
H e dedicat com qui diu mitja vida
a la teoria, la pràctica i els contin-
guts d’aquesta cosa idefinible

que en diem cultura, matèria líquida so-
bre la qual he escrit alguns llibres i una
abundància potser excessiva de papers
diversos, i n’he llegit infinitament més.
Doncs bé, o em falla la memòria o mai

no havia vist un concepte tan metafísic i
abstracte com el de "ser cultural", tal
com l’expressa la senyora Barberà quan
afirma que les Falles mereixen el reco-
neixement mundial perquè són "una
expressió i explosió del ser cultural
valencià". He de dir que el fenomen fa-
ller és, en efecte, una forma de festa
visiblement explosiva i massiva tan es-
pectacular com n’hi ha poques a l’ample
món. Quemobilitza la participació admi-
rablement organitzada i activa de cente-
nars de milers de persones, i que té un
atractiu i una força que mereixen qual-
sevol reconeixement oficial que puguen
rebre. Jo mateix, de menut, vaig ser pro-

motor, president, i com qui diu creador
de la primera falla infantil del barri de
la Torre. I els primers anys seixanta,
amb Eliseu Climent o Alfons Cucó, i
amb les filles del senyor Enric Valor,
vam ser els introductors del rock-and-
roll als casals fallers del barri del Mer-
cat. Aportacions que em donen un pass-
at respectable en l’experiència fallera.
Però això del "ser cultural valencià" em
costa molt d’acceptar i d’entendre. Pri-
mer, perquè un "ser" com aquest no exis-
teix. Segon, perquè si la cultura popular
valenciana també s’expressa (com totes)
en el camp de la festa, en el nostre país
aquest camp és tan variable, tan divers,

amb tantes cares i tan diferents, que
atribuir a les Falles l’encarnació i
expressió del conjunt és lamentable-
ment reductiu, i afortunadament fals. I
tercer, perquè considerar les Falles no
tan sols l’expressió sinó també
l’explosió d’aquest hipotètic ser cultu-
ral, em sembla una metàfora tan crida-
nera i efímera com l’esclat sorollós
d’una carcassa. Que les Falles siguen en
bona hora bé d’interés cultural, patrimo-
ni nacional, continental o mundial, i
tots n’estarem molt contents i pagats.
Però expressió i explosió del nostre "ser
cultural", no senyora. Això no. Siguem
una mica seriosos.

L a festa de les Falles naix, a
mitjan segle XVIII, com
una expressió de la cultura

popular carnavalesca, com una
pràctica transgressora i subversi-
va que, mitjançant la construcció
i erecció de cadafals satírics, pre-

tén posar en solfa els poderosos i
la societat burgesa en expansió.
En el segle XIX la crítica política i
social féu furor, cosa que provocà
una reacció dels poders locals,
que intentaren posar fi a la festa.
Com que no van aconseguir-ho,
atesa la forta resistència popular,
la burgesia optà per intentar re-

convertir les falles en una apolo-
gia jocfloralesca de les glòries re-
gionals i en una manifestació ar-
tística “presentable”. D’aquesta
manera, va començar una gegan-
tesca i continuada operació de
buidatge de contingut crític de les
falles primigènies i la progressiva
substitució d’aquestes per una

sèrie de rituals, estructures i con-
tinguts que finalment aconsegui-
ren reconduir la incòmoda festa
original cap a la festa major del
cap i casal, expressió de lamoder-
nitat burgesa. Una operació que
ja s’havia manifestat de manera
reeixida cap als anys trenta del
segle passat.

Tanmateix, davant la podero-
sa operació de reorientació i
domesticació de la festa fallera,
aquesta va manifestar una no
menys prolongada resistència
cultural, plasmada en la persis-
tència de la sàtira corrosiva, la
crítica dels intents desnaturalit-
zadors o la identificació de les
masses falleres amb les causes
progressistes o transformadores
de l’època, com ara el republica-
nisme, el valencianisme d’esque-
rres, el socialisme o l’anarquis-
me. Això es va fer ben visible du-
rant la SegonaRepública, autènti-
ca època daurada de la festa,
quan, encara que les Falles ja
eren la festa unànime de la ciu-
tat, les classes populars i les ideo-
logies polítiques progressistes evi-
denciaren a través de cadafals i
rituals la seua considerable in-
fluència i mostraren que les fa-
lles i les forces transformadores
anaven estretament de la mà.
Així ho demostra la col·laboració
de nombrosos intel·lectuals i ar-
tistes republicans i d’esquerres
amb la festa, o el posicionament
dels fallers al costat de les idees
de república o de revolució. De
fet, si contemplemara les publica-
cions i premsa de l’època, de se-
guida resulta evident que unes fa-
lles progressistes i veritablement
modernes foren, efectivament,
possibles. L’allau de publicacions
falleres, entre les quals destacà
Pensat i Fet, contribuí a reforçar
aquesta orientació de progrés,
condimentada per bones dosis de
valencianisme sobiranista, però
que es va veure durament colpe-
jada quan la molt republicana
València va caure derrotada i ocu-
pada per les tropes franquistes.

La desfeta i la implantació del
nou règim tingueren efectes de-
molidors sobre les Falles, que fo-
ren sotmeses a una intensa tasca
de reinvenció d’acord amb els
motles ideològics del règim. Així,
durant quasi quaranta anys, es
va submergir la festa en un pro-
cés de profunda reestructuració,
convenientment reforçada per
noves estructures polítiques de
control i adoctrinament, que fi-
nalment aconseguiren allò que
buscaven: esborrar pràcticament
la petjada d’unes Falles progres-
sistes i convertir la festa en una
expressió folkloritzant, rància i
immobilista del franquisme.
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“Hi va haver una gegantesca operació de buidatge de contingut crític de les falles primigènies”. / jesús císcar
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