
Incidir-hi ens ha costat molt temps i arguments. Però
finalment, amb l’aprovació aquest mes de maig del
“Reglamento de artículos de pirotecnia y cartuchería” per
part del Consell de Ministres espanyol, podem començar
a esvair els temors que havia despertat la Directiva euro-
pea sobre pirotècnia, publicada ara fa tres anys, i que sem-
blava abocar bona part del nostre patrimoni festiu a la
il·legalitat. És clar que encara queda molta feina per fer.
Però el cert és que fins ara, amb el treball conjunt de
Generalitat, municipalisme i associacionisme, hem aconse-
guit que les nostres manifestacions festives amb pirotècnia
conservin la seva perspectiva de futur.

D’ençà que el 14 de juny de 2007 el Diari Oficial

de la Unió Europea publicava una directiva comu-

nitària referent al mercat pirotècnic, un temor es va

fer cada vegada més gran entre les colles de foc: el

risc que el conjunt de les manifestacions festives

amb pirotècnia podien desaparèixer. I és que aque-

lla Directiva, que inicialment només pretenia la

regulació conjunta de fabricació, emmagatzematge

i distribució dels artificis pirotècnics dins de la Unió

Europea, també legislava sobre edats i distàncies

d’ús, i amenaçava bona part del patrimoni festiu

dels Països Catalans.

La Directiva s’havia concebut des de la lògica de

la seguretat industrial i, doncs, no tenia en

compte la diversitat cultural d’Europa. Això

explica que, a partir d’una nova catalogació dels

articles pirotècnics, introduís limitacions molt

severes en les distàncies de seguretat o en l’edat

dels usuaris. Només quedava una sortida al con-

flicte, insinuada al mateix preàmbul de la

Directiva quan, malgrat el to uniformador de la

norma, manifestava un “No obstant, en el cas de

festes religioses, culturals i tradicionals...” i que,

amb molts matisos, acceptava que els Estats

membres podrien autoritzar artificis de pirotèc-

nia d’ús exclusiu en el seu territori.Artificis que

es consideraran fora del mercat –no tindran

marcatge CE ni poden circular lliurement entre

els estats de la Unió- i, doncs, que no quedaran

subjectes a les disposicions de la Directiva.

A Catalunya, l’any 2007, els mesos posteriors a la

publicació van servir per intercanviar idees i estratè-

gies entre govern i associacionisme. Des del

CPCPTC obtinguérem els primers informes

jurídics i, reunits amb la Federació de diables i

l’Agrupació del bestiari festiu, haguérem d’acabar

assumint la inexistència de dreceres més o menys

ingènues i acceptar plegats almenys tres coses:

- Que una directiva europea és una legislació

comuna a tots els estats de la Unió i, doncs, que

ni podíem negar-ne l’existència –les crides a la

desobediència civil!- ni ho resoldríem amb una

autorització especial (sic) del “Delegado del

gobierno”. Només quedava el camí de la trans-

posició, aprofitar que cada estat pot desenvolu-

par una directiva atenent les seves particularitats.

- Que per aquesta transposició disposàvem d’un

termini de tres anys durant els quals els Estats

membres haurien d’adaptar i publicar les dis-

posicions necessàries per donar-hi compliment.

El venciment era aquest 4 de juliol de 2010, i ha

anat de poc que des del Ministerio de Industria,

Turismo y Comercio espanyol no esgoten el ter-

mini! 

- Que sense la complicitat del Ministerio no ens

en sortiríem. I és que aquestes competències mai

ens han estat transferides... Per això, i d’ençà el

primer trimestre del 2008, les converses amb

Madrid han sovintejat i, val a dir-ho, sempre

amb un tracte prou cordial.Talment contactàrem

amb els governs de Mallorca o, amb menor

fluïdesa, la Generalitat Valenciana.

Perquè, no ens enganyem: aviat vam percebre que

pel Ministerio el nostre patrimoni festiu era un

tema gairebé anecdòtic. Encara més quan els seus

tècnics van aprofitar la circumstància per proposar

l’actualització del Reglamento de explosivos de

1998 i, després d’avaluar les transformacions tèc-

niques i administratives de la darrera dècada, iniciar

un treball regulador que en separés els continguts

en dos Reglamentos nous, el d’explosius d’ús civil

d’una banda i, de l’altra, el d’artificis pirotècnics i

cartutxeria. Aquest darrer quedaria adaptat a la

Directiva Europea i, si s’esqueia, aprofitaria el marge

legal que la pròpia Directiva tolerava per a la salva-

guarda del patrimoni festiu. “Queda tiempo”, afir-

maven solemnes. Però ja es veia que no érem seva

primera preocupació.

Per això, i mentre creixia l’efervescència entre el

món del foc, la constitució del grup de treball a les

acaballes de 2008 (i que encara avui agrupa repre-

sentants del municipalisme català (ACM i FMC), les

C
a
r
a
m

e
ll

a
2
3

O
P
IN
IÓ

147

...I A VEGADES ENS EN SORTIM!

Ramon Fontdevila i Subirana

Director del Centre de Promoció de la Cultura Popular 
i Tradicional Catalana. Departament de Cultura i Mitjans 
de Comunicació-Generalitat de Catalunya



principals federacions de colles de foc (Diables i

Bestiari festiu) i els departaments d’Interior i

Cultura i Mitjans de comunicació) fou un pas

determinant per treballar plegats i reunir consen-

suadament el plec d’al·legacions al primer esbor-

rany de la norma, l’agost de 2009.

Així, atès que la Directiva ja preveia excepcionar

determinades festivitats o les edats de d’ús dels arti-

cles pirotècnics vàrem proposar que almenys, la

transposició reconegués que les “Comunidades

Autónomas” puguin establir quines són les mani-

festacions que han de ser considerades “festivitats

religioses, culturals i tradicionals” pròpies, així com

els artificis de pirotècnia que, per estar fabricats

especialment per aquests usos, no queden subjectes

a les disposicions de la Directiva. I en segon lloc,

que poguessin establir un pla formatiu per tal

d’utilitzar els productes a una edat inferior a

l’establerta per la Directiva,

Probablement, però, allò més difícil ha estat fer

entendre a Madrid la nostra realitat festiva que

ells, d’entrada, desconeixien o jutjaven menor.

Ha calgut convèncer-los que la nostra tradició és

àmplia, que no es fonamenta en la inconsciència

i el risc sinó en una pràctica pautada i oberta a

tothom, i que té en l’àmbit associatiu el seu

màxim valedor. Un associacionisme que a

Catalunya, des de sempre, ha conjuminat segure-

tat i pràctica festiva, molt abans que Europa ens

ho reclamés. En aquest sentit, l’acte multitudinari

que va acollir la plaça de Sant Pere de Berga el

febrer de 2009 tingué la força catalitzadora de

sorprendre els legisladors de Madrid. Puc donar

fe de la seva sorpresa! Al capdavall, doncs, no es

tractava d’una dèria etnològica del govern català

o d’uns quants arrauxats amb voluntat de tirar

petards. A partir d’aquí –i quan els terminis per

transposar la directiva europea arribaven a les tres

pedretes- hem aconseguit tots plegats de salva-

guardar aquest patrimoni festiu.

Avui podem dir que hem aconseguit fer entendre

el nostre patrimoni festiu al Ministerio de

Industria,Turismo y Comercio, i que s’han recollit

la majoria d’esmenes presentades. La “Instrucció

Tècnica Complementària” núm. 18 del nou

“Reglamento...” que plantejà des del primer dia el

nostre associacionisme, ho deixa palès: podrem tre-

ballar amb pirotècnia sense el marcatge CE i incor-

porem la figura dels consumidors reconeguts com a

experts –membres d’una colla- i del seu respon-

sable. Aquesta excepcionalitat també permetrà sal-

var el tema de les edats, sempre que es compti amb

el permís patern.

D’altres propostes no han permès ser millorades

(per exemple, continuarem necessitant el permís del

delegat del govern a partir dels 50 kg de “matèria

reglamentada” que en les nostres al·legacions vam

provar de reduir a “matèria explosiva”). I a la buga-

da també hi hem perdut llençols: un segon bloc

d’esmenes presentades en paral·lel des del

Departament d’Interior no semblen haver tingut

tanta fortuna, i caldrà analitzar detalladament possi-

bles invasions competencials. Com tampoc no hau-

ríem de perdre de vista que les colles de foc de

Catalunya Nord ara mateix es troben a la intem-

pèrie legal des del moment que el govern de França

va decidir assumir la Directiva sense matisos ni con-

templacions envers la realitat catalana...

I, tanmateix, em penso que avui podem fer una

valoració globalment positiva de la feina feta, dels

resultats aconseguits. La mateixa que realitzava el

grup de treball dies després: el consens i la com-

plicitat ens han donat bons resultats i per això,

també, vull agrair des d’aquí la paciència de tots els

participants així com les col·laboracions que ens

han acompanyat discretament tot aquest temps.

Encara més, les de les últimes setmanes, quan per

motiu de la redefinició sobre els menors d’edat, el

“Reglamento…” s’encallava novament a Madrid.

Tinc la impressió que a la recta final veritablement

tothom ha fet un esforç per enllestir-ho...

Ara tenim dos reptes importantíssims: d’una banda,

acordar el concepte de festa popular amb pirotècnia

per al conjunt de manifestacions festives del país

que des dels ajuntaments s’hi vulguin acollir. I, de

l’altra, preparar la formació dels Consumidors

Reconeguts com a experts i, especialment, el

Responsables o caps de colla d’aquests consumi-

dors. En qualsevol cas, tenim 18 mesos per fer-ho. I

a Catalunya, al mateix grup de treball ja n’hem

començat a parlar.

Diguem, doncs, que la feina no s’ha acabat. Però

hem obtingut una primera victòria. Paga la pena de

celebrar-ho, reprendre forces i continuar batallant

per tal de fer possible aquell binomi que conjumi-

na la seguretat amb la preservació del nostre patri-

moni festiu.

C
a
r
a
m

e
ll

a
2
3

M
Ú
S
IC
A
 I
 C
U
L
T
U
R
A
 P
O
P
U
L
A
R

148


