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Dossier
Les Falles, un patrimoni col·lectiu

Al gener de 2011, el ple de l’Ajuntament 
de València aprovava per unanimitat 
començar el procediment per a pre-

sentar la candidatura de la festa de les Falles 
a la llista del patrimoni cultural immaterial de 
la humanitat de la UNESCO. Este és un procés 
complex que requerix un treball conscienciat i 
consensuat entre diversos agents socials, i amb 
una important implicació de fallers i ciutadans.

Per seté any consecutiu, l’Associació d’Estudis 
Fallers, juntament amb el Fòrum de Debats 
de la Universitat de València, la Junta Central 
Fallera i el Gremi Artesà d’Artistes Fallers, va 
convocar les converses Les Falles a la Nau (els 
dies 12 i 13 de desembre de 2011). En esta 
ocasió, no es podia deixar passar l’oportuni-
tat de participar en les iniciatives a favor de 
la candidatura i, per tant, les converses van 
fer-se sota el títol de Les Falles, un patrimoni 
col·lectiu.

Esta edició de les jornades de reflexió, amb la 
participació de professionals relacionats amb 
la gestió del patrimoni cultural i la festa de les 
Falles, va tractar, en una primera sessió, la festa 
com a patrimoni cultural i, en una segona, els 
diferents patrimonis que engloba la festa de 
les falles, combinant una vessant tècnica i una 
important dosi didàctica per al gran públic.

La REViStA D’EStUDiS FALLERS, un any més, 
recull algunes de les intervencions més relle-
vants de les dos jornades, convidant els parti-
cipants a deixar constància per escrit d’algunes 
de les reflexions exposades en les converses. 

D’una banda, Luis Pablo Martínez, inspector de 
patrimoni moble de la Conselleria de turisme, 
Cultura i Esport, presenta algunes reflexions 
personals al voltant de les candidatures valen-
cianes a patrimoni cultural immaterial de la 
humanitat i el mateix procés de candidatu-
ra. Joan Seguí, director del Museu Valencià 
d’Etnologia, palesa la seua visió etnològica 
per definir algunes qüestions d’interés de les 
Falles des del seu vessant cultural, com una de 
les festes més significatives del territori valen-
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cià. Juli Blasco, director del Museu Valencià de 
la Festa, exposa la festa d’Algemesí i les seues 
particularitats que li han permés ser declarades 
patrimoni cultural immaterial de la humanitat. 
i Francisco Varea, periodista amb una dilatada 
trajectòria en temes festius, considera el paper 
que els mitjans de comunicació poden tindre a 
l’hora de reforçar la candidatura de les Falles a 
patrimoni cultural immaterial de la humanitat.

Per la seua part, Antoni Colomina, doctor 
en belles arts, tracta del ninot com a objecte 
patrimonial singular, tant en la seua vessant de 
contenidor de significats com en l’obra d’art, 
i oferix algunes orientacions per a incorporar 
este element fonamental de la festa de les 
Falles a la candidatura. Josep Vicent Frechina, 
coordinador de la revista de cultura popular 
Caramella, se centra en l’ús de la pirotècnia 
com un dels valors fonamentals de la festa 
popular, i de com la ritualització de la piro-
tècnia ha sigut bàsica en la configuració de la 
festa fallera. Finalment, Frederic Oriola, llicen-
ciat en història, diplomat en biblioteconomia 
i documentació, i músic, parla del patrimo-
ni documental valencià i de la forma musical 
predominant dins del món faller: el pasdoble; 
igualment, proposa algunes mesures per a la 
protecció i dinamització del patrimoni musical 
valencià en el món de la festa.

A més, este dossier temàtic es clou amb un arti-
cle de Jesús Peris, professor de la Universitat 
de València, que reflexiona sobre la relació 
històrica i actual entre la festa de les Falles i el 
mateix concepte de patrimoni.

Un més després de les converses, exacta-
ment el 28 de desembre, el Diari Oficial de la 
Comunitat Valenciana publicava la resolució 
de la Conselleria de turisme, Cultura i Esport 
per la qual s’incoa expedient de declaració de 
bé d’interés cultural immaterial a favor de la 
festa de les Falles de València. Sens dubte, 
és una mostra que el procés encetat el mes 
de gener tira avant. La REViStA D’EStUDiS 
FALLERS fa una modesta aportació a este pro-
cés amb la divulgació dels materials publicats 
en este dossier que, de segur, serviran per al 
debat públic.

L’experiència 
valenciana en el 
patrimoni cultural 
immaterial de la 
UNESCO*

Luis Pablo Martínez Sanmartín
Inspector de patrimoni moble. Direcció 
Territorial d’Alacant de la Conselleria de 
Turisme, Cultura i Esport

Resum: La candidatura de les Falles a patrimoni 
cultural immaterial de la humanitat ha de tenir 
en compte l’èxit d’altres candidatures ante-
riors, basades en les qualitats del patrimoni 
intangible valencià, però també en el treball 
conjunt de salvaguarda de l’administració 
autonòmica i dels grups implicats. 

PaRaules clau: patrimoni; gestió cultural; Falles.

abstRact: the candidature of the Falles festival 
for World Heritage status has to take into con-
sideration the success of previous Valencian 
candidacies, which based not only on the qual-
ity of the intangible patrimony, but also on the 
status of protection achieved thanks to the 
joint work of the regional administration and 
the different groups involved.

KeywoRds: heritage; arts management; Falles 
festival.

La Comunitat Valenciana ha estat capda-
vantera pel que fa a l’obtenció del reco-
neixement de béns del patrimoni cultural 

immaterial (PCi) per la UNESCO. L’any 2001, 
la Festa o Misteri d’Elx fou proclamada obra 
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mestra del patrimoni oral i immaterial de la 
humanitat pel director general de la UNESCO, 
en la primera convocatòria mundial de candi-
datures del Programa de les Obres Mestres, 
concebut com a experiència pilot de salva-
guarda del PCi. 

L’any 2009, sis anys després de l’aprovació 
per la Conferència General de la UNESCO 
de la Convenció per a la Salvaguarda del 
Patrimoni Cultural immaterial, el Comité 
intergovernamental acordà, en el primer cicle 
d’avaluació de candidatures, la inscripció del 
tribunal de les Aigües de l’Horta de València en 
la Llista Representativa del Patrimoni Cultural 
immaterial (candidatura compartida amb el 
Consejo de Hombres Buenos de l’horta de 
Múrcia) i la selecció del projecte pedagògic del 
Centre de Cultura tradicional - Museu Escolar 
de Puçol (Elx) com a projecte que millor reflec-
teix els principis i els objectius de la Convenció, 
fet que comportà la inscripció en el Registre de 
Bones Pràctiques de Salvaguarda.

El reconeixement internacional del patrimoni 
intangible valencià no s’ha detingut des d’ales-
hores. L’any 2011, la UNESCO va inscriure la 
Festa de la Mare de Déu de la Salut d’Algeme-
sí en la Llista Representativa; i ja es treballa en 
noves candidatures, com la que ens ocupa. 

El secret de l’èxit valencià s’explica, és clar, 
per les qualitats del nostre patrimoni intan-
gible i de la nostra manera de treballar per a 
salvaguardar-lo. Nogensmenys, també és fun-
ció del treball conjunt, rigorós i compromés de 
l’administració autonòmica amb les persones, 
els grups i les entitats que vetlen pel manteni-
ment dels elements del PCi. 

La participa-
ció activa dels 
custodis de les 
tradicions és 
una exigència 
de la normativa 
UNESCO, deri-
vada de la defi-
nició de PCi de 
l’article 2.1 de la 
Convenció. Més 

enllà de les normes, però, el treball conjunt de 
custodis i tècnics esdevé una simbiosi altament 
productiva i enriquidora per a ambdues parts. 
El PCi és un patrimoni viu, que depén de la 
voluntat dels éssers humans per a expressar-
se. Ningú millor, doncs, que les persones que 
fan el PCi per a expressar la seua significació. 
Els tècnics, per la seua part, tenen molt a dir 
pel que fa a la interpretació i l’explicació de la 
normativa i els documents UNESCO, i l’aco-
modació del discurs dels custodis, d’acord 
amb ells, al reduït espai dels formularis.

La rellevància de la tasca d’interpretació no és 
menyspreable –com tampoc no ho és, cal dir-
ho, l’impuls polític a la candidatura dins i fora 
d’Espanya. La Convenció del 2003 incorpo-
ra una nova filosofia del patrimoni, amb nous 
principis i nous mecanismes, que ultrapassa i 
millora la doctrina del patrimoni tangible –amb 
segles d’història– en punts com ara l’aproxima-
ció holística al patrimoni, l’èmfasi en el factor 
identitari en la definició del patrimoni, el prota-
gonisme dels custodis, l’exigència de la visibi-
lització, el sentit processual de la salvaguarda, i 
la necessitat de la identificació i valorització de 
les bones pràctiques de salvaguarda. 

Si bé les esmentades innovacions poden –i 
deuen– ésser incorporades a la tutela del patri-
moni tangible, altres postulats xoquen de ple 
amb la tradició del sector. Així, el rebuig de 
l’aplicabilitat del principi d’autenticitat al PCi i 
la substitució del valor universal excepcional per 
la representativitat com a criteri justificatiu de la 
inscripció en les llistes són radicalment contra-
ris al sistema instaurat per la influent Convenció 
UNESCO del 1972 sobre la Protecció del 
Patrimoni Mundial, Cultural i Natural. La manca 
de familiaritat amb els nous principis i la radical 
novetat d’alguns d’aquests facilita la comissió 
d’errades, la qual cosa pot malbaratar l’esforç 
invertit en la gestió de la candidatura. 

No serà aquest, però, el cas de la candidatura 
a la UNESCO de les Falles. 

N’estic segur.

* Les opinions expressades en aquest article 
són personals i no representen la institució.



7

Les Falles, un patrimoni col·lectiu Dossier Les Falles, un patrimoni col·lectiu Dossier Les Falles, un patrimoni col·lectiu

Falles d’etnòleg

Joan Seguí
Director del Museu Valencià d’Etnologia

Resum: Les Falles, en tant que celebració i festa 
popular, són un dels possibles camps d’estudi 
de l’etnologia. La ritualitat, l’associacionisme, 
la creativitat, el manteniment del valencià, la 
indumentària, la pirotècnia o la música són 
valors culturals de la festa que cal potenciar.

PaRaules clau: patrimoni; etnologia; Falles.

abstRact: the Falles festival is one of the pos-
sible fields of investigation of ethnology. From 
this viewpoint, there are cultural values that 
need to be promoted, namely rituality, asso-
ciationism, creativity, the use of the Valencian 
language, clothing, pyrotechnics and music.

KeywoRds: heritage; ethnology; Falles festival.

La festa, la celebració, és sens dubte un 
dels moments més interessants als qual 
la mirada d’un etnòleg pot aplicar la 

seua curiositat en qualsevol societat. En el 
cas nostre, el dels valencians, és a més uns 
dels paràmetres culturals que de manera més 
conscient que inconscient ens agrada que ens 
definisquen. De l’ample, amplíssim, mostrari 
de festes valencianes, la festa de les Falles és 
sens dubte una de les més significatives. Ho 
és perquè és la festa del cap i casal, de moltes 
poblacions de l’Horta i perquè té, a més, una 
presencia important en ciutats de dimensions 
considerables com ara Gandia o Dénia. És a 
dir, implica de manera directa o indirecta una 
part quantitativament substanciosa de pobla-
ció valenciana. Esta qüestió «demogràfica» ha 
ajudat —amb altres factors, és ben cert— a 
catapultar-la simbòlicament, mediàticament, i 
també socialment i econòmicament.

L’etnologia, com a ciència social, ha desenvo-
lupat les ferramentes necessàries que podri-
en ajudar a analitzar el fet cultural faller, i de 
retruc detectar-ne els valors patrimonials. Així 
les coses i si posarem en marxa la perspectiva 
de l’etnòleg, hi trobaríem diverses qüestions 
d’interés:

1. Com en tot fet festiu, hi ha una calenda-
rització, ací vinculada a la celebració de Sant 
Josep (fins al segle xix les Falles eren un acte 
més dins de la seqüència ritual al voltant del 
sant). Un acte clarament lligat a les celebra-
cions de carnestoltes i a manifestacions satíri-
ques de la cultura tradicional valenciana com 
ara les morcades o les esquellotades rurals, 
entre d’altres.

A la calendarització s’afegix la presència d’uns 
ingredients bàsics que ajuden a «emmar-
car» la festa de les Falles com a festa d’inici 
de primavera, on el rerefons renovador està 
ben present amb l’ús simbòlic de l’element 
foc. És alhora una festa on la societat s’auto-
representa, amb un element còmic, de burla 
suau, més rarament irònica, que explota vetes 
temàtiques basades en tòpics diversos vincu-
lats al comportament social o a l’erotisme. Hi 
intervé també l’actualitat informativa amb la 
representació figurada de personatges reals 
o inventats. tot plegat, per construir històries 
menudes sota el paraigua temàtic que cada 
monument faller proposa. 
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2. Com a festa ben arrelada en les classes 
populars de la ciutat, les Falles són un fet acti-
vador de l’associacionisme. Darrere la falla 
hi ha sempre la generació d’un col·lectiu: un 
col·lectiu que agrupa veïns de totes les edats 
i d’ambdós sexes. Un espai de trobada, de 
socialització (amb casal físic, amb simbologia 
identitària...), però també un espai organitza-
tiu (per a recaptar diners, a partir dels quals 
s’organitzen diversos actes de caràcter cultu-
ral com ara teatre o exposicions...). La falla, 
com a associació, com a col·lectiu, té a més 
un element integrador clar, que s’ha fet palés 
en cada context migratori que ha viscut la ciu-
tat. Pertànyer a una falla representa vincular-
se directament amb allò que és propi, d’arrel, 
vincular-se de manera nítida a l’espai i la soci-
etat d’acolliment.

3. La ritualitat, que envolta el desenvolupa-
ment de la festa. Des de l’evolució del proto-
col festiu, que ha anat dotant-se d’una com-
plexitat cada vegada major al llarg del segle 
xx, fins a assolir l’actual desplegament d’actes 
—vastíssim. Sense oblidar els rols concrets en 
els actes de cadascun dels personatges de 

l’organigrama faller: la fallera major, les corts 
d’honor, els càrrecs diversos.

4. Una festa de creació. La falla naix lligada a 
un element d’art popular, almenys inicial, que 
després ha anat professionalitzant-se i, per 
tant, millorant-ne la tècnica i el resultat, però 
que encara manté un aire popular evident. Hi 
ha un ofici, amb una tècnica i unes pautes de 
transmissió a estudiar. 

Hi apareixen igualment altres elements als 
quals apropar-se des de l’òptica de l’etnòleg. 
Un primer és el de la indumentària. La falla és 
una festa de vestir-se, l’element indumentarís-
tic hi està molt present. Com és eixe element? 
A què respon o com va adaptant-se? Són 
qüestions d’interés etnogràfic. Hi ha també 
el tema del valencià, la festa com a espai de 
perduració de la llengua, on la perspectiva 
sociolinguística té coses a dir. Finalment, i for-
tament lligats a les Falles, trobem la presència 
d’elements molt definidors de la cultura popu-
lar valenciana com ara la música de bandes o 
el món de la pirotècnia (del castell a la mas-
cletà passant pels coets al carrer). ingredients 
estos que lliguen el món festiu valencià per la 
seua absoluta omnipresència.

Per concloure, només una breu referència 
al fenomen patrimonialitzador que s’acti-
va en obrir les falles a l’espai museu. Hi ha 
museus que tracten el tema faller a la ciutat de 
València, però també fora. Així, hi trobem el 
Museu Faller i el del Gremi d’Artistes Fallers o 
Museu de l’Artista Faller a València, i també un 
Museu Faller a Gandia. En cadascun d’estos 
espais ja fa temps que s’organiza, protegix i 
difon patrimoni faller. Són, per tant, instituci-
ons que estan de facto ajudant a construir allò 
que ha de ser el patrimoni faller. És ben cert 
que potser caldria donar-los més suport. tot, 
amb l’objectiu de convertir-los en espais d’in-
terpretació (etnològica, històrica...) d’allò que 
ha sigut i és la festa de les Falles i les seues 
potencialitats patrimonials.
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Algemesí i la força 
invisible de la 
tradició

Juli Blasco
Director del Museu Valencià de la Festa

Resum: La Festa de la Mare de Déu de la Salut 
d’Algemesí té la seua força en l’arrelament a 
la tradició, concebuda com una vivència i no 
com un espectacle. Aquest valor és el que li 
han permés ser proclamada patrimoni cultural 
immaterial de la humanitat per la UNESCO.

PaRaules clau: patrimoni; etnologia; festes reli-
gioses.

abstRact: the religious festival of Our Lady of 
Health in Algemesí is deeply rooted in tradi-
tion, and it is considered as a living experience 
rather than a show. this aspect determined its 
achieving World Heritage status.

KeywoRds: heritage; ethnology; religious festival.

El 28 de novembre de 2011 la UNESCO, 
en reunió intergovernamental feta a Bali 
(indonèsia), va atorgar a la celebració 

de la Mare de Déu de la Salut d’Algemesí la 
categoria de patrimoni cultural immaterial de 
la humanitat. 

Esta festa de caràcter anual es configura al vol-
tant d’un conjunt de rituals que, des del 1247 
fins al 1905, data de la incorporació de l’última 
dansa, han anat transmetent-se de generació 
en generació fins a configurar el retaule humà 
de tradició cultural i religiosa que es desenvo-
lupa al barri històric d’Algemesí els dies 7 i 8 de 
setembre. La nota més rellevant és la gran par-
ticipació i implicació popular a través del teixit 
associatiu que requereixen els ritus que la com-

ponen, en els quals participa gent de totes les 
edats. Els gremis, base de les antigues danses, 
es van transformar amb els canvis econòmics a 
la fi del xix, fet que va afavorir una obertura dels 
participants a altres àmbits socials i laborals.

Des de la matinada del 7 de setembre, anome-
nada Nit del Retorn, fins a l’alba del dia 9, la 
ciutat es converteix en un museu viu de tradició 
valenciana i mediterrània. No solament en la 
materialització de les tres processons que con-
figuren l’eix de la festa, sinó en tot l’entramat 
social de fe i cultura que va des de les celebra-
cions litúrgiques, amb els seus ritus i composi-
cions musicals, fins al paisatge sonor del repi-
car centenari de campanes, i a l’entorn artístic i 
monumental que configuren la basílica de Sant 
Jaume, la capella de la troballa i l’entramat 
urbà del segle xvii pel qual discorre la festa.

Les desfilades processonals s’inicien amb els 
misteris i martiris, breus peces teatrals en valen-
cià, interpretades per xiquets i xiquetes que 
escenifiquen el misteri d’Abraham, la tempta-
ció d’Adam i Eva, la vida de santa Bàrbara, sant 
Bernat i l’advocació de la Mare de Déu.

La música i la dansa són la base argumental que 
segueix la desfilada: 34 partitures anònimes 
acompanyen les torres i els quadres plàstics de 
la muixeranga i les danses dels bastonets, la 
carxofa, els arquets i les pastoretes. 20 com-
posicions més es realitzen en rituals comple-
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mentaris, interpretades com les anteriors amb 
la dolçaina i el tabal per vora 200 dolçainers i 
dolçaineres. Els instruments de metall acompa-
nyen les evolucions de la dansa de llauradores 
amb 7 composicions orquestrals. i el sonor i 
ancestral toc del timbal redobla en les 3 com-
posicions anònimes de la dansa dels tornejants. 
Volants, personatges bíblics, cor, músics i cam-
paners completen i acompanyen les desfilades 
i tots els actes litúrgics, entre els quals destaca 
el cant de vespres del 7 de setembre.

Els habitants d’Algemesí no vivim esta festa 
com un espectacle ni realitzem els nostres 
rituals amb l’única finalitat de ser contemplats, 
els materialitzem perquè així ho sentim i així 
ho hem heretat. Aquest ha estat, sens dubte, 
el principal suport de la seua continuïtat. Però 
l’arrelament a la tradició concebuda com una 
vivència i no com un espectacle, ha fet que 
desconeguérem, fins fa unes dècades, que 
els nostres rituals, músiques i danses, no eren 
solament un patrimoni local, sinó un exemple 
de conservació i transmissió del patrimoni per 
als valencians, els espanyols i des d’ara per a 
tots els ciutadans del món.

La festa, tal com es detalla en la declaració de 
bé d’interés cultural i en els formularis estudi-
ats per la UNESCO, és paradigma i exemple 
en el qual s’han basat i es basen altres poblaci-
ons valencianes per a recuperar les seues tra-
dicions oblidades. Les nostres músiques, dan-
ses i indumentària han estat durant les dues 
últimes dècades reinterpretades per altres 
localitats per enriquir les seues celebracions 
rituals, algunes perdudes i unes altres de nova 
creació, al voltant de l’esdevenir globalitzador 
i festiu que ens uneix. 

Arran de la declaració de la UNESCO sorgi-
en preguntes que suposem que es deuen fer 
també altres col·lectius festius que preparen 
els seus expedients. Què ens aporta aquesta 
distinció? Quins beneficis n’obtenim? La glo-
balització, la hipotètica massificació i el nivell 
de protecció exigida per la UNESCO afectarà 
el desenvolupament de la festa? 

En el cas d’Algemesí, la resposta és senzilla: 
la UNESCO no ens distingeix per a rebre, ens 

atorga aquesta declaració patrimonial per allò 
que la Festa de la Mare de Déu aporta al món, 
en benefici de la tradició i la cultura. En relació 
amb la massificació o l’hipotètic turisme, no cal 
posar la veu d’alarma. Afortunadament el turis-
me cultural no és turisme de masses i en nom 
de la cultura no hem de posar traves a l’interés 
que la nostra festa desperta. Respecte al nivell 
de protecció, la UNESCO exigeix la mateixa 
responsabilitat que es detalla en la declaració 
de bé d’interés cultural que atorga la Direcció 
General de Patrimoni Cultural de la Conselleria 
de Cultura i turisme de la Comunitat Valenciana. 
És a dir, que la responsabilitat de la continuïtat 
i de la protecció de la festa recau en els agents 
que cada any la fan possible i que vénen estipu-
lats en cada un dels expedients aprovats amb 
el consens, la coherència i el respecte a unes 
tradicions que es mantenen vives.

Davant aquest reconeixement hem de con-
gratular-nos perquè és de tots i per a tots els 
valencians, i en particular per a tots el algeme-
sinencs que cada 7 i 8 de setembre, en nom 
de la tradició, aturen el temps i, com ens van 
llegar els nostres avantpassats, expressen en 
única celebració tots els dominis culturals que 
defineixen el patrimoni immaterial que exigeix 
la UNESCO: antiguitat, implicació social, tra-
dició, expressió oral, indumentària, i rituals de 
música i dansa.

i com es viurà la festa a partir d’ara? Quina respon-
sabilitat comporta la declaració per a Algemesí? 
A hores d’ara, mesos després de la declaració, 
podem dir que l’interés mediàtic sobre la nos-
tra festa a nivell nacional i internacional ens està 
sorprenent amb satisfacció. El proper 7 i 8 de 
setembre descobrirem de nou l’interés que la 
celebració suscitarà entre els qui s’acosten a 
compartir amb nosaltres els nostres rituals, però 
els algemesinencs tornarem a omplir els nostres 
carrers amb el mateix entusiasme, la mateixa fe, 
el mateix compromís i la mateixa responsabilitat 
amb la qual ens expressem any rere any. Perquè 
aquesta és la grandesa de la Festa, la que ens 
uneix, la que ens aporta la força invisible de la 
tradició i la que, de manera humil però meres-
cuda, ens ha impulsat a la més alta distinció que 
una tradició pot obtindre: patrimoni cultural 
immaterial de la humanitat.
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El paper dels mitjans 
de comunicació 
davant la declaració 
de patrimoni 
cultural immaterial 
de la UNESCO

Paco Varea
Periodista especialitzat en festes i tradicions

Resum: Els mitjans de comunicació, generalis-
tes o especialitzats, tenen un paper important 
en la promoció de la candidatura de les Falles 
a patrimoni de la humanitat, tant informant del 
procés com participant-hi.

PaRaules clau: patrimoni; mitjans de comunica-
ció; Falles.

abstRact: General and specialized mass media 
have an important role in boosting the candi-
dature of the Falles festival for World Heritage 
status by reporting on the process as well as 
by taking part in it.

KeywoRds: patrimony; mass media; Falles fes-
tival.

Els mitjans de comunicació podem i hem 
de fer molt en pro de la declaració de 
les Falles com a patrimoni cultural imma-

terial de la humanitat (PCiH) per part de la 
UNESCO. La crec necessària i crec que pot 
aconseguir-se inclús abans de conéixer els 
detalls de la tramitació des de la Junta Central 

Fallera (JCF). Les Falles, com a fet sociològic, 
antropològic i festiu, tenen la seua raó de ser, 
de mantindre’s i de, valga l’expressió encerta-
da, protegir-se.

Sí, de protegir-se en el sentit estricte del seu 
significat, perquè un dels oficis relacionats amb 
la festa, el d’artista faller, de poc que el descui-
dem estarà en via de desaparició, si no ho està 
ja. No ens competix en este apartat escriure 
d’eixe aspecte, perquè ja el govern d’Espanya 
ha aprovat la titulació per a impartir-la com 
a formació professional, però el Consell poc, 
crec, ha fet fins ara. i protegir-se, com es tracta 
en el fet de declaració de PCiH, també s’ha 
de protegir la Ciutat de l’Artista Faller i altres 
oficis com ara el de seder, orfebre i altres tan 
diversos, però també els nostres museus.

i potser, permeteu-me la llicència, el mateix 
faller, dels atacs sense raó de molts personat-
ges de la societat que continuen creient que el 
faller és algú dedicat a divertir-se o a lucrar-se 
sense ofici ni benefici per a la societat. Com 
d’equivocats estan, perquè el faller té un gran 
cor fester, la finalitat del qual és la defensa de 
les tradicions i les festes del seu entorn. Qui 
no se’l troba en la festivitat del Corpus o en les 
celebracions de la Setmana Santa Marinera! i 
en tot este panorama, quina pot ser la funció 
del periodista —no sols de l’especialitzat en 
festes i tradicions— i dels mitjans de comuni-
cació?

La resposta és ben senzilla: ser trasmissors de 
tot allò que succeïsca en els fòrums institucio-
nals, fallers i no fallers, i també art i part, és a 
dir, denunciar allò que falte per a aconseguir 
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la declaració. Però abans s’ha de demanar als 
responsables dels mitjans que hi participen i 
involucrar-los explicant-los els pros d’esta con-
secució i, si hi ha contres, debatre’ls per aclarir-
los. Els periòdics locals com ara Las Provincias 
o Levante-EMV tenen els seus mitjans per 
a fer conferències i explicar el projecte i els 
documents: el primer, amb el seu fòrum i el 
segon, amb el Club Diario Levante. El Mundo 
i El País, en les seues edicions de la Comunitat 
Valenciana, també disposen dels seus xats. A 
més, hi ha els mitjans especialitzats en Falles, 
que haurien de donar suport a la declaració, 
però, fins ara, poc s’ha vist.

Falten algunes qüestions per aconseguir, com 
ara tindre oficialment un Museu Faller, és a 
dir, reconegut per la Generalitat Valenciana. 
Açò significa que estiga regit per professionals 
especialistes en continguts culturals. i com a 
exemple també tenim l’edifici del Col·legi de 
l’Art Major de la Seda, en perill de desaparició 
i bressol dels qui han fet els millors vestits de 
valenciana.

Hem de ser els mitjans de comunicació els qui 
divulguem i difonguem la importància de ser 
PiCH. Què s’ha fet fins ara? Crec que ben poc. 
Fins ara els mitjans de comunicació només 
s’han fet ressò dels acords institucionals i 
un poc de les converses Les Falles, a la Nau, 
coordinades per l’Associació d’Estudis Fallers, 
encara que açò últim ha suposat un reconeixe-
ment important. Però podem fer més coses. 
Hem d’explicar als lectors, als oients, televi-

dents i usuaris de les xarxes socials les bondats 
de ser PiCH. És un treball pendent i ha de ser 
la JCF qui pilote eixa maniobra.

Fins ara, sense comptar les converses Les 
Falles, a la Nau, només dos instàncies relaci-
onades amb la festa han tingut iniciatives. La 
comissió fallera El Mocador de Sagunt, que va 
organitzar una setmana cultural al voltant de 
la declaració de patrimoni cultural immaterial, 
i el diari El Mundo, en el suplement de Falles 
del 2011. Els altres mitjans no hi han aprofun-
dit. Per la seua part, la revista especialitzada 
en informació fallera Cendra també va inclou-
re un article en un dels seus últims números, 
de Joan Francesc Alvárez, professor d’ESO i 
especialista en internet, on va relatar els criteris 
de la UNESCO. El professor recordava que les 
Falles complixen tots els requisits llevat d’un: 
el d’estar en risc de degradació o desapari-
ció, però açò últim ja s’ha aconseguit superar. 
Dels mitjans digitals, cap no hi ha aprofundit 
o hi ha donat suport, tret de Ciberfallas, qui 
ha publicat sis treballs seus sobre la declaració 
rubricats per l’estudiant del Màster Oficial de 
Patrimoni Cultural Christian Polana.

Els comunicadors d’informació fallera i els 
periodistes especialitzats en festes i tradicions, 
encara que n’hi ha més en Falles, són els qui 
hem de promoure i contar els pros i els contres. 
Els primers han de ser la finestra on tots mirem 
sobre les informacions que es divulguen i els 
especialitzats, els qui promoguem un procés, i 
ens hi involucrem, on no ha d’haver-hi disputes 
ni competicions, sinó un objectiu comú: acon-
seguir que la UNESCO ens declare patrimoni 
cultural immaterial de la humanitat.
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El ninot de falla com 
a patrimoni col·lectiu

Antoni Colomina i Subiela
Doctor en Belles Arts

Resum: L’article presenta la importància que, 
per a la candidatura a patrimoni cultural imma-
terial, ha de tindre el ninot de falla com a part 
d’eixe patrimoni tangible que dóna sentit als 
valors culturals de la festa de les Falles, tant 
des del punt de vista artístic com des de la 
seua consideració com a contenidor de signi-
ficats.

PaRaules clau: patrimoni; art; Falles.

abstRact: Ninots, the puppets that are present 
in the Falles festival, are part of the tangible 
patrimony created by the Falles festival, both 
from the artistic viewpoint and as a container 
of meanings, and also gives sense to the cul-
tural values in the festival.

KeywoRds: heritage, art; falla monuments; 
Falles festival.

La candidatura de les Falles a ser decla-
rades patrimoni cultural immaterial de la 
humanitat suposa la consideració d’una 

gran varietat de realitats que s’articulen al vol-
tant de la festa i que totalitzen un concepte 
únic i global, allò que s’ha acotat com a Espai 
Cultural de la Festa de les Falles. Açò inclou 
no sols béns immaterials com ara la música o 
la cançó popular vinculada a la festa fallera, la 
indumentària com a concepte abstracte que 
aglutina uns trets característics o una manera 
de vestir, els espectacles pirotècnics o altres 
manifestacions impalpables o efímeres com la 

crema, sinó que, a més a més, també ha de 
considerar, encara que parega un contrasentit 
antagonista a l’etiqueta de «patrimoni imma-
terial», tota una sèrie d’objectes tangibles, 
físics i palpables que atresoren importantís-
sims valors artístics, històrics o documentals.

Béns materials com per exemple les partitu-
res manuscrites d’un reconegut compositor de 
música fallera, els vestits que van pertànyer a 
les primeres reines o falleres majors, les ferra-
mentes amb les quals els antics professionals 
pirotècnics van disparar les mascletades de 
segles passats, han d’estimar-se com a ele-
ments patrimonials imprescindibles; i en este 
grup n’inclouríem un dels més distintius: el 
ninot com a producte de l’artista faller.

En este punt hauria d’aclarir-se que el caràc-
ter efímer del ninot de falla desapareix, i per 
tant es convertix en patrimoni material, en el 
moment que s’oficialitza el seu indult i es deci-
dix conservar-lo a perpetuïtat.

El ninot de falla se’ns presenta com a objecte 
singular que ha d’entendre’s en funció del seu 
caràcter dual: com a contenidor de significats i 
com a obra d’art dotada d’un virtuosisme tèc-
nic. D’esta manera, és hereu de diferents mani-
festacions que l’han modelat tant per dins com 
per fora. D’una banda, com a representació 
dotada d’un rerefons crític i càustic, absorbix 
el llegat del teatre satíric o del sainet valencià, 



14

Les Falles, un patrimoni col·lectiu Dossier Les Falles, un patrimoni col·lectiu Dossier Les Falles, un patrimoni col·lectiu

de la literatura de cordell i els romanços de 
cec, i de la intenció del pasquí que davall l’es-
cut de l’anonimat es fixava en lloc públic per 
a arremetre contra particulars, corporacions o 
representants governamentals. D’altra banda, 
com a obra artística, rep la influència del ninot 
ridiculitzat en festes esteses per tot arreu i, per 
la seua evolució natural, especialment incenti-
vada per la instauració de premis, arreplega 
tradicions artesanals com ara la joguetera en 
cartó pedra i la ceroplàstia. El ninot evoluciona 
fins a aconseguir una depuració artística que 
acaba determinant-se amb l’adopció de tècni-
ques i materials propis de la imatgeria religio-
sa, procés que s’actualitza estilísticament quan 
entren en escena les influències que deixen les 
avantguardes artístiques, els cànons establits 
pel disseny contemporani o la síntesi i les exa-
geracions pròpies de la historieta gràfica i el 
còmic.

La nova situació que es derive de la candidatu-
ra de l’Espai Cultural de la Festa de les Falles a 
patrimoni immaterial de la humanitat compor-
tarà conseqüències evidents; el més immediat 
està relacionat amb una certa conscienciació 
del col·lectiu faller pels valors patrimonials que 
la festa genera i amb la dinamització econòmi-
ca i turística.

No obstant això, açò no és prou. No hem de 
conformar-nos amb esta etiqueta o segell 
de qualitat, sinó que hem de ser conscients 

que l’assumpte comporta certes obligacions, 
no assignades per la UNESCO o pels orga-
nismes competents, però sí que imposades 
per nosaltres mateixos després d’un exercici 
seriós d’autocrítica. L’ombra del meninfotis-
me valencià, carregada sempre d’un enèrgic 
escepticisme, plana sobre l’entusiasme i l’efer-
vescent optimisme que ha despertat el tema, 
de manera que tenim el pretext idoni, passe el 
que passe finalment, per a replantejar-nos les 
peculiaritats de les Falles gràcies a la inèdita 
sensibilització que poguera sorgir.

Açò comportaria el requeriment d’ajudes 
per a la conservació, difusió i catalogació del 
patrimoni material i immaterial vinculat a les 
Falles i la redefinició d’este. Com a objectiu 
bàsic, caldria discernir clarament els valors que 
mereixen mantindre’s i incidir en l’impuls i la 
conservació, alhora que es localitzen els ele-
ments que han degenerat o han contaminat la 
quinta essència de la festa. Açò no significa un 
retorn als orígens, sinó la defensa d’una evo-
lució lògica i coherent que poguera incloure 
alguna mirada cap a este passat.

En relació amb el ninot indultat, i per exten-
sió a tot bé material, cal qüestionar-se la ido-
neïtat del seu estat de conservació i de les 
condicions en les quals s’exposa i emmagat-
zema. Açò aniria lligat al replantejament de 
la conveniència i eficàcia dels nostres museus 
fallers, edificis que presenten en l’actualitat 
nombroses deficiències. La dignificació de les 
col·leccions museables suposa l’abandó total 
del concepte de galeria huitcentista per impo-
sar els criteris de la museologia contemporà-
nia, on es modulen dinàmicament amb l’objec-
te artístic les noves tecnologies i els dispositius 
visuals, tàctics i interactius a fi d’aconseguir 
un espai viu i on no es troben a faltar àrees o 
departaments com ara el d’arxiu i restauració.
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Falles, pirotècnia i 
identitat

Josep Vicent Frechina
Coordinador de la revista de cultura popular 
Caramella

Resum: La pirotècnia ocupa un paper central en 
la festa popular valenciana. La candidatura de 
les Falles a patrimoni de la humanitat ha de 
servir per a donar visibilitat als valors culturals 
intrínsecs a l’ús integrat de la pirotècnia en 
l’àmbit festiu.

Paraules clau: patrimoni; pirotècnia; Falles.

abstRact: Pyrotechnics has a major role in the 
Falles festival. the candidature of the Falles 
festival for World Heritage status should pro-
mote the cultural values inherent to the use of 
pyrotechnics in popular festivals.

KeywoRds: heritage; pyrotechnics; fireworks; 
Falles festival.

La candidatura de l’Espai Cultural de la 
Festa de les Falles a patrimoni imma-
terial de la humanitat representa una 

oportunitat immillorable per a augmentar el 
nivell de reconeixement cultural extern de la 
festa —independentment del dictamen de 
la UNESCO, la iniciativa farà visibles alguns 
aspectes transcendentals que resten molt 
sovint amagats darrere una pantalla d’es-
tereotips i prejudicis—, però també per a 
fer un interessant exercici de reflexió col·lec 
tiva sobre el que ha significat la festa al llarg 
de la seua història, el que representa avui i el 
que voldríem que fóra en un futur no massa 
llunyà.

Un dels valors essencials de l’espai cultural faller 
és, indubtablement, l’ús integrat de la pirotèc-
nia que marca el temps i l’espai de la festa.

La pirotècnia és, des de ben antic, un ingre-
dient essencial del model festiu valencià, on 
sempre compareix en qualsevol de les seues 
dues variants complementàries: l’oficial, ritu-
alitzada, potenciada per les autoritats, dis-
parada per professionals i concebuda com a 
senyal de festa, acte d’homenatge o espec-
tacle públic; i l’espontània i participativa que 
s’escola per les escletxes de permissivitat que 
ofereix el temps festiu per reforçar el caràcter 
transgressor d’aquest.

Pirotècnia i festa semblen elements indestri-
ables: la disparada de pirotècnia equival a la 
festa i la festa no es percebria com a tal sense 
la intervenció de la pirotècnia.



16

Les Falles, un patrimoni col·lectiu Dossier Les Falles, un patrimoni col·lectiu Dossier Les Falles, un patrimoni col·lectiu

No és estrany doncs que quan les Falles 
comencen a convertir-se en la “festa unànime” 
—per dir-ho amb l’afortunada expressió d’An-
toni Ariño— que ara coneixem, la pirotècnia hi 
assumesca un paper protagonista, fonamental 
i definitivament orgànic, en un procés inevita-
ble inserit al bell mig de l’accelerada apropia-
ció per banda de la festa fallera dels principals 
ingredients de l’imaginari festiu valencià.

En aquest context adquireix una especial relle-
vància la conversió de la mascletà, gràcies al 
seu caràcter singular i més o menys privatiu, 
en la reina indiscutible de la seqüència festiva 
fallera. Un imparable ascens hegemònic que 
ha vingut acompanyat de la progressiva ritu-
alització de la mascletà més emblemàtica: la 
que se celebra des del dia 1 de març fins al 
dia 19 a la plaça de l’Ajuntament de València, 
disparada pels pirotècnics més importants del 
país, presidida per les autoritats i retransmesa 
en directe diàriament per la televisió autonò-
mica. 

L’actitud del públic assistent a la mascletà, 
comparable a la de qui assisteix a un concert, 
reforça la seua naturalesa “artística” i els seus 
components identitaris, difícilment aprehensi-
bles pel visitant eventual que s’ho mira distant 
i perplex, sense entendre l’enorme adhesió 
sentimental que suscita aquella bacanal sono-
ra, ni molt menys la representativitat del caràc-
ter valencià que entusiàsticament se li atorga.

Una representativitat que també es troba al 
darrere de la proliferació de l’ús espontani 

de la pirotècnia materialitzat en la disparada 
indiscriminada de petards i diversos artefac-
tes de fabricació xinesa: un gamberrisme ritu-
al associat a l’excepció festiva, que ha trobat 
refugi en el nivell de permissivitat aconseguit 
per la festa fallera. 

Resulta bastant reveladora l’anàlisi de l’evolu-
ció en la percepció pública d’aquest fet al llarg 
dels anys: com es transforma la seua condició 
inicial d’expressió de violència simbòlica, que 
desafia l’ordre establert, en una manifestació, 
extemporània i de traç gruixut justificat pel 
context festiu, de la forma de ser dels valen-
cians. 

En qualsevol cas, el fet ha traspassat en els 
darrers anys algunes línies roges —el nombre 
de xiquets ferits per un ús temerari i inconsci-
ent de la pirotècnia assoleix proporcions preo-
cupants— i difícilment encaixarà en la filosofia 
que anima les declaracions patrimonials de la 
UNESCO. 

Potser la candidatura és una bona ocasió per 
a posar llum en les zones d’ombra i repensar 
l’escaiença d’aquestes excessives excepcions 
festives que, al capdavall, no són més que 
patents de cors per a actituds que, en els 
casos més extrems, fan més mal que bé a la 
festa. Una festa que hauria de poder enarbo-
rar la pirotècnia, sense beneplàcits equívocs ni 
estranyes moratòries legals, com un dels seus 
patrimonis més conspicus i singulars.
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El patrimoni musical 
faller

Frederic Oriola Velló
Historiador i músic

Resum: En la festa de les Falles la música té una 
presència important, amb predominança del 
pasdoble. La candidatura de les Falles a patri-
moni de la humanitat ha de servir per a posar 
en marxa mesures dinamitzadores de l’ampli 
patrimoni musical associat a aquesta festa.

PaRaules clau: patrimoni; música; Falles.

 

abstRact: Music is present in the Falles festival 
in a very important way, especially the paso-
doble. the candidature of the Falles festival 
for World Heritage status should encourage 
actions to protect the large musical patrimony 
related to this festival.

KeywoRds: heritage; music; Falles festival.

Si comencem pel principi, i al patrimoni 
valencià ens referim, hem de ser sabe-
dors que tota la producció documen-

tal queda protegida al País Valencià per la 
Llei 4/1998 d’11 de juny, de la Generalitat 
Valenciana, del Patrimoni Cultural Valencià. 
Així, a efectes d’aquesta llei, integren el patri-
moni documental valencià aquells documents 
amb antiguitat superior a 40 anys, que hagen 
estat produïts, conservats o reunits en l’exer-
cici de les seues activitats per les nostres enti-
tats; i d’altra banda, tots els documents amb 
antiguitat superior a 100 anys que hagen sigut 
produïts, conservats o reunits per aquestes.

Si ens referim al patrimoni musical, també hem 
de conéixer l’existència d’una altra disposició, 
com és la Llei 2/1998 de 12 de maig, Valenciana 
de la Música. Aquesta estableix que integren 

el patrimoni musical valencià els béns, les acti-
vitats i les entitats de caràcter musical especi-
alment representatius de la història i la cultura 
de la Comunitat Valenciana, col·laborant per 
protegir-lo tant amb les entitats públiques, 
com amb les privades.

Amb aquests antecedents jurídics, arribem al 
motiu de la nostra reflexió, que no és altra que 
la defensa del patrimoni musical faller. La veri-
tat és que la investigació musical de la festa 
fallera, podem dir-ho, ara per ara, continua 
encara un tant en bajoqueta, igual que la seua 
consideració social.

A grans trets, la forma predominant dintre del 
món musical faller és el pasdoble, en concret el 
pasdoble valencianofaller o regional, és a dir, 
aquelles composicions on les melodies inten-
ten adaptar-se a temes, cançons i ritmes de 
caràcter regional. tot i això, de bestreta, cal 
establir una important separació entre un grup 
minoritari de pasdobles reconeguts i interpre-
tats contínuament, i la resta que dorm el somni 
etern, oblidats a l’interior d’arxius musicals 
o de les pàgines de les publicacions falleres. 
Aspecte aquest del qual ja es va fer ressò Joan 
Fuster l’any 1958 en el número extraordinari de 
Falles del diari Levante, en un article arreplegat 
després en Combustible per a falles (1967):

Després, hi ha el petit repertori dels paso-
dobles vernacles, des de «L’entrà de la 
Murta» a «Lo cant del valencià», d’un can-
dor musical i patriòtic que entendreix. i 
encara s’hi podria afegir aquell «Pepita 
Greus» que està donant a donya Josefina 
més fama pòstuma que la que li podri-
en donar els seus versos de l’Almanac de 
«Las Provincias». El gros de les partitures el 
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constitueix, en efecte, aquells furtius pasa-
dobles que el mateix director de la banda 
ha escrit en estones en què s’ha sentit, 
sobtadament, compositor. Són pasodobles 
senzills, tots molt semblants entre si, que 
tenen almenys, l’avantatge que els músics 
els toquen ja de memòria.

Dintre del primer grup de pasdobles recone-
guts i interpretats, podríem englobar-ne molts 
com ara el mateix El faller, als quals se’n poden 
afegir d’altres com ara València (marxa de La 
bien amada), de José Padilla; Valencianeta, 
de Lluís Martí Alegre; La flor del taronger, de 
Miquel Asins Arbó; Aires llevantins, de Bernabé 
Sanchis; Lo cant del valencià, de Pedro Sosa; 
L’entrà de la murta, de Salvador Giner; Las 
Provincias, dels germans terol... 

Ja si passem a tractar el segon grup, el dels 
pasdobles oblidats o, millor dit, poc recordats, 
en trobarem una gran quantitat. D’una banda, 
estaran aquelles peces que podem descobrir 
en les publicacions falleres, com per exemple 
Les falles del tio Pep, de Josep Lázaro (Semana 
Gráfica, 1931) o La plantà de la falla, del mes-
tre Sánchez Roglà (El Buñol, 1932). també 
aquells pasdobles dedicats a publicacions i 
entitats falleres com ara El Buñol, d’Ofèlia Raga 
(El Buñol, 1932); Foc valencià, de Jaime Piles 
Estellés (Foc Valencià en la Setmana Fallera, 
1936) o L’artista faller, de Leopold Magenti, 
dedicat al Gremi Artesà d’Artistes Fallers (El 
Coet, 1962). Finalment, en trobarem aquells 
altres compostos per músics i directors de 
banda per ser interpretats durant la festa fallera 
i dedicats a falleres majors, comissions, falles... 

Juntament amb els casos anteriors, caldrà afe-
gir també els pasdobles compostos per a ser 
interpretats durant la celebració de concursos 
i festivals bandístics. Per exemple, es pot citar 
el cas de La Fallera, de Leopold Magenti (La 
Fallera, 1951), obra obligada en el concurs 
d’interpretació de València de l’any 1949. Als 
qual ben bé es poden afegir aquelles obres 
derivades dels concursos de composició com 
ara el de CiFESA entre 1953 i 1955; el d’Alzira, 
organitzat per la Junta Local Fallera i la Societat 
Musical d’Alzira des del 2001, o el de la Junta 
Central Fallera de València des del 1998.

Probablement, la qualitat de la majoria dels 
pasdobles que jauen oblidats siga qüestiona-
ble, però així i tot són composicions vinculades 
a un moment, a una festa i fruits d’un sentiment. 
Per això, no podem acabar aquesta aportació 
sense plantejar una sèrie de recomanacions a 
tenir en compte, ja que el corpus musical faller 
continua creixent gràcies al fet que d’uns anys 
ençà moltes han sigut les comissions que han 
encomanat la realització de peces específiques 
com a senyal d’identificació musical.

Així, com a clausura, seria interessant bes-
canviar certes tendències introduint una nova 
sensibilitat per aquest patrimoni nostre, amb 
diferents mesures com ara:

Que les organitzacions falleres comencen 
una política de potenciació dels assessors 
musicals, figures que interactuen amb les 
societats musicals participants en la festa i 
aconsellen les mateixes entitats en matèria 
musical. 

Resoldre el problema de les plantilles, amb 
l’elaboració d’un nombre mínim de músics 
per a la realització dels actes fallers.

Fomentar la recuperació del patrimoni 
musical faller, amb la interpretació del cor-
pus musical faller; la programació de con-
certs, festivals i enregistraments específics; 
l’edició i distribució de partitures; l’organit-
zació de jornades, xerrades i treballs musi-
cològics, etcètera. 

Encetar una política de diàleg i debat inter-
societari amb altres grups preocupats per 
les qüestions musicals com ara composi-
tors, la Federació de Societats Musicals de 
la Comunitat Valenciana, els editors musi-
cals, les institucions polítiques...

Elaborar un inventari sistemàtic del corpus 
musical valencianofaller per conéixer el 
nombre, els títols i autors que han treballat 
aquest gènere.

Confeccionar un arxiu/col·lecció musical 
faller, on deixar constància física i catalogràfi-
ca d’aquest patrimoni documental i on, pen-
sem, el Centre de Documentació i Difusió de 
la Festa de les Falles podria tenir un paper 
cabdal com a centralitzador del projecte. 
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La festa popular 
com a patrimoni: el 
cas de les Falles de 
València

Jesús Peris Llorca
Universitat de València.  
Associació d’Estudis Fallers

La Llonja, ho ha dit la Unesco
és ja patrimoni Universal,

i l’Exposició del Ninot
haurem de fer-la en un raval.

 El Turista Fallero, 1997

Resum: Aquest article tracta d’analitzar el canvi 
de sentit de la festa en el discurs oficial a partir 
dels arguments utilitzats el 1996 per a expulsar 
un esdeveniment faller de la Llotja (recentment 
declarada patrimoni de la humanitat) i atenent 
el moment en el qual les festes populars van 
començar a ser considerades com a patrimoni. 
S’analitza la manera com aquest discurs des-
plaça gradualment altres conceptes anteriors, 
el tipus de valors que s’utilitzen i com alguns 
dels elements de les festes que van ser rebut-
jats amb anterioritat ara són repensats: l’activi-
tat de la comunitat, la gestió, la modernització, 
l’estructura del Gremi d’Artistes Fallers, etc.

PaRaules clau: patrimoni; Falles; cultura tradici-
onal; cultura i Estat.

abstRact: in this article, i try to analyse the 
change of meaning of the festival in the offi-
cial speech, beginning with the arguments 
used in 1996 to expel a fallero event from the 
Llotja (recently declared World Heritage), and 

attending to the moment when popular festi-
vals began to be thought of as Heritage. i look 
at the way in which this speech gradually dis-
places other former concepts, the kind of val-
ues that are used, and how some elements in 
the festivals that were previously rejected are 
now thought through again: community activi-
ty, management, modernization, the structure 
of the artisan professional association, etc.

KeywoRds: heritage; Falles festival; traditional 
culture; culture and State.

El 25 de gener de 2011 la Junta Central 
Fallera anuncià que anava a començar el 
procés per a sol·licitar la declaració de la 

festa de les Falles com a patrimoni immaterial 
de la humanitat per part de la UNESCO, «para 
poner a esta tradición festera al mismo nivel 
que el flamenco o los castells» (Las Provincias, 
26 gener 2011).

Això, en si mateix, resultava una iniciativa bas-
tant pintoresca. D’una banda, per l’entitat que 
donava l’anunci. La Junta Central Fallera és 
l’organitzadora de la festa de les Falles i coor-
dinadora de les activitats de les 385 comissi-
ons falleres de la ciutat de València. Segons el 
text de la Convenció per a la Salvaguarda del 
Patrimoni Cultural immaterial de la UNESCO, 
però, els únics legitimats no sols per a sol·licitar 
nomenaments sinó per a confeccionar «inven-
taris del patrimoni cultural immaterial present 
al seu territori» i assegurar-ne la «salvaguarda, 
el desenvolupament i la valorització» són els 
mateixos estats.

D’una altra banda, la iniciativa resultava enca-
ra més sorprenent pel fet que les Falles, fins 
aquell moment, ni tan sols havien estat decla-
rades bé d’interés cultural per part del govern 
autonòmic. El camí que s’encetava era, per 
tant, molt llarg, de bastant dubtosa resolució: 
havia de començar en l’Ajuntament de la ciu-
tat, però hauria d’escalar tots els organismes 
intermedis fins a poder picar a les portes de la 
desitjada institució global consagratòria.

i realment, resulta tan interessant el fet que 
precisament ara es perceba el caràcter patri-
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monial de la festa com que no s’haguera fet 
abans. i també, como veurem, la manera com 
es fa, la retòrica institucional utilitzada i la 
genealogia. Més enllà que els ambiciosos pro-
jectes es porten a terme o no. Perquè, como 
demostra la referència als castells en la notícia, 
no es tracta d’un fet aïllat.

Una anècdota resulta especialment significati-
va del canvi operat en la percepció social de 
la festa. Per a això, hem de retrocedir en el 
temps quinze anys. El 7 de desembre de 1996 
la Llotja de la Seda, edifici gòtic civil de la ciu-
tat de València, fou inclosa per la UNESCO, 
durant la seua assemblea feta a Mèxic, en la 
llista de monuments patrimoni de la humani-
tat. La notícia fou rebuda amb moderat entusi-
asme en la ciutat i, al principi, amb insòlita pas-
sivitat. Passats uns dies, però, els governants 
s’afanyaren a explicar els canvis en la utilitza-
ció i conservació de l’edifici, un dels quals fou 
que l’Exposició del Ninot, que s’hi feia des de 
l’any 1942, hauria de buscar una nova ubica-
ció. i això malgrat que faltaven menys de dos 
mesos perquè fóra inaugurada.

A la llum dels esdeveniments posteriors resulta 
irònic. Un edifici patrimoni de la humanitat ser-
veix d’escenari a un esdeveniment patrimoni 
immaterial de la humanitat. Però, allà pel 1996, 
ningú va fer aquest raonament. Perquè ningú 
en aquell moment hauria ni tan sols sospitat 
que les Falles pogueren pertànyer a aquest 
il·lustre llinatge. i això malgrat que el concepte 
de «patrimoni cultural immaterial» data de sis 
anys abans. Fou definit por primera vegada en 
la Conferència internacional sobre l’Avaluació 
Global de la Recomanació sobre la Protecció 
del Folklore i la Cultura tradicional del 1989, 
feta a Washington en 1990.

Per tant, no només hi ha un canvi de percep-
ció, sinó que aquest canvi és molt recent, s’es-
tà operant ara mateix. Aquest serà l’objecte 
d’aquestes pàgines. Revisarem les informaci-
ons, declaracions i opinions publicades en la 
premsa local sobre la declaració de la Llotja 
com a patrimoni de la humanitat i el canvi d’es-
cenari de l’esdeveniment faller, i sobre la inici-
ativa recent d’inscriure les Falles en la llista de 
patrimoni immaterial de la UNESCO. La com-

paració entre ambdós moments mostrarà un 
canvi en la percepció institucional de l’estatut 
de la festa en la modernitat avançada, associat 
a la seua utilitat social, a la seua funció, a la 
seua rendibilitat i al lloc respecte a aquesta de 
les institucions, que es va filtrant als imaginaris 
socials. La mateixa aplicació del concepte de 
patrimoni immaterial de la humanitat a la festa 
fallera ens permetrà, a més, reflexionar sobre 
aquest concepte, sobre la seua instituciona-
lizació, sobre el concepte de cultura popular 
que hi subjau i sobre el lloc que se li reserva 
en la globalització.

L’Exposició del Ninot, l’esdeveniment que en 
1996 resultava tan evidentment impropi per 
a un edifici que havia adquirit llinatge global, 
havia començat a fer-s’hi en 1934, dins del pro-
cés de creixent institucionalització de la festa de 
les Falles, que acabaria convertint-la en la festa 
major de la ciutat. La primera seu havia estat el 
Mercat Central de València. Des del 1942 havia 
passat a fer-se a la Llotja, només cinc edicions 
després. Però l’Exposició del Ninot Faller, feta 
l’abril de 1937, durant la Guerra Civil, amb 
figures pertanyents a les frustrades falles anti-
feixistes d’aquell any, ja va tindre lloc a la Llotja 
(Hernández i Martí, 2002: 66-67).

Curiosament, l’exposició va nàixer com una 
mena d’alternativa fallera al frustrat Museu del 
Folklore (Hernández i Martí, 2002: 48), amb la 
qual cosa el concepte patrimonial no li resulta 
alié des del seu origen. Cada comissió fallera 
depositava un ninot de la seua falla en l’exposi-
ció, inaugurada abans de la festa, cada vegada 
amb major antelació. Els visitants podien con-
templar les figures i votar-ne la seua predilecta. 
La més votada rebia l’«indult» del foc, i passava 
a formar part d’una col·lecció que després de 
diversos estats i problemes a causa de la seua 
mala conservació (Colomina, 2006) acabà depo-
sitada en el museu faller municipal. i allà conti-
nua creixent cada any amb el ninot indultat.

Per tant, la celebració anual de l’exposició a la 
Llotja implicava no només que els ninots ocu-
paven el seu espai recentment sacralitzat, amb 
la seua estètica grotesca i popular, en ocasions 
obscena, sinó que durant poc més d’un mes les 
multituds amants de la festa, desenes de milers 
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de persones, en la major part de classe mitja-
na baixa, anaven desfilant entre aquests. Més 
enllà de la ideologia que alguns aspectes de 
l’organització i fins i tot algunes figures expo-
sades implicaren, es pot dir que el poble ocu-
pava el recinte. Simbòlicament i literalment.

A més tot concloïa en un moment massivament 
climàtic. Els dies 14 i 15 de març les multituds 
falleres s’hi acostaven a recollir festivament el 
seu ninot per completar la plantà de la falla. i 
aquesta, en l’entorn rígidament normatiu de la 
festa actual, era l’única desfilada no constreta 
per normes. Una ocupació efectiva del centre 
de la ciutat, en la qual el grup se celebrava úni-
cament a ell mateix, sense cap representant 
del poder municipal presidint, com en la Crida 
que dóna inici a les festes, ni cap referent reli-
giós sublimat, com en l’Ofrena. i tot, a les por-
tes de l’edifici venerable.

Aquest es el contingut de l’esdeveniment que, 
amb els arguments explícits i implícits que 
veurem, seria expulsat del recinte al desem-
bre de 1996. En 1997 i 1998 tornaria a la seua 
ubicació fundacional, al soterrani del Mercat 
Central, que presentava algunes mancances 
d’infraestructura però estava situat just davant 
de la Llotja. L’esdeveniment girava l’esquena a 
l’edifici, però continuava celebrant-se als seus 
peus. En 1999 passà al soterrani del Mercat 
de Russafa, un barri popular però ja lleuge-
rament perifèric. Allà se celebrà fins al 2003. 
A partir del 2004 l’exposició es traslladà a un 
envelat desmuntable instal·lat a l’esplanada 
exterior de Nuevo Centro, un centre comer-
cial construït a començament dels anys hui-
tanta. D’aquesta manera, l’exposició abando-
nava qualsevol tipus d’edifici emblemàtic (en 
realitat, qualsevol tipus d’edifici), es convertia 
en un dels atractius promocionals d’un centre 
comercial, dins d’un procés al qual em referiré 
després, i se’l llançava definitivament a la peri-
fèria, a l’encreuament entre l’avinguda que ix 
de la ciutat cap a l’oest i la que segueix trans-
versalment el vell llit del túria, amb la qual 
cosa es dificulta, a més, l’ocupació efectiva de 
l’espai durant la clausura.

i és que la progressiva expulsió de l’exposició 
des del centre de la ciutat, encara que motiva-

da en primera instància per la declaració de la 
Llotja com a patrimoni de la humanitat, encai-
xava perfectament en l’evolució de la festa de 
les Falles i en el moment històric en el qual 
estava pels volts del 1996. El concepte de 
patrimoni de la humanitat i les Falles s’havien 
encreuat un instant en el camí, però les seues 
trajectòries eren divergents, es desenvolupa-
ven en àmbits paral·lels que resultava impro-
bable que tornaren a coincidir.

Podem fer un poc d’història per contextualit-
zar l’origen de l’Exposició del Ninot i el seu 
canvi d’ubicació. Encara cap al 1894 les Falles 
eren en l’imaginari social valencià una festa 
popular i fins i tot republicana. N’hi ha prou 
de recordar en aquest sentit la representació 
que en proposa Vicent Blasco ibáñez en Arroz 
y tartana:

Nadie pensaba que aquello era madera y 
cartón. El entusiasmo les hacía feroces; cre-
ían que era el mismo gobierno lo que que-
maban al son de la Marsellesa, y los indus-
triales soñaban despiertos en la rebaja de 
la contribución; los de las blusas blancas en 
la supresión de los Consumos y el impuesto 
sobre el vino, y las mujeres, enternecidas y 
casi llorosas, en que acabarían para siempre 
las quintas. […] En la multitud, alguno de los 
ardorosos, trastornado por la ilusión y por 
el himno, creyendo que la cosa ya estaba 
en casa, gritaba a todo pulmón: “¡Viva la 
República!” (Blasco ibáñez, 1919: 140-141).
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Òbviament, l’escriptor i polític percebia en 
eixa multitud la seua base social. Per això, la 
primera relació de les autoritats municipals 
amb la festa de les Falles és conflictiva. Es 
tracta bàsicament de reprimir-la, de censurar-
la, de controlar-la i, en la mesura que es puga, 
de fer-la desaparéixer. La pujada de les taxes 
municipals, que impedirà que es plante cap 
falla el 1886, és un moment culminant.

Però poc després les coses comencen a canvi-
ar, i les Falles entren en el projecte d’una part 
de les elits culturals. Són percebudes com a 
elements plens de color local, susceptibles 
d’esdevenir element identitari folk, dins del 
regionalisme de la Renaixença local. Així, Lluís 
tramoyeres Blasco (1894: 113), el mateix any 
d’Arroz y tartana, pot referir-se a les Falles 
com una «costumbre antigua, tradicional», i 
preocupar-se de publicar en el conservador i 
elitista Almanaque de Las Provincias una llis-
ta de publicacions falleres. Per això, aviat la 
censura es veurà complementada amb una 
política de tutela paternalista, l’element més 
visible de la qual és l’establiment de premis 
a la millor falla. Significativament, la primera 
entitat a concedir-lo fou en 1895 la institució 
cultural Lo Rat Penat, el cap visible del projec-
te renaixentista, «a las que ofrecieran mayor 
novedad y buena presentación». Però només 
sis anys més tard, l’organització dels premis 
passà a l’Ajuntament.

S’iniciava així un llarg procés en el qual les 
Falles, sense abandonar totalment els seus con-
tinguts satírics i carnavalescos, anaven adqui-
rint respectabilitat. Esdevenien la festa major 
de la ciutat, incorporant-hi nous barris i noves 
classes socials a les celebracions i prolongant 
la seua extensió en el calendari. Els premis i 
el seu nou estatus, però, afavoreixen l’aparició 
de falles «artístiques», els continguts satírics 
de les quals han desaparegut totalment i han 
estats substituïts per la perfecció formal, l’es-
pectacularitat i continguts apologètics d’exal-
tació regionalista (Ariño, 1992).

L’element identitari de classe s’estava con-
vertint en element identitari de la ciutat i això 
anava a portar conseqüències. D’una banda, 
la creixent institucionalització de la festa, tant 

en la base, como en l’aparició d’organismes 
de coordinació, com ara el Comité Central 
Faller (1928) o de figures simbòliques, com ara 
la reina fallera, a partir del 1931. D’una altra 
banda, la professionalització dels autors de 
les falles, alhora que es va configurant tot un 
complex espai cultural, des de la publicació de 
revistes sobre la festa, como ara Pensat i Fet, a 
partir del 1912, fins a l’estrena del pasdoble El 
faller, obra del compositor Josep Serrano, el 
1929, per posar-ne només dos exemples.

i, encara d’altra banda, una primera percepció 
de les possibilitats de la festa en el naixent mer-
cat del turisme. «Anant el temps», es pot llegir 
en la revista Pensat i Fet ja en 1912, «fomentá 
y encausá la falla com art de sátira ingeniosa y 
de fi bon humor, podria tindre una importan-
cia molt buscá hui: la de atraure al turisme» 
(Senent, 1912: 13). Aquest procés trobarà una 
primera culminació amb la recepció massiva 
dels turistes de l’anomenat tren Faller, provi-
nent de Madrid en 1927. Antoni Royo i Ample 
(1928: 13), organitzador de l’esdeveniment, 
havia definit així l’origen de la idea:

De pronte, pasen per la meua imaginació totes 
les festes nostres, i al trobar que les falles eren 
lo més típic, lo únic, lo inimitable, com la paella, 
que la voréu anunciada en tots els menús del 
mon, pero que sols la menjaréu en Valencia, 
pensí: Ya tinc propaganda de Valencia per a 
complaure a quins la demanen: fentse grans 
les festes falleres, el telégrafo, la fotografia i la 
prensa tota anunciaran Valencia i farán que es 
parle d’ella.

És en aquest context en el qual naix l’Ex-
posició del Ninot en 1934. Els anys de la 
Segona República significaran, com en 
altres aspectes de la cultura espanyola, 
la repolitització de les Falles, l’interés per 
aquestes de destacats artistes provinents 
de l’àmbit de l’alta cultura, com ara Josep 
Renau, però també l’inici de la conversió de 
les Falles en modern espectacle de masses 
(Ariño, 1992).

Després de la Guerra Civil, el règim franquista 
suposarà una autèntica refundació de la festa, 
encara que alguns dels processos assenyalats 
continuaran (Hernández i Martí, 1996). Amb 
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el franquisme, les Falles completen el procés 
de conversió en la festa major de la ciutat. 
S’estenen a tots els barris i esdevenen el gran 
element identitari de la ciutat, però a canvi de 
convertir-se també en una densa xarxa d’asso-
ciacions, de configuració piramidal, tremenda-
ment jeràrquica, ostensiblement paternalista, i 
incorporant-hi els valors explícits i implícits del 
feixisme espanyol en la ritualitat i en el fun-
cionament quotidià. Les pràctiques populars 
es veien constretes, redefinides, desplaçades, 
travessades per l’acció del poder autoritari 
estatal, encara que, ocasionalment, reaparei-
xien ací i allà, de portes endins o en actes com 
per exemple la recollida del ninot de l’expo-
sició.

D’altra banda, la consideració de les Falles 
com a recurs turístic s’anava també a repren-
dre, integrada a partir dels anys cinquanta en 
la política general de promoció d’Espanya 
com a destinació turística. La declaració de les 
Falles com a festes d’interés turístic nacional 
en 1965, o la concepció de la falla oficial de 
les elitistes comissions del parador So Quelo 
i la Falla del Foc com a referent monumental 
per als visitants, aniran en aquest sentit. És 
en l’aleshores anomenada plaça del Caudillo 
on es plantarà, per exemple, en 1954 la falla 
dissenyada per Salvador Dalí, o les falles que 
representaven reproduccions d’icones recog-
noscibles pels turistes, com ara la torre Eiffel 
(1966), el Colós de Rodes (1971) o l’estàtua de 
La llibertat (1973).

Aquest entramat d’associacions estava perfec-
tament consolidat a la mort de Franco. S’havia 
anant estenent regularment per tota la geo-
grafia urbana, inclosos els nous barris popu-
lars en els quals la ciutat havia anat creixent 
en totes les direccions. En 1975 hi havia ja 269 
comissions falleres.

Per això, durant els anys de la transició les 
Falles foren una eficaç força de xoc contra les 
aspiracions progressistes i rupturistes d’una 
part de la població. Ja anteriorment havien 
donat mostres d’aquest potencial, activant-se 
en determinades ocasions, com per exemple 
en la crema en efígie de l’intel·lectual Joan 
Fuster el 1963 per la publicació d’El País 

Valenciano (Hernández i Martí, 1996). Però, 
ara, davant l’emergència de projectes polítics 
nacionalistes o d’esquerres, tot l’aparell popu-
lista estendrà en el cos social les consignes de 
l’amomenat blaverisme: un agresiu regionalis-
me ultraconservador i espanyolista que estig-
matitzará com a «catalanista» qualsevol desvi-
ament mínim de la rígida ortodòxia identitària 
en bona mesura forjada durant el franquisme 
(Flor, 2011).

Les Falles, així, es tensaran, expulsaran del seu 
si els discrepants i, fins i tot, del seu interior nai-
xerà el partit polític Unió Valenciana, expressió 
populista blavera de les classes populars més 
conservadores i que arribaria a convertir-se en 
àrbitre de la política local en aquests anys. Les 
Falles es tancaran creixentment sobre si matei-
xes, radicalitzades, crispades, accentuant una 
vegada més la seua funció d’element identi-
tari. La festa de les classes populars del segle 
xix s’havia convertit en la festa populista de les 
masses postfranquistes allà pels anys huitanta 
del segle xx.

En resum: les Falles se’ns apareixen com un 
element important de la cultura popular valen-
ciana, però tenint en compte que no existeix 
una cultura popular pura, ni de bon tros una 
tradició que es projecte intacta des de la nit 
dels temps. Como ens recorden por exem-
ple Grignon i Passeron (1992: 46), «debemos 
evitar […] reintroducir por medio de la oposi-
ción construida entre rasgos indígenas y ras-
gos exógenos, la oposición ingenua entre lo 
auténtico y lo artificial». Sorgides en el segle 
xix com a producte precisament de la moder-
nitat urbana i de la sociabilitat en aquesta de 
les classes populars, pel 1996 eren el resultat 
de segle i mig d’interacció d’aquesta festa 
amb el poder municipal, amb les seues cen-
sures i mecanismes de control, amb les seues 
estratègies populistes, amb les pràctiques de 
les classes altes concebudes com a model, i 
amb els mitjans de comunicació de masses i 
els seus productes. La festa de les Falles era 
una festa híbrida, moderna, amb el seu cicle 
ritual consolidat recentment, viscuda, però, 
pels seus practicants com a ancestral i essen-
cialment idèntica a ella mateixa al llarg del 
temps (Hernández i Martí, 2005).
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En 1996, l’anomenada batalla de València, el 
conflicte identitari, estava entrant en la fase 
final. Encara que el diari conservador Las 
Provincias continuava assenyalant minuciosa-
ment des de les seues pàgines gestos «catala-
nistes», en aquestes mateixes dates s’assisteix 
al col·lapse d’Unió Valenciana, que es fusio-
naria ràpidament i alegrement amb el Partit 
Popular. Una vegada consolidat en el poder, 
i una vegada hegemonitzat l’imaginari popu-
lista valencià, els anys d’Eduardo Zaplana en 
la presidència de la Generalitat (1995-2002) 
suposaran que el conflicte s’adormirà. En 1999 
María Consuelo Reyna, la directora de Las 
Provincias, abandonaria el diari i això suposa-
ria la moderació de la seua línia editorial. Les 
Falles iniciarien també un cert moviment de 
vaivé, i l’èmfasi tornaria a passar del compo-
nent identitari a l’espectacularitat for export 
(Hernández i Martí, 2011: 29).

Són els anys de la incorporació de nous materi-
als a la construcció de les falles, que permeten 
augmentar-ne els volums. Son els anys de les 
grans pujades en els pressupostos de les falles 
més grans de la ciutat. Són els anys també en 
els quals el castrense uniforme masculí va sent 
desplaçat de les desfilades per vistosos i colo-
rits vestits d’inspiració folk. En la substància, 
però, l’anquilosament ritual continua, i també el 
paternalisme de la Junta Central Fallera, presidi-
da amb mà de ferro pel regidor Alfonso Grau.

És en aquest context, quan s’esdevé la incor-
poració de la Llotja a la llista de monuments 
patrimoni de la humanitat. És interessant asse-
nyalar que, encara que la candidatura s’havia 
presentat temps enrere, encara que l’assem-
blea general de la UNESCO havia començat 
el dia 2 de desembre, res en els dies previs 
n’anuncia la imminència en els diaris locals. tan 
sols el 5 de desembre, la vespra, Las Provincias 
publica: «La Lonja, a punto de ser patrimonio 
de la humanidad», i de pas informa breument 
de la marxa de l’assemblea. 

L’endemà, els dos diaris de la ciutat de 
València, Las Provincias i Levante, recullen la 
notícia. En ambdós apareix en portada i en 
pàgines interiors es dóna compte de les reac-
cions dels polítics valencians, felicitant-se’n.

Dues coses criden l’atenció en les reaccions 
d’aquests primers dies. La primera, que es viu 
como un èxit de la ciutat, com un important 
reconeixement, que d’alguna manera millora 
el seu estatus i confirma la seua importància 
cultural. El president Eduardo Zaplana, segons 
Las Provincias, declarà que «ya era hora “de 
que se tenga en cuenta lo que representa la 
Comunidad Valenciana en todos los órde-
nes”» (Las Provincias, 7 desembre 1996). «La 
declaración de la Lonja como patrimonio de la 
humanidad es, sobre todo, de naturaleza sim-
bólica. […] Pero, desde el punto de vista de la 
difusión, el conocimiento y el interés —turísti-
co o cultural— que lleva implícitos este tipo de 
reconocimientos, las ventajas para la Lonja y 
para Valencia, se dejarán ver durante los próxi-
mos meses y años», afirmava Levante en el seu 
editorial del mateix 6 de desembre. Aquesta 
vinculació entre patrimoni i rendibilitat eco-
nòmica en termes turístics es farà una i altra 
vegada.

D’una altra banda, immediatament van aparéi-
xer comentaris crítics sobre la deixadesa que 
pateix l’edifici i sobre la seua mala conservació 
i la dels voltants: «El magnífico inmueble situ-
ado en la misma plaza que el Mercado Central 
y la iglesia de los Santos Juanes, no goza sin 
embargo de un entorno protegido y bien cui-
dado. Por el contrario las fincas ruinosas convi-
ven con edificios modernos, al tiempo que un 
mercadillo ambulante de quincalla se instala 
algunos días en sus puertas para asombro de 
turistas y visitantes» (Las Provincias, 6 desem-
bre 1996). Aquest mateix mercadillo, quan 
s’enumeren els problemes de degradació dels 
voltants, seria qualificat l’endemà pel mateix 
periodista, Pablo Salazar, de  «mercadillo de 
quincalla, más propio de un zoco árabe».

Como veiem, aleshores, la utilització de l’edi-
fici o del seu entorn per les classes populars, 
marcades a més amb els trets de l’alteritat ètni-
ca (el mercat informal sembla un «zoco árabe» 
a la mirada etnocentrista del redactor), està 
entre els signes de la degradació. No anava a 
passar molt de temps abans que l’atenció dels 
mitjans i de les autoritats municipals es dirigira 
a l’Exposició del Ninot.
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El mateix 7 de desembre, el diari Levante 
començava a apuntar en eixa direcció: el presi-
dent de l’associació de defensa del patrimoni 
Edilicia, Salvador Lara, opinava que calia donar 
tot el protagonisme a l’edifici, «de manera que 
la Lonja sea un museo en sí mismo y se hagan 
menos fiestas». El 10 de desembre, el «com-
pilador del expediente» de la candidatura, 
Manuel Bas Carbonell, proposa que la Llotja 
expose permanentment la col·lecció municipal 
de pesos i mesures, i ho justifica amb l’argu-
ment següent: «La Lonja requiere una visión 
más completa y universal, porque a partir de 
ahora será visitada por personas proceden-
tes de todo el mundo, tanto en visita turística 
como de investigación y estudio». L’Exposició 
del Ninot, de manera implícita, es considera 
com a oposada a allò que és «universal». Res 
mes allunyat aleshores de qualsevol concepte 
de patrimoni de la humanitat. El mateix Manuel 
Bas, en un article d’opinió publicat l’endemà, 
demana «limitar el uso de sus dependencias».

El 12 de desembre, només sis dies després del 
nomenament, Las Provincias avança els dubtes 
de l’alcaldessa en aquests termes:

Lo que no tiene claro la alcaldesa es si la 
exposición del ninot debe seguir celebrán-
dose en la Lonja como hasta ahora o tras-
ladarla a otro emplazamiento, el Museo 
Fallero tal vez. Por una parte se aprecia el 
realce que para esta exposición supone el 
que se celebre en la Lonja pero, por otra, 
se valora el que durante unos días de gran 
afluencia turística el edificio más represen-
tativo de la Comunidad Valenciana esté 
ocupado por una exposición y no pueda 
apreciarse en su totalidad.

El flux del «realce» es percep com unilateral. 
És l’edifici el que el presta a una exposició que 
l’amaga.

El 16 de desembre és Levante el que fa un pas 
més: «La alcaldesa de Valencia piensa sacar de 
la Lonja la exposición del Ninot», titula en por-
tada. «La declaración del edificio como patri-
monio cultural de la humanidad ha acelerado 
las gestiones para trasladar la exposición», es 
reconeix obertament, encara que en pàgines 
interiors s’insisteix en el fet que la mesura 

s’estava estudiant abans per motius d’espai. 
En qualsevol cas, Paco Varea, el signant de la 
notícia, conclou de manera contundent citant 
anònims experts:

La declaración como tal no pone tales impe-
dimentos, pero varios expertos consultados 
señalaron que después de que la Unesco 
haya decidido incluirlo entre los conjuntos 
culturales de la humanidad, la Lonja no es 
el continente cultural más adecuado para 
realizar la Exposición del Ninot, sin quitar 
mérito a esta muestra lúdica y festiva.

El terme oposat ara a la cultura global pres-
tigiada globalment és «esta muestra lúdica y 
festiva».

Mentrestant, per cert, segons informa Las 
Provincias (18 de desembre), en una notícia 
signada per Rafa Marí, el Consell Valencià de 
Cultura fa una reunió i es pronuncia sobre els 
usos de l’edifici:

«¿Qué hemos de entender por patrimonio 
cultural? El patrimonio es capital acumula-
do, el conjunto de las fuerzas productivas 
heredadas sin las cuales nuestra actividad 
presente no podría darse en las mismas 
condiciones con que se producen ahora 
mismo». El Patrimonio, siguió reflexionan-
do el presidente del CVC «tiene sentido en 
tanto que bien productivo, y es bien pro-
ductivo en tanto que sepamos actualizarlo 
continuamente añadiéndole nuestra vida». 
Dijo Santiago Grisolía que no tiene más 
patrimonio quien más hereda, «sino quien 
más sabe hacerlo rendir».

Curiosament, la conclusió per a aquest òrgan 
consultiu és que l’edifici havia de recuperar-
se per a usos mercantils. Una nota editorial 
en la mateix pàgina assenyala que l’opinió és 
respectable, però que el diari no la compar-
teix perquè avui en dia qualsevol ús mercantil 
implicaria la utilització d’«ordenadores», una 
cosa inapropiada per a un edifici gòtic.

Sembla aleshores que hi ha consens entre els 
mitjans i els polítics que l’ús adequat de l’edifi-
ci patrimonial és la seua pròpia exhibició auto-
referent, ésser museu d’ell mateix.
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Durante años era frecuente que hubiera 
alguna muestra ocupando el salón colum-
nario, y en la mayoría de las ocasiones sin 
ningún respeto a la historia y singularidad 
del edifico. Así, la Lonja llegó a acoger 
una muestra de los cómics vanguardistas 
de Mariscal, presidida por una monumen-
tal gamba que impidió durante meses la 
contemplación del salón columnario (J. M. 
Coello, Las Provincias, 4 gener 1996).

En eixa lògica, ni els ordinadors, ni la cultura 
popular, ni tan sols l’art contemporani, hi tin-
drien cabuda.

Per fi, el 20 de desembre, a penes dues set-
manes després de la notícia de la designació, 
es produeix l’anunci oficial: «La exposición 
del Ninot irá a los bajos del Mercado Central, 
donde estuvo hasta 1941, y dejará la Lonja». 
«tras ser declarada la Lonja como Patrimonio 
de la Humanidad por parte de la Unesco, la 
Administración pretende resarcirla de la escasa 
atención que le ha dispensado en los últimos 
años», informa J. M. Coello en Las Provincias. 
L’acord al qual s’arriba amb els venedors del 
Mercat Central té per objecte «recuperar la 
tradición (ya estuvo allí la muestra) y contribu-
ir a dignificar el edificio gótico de la Lonja». 
Quan després d’alguns problemes sorgits en 
la negociació l’acord siga veritablement defi-
nitiu, el 4 de gener, s’insistirà: «De esta forma 
se libra a la Lonja, recientemente declarada 
Patrimonio Histórico [sic] de la Humanidad por 
parte de la Unesco, de la principal servidumbre 
que aún le quedaba: la exposición del Ninot». 
traure les multituds falleres de l’edifici sacra-
litzat és aleshores rescabalar-lo, dignificar-lo, 
alliberar-lo de servituds.

La notícia del diari conservador, que emfa-
titzava l’acord entre totes les parts, deixava 
llegir, però, la manera unilateral i autoritària 
amb la qual s’havia pres la decisió: «Alfonso 
Grau, ha indicado reiteradamente a los falle-
ros que debían evitar volver a montar otro año 
en la Lonja». De la mateixa manera, la crònica 
de l’assemblea de presidents de falla publica-
da en Las Provincias el 23 de gener, firmada 
per Manuel Andrés Ferreira, reconeixia que 
«el cambio de ubicación de la Exposición del 

Ninot y Ninot infantil a los bajos del Mercado 
Central, por haber sido declarada La Lonja 
Patrimonio de la Humanidad, no agradó a los 
presidentes de falla, que entienden que había 
otras alternativas». El President de l’Agrupació 
de Falles de Jesús, Jaime García Oñate, decla-
rà: «Rechazamos la forma y el procedimiento 
con que se ha llevado a cabo.» 

Malgrat això, como estem comprovant, l’acord 
entre els mitjans, els governants i, inclús, 
l’oposició, va ser total i això contribuí a vetlar 
aquestes veus discrepants populars i, per tant, 
a deslegitimar-les. Que la Llotja haguera sigut 
declarada patrimoni de la humanitat semblava 
implicar de manera necessària que l’Exposi-
ció del Ninot havia d’abandonar-la: «El PSOE 
y EU apoyan el traslado de la Exposición del 
Ninot fuera de la Lonja», informa Paco Varea 
en Levante el 17 de desembre. Francesc Díez, 
regidor d’Esquerra Unida, afirmà fins i tot: 
«La Exposición del Ninot en la Lonja nunca 
me ha gustado.« Només una veu, la d’Aure-
lio Martínez, portaveu municipal del PSOE, 
expressà les seues reserves: «Lo que no tiene 
sentido es cambiarla por una decisión unilate-
ral, pero si la declaración como patrimonio de 
la humanidad de la Unesco es el motivo del 
traslado, lo considero muy grave.» És l’única 
veu dissonant. A banda d’això, la polèmica se 
centrà en quina havia d’ésser la nova ubicació 
de l’Exposició. Que havia d’eixir de la Llotja 
semblava, però, inqüestionable.

Les noves destinacions que es plantejaren 
públicament foren, a més d’«un edificio pri-
vado» que mai s’arribà a revelar, bàsicament 
cinc: el Museu Fallero (Las Provincias, 12 de 
desembre), el Museu de la Beneficència, el 
Centre d’Artesania (Levante, 17 de desembre), 
l’iVAM (Levante, 21 de desembre) i el Mercat 
Central. La decisió entre els espais implicava 
una diferent consideració de la festa. El Museu 
de la Beneficència és la seu del Museu d’Etno-
logia de la Diputació de València, és a dir, la 
institució hereva del vell projecte del Museu 
del Folklore, del qual el Museu Faller és també 
descendent. Ubicar allà l’exposició hauria 
resultat coherent amb la història de l’esde-
veniment i hauria marcat la seua consideració 
com a «cultura popular», destinada a esdeve-
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nir patrimoni immaterial de la humanitat. Un 
sentit semblant hauria tingut escollir el Centre 
d’Artesania. L’institut Valencià d’Art Modern, 
proposat, per cert, pel Gremi Artesà d’Artis-
tes Fallers, hauria suposat una aposta molt 
postmoderna d’entrada de la cultura popu-
lar en el recinte de l’alta cultura. El Mercat 
Central, àmbit de les classes populars, suposa-
va reintegrar l’exposició a un àmbit socialment 
«propi». 

En qualsevol cas, la lectura de les notícies 
sobre aquesta polèmica que donen compte 
d’una percepció negativa de la nova ubicació 
no ho fan per defensar-ne cap de les altres. 
S’informa que es van plantejar, però les raons 
per a descartar-les semblen motivar el mateix 
consens que l’eixida de la Llotja. «El empla-
zamiento, los bajos del mercado, también es 
nuevo y mientras unos alababan la disposici-
ón de las figuras, otros calificaban de “peligro 
público” el suelo completamente bacheado: 
“El día de la inauguración, las falleras van a irse 
al suelo”» (Moisés Domínguez, Levante, 8 de 
febrer). O “La exposición es digna, sin embar-
go, entendemos que no es su marco idóneo” 
(M. A. Ferreira, Las Provincias, 7 de febrer). El 
problema és que el Mercat Central no és el 
«marco idóneo». Es deixa obert el problema. 
La ubicació definitiva està encara per arribar. 
Això faria que començara la seua peregrinació 
cap a la perifèria i la intempèrie comercial.

immediatament, a més, l’Exposició del Ninot es 
veu embolicada en una altra controvèrsia que 
dóna una idea prou clara de quin és el taran-
nà de les institucions que organitzen la festa 
de les Falles. L’assemblea de presidents de la 
Junta Central Fallera estableix unes mesures 
màximes per a les figures presentades a l’ex-
posició. Per cert, que aquestes mesures no 
eren iguals per a totes les comissions, sinó que 
depenia de la secció en la qual concursen, és a 
dir, del seu pressupost. Com més cara siga una 
falla, més gran pot ésser el ninot que presente 
a l’exposició. Els dies previs a la inauguració 
un jurat mesurava escrupolosament les figures 
armat amb una serra. Qualsevol element que 
superara les dimensions establides era imme-
diatament tallat. A això es refereix el titular 
amb el qual Moisés Domínguez encapçala en 

el diari Levante-EMV el 8 de febrer la notícia de 
la inauguració: «La exposición más polémica».

Aquesta imatge de les figures amputades 
resulta bastant expressiva. La festa, en 1996, 
no només estava absolutament tutelada pel 
poder municipal, que organitzava, de fet, 
la festa, sinó que això es feia mitjançant una 
hipertròfia normativa i minuciosament legalis-
ta. No només és que la festa implicara la cele-
bració jeràrquica del poder, sinó que tot en 
la festa escenificava el seu funcionament i la 
seua omnipresència. La vida quotidiana apa-
reixia evidentment disciplinada. Ésser faller és 
una escola de subordinació i assentiment al 
poder; la Junta Central Fallera és una vertade-
ra institució disciplinària en el sentit de Michel 
Foucault (1986). Encara que, como hem vist, 
això no es fa sense l’existència de petites resis-
tències i negociacions, el «fuerte enfrentami-
ento de artistas con JCF» del qual parla M. 
A. Ferreira en Las Provincias (9 de febrer), o 
l’existència de comissions falleres que delibe-
radament superaren les dimensions per provo-
car la mutilació i alimentar la polèmica.

A aquelles altures de febrer, per tant, l’inte-
rés dels mitjans s’havia desplaçat i està molt 
clar que la Llotja mai tornaria a ser seu de l’ex-
posició. Sí que s’anuncia, però, la celebració 
en aquest edifici d’un acte social: «El primer 
acto público de la Lonja como Patrimonio de 
la Humanidad será una cena» (Las Provincias, 
21 de gener). Aquest sopar s’ofereix als par-
ticipants del congrés Els Desafiaments del iii 
Mil·lenni, en el qual participaren, entre d’altres, 
Mario Vargas Llosa i Umberto Eco, i al qual, per 
descomptat, assistiran les autoritats municipals. 
Els àmbits ja havien sigut perfectament demar-
cats i jerarquitzats. Les notícies sobre l’edifici 
patrimoni de la humanitat i sobre la festa de les 
Falles mai tornarien a encreuar-se.

Durant els anys següents, res pot fer presagiar, 
de fet, que els conceptes «Falles» i «patrimoni 
de la humanitat» puguen coincidir en la matei-
xa frase. i no és que les Falles renunciaren a 
la seua projecció en el mercat mundial d’oferta 
turística, sinó més aviat al contrari. En la mesura 
que el conflicte identitari cau en letargia, la seua 
dimensió turística i la seua potencialitat econò-
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mica s’intensifiquen. Allò que s’esdevé és que 
l’estratègia va en una direcció ben diferent.

No ens és possible estendre’ns en aquest article 
sobre això, però n’hi haurà prou amb detenir-
nos de manera quasi aleatòria en un moment 
molt diferent, exactament deu anys posterior 
al trasllat de l’Exposició del Ninot. El 3 de març 
de 2007, Las Provincias publicà l’article titulat 
«De Nou Campanar al mundo», signat per 
Manuel Andrés Ferreira. Nou Campanar és 
una comissió fallera fundada en 2003 per l’em-
presari i constructor Juan Armiñana en un barri 
de la ciutat de nova creació, en la urbanització 
del qual les seues empreses tenien un paper 
fonamental. Va moure pressupostos mai vistos 
abans en el món de la festa, a partir d’una ges-
tió empresarial. O millor dit, a partir de la con-
fluència de la festa amb els interessos comerci-
als i urbanístics d’un poderós grup econòmic. 
Malgrat això, i queda per a un altre treball, 
aquesta falla aparegué durant aquestos anys 
com el paradigma del nou model neoliberal 
de comissió fallera, destinada a revolucionar el 
món de la festa: la falla empresa.

Doncs bé, una lectura superficial de l’arti-
cle esmentat és prou per a mostrar quin era 
l’itinerari que duia des de Nou Campanar al 
món: «la comisión de Nou Campanar que pre-
side Juan Armiñana vuelve a impactar con sus 
proyectos al contratar a la empresa Neomedia 
Audiovisual, la misma que retransmitió la visi-
ta del papa. […] El proyecto, que en breves 
días comenzará a montarse, consiste en ade-
cuar el entorno del monumento fallero como 
un plató de televisión y un centro de prensa 
desde donde se ofrecerá un pool. Raúl Rincón, 
gerente de Neomedia Audiovisual, explica: “La 
falla tiene todos los requisitos para poder rea-
lizar este proyecto por la representación de la 
Copa América que representa”». En la matei-
xa notícia, per cert, s’informava que ja havia 
començat la instal·lació del monument faller 
en el carrer. Per a això, havien sigut necessaris 
25 camions, i l’artista considerava que en seri-
en necessaris altres tants abans de tenir totes 
les peces al carrer.

El camí que duia de Campanar al món estava 
basat aleshores en el «gegantisme»; és a dir, es 

tractava de completar el procés de conversió 
de les Falles en un producte cultural de mas-
ses homologable a qualsevol altre: «El proyec-
to de retransmisión es similar al empleado en 
la visita del Papa a Valencia; en la inauguración 
del Palau de les Arts y en las campanadas de 
Fin de Año, así como en la presentación de 
Alonso con su nuevo Fórmula 1», per expres-
sar-ho amb les paraules de Manuel Andrés 
Ferreira, l’entusiasta signant de la notícia. És 
en aquest context quan l’Exposició del Ninot 
es traslladada a Nuevo Centro.

Aquest model d’èxit inqüestionable no anava 
a tardar, però, a mostrar els seus límits: «La 
promotora de Juan Armiñana se somete al 
proceso concursal con una deuda de 106 millo-
nes» (Juan Larranz, Las Provincias, 23 desem-
bre 2008). i és aleshores quan es produeix el 
canvi de paradigma, quan les Falles comencen 
a ésser pensades des del govern de la ciudat 
i els mitjans de comunicació locals des d’una 
altra perspectiva. Menys de quatre anys des-
prés del traçat d’aquest pont amb la globalit-
zació, i poc més de dos anys després de la cai-
guda del gran patriarca de la nova falla empre-
sa, Juan Armiñana, es produeix l’anunci amb 
el qual començava aquest article: «Las Fallas 
optarán a ser Patrimonio de la Humanidad en 
2012» (Levante, 26 gener 2011).

Comparar els arguments i les reaccions amb 
els que motivà la designació de la Llotja quinze 
anys abans resulta molt significatiu. Per exem-
ple:

[...] mérito para conseguirlo no le faltan. 
«tiene una tradición centenaria, cuenta con 
una gran participación ciudadana y es un 
arte plástico singular que surge de los valen-
cianos y plasman de maravilla los artistas 
falleros», indicó Crespo. «Además, gracias 
a las Fallas se han preservado tradiciones, 
como la de la sede y los espolines, con tela-
res del siglo xviii o cartonajes que todavía se 
conservan. Además, de la tradición oral, los 
manifiestos literarios como los a propòsits, 
entre otras muchas cosas», añadió Guarro 
(Las Provincias, 26 gener 2011). 

Crespo és Félix Crespo, regidor de Festes i 
president de la Junta Central Fallera en aquell 
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moment. Guarro és Jorge Guarro, vicepresident 
de la Junta Central Fallera, però que simultàni-
ament treballa de cap del Servei de Promoció 
en l’Agència Valenciana de turisme, institució 
del govern valencià. La lògica que subjau ales-
hores en l’operació és un canvi d’estratègia en 
la promoció turística de les Falles i en la recerca 
de la rendibilitat econòmica. Un dels mèrits que 
explicita la resolució de suport a la candidatura 
per part del Congrés dels Diputats és que en 
les Falles «trabajan más de 7.500 personas» i és 
una tradició amb «un impacto económico en la 
ciudad de Valencia de 700 millones de euros» 
(Levante, 13 abril 2011). S’està demanant la 
protecció i la salvaguarda en termes quasi de 
sector econòmic en crisi. 

No sempre és tan obvi, però. Els arguments 
econòmics, com hem vist ja, es barregen amb 
els culturals, que serveixen ara per a legitimar-
los. El 28 de març, la diputada valenciana del 
Partit popular en el Congrés del Diputats Marta 
torrado declarà a la premsa que «las Fallas son 
“uno de los patrimonios más importantes que 
tienen los valencianos” porque “constituyen la 
máxima expresión de la tradición festiva y cul-
tural arrastrada por este pueblo hasta nuestros 
días”» (Las Provincias). també és significatiu el 
perfil dels experts que ara són convocats, que, 
evidentment, mostra un canvi en les respostes 
que s’esperen obtindre:

La JCF, como promotora de la iniciati-
va, expertos y la Universitat de València 
y la Politécnica ya han creado la comisión 
de trabajo. «Primero hay que elaborar la 
documentación histórica, ir a buscar los orí-
genes, y precisar qué elementos son más 
auténticos y singulares, que han permane-
cido invariables a pesar de la evolución de 
la fiesta, para protegerlos. Podrían ser, por 
ejemplo, las actividades artesanales, el ofi-
cio de artista fallero, la fabricación manual 
de espolines, los museos falleros, la litera-
tura fallera o filmografía» (Lola Soriano, Las 
Provincias, 29 gener 2011).

És a dir, que els elements destacats, aquells 
en els quals es basa la sol·licitud, són precisa-
ment aquells en els quals es basava la mino-
rització del 1996, o aquells que calia deixar 
enrere en la revolució mediàtica i empresarial 

del 2007, quan el model desitjable era la nova 
falla empresa. Altres coses, però, es mantenen 
idèntiques en parlar ara de les Falles i abans 
de la Llotja, la qual cosa provoca un interes-
sant efecte desjerarquitzador.

Per exemple, la unanimitat sembla ser total, 
fins al punt de produir-se una controvèrsia 
entre el PP i el PSOE sobre de qui va nàixer 
la iniciativa originalment i qui hi donà suport 
amb més entusiasme. «PP y PSOE se dispu-
tan la idea de llevar las fallas ante la UNESCO» 
(Levante, 13 d’abril de 2011). Per exemple, que 
el prestigiós organisme sacralitzador arribara 
a confirmar l’estatut de patrimoni immaterial 
de la humanitat és considerat una consagració 
per a la ciutat, i viscut com un acte de justícia: 
Vicente Nácher, el president del tribunal de les 
Aigües, que per cert ja és considerat patrimo-
ni immaterial de la humanitat per la UNESCO, 
declarà: «se lo merecen y es de justicia, espero 
que lo acaben consiguiendo porque esto es la 
seña de identidad de Valencia» (C. Fernández, 
Las Provincias, 4 març 2011). Això, per des-
comptat, tindria conseqüències molt positives 
en la projecció de la seua imatge internacional: 
«El reconocimiento de la Unesco supondría la 
conservación de las Fallas, así como un impul-
so “definitivo” a su difusión y al conocimiento 
del oficio de artista fallero», en paraules de 
Marta torrado (Levante, 13 abril 2011).

Es tracta, en resum, de consagrar la festa com a 
emblema cultural per a consum turístic, ja que 
la declaració suposaria una mena de garantia 
d’autenticitat secular: «El portavoz del PSOE 
en la Comisión de Cultura, Joan Calabuig, 
ha destacado que las Fallas son “patrimonio 
del pueblo valenciano que transciende de 
Valencia” y que merece ser salvaguardado, 
pues sostiene un legado cultural, ritual y soci-
al» (Levante, 13 abril 2011).

Això implicarà també que alguns actors que 
en la polèmica del 1996 foren, com hem vist, 
absolutament desplaçats, aprofiten per vincu-
lar els seus interessos corporatius a la protecció 
d’aquest caràcter genuí, que ha de ser rastre-
jat i preservat coste el que coste, i invoquen 
per a això l’aliança necessària del poder. D’això 
depén l’atractiu del producte, expressat a més 
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en termes de qualitat. Així, per exemple, el dia 
14 de maig, Lola Soriano, en Las Provincias, 
informa que «El Gremio de Artistas Falleros pide 
medidas contra el instrusismo». Ho demana «al 
Ayuntamiento, a la Junta Central Fallera y a las 
Juntas Locales». i ho fa, utilitzant, entre altres, 
aquests arguments: «Lo hacemos para defen-
der nuestro pan, pero también por la calidad 
de la fiesta, y más cuando queremos que decla-
ren las Fallas Patrimonio Cultural inmaterial de 
la Humanidad. tiene que haber una calidad».

És a dir, aquesta concepció patrimonial de la 
festa de les Falles, no només presenta rendi-
bilitat en termes econòmics, sinó també ide-
ològics. El poder municipal pot legitimar ara 
el seu control de la festa, el seu paternalisme 
afectuós, però ferm, en aquesta necessitat de 
preservació i en la seua condició d’intermedia-
ri davant els organismes estatals i globals que 
han de certificar aquesta condició genuïna, i 
garantir i tutelar-ne el manteniment. «tenemos 
que apostar por las Fallas, la fiesta y la tradici-
ón y más ahora que queremos que la declaren 
Patrimonio inmaterial de la Humanidad», en 
paraules de la regidora del Partit Popular María 
Jesús Puchalt (Lola Soriano, Las Provincias, 17 
juny 2011). De fet, aquesta és una de les funci-
ons del concepte de patrimoni immaterial de la 
UNESCO, originalment concebut per a prote-
gir manifestacions culturals en risc de desapa-
rició davant els embats de la modernitat. En el 
seu preàmbul, la Convenció per a la salvaguar-
da del Patrimoni Cultural immaterial reconeix 

com una de les justificacions de la seua pròpia 
necessitat que els «processos de globalització i 
de transformació social creen, d’una banda, les 
condicions propícies per a un diàleg renovat 
entre les comunitats, però, de l’altra, també 
comporten […] greus riscos de deteriorament, 
desaparició i destrucció del patrimoni cultural 
immaterial, sobretot a causa de la manca de 
recursos per a salvaguardar-lo».

És a dir, una institució d’experts globals encar-
na ara el poder de determinar el grau d’auten-
ticitat i representativitat d’un element cultural, 
i de custodiar l’ortodòxia de la versió fixada 
com a tal. Es tracta així de detenir el flux de 
la cultura popular, o almenys de controlar-lo 
i garantir-lo, creant a més la paradoxa que la 
presència constant de l’estat és necessària per 
a la seua supervivència i productivitat: «tota 
acció de salvaguarda consistirà, en gran mesu-
ra, a reforçar les diverses condicions, materials 
o immaterials, que són necessàries per a l’evo-
lució i interpretació contínues del patrimoni 
cultural immaterial, com també per a la trans-
missió a les generacions futures.»

S’imbrica així en la seua textura més íntima. 
Això no és precisament nou, ja que la cultura 
popular, en part, como hem vist, és el resul-
tat del procés d’aquesta imbricació, de la 
seua reescriptura des de l’espai institucional 
del poder. Allò que es modifica són els crite-
ris legitimadors d’aquesta interferència. Però 
aquesta tutela no deixa d’ésser una altra estra-
tègia de minorització, exercida en el cas del 
món de les Falles pels mateixos organismes 
que quinze anys enrere rebien els ninots de 
l’exposició amb una cinta mètrica en una mà i 
una artesanal serra de fuster en l’altra.

Una cosa diferent és que la proposta tinga més 
o menys possibilitats d’èxit. Es pretén protegir 
la festa dels mateixos processos que s’anima-
ren fins fa molt pocs anys arrere. De fet, encara 
és possible detectar marques d’aquella retòri-
ca. En paraules de Jorge Guarro (2011: 2):

Las formas culturales que se van a estudiar 
para poder incluir en la propuesta que final-
mente se remitirá a la UNESCO para pro-
teger y patrimonializar entre otros muchos 
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son: los monumentos falleros, es decir la 
falla, la red asociativa que supone las comi-
siones falleras, las demarcaciones, el oficio 
de artista fallero y otros oficios tradiciona-
les ajenos a la fiesta.

i tot això es tracta d’«un bagaje cultural» i «unos 
ritos» que «sorprenden a propios y extraños».

És interessant, doncs, detectar la subterrània 
continuïtat entre els discursos. L’objectiu és 
la rendibilitat comercial, la construcció d’un 
producte amb valor en el mercat global, sia 
com a modern i mediàtic producte cultural de 
masses, sia, en el reflux d’aquest model, com 
a emblema tradicional, ancestral i identitari, 
resta precisament d’un món premodern. Això, 
per cert, no és tan diferent de les teoritzacions 
al voltant de la funció de la cultura en el desen-
volupament (Rey, 2000).

Però, pel revers, és també possible llegir la 
posició jeràrquica que s’assignen a si mateixes 
les elits dirigents o econòmiques: o impulsant 
amb el poder econòmic legitimat per la retò-
rica neoliberal el camí cap al gran món; o, a la 
inversa, convertint les velles coercions en tute-
la garant precisament d’autenticitat, o ator-
gant per contagi a tots els altres rituals afegits 
al llarg de la història aquest mateix estatut 
d’autenticitat: per exemple als fastos simbòli-
cament celebratoris del poder, alhora que rígi-
dament sexistes, relacionats amb la figura de 
la fallera major, o a l’ofrena de flors a la Mare 
de Déu dels Desemparats, acuradament elidits 
en les declaracions sobre el valor patrimonial 
de la festa, però inseparables, a aquestes altu-
res, del conjunt.

Les mateixes coercions exercides per les 
mateixes institucions o les seues hereves que 
constrenyiren, redefiniren, sepultaren la festa 
identitària de les irrecuperables masses urba-
nes del segle xix es converteixen ara en les 
garants de l’autenticitat, projectant retrospec-
tivament cap enrere l’estat actual de la festa, 
naturalitzant el procés històric de la seua acció 
sostinguda.

Rellegir ara les reaccions que suscità la decla-
ració de la Llotja com a patrimoni de la huma-
nitat buida de substància els actuals gestos 

ampul·losos que assenyalen la nissaga noble 
de la festa, els converteix en gestos escènics 
autoreferents, en quasi una pirueta retòrica. 
i crec que contribueix a mostrar alguna de 
les funcions potencials que presenta per a 
les estructures de poder aquest concepte de 
patrimoni immaterial: redefineix les estratègi-
es publicitàries per a un mercat turístic global 
que inclou com a valor el consum d’emble-
mes culturals, però, de passada, converteix el 
paternalisme autoritari en gestió cultural, el 
populisme que a penes vetlava les jerarquies 
socials en salvaguarda patrimonial.
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