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PROMETHEUS

INTRODUCCIÓN
El día 1 de diciembre de 2015, la UNESCO incorporó a
la Lista Representativa del Patrimonio Cultural
Inmaterial de la Humanidad las Fiestas del Fuego del
Solsticio de Verano en los Pirineos, 63 poblaciones de
Andorra (3), España (17) y Francia (34).
El proyecto Prometheus surge a raíz de este
reconocimiento, y pretende potenciar el patrimonio
común de los tres estados mediante la innovación
transfronteriza realizada en las universidades y los
centros de investigación. El PROMETHEUS-EFA309 /
19 se desarrolla en el marco del programa Interreg
POCTEFA 2.014-2.020 y está cofinanciado por fondos
FEDER.
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OBJETIVOS
Transferir el conocimiento generado
en el proceso de investigación
universitaria en torno a las Fiestas
del Fuego de los Solsticios los
Pirineos a la sociedad, a través de
productos formativos y divulgativos,
destinados a instituciones públicas,
asociaciones y empresas del sector
cultural del territorio
transfronterizo.
Extender el potencial de la R+D+I
surgido en las universidades del
territorio y centros de investigación
en referencia a las fiestas del fuego
de los solsticios en forma de oferta
educativa y recursos pedagógicos.
Ofrecer plataformas virtuales y
actividades de carácter divulgativo
con relación a las fiestas del fuego de
los solsticios que puedan ser
utilizadas por instituciones
pedagógicas, empresas o
asociaciones del ámbito cultural y
particulares.

EL SIMPOSI
PROMETHEUS

PROMETHEUS
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SIMPOSI
INTERNACIONAL
2021
FESTES DEL FOC DELS SOLSCITIS ALS PIRINEUS

Els dies 27, 28 i 29 d'octubre es va celebrar el
simposi de les Festes del Foc dels Solsticis als
Pirineus. El Departament de Cultura de la
Generalitat de Catalunya, a través de la
Direcció General de Cultura Popular i
Associanisme Cultural, amb la col·laboració de
la Càtedra Educació i Patrimoni Immaterial
dels Pirineus de la Universitat de Lleida (UdL),
va liderar i impulsar la celebració d'un simposi
internacional amb l'objectiu de posa en valor
la investigació, divulgació i la transmissió del
Patrimoni Cultural Immaterial de les Falles,
Haros i Brandons.
Un comitè d'experts es va encarregar de
desenvolupar l'orientació i el contingut del
Simposi. Aquest està format per representants
institucionals i investigadors de França,
Andorra, Aragó i Catalunya, és a dir, un comitè
que reflecteix la diversitat cultural i social que
engloba el món fallaire.
El Simposi es va dividir en quatre àmbits,
però primer va haver-hi una conferència
inaugural que va fer balanç dels 5 anys de la
candidatura de la declaració de la UNESCO.
Tot seguit, el dijous 28 a les 11.30 h es va
dur a terme el primer àmbit. A les 18.00 h va
tenir lloc el segon àmbit. El divendres a les
11.30 h es va engegar amb el tercer àmbit. I
per finalitzar, a les 17.15 h l'àmbit 4 va
aprofundir sobre la covid. Aquests quatre
àmbits es van portar a terme mitjançant
ponències, comunicacions i taules rodones.
Foto de: @geniku

Les localitats fallaires de Bagà i Sant Julià de Cerdanyola van acollir els
Simposi, que va tenir un format dual, de manera presencial i telemàtica.
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ÁMBITO 1. FALLAS, HAROS,
HALHES Y BRANDONS.
HISTORIA Y ACTUALIDAD DE
LA FIESTA.
La UNESCO declaró Patrimonio Cultural
Immaterial de la Humanidad las fallas, haros
y brandons. Por consiguiente incremento el
interés por la fiesta y provoco un aumento de
investigaciones.
Ha habido algún caso que el inicio de la
celebración de las fallas ha sido gracias al
descubrimiento de algún testigo o
documento, ya que anteriormente en la
población se habrían festejado.

Los expertos de este ámbito concretaron que,
como cualquier otro aspecto, cuanto más se
conoce la historia y la sociedad de un
determinado lugar y tiempo, más se reduce el
espectro de interpretación. Conocer el pasado
implica trabajar con el rigor científico, por
tanto, cuanto más se conoce la historia, más
fácil es de entender las manifestaciones de cada
localidad.
Los profesionales también dijeron que conocer
el pasado ayuda a entender el presente. Desde
su punto de vista, la investigación debe ayudar
a identificar los sucesos del entorno que hacen
evolucionar una sociedad. Por eso, también
consideraron la fiesta como una forma de
expresión de una comunidad.
En definitiva, las Fiestas del Fuego se han
convertido en un motivo turístico para muchas
poblaciones, hasta el punto de que en varias
poblaciones ha acabado siendo la principal
actividad de las fiestas mayores. Así, las fallas
se han convertido en un elemento identitario de
las regiones pirenaicas.

Foto: @rodbagphoto
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ÀMBIT 2.
ORGANITZACIÓ I
GESTIÓ DE LES FESTES
DE FOC
Foto: @dgcphotographer

Mitjançant una taula rodona es va debatre sobre
alguns reptes. D'entrada es va enraonar sobre els
protocols de la festa i les diverses figures implicades
en l'organització de la festa (ajuntaments,
associacions, comissions de festes, etc.). En segon lloc,
a causa de l'augment de visitants, va ser essencial
tractar sobre possibles regulacions com ara talls de
carreteres, creació d'aparcaments, nous accessos al
poble, etc. En tercer lloc, es va parlar de l'elaboració
dels materials necessaris de la festa i de l'espai de
celebració. Finalment, es va tractar dels tràmits
administratius que s'hi han de realitzar per poder
procedir amb la festa, com per exemple les
assegurances, els permisos de foc, els ajuts econòmics,
etc.

Foto: @jordi_pero_enjaume
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DOMAINE 3. ÉDUCATION, TRANSMISSION ET DIFFUSION DANS
LA SAUVEGARDE DU PATRIMOINE CULTUREL IMMATÉRIEL
La collaboration du PCI (Patrimoine Culturel Immatériel) avec des institutions éducatives,
culturelles et scientifiques génère diverses actions dans la sauvegarde des Fêtes du Feu dans
les Pyrénées. Les experts ont mentionné des propositions didactiques dans les écoles, la
recherche appliquée, les plans de sauvegarde, les expositions, les musées, les publications de
livres et de contes, l'utilisation des nouvelles technologies, la virtualité, etc. Autrement dit,
dans le cas de la Fête du Feu, les professionnels visent à analyser et mener ces actions de
transmission, de sensibilisation et de diffusion.

https://prometheus.museum/ca/
Foto: @jordi_pero_enjaume
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ÀMBIT 4. COVID, SOSTENIBILITAT I FUTUR DE LA FESTA
La pandèmia ha fet que les Festes del Foc no es poguessin celebrar com anteriorment. La
celebració ha estat diferent en cada territori. Hi ha hagut reaccions que han anat des de la no
celebració fins a una reducció de la festa, ja sigui només per als habitants del poble o per a
tothom de manera virtual. Aquest impediment ha implicat una buidor en la dinàmica de les
poblacions. Tot i això, gràcies a aquest factor la gent va veure més que mai la importància
d'aquesta festa per a les comunitats. Així doncs, després de la represa, es plantegen diverses
qüestions sobre la sostenibilitat i futur de la festa. Algunes que es van plantejar els experts
foren: "canviarà l'experiència d'aquest any les formes de celebració?", "com fer festes de
formats més sostenibles?".

Foto: @dgcphotographer

LA MALETA
FALLAIRE
PROMETHEUS
Fotos: © Càtedra Educació i Patrimoni Immaterial dels Pirineus
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OBJECTIUS
Incorporar la festa de les falles a
les escoles per tal d’assolir-ne la
seva valorització.

INTRODUCCIÓ
L'objectiu principal de la Maleta Fallaire és valorar la
festa de les falles dels Pirineus, la seva diversitat i la
seva relació amb els quatre àmbits que l'envolten.
Aquest projecte permet endinsar-se en el món fallaire i
conèixer-ne una mica més la història. La manera en què
s'executa aquest projecte és a través de diverses
activitats dinàmiques. Tanmateix, a més de ser un
complement a les accions pedagògiques fallaires també
és una manera de facilitar coneixements naturals,
socials, lingüístics i artístics. Aquesta proposta és una
forma d'ajudar als més petits a conèixer la seva terra i la
cultura del seu voltant.
Els quatre àmbits que l'envolten són la naturalesa i
sostenibilitat, la dansa i música, les llengües, i el social i
cultural.

Donar a conèixer l’origen, la
història i el funcionament de la
tradició als estudiants de les
escoles dels Pirineus, a fi que
puguin construir la seva identitat
personal i social.
Disposar de materials pedagògics
relacionats amb la tradició que
puguin ser utilitzats en projectes
docents innovadors.
Treballar tots els àmbits de la
festa en concordança amb els
currículums oficials.
Facilitar l’intercanvi de
coneixements i tradicions entre
tota la comunitat fallaire.

PROMETHEUS
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ACTIVITAT 1. LA FUSTA DEL FOC
ÀMBIT: NATURA I SOSTENIBILITAT

L'activitat 1 pertany a l'àrea del coneixement del medi natural. Aquesta consisteix a conèixer i
utilitzar diferents tipus de materials, ja que en cada poble existeixen diverses espècies de
vegetació, en funció de l'entorn i dels boscos que l'envolten. Aquesta diversitat és una
oportunitat ideal per conèixer els hàbitats pirinencs, les varietats de les espècies que els
integren i on es localitzen.
https://www.debatabat.eu/

Objectius d'aprenentatge
• Identificar algunes espècies vegetals pròpies del territori pirinenc.
• Aprendre a identificar espècies mitjançant claus d’identificació senzilles.
• Relacionar els elements naturals propers, amb els principals usos de l’esser humà.
• Conèixer els diferents elements utilitzats en les festes del foc.

PROMETHEUS
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ACTIVITAT 2. TANTS TRONCS
ÀMBIT: NATURA I SOSTENIBILITAT

Tants Troncs s'inclou dins l'àrea del
coneixement del medi natural. Aquesta
activitat consisteix a entendre i
conscienciar amb relació als recursos del
territori. Al Berguedà, per exemple, l'herba
que s'utilitza per fer les falles està en perill
d'extinció. Per aquest motiu, alguns
fallaires ja s'han hagut de desplaçar a
comarques veïnes per tal de localitzar-la.
L'ús dels recursos naturals per a l'acció
humana, sigui festiva o quotidiana, és un
fet que cal regular i ser conscients de la
seva importància.

Objectius d'aprenentatge
Aprendre a gestionar els recursos que
ofereixen els boscos.
Diferenciar els conceptes triar, reciclar i
reutilitzar.
Conscienciar vers la necessitat de preservar
els recursos naturals i utilitzar energies
renovables.

PROMETHEUS

ACTIVITAT 3. PARAULES AL
VOLTANT DEL FOC
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Objectius d'aprenentatge

ÀMBIT: LINGÜISTIC

Paraules al voltant del foc és una activitat que
correspon a l'àrea del coneixement de les llengües.
Aquesta activitat consisteix a conèixer i valorar la
diversitat lingüística i cultural de Catalunya, de
l'Estat espanyol, d'Europa i del món.
Les falles dels Pirineus es troben en cinc regions
veïnes d'una important riquesa lingüística. S'hi parla
el català, l'aranès, l'occità, el castellà i el francès,
amb totes les variants locals de cadascuna. A banda
de les llengües, hi descobrim tot el vocabulari de les
festes del foc, ric en contingut i a vegades
coincident. Aquesta diversitat ens apropa a la
llengua com a part indispensable de la cultura de
cadascun dels territoris.

Descobrir les diferents llengües
que es parla al territori de les
festes del foc.
Utilitzar estratègies plurilingües
per a la comunicació.
Potenciar la comunicació amb
escoles d’altres països aprofitant
els recursos TIC.
Reconèixer i valorar la diversitat
lingüística dels Pirineus.
No fer ús dels prejudicis
lingüístics.

PROMETHEUS
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ACTIVITAT 4. TERRITORI FALLAIRE
ÀMBIT: SOCIAL I CULTURAL

A Territori Fallaire s'hi treballa l'àrea del coneixement del medi social i cultural. Aquesta
activitat consisteix a valorar els sistemes geopolítics per esdevenir futurs ciutadans crítics.
Cada poble fallaire dels Pirineus elabora la seva falla d'una manera particular. En total són més
de 63 localitats disperses pel territori que ofereixen una gran riquesa cultural, la qual cosa
esdevé una bona ocasió per treballar conjuntament la geografia dels Pirineus i l'etnografia de
les seves valls, tot aprenent a localitzar poblacions i a identificar els elements patrimonials
més rellevants i com s'emmarquen dins de les diferents estructures administratives.

Objectius d'aprenentatge
• Identificar algunes espècies vegetals pròpies
del territori pirinenc.
• Aprendre a identificar espècies mitjançant
claus d’identificació senzilles.
• Relacionar els elements naturals propers,
amb els principals usos de l’esser humà.
• Conèixer els diferents elements utilitzats en
les festes del foc.

PROMETHEUS

ACTIVITAT 5. PROMETHEU DE LA
FLAMA AL SOL
ÀMBIT: SOCIAL I CULTURAL

L'activitat 5 també forma part de l'àrea del
coneixement del medi social i cultural. En aquesta
s'hi interpreta el present a partir de l'anàlisi dels
canvis i continuïtats al llarg del temps per
comprendre la societat en què vivim.
Prometheu de la flama al sol consisteix a entendre
els anomenats ritus de transició fent ús del foc. El
foc és igualment un element recurrent entre les
llegendes d'origen grec. Aquesta activitat permet
conèixer la importància del Sol i del foc en la
nostra cultura.

Objectius d'aprenentatge
Analitzar els canvis i les continuïtats produïts en
el decurs del temps tant pel que fa a l’evolució
històrica, tecnològica com a la cultural i social.
Comprendre el món que ens envolta fent una
mirada retrospectiva a la nostra història.
Interpretar els canvis socials a partir dels canvis
tecnològics.
Conèixer les nostres tradicions, de les antigues a
les més modernes.
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ACTIVITAT 6. BALLS I CANÇONS AL VOLTANT DEL FARO
ÀMBIT: DANSA I MÚSICA

Com bé indica el nom, correspon a l'àrea
d'educació artística: visual i plàstica,
música i dansa. Les competències tracten

Objectius d'aprenentatge

de comprendre i valorar els elements
significatius del patrimoni artístic proper,
de Catalunya i d'arreu.
La festa de les falles sovint va
acompanyada de certes tonades i balls.
Totes elles representen un patrimoni que
cal considerar tant pel seu significat com
per la seva bellesa. Aquestes músiques i
danses poden ser tractades amb els
alumnes, que de forma senzilla i fàcil
d'aprendre els permetrà descobrir una part
fonamental del nostre llegat tradicional i
cultural pirinenc. En aquesta activitat es
proposa aprendre dues danses de les falles
d'Isil.

Conèixer les arrels de les tradicions
locals.
Establir relacions i lligams entre els
elements patrimonials artístics
propers.
Identificar, valorar i respectar
elements bàsics i propers del
patrimoni.
Aprendre a ballar danses
relacionades amb la festa del foc.

EL KIT DE
COMUNICACIÓ
PROMETHEUS

PROMETHEUS
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KIT DE COMUNICACIÓ
El kit de comunicació està format per un conjunt de materials personalitzats. Aquests materials
estan destinats a tots els públics, tant als turistes com a les poblacions. Dins del kit s'hi troba
el disseny de panells informatius, fullets, senyalitzacions, i fins i tot un passaport fallaire. En el
cas de les senyalitzacions, s'han de tenir en compte les normes de cada territori. Així doncs, el
motiu de la creació dels materials és donar visibilitat, facilitar la informació i dinamitzar les
Festes del Foc dels Solsticis als Pirineus.

Kit de comunicación
El kit de comunicación está formado por un conjunto de materiales personalizados. Estos
materiales están destinados a todos los públicos, tanto a los turistas como a las poblaciones.
Dentro del kit se encuentra el diseño de paneles informativos, folletos, señalizaciones e incluso
un pasaporte fallaire. En el caso de las señalizaciones deben tenerse en cuenta las normas de
cada territorio. Así pues, el motivo de la creación de los materiales es dar visibilidad, facilitar
la información y dinamizar las Fiestas del Fuego de los Solsticios en los Pirineos.

Kit de communication
Le kit de communication se compose d'un ensemble d'outils personnalisés. Ces supports
s'adressent à tous les publics, touristes et localités. À l'intérieur du kit s'y trouve le design
graphique des panneaux d'information, des brochures, des panneaux de signalisation et même
un passeport fallaire. Dans le cas des panneaux de signalisation routière, les règles de chaque
territoire doivent être prises en compte. Par conséquent, la raison de la création des matériaux
est de rendre visible, de faciliter l'information et de dynamiser les Fêtes du Feu des Solstices
dans les Pyrénées.

Kit de comunicacion
Lo kit de comunicacion es format d'un ensems de materials personalizats. Aqueles materials
son destinats a totes los publics, tant als toristas cossí pels populacions. Dins del kit se tròba el
disseny de panèls informatius, fullets, senhalizacions e quitament un passapòrt fallaire. En lo
cas de las senhalizacions, se prene en compte las nòrmas de cada territori. Aital doncas, lo
motiu de la creacion dels materials es donar visibilitat, facilitar l'informacion e dinamizar las
Fèstas del Fuòc dels Solsticis als Pirenèus.
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Us presentem el primer material del kit de
comunicació: el Tòtem. Un panell informatiu
vertical que mesura 200 cm x 60 cm. La seva
finalitat és informar sobre com és celebrar la
festa del foc en cada població.

MOCKUP I EXPLICACIÓ

TÒTEM

Panell vertical o
tòtem amb el nom i
l’explicació de les
festes pròpies del
poble seguida de la
ruta i el punt
d'informació de la
localitat.
TEXT

Falles de la localitat
COPPERPLATE
GOTHIC BOLD
130 pt

Drets d'autor
de la imatge
MYRIAD PRO
40 pt

Explicació de les
falles, tradició, etc. de
cada localitat
MYRIAD PRO
73 pt

Imatge de falles de
cada localitat
Amplada 54.14 px
Alçada 40.04 px

IMATGE

TEXT

TEXT

Imatge del mapa de
la ruta fallaire local
Amplada 53.84 px
Alçada 36.09 px

IMATGE

Informació de
l'Ajuntament de
cada localitat

MYRIAD PRO
57 pt

TEXT

QR

20

Enllaç al punt
d'informació
Amplada 6.27 px
Alçada 6.27 px

PROMETHEUS
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MOCKUP I EXPLICACIÓ

PANELL PARET

Aquest mesura 50 cm x 50 cm.

Drets d'autor de la imatge MYRIAD PRO 7 pt

Panell de paret. Aquest panell conte
l'explicació de les festes pròpies del
poble, el corresponent punt
d'informació, la imatge i el mapa.

Imatge de falles de
cada localitat
Amplada 17.3 px
Alçada 13 px

Falles de la localitat
COPPERPLATE GOTHIC
BOLD 62 PT

TEXT

Explicació de les
falles, tradició,
etc. de cada
localitat
MYRIAD PRO
34 pt

IMATGE
TEXT
TEXT

IMATGE
TEXT

Imatge del mapa de
la ruta fallaire local
Amplada 17.3 px
Alçada 12.2 px

QR

Informació de
l'Ajuntament de cada
localitat
MYRIAD PRO
26 pt

Enllaç al punt
d'informació
Amplada 2.9 px
Alçada 2.9 px

PROMETHEUS
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MOCKUP I EXPLICACIÓ

PANELL RUTA
Panell de la ruta amb el nom,
l’explicació de les festes
pròpies del poble i el punt
d'informació de la localitat.
Al costat, la imatge i la ruta
de les falles.
Imatge de falles de
cada localitat
Amplada 30 px
Alçada 17 px

Explicació de les
falles, tradició, etc. de
cada localitat
MYRIAD PRO
43 pt

Falles de la localitat
COPPERPLATE
GOTHIC BOLD
107 pt

TEXT
IMATGE
TEXT

TEXT

TEXT
TEXT

Drets d'autor de la imatge

IMATGE

Imatge del mapa de
la ruta fallaire local
Amplada 30 px
Alçada 17 px

Informació de l'Ajuntament
de cada localitat
MYRIAD PRO
39 pt

QR

Enllaç al punt
d'informació
Amplada 4.6 px
Alçada 4.6 px
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CARA A

MOCKUP I EXPLICACIÓ

FULLET

TEXT

Falles de la localitat
COPPERPLATE GOTHIC BOLD
20 pt

Fullet cara A amb el nom del
poble.
Fullet cara B amb l’explicació
de les festes pròpies del poble
i la imatge. A sota, la ruta de
les falles.

Imatge de falles de
cada localitat
Amplada 10 px
Alçada 11.9 px

IMATGE

CARA A

CARA B
TEXT

Falles de la localitat
COPPERPLATE
GOTHIC BOLD
18 pt

CARA B

TEXT

Explicació de les
falles, tradició, etc. de
cada localitat
MYRIAD PRO
8 pt

Imatge de falles de
cada localitat
Amplada 3.5 px
Alçada 5.6 px
IMATGE

TEXT

TEXT

Drets d'autor de
la imatge
MYRIAD PRO
6 pt

IMATGE

Imatge del mapa de
la ruta fallaire local
Amplada 7.4 px
Alçada 5 px
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MOCKUP I EXPLICACIÓ

CAPSA
TEXT

Capsa per contenir els fullets.
Es pot produir amb un full de mida
DinA 4. Només caldrà canviar el
text en els diferents idiomes.

0.6 cm

0.7 cm
11 cm

0.7 cm

21 cm

0.7 cm

19 cm

0.7 cm

24.1 cm

11 cm

0.7 cm
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MOCKUP I EXPLICACIÓ

PASSAPORT

Passaport fallaire per
registrar les rutes fallaires
realitzades en cada localitat.

16 cm

15 cm

PROMETHEUS
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MOCKUP I EXPLICACIÓ

SENYALITZACIÓ
GEOGRÀFICA

CARRETERA

CULTURAL

POBLACIÓ

Senyalització de les
localitats fallaires
segons normativa de
cada país (ex.
espanyola).

EL MUSEU
VIRTUAL
PROMETHEUS
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EL MUSEO - EL MUSEU - LE MUSEÉ - LO MUSÈU

EL PROYECTO
El proyecto del Museo Virtual está promovido
por el Proyecto Prometeo y financiado por
Interreg POCTEFA y por las entidades que
forman parte del consorcio. El espíritu de la
fiesta está en cada pueblo, en cada

Un museo para el futuro. El museo no será un

comunidad… A través del museo podremos

sitio web o una colección de documentación.

revivir el espíritu de la fiesta. Este museo

Será un auténtico museo para preservar la

virtual se caracteriza por sus cuatro virtudes.

memoria de las fiestas, con nuevas
tecnologías que ayudarán a preservar las

Un museo participativo. El elemento más

fiestas.

importante del proyecto es que será un
proyecto participativo, como un museo “wiki”,

Un museo en cinco idiomas. Occitano,

construido con la colaboración y la

Catalán, Francés, Español e inglés.

participación de las comunidades fallaires,
donde se podrá realizar la aportación de

Una plataforma para la colaboración

materiales, de documentación, de fotografías,

territorial.

vídeos, testimonios…
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ESPACES
L’exposition de référence « Les Feux ».

divers noms (falles, haros, halhars, harts,

L’exposition virtuelle présentera l’importance

brandons). L’exposition expliquera la fête,

du feu dans les différentes sociétés (le feu

mais elle expliquera surtout comment elle se

comme symbole de vie, mais également

vit, comment les habitants des villages

dangereux et qu’il faut contrôler) et surtout

pyrénéens s’enthousiasment chaque année

dans les foyers et villages pyrénéens. Les

pour leur célébration. C’est pour cette raison

petits villages pyrénéens ont lutté pendant

qu’elle donnera la voix à ses protagonistes :

des siècles pour s’adapter à l’environnement

aux communautés halhairas, aux habitants des

et vivre de ses ressources (l’élevage, le bois,

villages et vallées pyrénéennes. Le passé de la

l’industrie, le tourisme…), et se sont regroupés

fête y sera abordé, mais surtout son présent et

autour de la maison, le village et la vallée

la façon dont elle évolue sans cesse.

comme espace d’organisation sociale. Dans ces
villages, les fêtes ont marqué le rythme de leur

Une fête, des villages divers. Bien qu’il y ait

calendrier, de leur vie, de leur intégration

des éléments en commun, chaque fête est

sociale et communautaire.

unique. En plus d’une carte des villages où se
déroulent les festivités, avec documentation

La fête du feu comporte un long processus de

photographique et vidéo, on y retrouvera des

préparation, avec divers rituels portant

espaces dédiés aux expositions des fêtes de
divers villages, vallées, régions ou pays.
Vivez la fête. La fête ne peut se vivre que
dans les villages qui participent de “l’esprit
de la fête”. Le Musée vous la fera découvrir
grâce à une immersion virtuelle dans les
célébrations et rituels des communautés.
Expositions temporaires. Comme tout musée
qui se respecte, nous produirons des
expositions qui se renouvellent. Nous
présenterons des objets, mais surtout des
témoignages, des reportages, des
célébrations . . .
Le musée des enfants. On pourra disposer de
ressources pédagogiques, de contes virtuels,
du contenu pédagogique, des mallettes
pédagogiques. Des ressources pour les plus
jeunes, les familles et les écoles. Pour aider à
la transmission de la fête aux nouvelles
générations.
Foto de: @sergicostaphoto
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MUSÈU MAINATGES

Eth futur musèu virtuau que vos proposerà
materiaus pedagogics entaths mainatges,
entaras suas familhas, entaths centres de
léser e entaras escòlas. Mès ara, ja vos
proposam quauques materiaus, entà líger,
jogar o aprénguer causas sus era hèsta,
entaths mainatges . . . e entà totes eths atges!
En quin eths maintatges viven era hèsta?
ANDÒRRA. Era halha de lums qu’ei era halha
deths mainatges. Qu’estèc lançada en 2005
dambe era volentat d’iniciar eths hilhs e eras
hilhas deths hallaires ara hèsta. Que son uas
bòlas de lum que hèn tanben virolejar : atau,
eths gafets qu’aprenguen e que tastan era
hèsta.
CATALONHA E ARAGON. Soent, eths
mainatges que viven era hèsta dambe ua halha
de dimensions mès petitas e un escorreder
mès avient, mès tostemps dambe eth huec
coma protagonista !
REGION OCCITÀNIA. Eths dròlles e eras
dròllas que son eths principaus protagonistas
dera crema deras halhas. Que son eres que las
creman e que las hèn virar ath torn eth haro,
har o halhar.
VAL D’ARAN. Eths mainatges que participan
tanben ara hèsta, en tot dançar ath torn deth
haro de Les o en tot hèr cremar, càiger,
arrossegar e sautar un haro petit a Arties,

Foto de: @mathilde_lmth

coma ac hèn eths mès grans.
Eths mainatges e joens deths vilatges halhaires qu’an un ròtle actiu enas Hèstas deth Huec deths
Solsticis deths Pirinèus. Que participan ara preparacion e tanben ara celebracion dera hèsta. Qu’ei
un hèt comun a totes eths territòris e qu’assegura era continuitat dera tradicion.
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ACTIVITATS DIDACTICAS
Dias e setmanas abans de Sent Joan, uns quantes

eras activitats realizadas per associacions e

vilatges halhaires que botan en plaça activitats

comunas, per uas escòlas deths Pirenèus, coma

pedagogicas en rapòrt dambe era hèsta. Eras

era de Bagà (Berguedà), Saünc (Ribagòrça) o Les

suas associacions o municipalitats qu’organizan

(Val d’Aran), enter autas, eths arregents

talhèrs de construccion de halhas e jòcs entaths

qu’aprèstan projèctes pedagogics sus eth tèma

mainatges, ath torn dera tradicion.

dera hèsta.

ANDÒRRA. En Andòrra, eth collectiu halhaire

Atau, per exemple, era escòla l’Albiol, de Sant

qu’ei plan actiu en domeni pedagogic : dambe

Julià de Cerdanyola (Berguedà), era quau en

eras escòlas, era UNESCO qu’arrealiza talhèrs e

aubiatge deth programa “Apadrinem el

parladas peths centres d’ensenhament primaris e

patrimoni” dera Generalitat de Catalonha, qu’ei

segondaris deth país.

ara origina d’ un projècte sus eras halhas,
dempús 2015, data dera reconeishença pera

ARAGON, CATALONHA E VAL D’ARAN.Demèste

UNESCO.

Foto de: © Fons Associació Fallaires Andorra la Vella

De mai, se dispausèsse tanben de doas activitats mai, la valisa fallaire e un jòc dubèrt e online.
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PATRIMOINE DE L’HUMANITÉ
Le 1er décembre 2015, l’UNESCO a inscrit « Les fêtes du feu du solstice d’été dans les Pyrénées : falles,
haros et brandons » sur la Liste Représentative du Patrimoine Culturel Immatériel de l’Humanité.

LA LISTE REPRÉSENTATIVE DU PATRIMOINE
CULTUREL IMMATÉRIEL

LA CANDIDATURE DES FÊTES DU FEU

La notion de Patrimoine culturel

L’élaboration de la candidature à l’UNESCO,

immatériel apparaît dans les textes cadres

menée par le Gouvernement d’Andorre, a été

de l’Unesco pour la préservation du

le fruit d’un long travail coordonné et piloté

patrimoine. Elle est définie par la

par les communautés halhairas, par des

Convention pour la Sauvegarde du

organisations non gouvernementales (ONG)

Patrimoine Culturel Immatériel de 2003 et

et présentée par l’Andorre, l’Espagne et la

se définit comme « l’ensemble des créations

France. Le dossier de présentation

basées sur la tradition d’une communauté

comprenait 63 villages. La candidature était

culturelle exprimée par un groupe ou des

accompagnée de divers documents où les

individus et qui répondent aux attentes

gouvernements locaux et les organismes liés

d’une communauté dans la mesure où elles

aux fêtes ont recueilli ses différentes

reflètent leur identité culturelle et sociale

dénominations et caractéristiques.

».
La Liste Représentative inclut les
célébrations ou éléments de patrimoine
culturel immatériel qui suivent une série de
critères comme leur caractère immatériel,
le fait que leur inscription contribue à leur
prise de conscience et mise en dialogue,
qu’elles contiennent des mesures de
sauvegarde et que leur candidature ait été
le fruit d’un procédé participatif.

Foto de: ©Joan Llimiñana
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RECONOCIMIENTO INTERNACIONAL
PARA LAS FIESTAS LOCALES
La inscripción de la UNESCO implicó un reconocimiento internacional para unas fiestas locales que
tienen una larga historia. Aunque la esencia de las fiestas es su carácter local y pertenece a cada
una de las comunidades que lo celebran, la candidatura ha permitido una cierta coordinación entre
las diferentes comunidades que organizan las fiestas. El 3 de diciembre de 2015 se firmó en
Andorra la “Declaración de Andorra la Vella” entre las comunidades de fallas de los tres estados,
con la intención de una gestión coordinada de la salvaguardia y gestión de las partes. El
reconocimiento de las fiestas es también el reconocimiento de los
Foto de: ©photo-heritage-Falles-ENCAMP

LA DESCRIPCIÓN DE LA FIESTA POR LA UNESCO
En la región pirenaica las fiestas del fuego

En otras partes, las jóvenes solteras esperan la

tienen lugar todos los años durante la noche del

llegada de los portadores de antorchas a los

solsticio de verano. Cuando cae la noche, los

pueblos para darles la bienvenida con vino y

habitantes bajan con antorchas encendidas

dulces.

desde las cumbres de las montañas hacia sus

Al día siguiente por la mañana, los vecinos

pueblos y ciudades, prendiendo fuego a toda

recogen las brasas y cenizas de las fogatas y las

una serie de fogatas preparadas a la usanza

llevan a sus hogares y huertos para protegerlos.

tradicional. Para los jóvenes, el descenso de la

Estas expresiones culturales están

montaña es un acontecimiento de especial

profundamente arraigadas en las comunidades y

importancia, ya que simboliza su paso de la

se perpetúan gracias a una red de asociaciones e

adolescencia a la edad adulta.

instituciones locales. El lugar de transmisión
más importante de este elemento del

Se considera que las fiestas del fuego

patrimonio cultural inmaterial es el hogar

constituyen una ocasión para regenerar los

familiar, donde sus miembros lo conservan vivo

vínculos sociales y fortalecer los sentimientos

en la memoria.

de pertenencia, identidad y continuidad de las
comunidades, de ahí que su celebración vaya
acompañada de comidas colectivas y cantos y
bailes folclóricos. A veces se asignan funciones
específicas a determinadas personas: en algunos
municipios es el alcalde quien enciende la
primera fogata, y en otros es un sacerdote el
que la alumbra o bendice. En algunas comarcas,
es el último vecino recién casado del pueblo
quien enciende el fuego y encabeza la marcha de
descenso desde la montaña.
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