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Presentació
Bona tarda,
Sóc l’Albert Samarra, secretari de l’Associació
Fallaires d’Andorra la Vella. Avui, he vingut a
presentar-vos una: Mesura de salvaguarda: 10
anys de falles infantils.

Què és la cremada de falles?
Es tracta d’una tradició popular d’Andorra,
estesa també al llarg dels Pirineus, en les dues
vessants, encara que cadascuna amb
característiques ben diferenciades. A Andorra,
els participants fan una falla, l’encenen, l’agiten
i la fan giravoltar vertiginosament fins a crear l’efecte de grans
boles de foc. 

Què és una falla?
Una falla és un tronc llarg i prim, recte (d’aproximadament un
metre i mig) en una extremitat del qual s’enfilaven requadres de
pela de beç assecada. Actualment es fan amb paper reciclat del
Museu Paperer de Capellades.
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Canigó de mossèn Cinto Verdaguer. Encara que no especifica que siguin les d’Andorra, les
detalla dient que es fan giravoltar així com ho fem amb les nostres.
Encara que el primer text escrit de què disposem que faci referència a les falles a Andorra és
un recull anomenat Folk-lore andorrà que va redactar l’any 1905 el comte Carlet quan va
visitar Andorra i que va ser publicat al Butlletí del Centre Excursionista de Catalunya durant
el mes de maig del 1907. 
Aquesta tradició perdura en el temps fins als anys 1950, segons referències orals
contrastades, quan la festa cau en desús, a causa del context socioeconòmic del país en
aquell moment.
L’any 1987, el Col·lectiu d’Activitats del Comú d’Andorra la Vella recupera la tradició de les
falles. 
El 23 de juny del 2010, el Govern d’Andorra incoa l’expedient de quinze festes per incloure-
les en el catàleg de Patrimoni Cultural com a bé immaterial del Principat d’Andorra, entre les
quals es troba la cremada de falles de Sant Joan a Andorra la Vella.
Després de molts alts i baixos de la festa des de la seva recuperació, l’any 1987, aquest
reconeixement de l’Estat andorrà fa veure la importància d’aquesta tradició a les persones
que la fèiem perdurar. D’aquesta manera, els fallaires comencem a creure en la necessitat
d’organitzar-nos i estructurar-nos. Tot el col·lectiu fallaire decideix crear l’Associació Fallaires
d’Andorra la Vella, cosa que es fa efectiva el 14 de gener del 2013.
L’Associació Fallaires d’Andorra la Vella està dotada d’uns estatuts en què figuren els
objectius clars de salvaguardar, potenciar i difondre la tradició de les falles de Sant Joan
d’Andorra la Vella.

Projectes actuals
Des d’aquest moment, s’engeguen diversos projectes importants al voltant de la cremada de
falles dirigits des de l’associació.
Un d’aquests projectes és la música, que aquest any tindrà un gran impuls amb la posada en
funcionament d’un curs de música amb instruments tradicionals, com ara la buna, la gralla o
el pandero. L’objectiu d’aquest projecte és arribar que la cremada de falles d’Andorra la Vella
sigui autosuficient des del punt de vista musical.
Un altre dels projectes i potser el més ambiciós i també mediàtic ha estat el de presentar una
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candidatura per a una possible inscripció de
les Festes del foc del solstici d’estiu als
Pirineus: falles, haros i brandons a la llista
representativa del patrimoni cultural
immaterial per part de la Unesco. Es tracta
d’una candidatura multinacional (Andorra,
Espanya i França), encapçalada per
Andorra. Un total de 63 municipis, catalans,
aragonesos, francesos i andorrans, van
redactar aquesta candidatura amb la
coordinació del Sr. Joan Reguant, i va ser
presentada el 28 de març del 2014 a la seu
de la Unesco, a París. La resposta per part
d’aquest organisme es farà pública en la
reunió de l’assemblea general que tindrà
lloc a Namíbia a principi del mes de
desembre del 2015.
L’article 14 de la Convenció per a la
salvaguarda del patrimoni cultural
immaterial de la Unesco, adoptada el 17
d’octubre del 2003, mana que s’han de a
dur a terme programes educatius, formació
específica i activitats de reforç per a la
salvaguarda d’aquest patrimoni.

Les falles de llum
Tornant a la història de les falles a la capital,
l’any 2005 i veient que la major part de
nosaltres teníem canalla, el grup de fallaires
(nois i noies, pares i mares) volíem continuar
participant de la festa i, a la vegada, fer-ne
partícips els nostres fills. Per això, aquell any
es va decidir iniciar la cremada de falles dels
petits, sense distinció d’edat però sense
foc, per precaució. L’alternativa fou figurar
les boles de foc amb boles de llums de
colors.
Aquest fet genera una innovació de la festa,
sense sortir-ne de l’essència.
Actualment, el col·lectiu d‘infants és d’uns
quaranta d’entre 4 i 15 anys, que s’han
estructurat de la manera següent:
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Fins a 11 anys, imitació de falla amb una bola de llum,
De 12 a 15 anys, imitació de falla amb dos fulls de paper, malla, cadena i quatre llums de
color, però sense poder encendre-hi foc.
Amb aquesta acció, vàrem assegurar el nostre relleu generacional amb la finalitat de
perpetuar aquesta celebració. L’any 2010, a proposta dels fallaires infantils, van tenir per
primer cop un fallaire menor, designat, com el fallaire major, en la recerca de l’argolla de
Fontargent i que obté el distintiu d’un clau d’argent, a més de l’honor de liderar la cremada
de falles infantils. Aquell mateix any, van tenir ells mateixos la brillant idea de redactar un
decàleg on es descriuen els drets i les obligacions del fallaire menor, cosa de la qual els adults
encara no disposem.
L’any 2013, l’associació va decidir aportar una novetat a la cremada de falles, que s’inicia amb
el ritual dels joves de 16 anys que passen a cremar amb foc per primer cop i tenen l’honor de
fer-ho amb una falla tradicional. També es va recuperar una música perquè els infants puguin
fer-se la festa més seva i que hem trobat en el Costumari Català de Joan Amades, que,
segons diu, cantava la mainada a Andorra a l’hora de la cremada de falles. La tonada, molt
repetitiva, fa “Més peres que fulles”, en al·lusió a les creences agrícoles per les quals el sol
de l’estiu donaria bones collites.
Per tant, i gairebé sense voler-ho, els fallaires d’Andorra la Vella vam prendre la decisió
d’involucrar els infants a la cremada de falles, amb la qual cosa asseguràvem el nostre relleu
generacional i alhora complíem amb les mesures que disposa la Unesco en la seva convenció
per a la salvaguarda del patrimoni cultural immaterial. Entre d’altres accions de protecció de
la nostra festa, les falles infantils han quedat reflectides en la tercera part del formulari que
hem presentat a la Unesco perquè inscrigui Les festes del foc al solstici d’estiu als Pirineus en
la seva llista representativa del patrimoni cultural immaterial.
Finalment, us emplaço a celebrar tots junts el veredicte de la Unesco, els dies 3 i 4 de
desembre d’enguany, en què s’inclourà la candidatura a aquesta llista. Si malauradament això
no fos així, cal recordar que les falles dels Pirineus han rodat, roden i seguiran rodant.
Salut i foc!
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