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Coma resultat,milers de progres-
sistes vinculats a les Falles hague-
ren d’exiliar-se, i altres es queda-
ren a la ciutat sense possibilitat
immediata departicipar en les co-
missions, on se’ls vedava l’entra-
da si s’havien “significat”. Entre
els artistes fallers, que havien do-
nat suport massivament la Repú-
blica, l’efecte repressor no foume-
nor, i no tinguerenmés remei que
anar-se’n o adaptar-se als nous
cànons estètics i de contingut, im-
pulsats pel règim a través de la
censura.

Però, tot i les dificultats, es
mantingué una certa resistència
de la cultura popular fallera, visi-
ble en les representacions satíri-
ques de la Cavalcada del Ninot, la
crítica socioeconòmica en els ca-
dafals, el conreu del valencià en
casals i llibrets o l’edició de revis-
tes falleres. El 1967 Joan Fuster
va publicar el seu llibreCombusti-
ble per a falles, que intentava refer
la connexió alta cultura-cultura
popular de la preguerra, però ja
aleshores la totalització franquis-
ta de la festa feia semblar Fuster
un perillós heterodox. Per a aca-
bar-ho d’arredonir, els fusterians
abominaren de les Falles identifi-
cant-les sense matisos amb el rè-
gim i el pitjor regionalisme. Tot i

això, hi hagué episodis de protes-
ta popular exigint el valencià en
la Crida, en els anys seixanta, i ja
a les acaballes del franquisme en
algunes comissions una nova

generació de contestataris fallers
començà a demandar falles més
populars i democràtiques. És a
dir, intentaven un canvi des de
dins la festa, cosa bendifícil, atesa
la intensa instrumentalització po-
lítica d’aquesta per part del fran-
quisme.

L’esclafit de la “batalla de
València”, atiada per la dreta pos-
tfranquista perbarrar el pas a l’as-
cens de l’esquerra i el nacionalis-
me, no féu millorar la situació. El
blaverisme es va impulsar en

gran part des de dins del món fa-
ller, mentre que les forces progre-
ssistes optaren per retirar-se de
les Falles, on alguns havien inten-
tat fer “entrisme”, perquè les

veien ja perdudes a les mans dels
reaccionaris. Les conseqüències
foren dramàtiques, ja que milers
de fallers i falleres de progrés fo-
ren abandonats a la seua sort, in-

tentant lluitar a la seua manera
de dins de les seues comissions.
Hi hagué intents de generar can-
vis interns, però fracassaren qua-
si tots, perquè l’ambient hi jugava
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en contra. La majoria absoluta
del Partit Popular, des del 1995,
sols va consolidar la colonització
del món faller per les forces con-
servadores, que hi trobaren un
bondipòsit de vots, guanyats amb
subvencions, discursos dema-
gògics i un populisme regionalvic-
timista espaordidor. La vella cul-
tura fallera subversiva continua-

va soterrada, però larvada i en es-
tat potencial.

En els darrers anys semblen
haver canviat algunes coses, ja
que s’adverteix que l’esquerra i el
nacionalisme han comprés que
les Falles són importants, i també
hi ha cada volta més intents de
rescatar i revivificar el fil soterrat
de la transgressió, tant des de

dins com des de fora de la festa.
Amb tot, allò que els guardians de
la tradició sacrosanta no poden
aguantar, com li passa a l’Església
Catòlica, és que li isquen heretges
des del mateix món faller. Perquè
hi ha una extensa massa de fa-
llers i falleres progressistes que
han estat amagats dins l’armari
de les seues comissions, oprimits
per la festa oficial i el fallerisme
més caspós, esperant el moment
de dir-hi la seua. Sols així s’ente-
nen recents campanyes

d’estigmatització dels qui inten-
ten desafiar el model faller domi-
nant. Es diu ara que unes altres
falles són possibles. En realitat no
són "unes altres", sinó les falles
originàries, les falles silenciades,
les falles que mai han deixat d’es-
tar, però que ara volen ocupar el
lloc que es mereixen.

Gil-Manuel Hernàndez i Martí
és professor de la Universitat de
València i membre de
l’Associació d’Estudis Fallers

F a uns dies el Consell de
Patrimoni Històric Es-
panyol va decidir, per

unanimitat, triar la candidatura
de l’Espai Cultural de la Festa
de les Falles perquè la Unesco
la declare bé del patrimoni im-
material de la humanitat. Paral·-
lelament, el govern valencià de-
clarava la festa bé d’interés cul-
tural. Són dues notícies que par-
len de l’elevació d’una de les
grans festes valencianes a la ca-
tegoria de patrimoni cultural
amb majúscules. Un reconeixe-
ment que semblava molt llunyà
fa només setze anys, quan
l’Exposició del Ninot de Valèn-
cia fou expulsada de la Llotja
arran de ser declarada aquesta
patrimoni de la humanitat. Ara
sembla que s’ha girat la truita i
tothom reconeix, encara que al
començament fórem molt pocs
els qui ho defensàvem, sense
massa èxit, que les Falles re-
unien totes els ingredients
d’una festa total ambgran rique-
sa i varietat de valors artístics,
comunitaris i culturals.

Amb tot, no és menys cert
que la patrimonialització de la
cultura en general, i de la cultu-
ra popular en particular, impli-
ca una certa liofilització dels

seus continguts, una certa “po-
sada en valor” paradoxal que
mai no se sap si és estrictament
cultural o amaga una
mercantilització dels béns per a
ser convertits en producte turís-
tic de ràpid consum. Potser les
Falles corren també aquest risc.
Per això cal subratllar que allò
més originari, insolent i incon-
trolable de les Falles és el seu
tarannà corrosiu, impugnador,
incòmode, en una paraula,
transgressor. Raó de més per a
conservar-lo en una època en
què tot just corren aires contra-
ris a aquest esperit contestatari.

Hi ha un risc, doncs, que la
patrimonialització mundial de
les Falles derive en un simple
afegit “costumista” a la “marca
València”, que busca fer-se un
lloc en el mapa de les ciutats
globals de segona fila. Unmotiu
més que fundat per a reivindi-
car la transgressió fallera com a
veritable patrimoni, no incom-
patible amb els altres valors de
la festa. Probablement el seu
màxim i més amenaçat valor. I
com que és més que dubtós que
el poder estiga interessat a pre-
servar-lo, hauria de correspon-
dre a la ciutadania, i també a la
ciutadania fallera, protegir-lo
com el més preuat tresor de la
festa.

La transgressió
com a patrimoni
GIL-MANUEL HERNÀNDEZ
València
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