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es del cim ardent de les brases,
en les quals es cremen totes les
vicissituds d’un exercici faller, re-

naixeran les comissions amb noves exe-
cutives i nous projectes de monuments i
d’activitats amb els quals, competint entre
si, es perpetuarà la història de les Falles.
Són la saba de la Festa: les persones i la
falla. Però hi ha un espai en el territori fa-
ller on els qui estimem la Festa estem tre-
ballant per ella. És l’espai de la recerca i el
de la investigació històrica, i el del patro-
cini i promoció cultural. Un treball que es
desenvolupa en les biblioteques i heme-
roteques traient a la llum dades i dates
fins ara desconegudes, i en els despatxos
on es prenen les decisions, assessorant
sobre el que es creu millor per al present i
el futur d’aquesta festa centenària. Ho
fem des de l’ADEF (l’Associació d’Estudis
Fallers de València) i des de l’Associació
Cultural Premi Iaraní de Gandia. 

La festa fallera ha abastat una gran re-
percussió que ha transcendit, de molt, la
localitat. Les Falles ja tenen dimensió na-
cional i internacional, i cal saber moure’s
en aquestes geografies en benefici de la
propagació del coneixement de la Festa i
en el de la seua beneficiosa repercussió
econòmica i cultural.

L’any 2012 la Generalitat Valenciana,
amb un ampli i rigorós dossier, va presen-
tar la candidatura de «l’Espai Cultural de
la Festa de les Falles Valencianes» per a
ser inclosa a la Llista Representativa del
Patrimoni Cultural Immaterial i Registre
de les Bones Pràctiques de Salvaguarda
de l’UNESCO (l’Organització de les Na-
cions Unides per a l’Educació, la Ciència i
la Cultura). Formar part d’eixa Llista és el
màxim reconeixement a escala mundial
per a un bé immaterial. El concepte de
patrimoni immaterial va ser consolidat i
ratificat per la pròpia UNESCO, l’octubre
de 2003, el qual defineix com «els usos,
representacions, expressions, coneixe-
ments i tècniques —junt amb els instru-
ments, objectes i espais culturals que li
són inherents— que les comunitats, els
grups i en alguns casos els individus reco-
neguen com a part integrant del seu pa-

trimoni cultural». I, és clar, les Falles va-
lencianes ho compleixen. El procés s’ha-
via iniciat el gener de 2011 quan el ple de
l’Ajuntament de València va aprovar per
unanimitat començar el procediment per
a presentar la candidatura de la festa de
les falles a formar part d’aquesta llista.

Aquell anava a ser un procés complex
que requeriria un treball conscient i con-
sensuat entre els diversos agents socials i
amb una necessària implicació de fallers i
ciudatans. Aleshores es va demanar aju-
da per tot arreu de la Comunitat Valen-
ciana. L’Associació Cultural Premi Iaraní
donà suport institucional a la proposta i
l’ADEF, aquell mateix any, va dedicar les
VII Converses de «Les Falles, a la Nau»
(un espai de debat i d’opinió que organit-
za al paranimf de la Universitat de Valèn-
cia), al tema «Les Falles, un patrimoni
col·lectiu», amb la participació de la Junta
Central Fallera, el Fòrum de Debats de la
Universitat de València i el Gremi Artesà
d’Artistes Fallers, entre altres institucions.
Fa dues setmanes, a Maó (Menorca) el
Consell del Patrimoni Històric d’Espanya,
òrgan de coordinació del Ministeri de
Cultura i les comunitats autònomes, va
acordar que, en el proper cicle d’avalua-
ció de candidatures, Espanya, propose
davant la UNESCO la candidatura de les
Falles, el 2017-2018, la qual cosa ha supo-
sat una certa decepció perquè es pensava
que anava a ser presentada ja en el perío-
de 2016-2017, però Espanya ha hagut d’a-
jornar la nostra candidatura perquè se li
ha demanat el seu suport a la d’un pro-
jecte internacional presentat per Àustria
en el qual formen part deu països euro-
peus més. Caldrà esperar un poc.

Les Falles estan en el punt àlgid de
consideració cultural. La Comunitat Va-
lenciana exerceix les seues competències
protectores del patrimoni a través de la
Llei del Patrimoni Cultural Valencià. La
Generalitat Valenciana és qui estableix
les mesures encaminades a la protecció,
investigació, conservació, difusió, foment
i transmissió del patrimoni cultural im-
material de tots els valencians. El presi-
dent Fabra comunicava fa uns dies (el dia
16 de març), que, a finals d’aquest més, el
Consell iniciarà l’expedient perquè les fa-
lles de cinc localitats valencianes, entre
les quals les de Gandia, siguen declara-
des bé d’interés cultural immaterial, ac-
ceptant la demanda que havien fet al
Consell els alcaldes d’aquests municipis,

que foren els primers en plantar monu-
ments fallers a imitació dels de València:
Xàtiva el 1865; Gandia i Sueca, el 1876;
Alzira el 1889, i Torrent el 1900. El bé d’in-
terés cultural és una de les dues figures
que té aquesta llei per a la protecció del
nostre patrimoni cultural immaterial.
L’altra és el bé de rellevància local. Gan-
dia tindrà, aleshores, en la festa de les Fa-
lles el seu primer bé d’interés cultural de
la Comunitat Valenciana i ja disposa, dins
dels béns de rellevància local immaterial
declarats a la Comunitat Valenciana, el
del Tio de la Porra (2012) i el del Cant de
la Sibil·la (2013).

Però no acaben ací les notícies relacio-
nades amb les Falles gandianes i la seua
repercussió externa. El passat dia 11, Vi-
cent Gregori, tinent d’alcalde de Cultura i
regidor delegat de les Falles de Gandia;
Pep Just, regidor de Platja i Turisme, i
Telmo Gadea, secretari general de la Fe-
deració de Falles de Gandia van compa-
rèixer en una roda de premsa per a anun-
ciar que Gandia anava a fer els primers
passos perquè les Falles de la ciutat si-
guen declarades festes d’interès turístic
nacional, per a la qual cosa cal complir
una sèrie de requisits que creuen que les
nostres Falles compleixen. El primer
d’ells és que han de estar declarades fes-
tes d’interés turístic per part de la Comu-
nitat Autònoma en el moment de la sol·li-
citud i haver-ho estat, almenys, durant els
cinc anys immediatament anteriors i les
falles gandianes ja ho són des de 1984.
Després cal acompanyar una memòria
explicativa sobre l’origen, antiguitat i
arrelam tradicional de nostra festa fallera
i el seu valor cultural, significació i abast
com a atractiu turístic; l’existència en la
localitat, o en un àrea de 50 kilòmetres,
d’un equipament adequat d’allotjaments
i servicis turístics per a la recepció de visi-
tants, així com bons accessos i senyalitza-
cions; la presentació de diverses actua-
cions promocionals en els diferents mit-
jans de comunicació de difusió nacional
i, finalment, la sol·licitud per a la declara-
ció ha d’anar acompanyada de l’acord de
Ple de l’Ajuntament. I en tot això estem!
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a és un compromís, tot i que més
que un compromís, és una qües-
tió de justícia. El titular és ben

senzill: si els socialistes governem a Gan-
dia i a la Generalitat Valenciana, la major
xarxa d’Escoletes de la Comunitat Valen-
ciana, la de Gandia, tornarà a ser pública. I,
a més, gratuïta. Com dic, és una qüestió de
justícia, perquè en un moment en el qual
és realment difícil treure endavant l’econo-
mia familiar si només entra un jornal a
casa, aquest servei es fa necessari per a po-
der deixar els més menuts a bon recau. 

Aquest va ser un dels motius que va
empentar els socialistes de Gandia, en les
anteriors legislatures, a crear aquesta xar-
xa d’Escoletes que componen 8 centres
que, fins a 2011, eren públics i depenien
directament de l’Ajuntament de Gandia.
Així va ser fins que el PP de Torró va deci-
dir que era millor regalar a una empresa

privada aquests centres per tal que guan-
yen diners amb l’educació dels més me-
nuts. Com era d’esperar, aquella decisió va
fer augmentar el preu en 25 euros al mes, a
més d’augmentar la quantitat a pagar de
material escolar i, el que és més greu, l’o-
bligatorietat de vestir uniforme, una deci-
sió que costa més de 50 euros a l’any a les
famílies.

La gestió de Marta Cháfer al capdavant
del departament d’Educació -del qual les
Escoletes suposaven el major esforç de
gestió- va ser tan nefasta que als gandians
ens ha eixit més car privatitzar les escole-
tes que mantenir-les públiques. I tot, per
la mania persecutòria del govern del PP
cap a tot el que tinga una empremta socia-
lista. El comiat il·legal de les educadores
l’haurem de pagar tots els gandians.

Ara, a les portes d’unes noves eleccions,
Ximo Puig i Diana Morant han donat un

pas valent, prometent que les escoletes,
amb governs socialistes, tornaran a ser pú-
bliques. I a més, gratuïtes. Primer, i sent

realistes en la situació econòmica en que
el PP deixarà la Generalitat, la gratuïtat be-
neficiarà el tram de 2-3 anys. Més tard i a
poc a poc, la gratuïtat anirà implantant-se
a la resta de trams, tot i que fins a eixe mo-
ment, si les famílies demostren una situa-
ció econòmica complicada, la Generalitat
les bonificarà amb beques per a que el ser-
vei siga gratuïts també per a estes famílies.

Davant una magnífica notícia com
aquesta, que contenta a tot el sector edu-
catiu, no cabia altra resposta per part del
PP que la negativa. Clar està, se’ls escapa
una oportunitat de negoci. Però especial-
ment indignant és llegir a Marta Cháfer
augurant una «nefasta gestió del PSOE» –
sic- si complim aquesta promesa. 

És indignant, com deia, venint de la pit-
jor regidora d’Educació que ha tingut
aquesta ciutat, la que ens ha fet pagar el
comiat il·legal de les anteriors educadores
i ha encarit un servei que hui en dia és
més necessari que mai. I és que, pel que
hem vist esta setmana, tant Marta Cháfer
com Guillermo Barber són més partidaris
de llevar 250.000 euros del Pla d’Ocupació
per a rescatar a l’empresa a qui han regalat
les escoletes, per a pagar una sentència
per acomiadar, també de manera il·legal, a
les educadores que treballaven a l’escoleta
de Santa Anna. Per a que diguen que PP i
PSOE som iguals.
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Façana de l’escoleta de Santa Anna.


