AL JUNY, FALLES!

La cremada de falles és una festa tradicional i popular que se celebra el 23 de juny, la Nit de
Sant Joan. Els participants fan una falla, l’encenen, l’agiten i la fan giravoltar vertiginosament
ﬁns que creen grans boles de foc. Avui en dia aquesta tradició es conserva a les parròquies
d’Encamp, Andorra la Vella, Sant Julià de Lòria i Escaldes-Engordany.
Els orígens de la festa són immemorials i el seu signiﬁcat gira a l’entorn de l’element del foc,
un element puriﬁcador que coincideix amb l’època de l’any, el solstici d’estiu, que simbolitza
la plenitud de la vida amb els fruits que ens dona la terra.
Antigament les falles les feien rodar els nens al voltant de les fogueres que la Nit de Sant Joan
s’encenien a les places dels pobles i barris. La tradició es va anar perdent a meitat del segle
XX, va quedar en via d’extinció i es té coneixement que només es cremaven falles en un parell
de llocs de forma íntima i familiar.
Amb la recuperació de la tradició a Andorra la Vella a ﬁnals dels anys vuitanta, cremar falles
ha passat a ser cosa dels grans: els fallaires fan rodar les falles al llarg d’un recorregut per
carrers i places que acaba amb l’encesa de la foguera de Sant Joan amb les mateixes falles. A
ﬁnals dels anys noranta les falles es van estendre a les parròquies d’Encamp, Sant Julià de
Lòria i Escaldes-Engordany. Els elements de la festa no difereixen els uns dels altres, però sí
que tenen alguns aspectes diferenciadors.
Una falla està feta de làmines de paper de pasta de pi enﬁlades en una cadena i
embolcallades amb una malla de galliner. Originàriament, però, la falla estava feta d’un tronc
llarg i prim de boix a l’extrem del qual s’enﬁlaven diverses peles de beç o bedoll. És el que es
coneix com a falla tradicional. Els fallaires petits fan rodar falles de llum, unes boles que
també es fan giravoltar mentre van canviant de color.
L’any 2010 la cremada de falles d’Andorra la Vella es va incloure a la secció quarta de
l’Inventari general del patrimoni cultural d’Andorra com a bé immaterial i, l’any 2015, el Comú
d’Andorra la Vella va declarar l’Associació Fallaires d’Andorra la Vella entitat pública d’interès
cultural. L’1 de desembre del 2015 la Unesco inclou la festa de les falles en la Llista
representativa del patrimoni cultural immaterial de la humanitat en una candidatura conjunta
de 63 municipis del Pirineu pertanyents a Andorra, Espanya i França.
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