
A l’Alta Ribagorça la tradició po-
pular de córrer falles s’ha mantigut
al llarg dels segles. És una celebració
que en molts pobles del Pirineu no
s’ha interromput en el decurs del
temps, en alguns es va perdre només
durant els anys de la Guerra Civil, i
en els que s’havia anat pendent s’ha
tornat a reviure aquest ritual de foc.

Les baixades de falles tenen lloc
a l’inici de l’estiu, al voltant del sols-
tici, a partir de mitjans de juny i fins
avançat el juliol.

En la majoria dels pobles de
l’Alta Ribagorça, les falles es corren
la vetlla de Sant Joan, amb algunes
excepcions. Al poble de Durro, s’a-
vança la baixada a la vetlla de Sant
Quirc, és a dir, el 15 de juny.A Erill
la Vall es corren el segon cap de set-
mana de juliol. A Taüll el baixen la
vetlla del tercer diumenge de juliol.
En tots aquests casos les falles van
relacionades amb la festa major.

En alguns pobles la festa major se
celebra per Sant Joan i les falles
també es baixen en aquell moment;

així és a Boí, Senet, i ho era en el
poble de Cóll. Les falles de Barrue-
ra, el Pont de Suert i Vilaller també
es corren la nit de Sant Joan.

El 21 de juny és el dia més llarg
de l’any, és el pas de la primavera cap
a l’estiu, el dia de l’any amb més
hores de llum i la nit més curta. La
llum del sol representa la vida, fa
créixer els cultius, les pastures, els
fruits.

Els solsticis (d’hivern i d’estiu)
representen dos dies molt impor-
tants del calendari, el dia més curt i
el dia més llarg, i han estat celebrats
per la humanitat des dels temps pre-
històrics.

Tradicionalment el foc ha tingut
un caràcter sagrat, corresponia als
déus.Així, segons la mitologia grega,
Prometeu va robar el foc a Zeus i el
va entregar als homes; aquest és el
més gran descobriment de la Hu-
manitat. El foc és l’element purifi-
cador i regenerador.

Amb el foc del far» i de les fa-
lles se celebra el sol i al mateix

temps es purifica: de manera sim-
bòlica es dóna força al sol que farà
possible les collites i es purifica l’es-
pai, les persones, les animals, apar-
tant els mals esperits que surten
amb la nit.

DESCRIPCIÓ 
DE LES FALLES

En molts pobles les falles es corren
per la festa major, és un ritual que
marca l’inici de la festa.

Les falles tenen elements co-
muns en tots els pobles de l’Alta
Ribagorça. El lloc des d’on es bai-
xen es denomina el faro; en alguns
pobles ha quedat com a topònim; es
situa en un lloc enlairat, a certa dis-
tància del poble; d’alguna manera
marca l’espai on es desenvolupa la
vida quotidiana del poble. Més
amunt del faro ja comença el bosc,
els bancals més allunyats, les pastures
de muntanya. No són els recursos ni
ells llocs utilitzats tots els dies: el faro
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marca el límit de l’espai de la vida

quotidiana del poble.

Les falles recorren de manera

simbòlica aquest espai que assegura

la supervivència del grup, dels habi-

tants del poble, de la col·lectivitat.

El faro es construeix amb arbres

que s’han anat a tallar al bosc: es

planta un arbre dret central i els

altres al voltant aguantant-se uns

amb els altres i donant lloc a una

forma piramidal; entremig s’hi po-

sen branques de pi, boixos, per tal

que cremi força.

Les falles tenen formes diverses

depenent de cada poble i segons els

materials de què disposen: ascles de

pi amb teia, rentiners o fustes toves

amb estelles. Les falles tenen forma

d’una gran torxa, amb un mànec

llarg (d’avellaner o de freix), i a la

part de dalt se subjecten les teies. Els

rentiners són d’una sola peça, pi amb

força teia i pesen bastant.

La preparació de les falles es fa

en grup, són els joves qui van a bus-

car la fusta de pi amb teia, que tallen

els totxos, asclen les teies i fan les

falles dies abans de la baixada en al-

gun racó del poble.

El dia de la baixada de les falles,

quan comença a fer-se fosc (en «bo-

cafoscant»), els fallaires van pujant cap

al faro amb la bóta de vi, i provisions

per fer una mossada abans de baixar.

Un cop tothom és dalt al faro es fa el

berenar-sopar per tal de tenir força

per baixar amb les falles.

Quan ja és de nit, al voltant de

les onze, s’encén el faro; a prop

d’aquest s’ha fet una petita foguera,

la fareta, és en aquesta on s’encenen

les falles.

La baixada de les falles, la inicia

el majordorm; en alguns pobles és el

darrer casat de l’any. Darrere seu van

seguint, un darrere l’altre, els fa-

llaires. La fila del fallaires ha d’anar

seguida, no s’ha de «trencar», no s’ha

d’interrompre.

Des de baix del poble es veu

com una línia contínua formada per

punts de foc, que es mou de forma

ràpida pel pendent de la muntanya,

atansant-se al poble.

Al poble han començant a bal-

dear (‘tocar’) les campanes de l’es-

glésia i si és festa major els musics

toquen la tonada de les falles així

que comencen a apropar-se els fa-

llaires al poble.

A l’arribada dels fallaires es re-

parteix vi i coca a tothom, les falles

es llancen fent una foguera i ja pot

començar el ball.

A MANERA 
DE CONCLUSIONS

Les interrupcions d’aquesta tra-

dició durant alguns anys s’han de

relacionar amb la pèrdua d’habitants

per l’emigració.

La Guerra Civil en molts pobles

va comportar un parèntesi, amb
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algunes excepcions: Vilaller, Bar-
ruera, Durro, Senet…

La recuperació de les falles en els
pobles on ja no es corrien va rela-
cionada amb l’arribada de la de-
mocràcia i la iniciativa popular.

Les falles només les corrien els
homes joves. És als anys setanta quan
comencen a córrer les noies, en al-
guns pobles per la important pèrdua
d’habitans. Amb el pas dels anys i els
canvis produïts en els comportaments
socials, a la major part dels pobles on
es baixen falles,corren homes i dones,
gent del poble, d’altres pobles de la
comarca i gent d’altres indrets.Els dos
únics pobles on no corren falles les
dones són Durro i Taüll.

La baixada de les falles es una
representació de la col·lectivitat, del
grup, del poble. El grup dels joves
mostra la vitalitat, la força, i la força
futura es mostra amb els corredors
més petits.Aquests dos grups d’edat,
amb els seus faros respectius, es
troben en tots els pobles; en alguns
es fan fins a tres grups diferents amb
els seus petits faros.

El lloc on es situa el faro sempre
és un lloc alt, és un límit de l’espai
de la vida de la col·lectivitat. El foc
delimita, protegeix i purifica aquest
espai, el perímetre on es desenvolu-
pa la vida del grup, de cada poble.

El recorregut de les falles es fa
des dels límits més amplis d’aquest
perímetre per anar aproximant-se a
l’espai més central de la vida quo-
tidiana del grup: el poble, els seus
carrers i, finalment, la plaça.

La foguera és a la plaça, i d’a-
questa foguera es recollien les brases
d’aquest foc nou per als focs de les
cases. És a la plaça on es rep els fa-
llaires amb coca i vi, és un àpat
col·lectiu i s’acompanya amb la mú-
sica i el toc de campanes, elements
imprescindibles en la manifestació
de les celebracions col·lectives dels
pobles.

El foc és un element de cele-
bració i de purificació. El foc és un
element que es troba en les celebra-
cions tant de tipus familiar com de
tipus col·lectiu.

Simbolitza també la llum, un
element de comunicació, de vi-
gilància; a les esglésies i des dels seus
campanars, era un element per
transmetre missatges. A les esglésies
romàniques es remarca la llum com
a element imprescindible per a la
vida; així la capçalera de l’església
s’orienta vers l’est.També s’expressa

de forma gràfica amb la imatge de la
Maiestas Domine o Pantocràtor que
mostra el llibre obert a la seva mà
esquerra amb la inscripció «Ego sum

lux mundi».

CALENDARI 2008 DE FALLES

DE L’ALTA RIBAGORÇA:

14 de juny, Durro
21 de juny, Senet
23 de juny, Barruera, Boí, el Pont
de Suert,Vilaller
11 de juliol, Erill la Vall
18 de juliol,Taüll
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