfront d’aquelles que són fruit de 
l’experiència i l’amateurisme. S’estima molt 
més tot allò que compta amb l’aurèola profes·
sional, o que senzillament s’ha hagut de pagar 
per la seua realització. Així es mesura la quali·
tat de les col·laboracions pel preu que s’ha de 

pagar per aquestes.

Tot açò forma part del 
menyspreu coral i quasi 
ancestral a la “titulació” 
faller. Són els matei·
xos fallers els primers a 
menystenir aquesta sig·
natura, que no és altra 
cosa que el menyspreu 
de l’amateurisme. Com si 
amateur fora una espècie 
de sinònim de poca capa·
citat, pocs coneixements, 
i en eixe paradigma de la 
mediocritat, l’aficionat vin·
dria en ser una espècie de 
lelo o indolent del que per 

Julio Monterrubio, Plaça del Pilar (2002)
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definició no pot esperar·se que aspire, i molt 
menys tinga, similars qualificacions i habilitats 
que un professional. 

Aquest menyspreu de l’amateurisme no és 
altra cosa que el menyspreu per l’origen 
mateix de les falles. Cal no oblidar que l’únic 
imprescindible perquè hi haja falles és que hi 
haja un faller, un aficionat, un amateur, algú 
que ho faça per amor. Amb això és prou, la 
resta és prescindible. 

Activitats creatives literàries de les 
falles i formes d’autoria

Les activitats creatives de les falles agombolen 
diferents vessants i segons aquestes el trac·
tament de l’autoria i dels drets d’autor dife·
rixen.

A l’àmbit del teatre, les comissions de falla són 
com qualsevol altre col·lectiu i el seu respecte 
cap als autors i els seus drets és pràcticament 
general. Cal tindre en compte que tant l’or·
ganisme rector de les falles com la Societat 
General d’Autors d’Espanya (SGAE) vetlen per·
què les coses és facen legalment. Les comissi·
ons, normalment, demanen permís als autors 
per a poder·los representar, adaptar, traduir... 
i són moltes les que no han pogut endreçar un 
projecte teatral per no haver obtingut el per·
mís específic.

Una altra cosa és la produc·
ció teatral pròpia de les falles: 
l’apropòsit. Ací la qüestió dels 
autors està molt més confusa. 
D’una banda, encara són moltes 
les comissions que als progra·
mes de mà de les presentacions 
no fan constar l’autor de l’apro·
pòsit, generalment un compo·
nent de la comissió. Fins i tot 
n’hi ha moltes que ho fan constar 
com a creació col·lectiva, figura 
aquesta que sol amagar un “talla 
i apega” d’altres coses ja fetes 
i represes. D’altra banda, hi ha 
casos paradigmàtics de l’autoria 
i els drets d’autor en les repre·
sentacions teatrals, com és el 

concurs de presentacions de Torrent, on per 
obligació reglamentària l’autor ha de ser de la 
comissió, fet que obliga moltes vegades a fal·
sificar l’autoria o fer·la desaparéixer.

Pel que fa a l’edició dels llibrets, la qüestió està 
prou més embolicada. En primer lloc, per a la 
majoria de comissions el llibret s’ha convertit 
en un tràmit indefugible, reduït a encomanar, 
i pagar religiosament, una explicació en “rigo·
rós” vers a un dels autors “elegits per a la glò·
ria”, que asseguren un premi de Lo Rat Penat 
(220 en l’edició de 2010) i així que la fallera 
major haja d’anar a l’estrada de l’Ajuntament 
a arreplegar un “palet”.

La resta, generalment, va a parar a mans d’afi·
cionats fallers, encarregats de llibret, que 
intenten fer publicacions, ja siguen monogràfi·
ques, ja siguen temàtiques, amb la major digni·
tat possible. Malauradament molt d’aquestos 
encarregats de llibrets tenen molta voluntat i 
poca formació. Així, sovint els llibrets s’omplin 
de “descobriments” de l’encarregat que de 
vegades demana permís als autors per a repro·
duir·los i la majoria de vegades directament els 
copia sense citar ni l’autor. Així, la qüestió dels 
drets d’autor en la publicació d’articles per a 
llibrets no deixa de ser una quimera.

Certament, els darrers anys hi ha una tendèn·
cia, cada vegada més estesa, a millorar l’edi·
ció dels llibrets amb pautes bibliogràfiques 

Miquel Santaeulàlia Núñez, Na Jordana (1991)
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que permeten l’arxiu i classificació dels con·
tinguts.

Per acabar parem esment en el guió de falla. 
El valor intrínsec d’un guió de falla és el valor 
de les idees. Registrar les idees com a prò·
pies resulta una utopia, a més quan en falles 
es fa pública exposició d’aquestes posant·les 
a l’abast dels espectadors. No deixa per això 
de ser cert que continua havent·hi pràctiques 
permanents i contínues, que s’allarguen anys 
i anys, de copia sistemàtica d’idees, i fins i tot 
de plasmació plàstica d’aquestes. Pràctiques 
aquestes gens edificants. 

A mena de colofó

Sols la informació, conscienciació i respecte 
del col·lectiu faller cap a les seues produccions 
literàries farà possible, en un futur, el reconei·
xement dels autors, l’arxiu i l’accés a les crea·
cions pròpies de la festa de les falles que for·
men dia a dia part de la història de la festa. 
Estem en el camí.

Vicent Luna, 
Espartero-Ramón 

y Cajal (1959)


