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FALLES, HAROS I BRANDONS 

         Material pedagògic de les Festes del Foc dels Pirineus 
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Maleta fallaire 

Materials pedagògics per a la valoració del patrimoni immaterial pirinenc 
 

 

   Activitat 1 LA FUSTA DEL FOC 

 
ÀMBITS 

 

NATURA i SOSTENIBILITAT LLENGÜES SOCIAL I CULTURAL DANSA I MÚSICA 
 
 
 

ÀREES 

 CONEIXEMENT DEL MEDI NATURAL 

 
 

ACTIVITAT 

Les Festes del Solstici d’Estiu als Pirineus utilitzen diferents tipus de materials. Cada poble empra 

diferents espècies de vegetació, en funció de la tradició i els 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. 

 

 

MATERIALS 

 MATERIAL NECESSARI 

 Pissarra digital o projector 

 
 MATERIAL DE LA MALETA DEL FALLAIRE 

 Joc d’identificació de les espècies vegetals fallaires. 

 Pendrive i làmines amb el dibuix del paisatge. 

 Mostra de les falles, haros, faros i brandons. 
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OBJECTIUS I CONTINGUTS D’APRENENTATGE 

 
 

 COMPETENCIES 

Analitzar paisatges i ecosistemes tenint en compte els factors socials i naturals que els 

configuren, per valorar les actuacions que els afecten. 

 

 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.

 
 CONTINGUTS D’APRENENTATGE 

 
 El Pirineu com a principal unitat de relleu.

 Classificació dels estatges de vegetació.

 Tipus d’espècies de plantes (arbre, arbust, herba).

 Concepte de Falles, Haros, i Brandons
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  QUÈ CAL SABER? 

 

Els Pirineus com unitat de relleu del territori fallaire 

Els Pirineus (Pyrénées en francès, Pirenèus en occità, Pireneu en aragonès i Pirineos en castellà) 

formen una serralada situada al nord de la península Ibèrica i recorren tot l'istme que l'uneix a 

Europa. S'estenen des de la Mar Mediterrània a l'est (Cap de Creus), fins al mar Cantàbric a l'oest 

(Cap d’Higer); al sud hi tenen la depressió de l'Ebre, i al nord la de la Garona. 

Una serralada tant gran, disposa d’una gran varietat de paisatges naturals, formats per una rica 

diversitat. Cal destacar que molts paisatges naturals formen part d’espais naturals protegits per tres 

parcs nacionals: el Parc Nacional dels Pirineus, el Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant 

Maurici i el Parc Nacional d'Ordesa i Mont Perdut, i nombrosos parcs naturals: el Parc Natural 

Regional dels Pirineus Ariejans, els Parcs Naturals d’Andorra, el Parc Natural de Posets-Maladeta , 

el Parc Natural de l'Alt Pirineu, i el Parc Natural del Cadí-Moixeró. 

 

 
Les nostres plantes: arbres, arbusts i herbes 

A nivell generalista podem trobar tres tipus diferents de plantes: 

a) Els arbres, quan ens referim a les plantes llenyoses de grans dimensions amb una única tija 
anomenada tronc, que es ramifica a la part superior formant una capçada. 

b) Els arbusts, quan ens referim a les plantes que es ramifiquen des de la base sense tronc 
principal. 

c) Les herbes, planta sense tija llenyosa. 

Aquestes plantes constitueixen un dels elements del paisatge que més informació ens aporta vers 

les característiques generals d’un territori, les quals es distribuiran en funció del relleu, el clima, el 

sòl i l’activitat humana. Els factors antròpics han estat d’antuvi els principals modificadors dels 

nostres paisatges naturals. 

En general aquestes plantes determinaran els tipus de vegetació i la seva distribució es veurà 

definida pels diferents estatges: 

a) Basal: amb un límit inferior al nivell del mar i superior als 800 metres. 

b) Montà: entre els 800 i els 1.600 metres. 

c) Subalpí. Entre els 1.600 i 2.300 metres. 

d) Alpí: per damunt dels 2.300 fins els 3.404 alçada màxima del Pirineu 

https://ca.wikipedia.org/wiki/Parc_Nacional_d%27Ordesa_i_Mont_Perdut
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Plantes que donen o han donat la matèria primera a les festes del foc: 

 Pi roig (Pinus sylvestris) 

 Pi negre (Pinus uncinata) 

 Avet (Abies alba) 

 Avellaner (Corylus avellana) 

 Pollancre, Clop, Xop (Populus nigra) 

 Trèmol (Populus tremula) 

 Boix (Buxus sempervirens) 

 Roure (Querqus sp) 

 Bedoll,Beç (Betula pendula) 

 Cirerer (Prunus avium) 

 Sèguel (Secale cereale) 

 Faia / cefalària (Cephalaria leucantha) 

 Cornera (Cotoneaster tomentosa) 

 Faig (Fagus sylvatica) 

 Ginebre (Juniperus communis) 

  
 

Els nostres elements tradicionals: Falles, Haros i Brandons 

La festa de les falles, haros i brandons (UNESCO,2015) és una mostra d'aquest patrimoni 

immaterial present en tot el Pirineu català, aragonès, andorrà i francès. Cada un dels 63 pobles 

del Pirineu que celebra aquesta festa té unes vivències profundes, però sovint ignorades pels 

altres pobles fallaires. Podem diferenciar tres elements tradicionals que s’encenen a la festa: 

a) Falla: element per transportar el foc a base d’un o més troncs o farcells d’herba. 

b) Haro: tronc alt esberlat i plantats a la plaça, els trobem a l’Aran 

c) Brandó: tronc alt i guarnit plantat a la plaça, els trobem al Pirineu francès 
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Rèpliques de Falles, Haros i Brandons 
 

 

Eth Haro 
Lloc: Les i Arties (Val d’Aran) 
Tipus de planta: Avet o Pi roig 
Data de celebració: 23 de juny 
Ús: S’ubica al centre de la plaça. 
Apunts interessants: A Les, es prepara la segona 
setmana de maig, es planta per Sant Pere (29 de 
juny) i no es crema fins l’any següent. 
A Arties es diu Taro i s’arrossega per tot el poble. 
Durant el recorregut els fallaires salten 
repetidament per damunt de les flames. 
Pot tenir al voltant dels 10 metres d’alçada. 

 

Falla major d’Alins 
Lloc: Alins (Pallars Sobirà) 
Tipus de planta: Pi roig 
Data de celebració: 23 de juny 
Ús: S’ubica al centre de la plaça. 
Apunts interessants: També en diuen falla grossa.  
Es prepara a l’era de Sabater, ubicada al costat de 
la plaça, i es planta en un barril metàl·lic ple 
d’arena. 
Mesura entre 6 i 7 metres d’alçada. 
A Llesp elaboren una falla major molt similar. 

 

Eth Har 
Lloc: Occitània (França) 
Tipus de planta: Avet o Faig 
Data de celebració: 23 de juny o dates properes 
Ús: S’ubica al centre de la plaça o un espai especial. 
Apunts interessants: En occità s’anomena har i en 
francès brandon. És similar a l’haro de la Vall 
d’Aran o a la falla major d’Isil, però s’acostuma a 
cobrir de palla i es corona amb un ram de flors. 
Pot tenir entre 6 i 10 metres aproximadament. 
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Falla major d’Isil 
Lloc: Isil (Pallars Sobirà) 
Tipus de planta: Pi roig 
Data de celebració: 23 de juny 
Ús: S’ubica al centre de la plaça. 
Apunts interessants: Es prepara al voltant de l’1 de 
maig, juntament amb les falles individuals. Es fa 
quatre talls laterals amb motoserra i s’hi 
introdueixen grans tascons de fusta de bedoll. 
Té al voltant d’uns 10 metres d’alçada. 
A Vilaller i Senet també s’hi planta un arbre sense 
escorça i branques o solament amb les de la part 
superior. No s’ascla, però, amb tascons. 

 

Faia de Sant Julià de Cerdanyola 
Lloc: Sant Julià de Cerdanyola (Berguedà) 
Tipus de planta: Herba faiera o cefalària  
Data de celebració: 24 de desembre 
Ús: Falla individual que es recolza a l’espatlla 
Apunts interessants: Té un pal interior anomenat 
ànima fet d’avellaner, ginebre, pi o boix. L’herba es 
recull per Sant Martí i es deixa assecar. Es lliga amb 
cordills. 
Pot tenir entre 1,5 i 3 metres. 

 

Faia de Bagà 
Lloc: Bagà (Berguedà) 
Tipus de planta: Herba faiera o cefalària 
Data de celebració: 24 de desembre 
Ús: Falla individual que es recolza a l’espatlla 
Apunts interessants: És similar a la de Cerdanyola 
però no disposa d’una ànima o pal interior. Es solia 
penjar als balcons, fet que atorgava un component 
màgic, de protecció. 
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Halha de Sent Bertran de Comenge 
Lloc: Sent Bertran de Comenge (Nauta Garona) 
Tipus de planta: Til·ler, Avet o Bedoll 
Data de celebració: 23 de juny o dates properes 
Ús: Falla individual que es mou i fa girar al voltant 
de “Eth Har” 
Apunts interessants: La fusta per fer la falla depèn 
de la zona. Els tascons acostumen a estar fets 
d’avellaner. Al capdamunt de la falla s’hi pot 
incloure un ram de flors com en el cas d’Eth Har. La 
tradició diu que un cop cremada s’ha de guardar el 
mànec per a tenir bona sort. 
La falla pot tenir al voltant de 1,5-2 metres. 
Aquesta falla d’ús individual s’ha perdut en molts 
pobles francesos. Recentment sembla que s’està 
recuperant. 

 

Falla d’Isil 
Lloc: Isil (Pallars Sobirà) 
Tipus de planta: Pi roig 
Data de celebració: 23 de juny 
Ús: Falla individual que es recolza a l’espatlla 
Apunts interessants: El pal prim d’avellaner, que es 
recolza a la segona espatlla, serveix per equilibrar 
el pes de la falla. 
Juntament amb les falles del Berguedà, van ser 
declarades Festa Patrimonial d’Interès Nacional 
per la seva continuïtat i antiguitat. 
A Alós d’Isil elaboren una falla de la mateixa 
tipologia. 
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Falla de València d’Àneu 
Lloc: València d’Àneu (Pallars Sobirà) 
Tipus de planta: Avellaner, Feixera, Bedoll, Cirerer 
Roure o Salenca 
Data de celebració: La vetlla de Sant Pere o el 
dissabte més proper. 
Ús: Falla individual que es recolza a l’espatlla 
Apunts interessants: Les teies de la part superior 
són de pi roig. 
Com en altres pobles, no es va celebrar la festa 
durant algunes èpoques, per exemple, durant la 
Guerra Civil. Sembla que antigament (també a Isil i 
Sorpe) els nois feien falles per Sant Joan i les noies 
per Sant Pere.  

 

Falla d’Alins 
Lloc: Alins (Pallars Sobirà) 
Tipus de planta: Pi roig 
Data de celebració: 23 de juny 
Ús: Falla individual que es recolza a l’espatlla 
Apunts interessants: La franges horitzontals 
decoratives es fan amb una motoserra. Es baixa de 
dos punts: de Sant Quirc i del Botanal. Els que 
encapçalen la filera del primer punt i tots el del 
segon tenen unes falles més grans i sense 
decoració, similars a les d’Isil. 
 
 
 
 

 

 

Falla de San Chuan de Plan 
Lloc: San Chuan de Plan (Sobrabe) 
Tipus de planta: Pi 
Data de celebració: 23 de juny 
Ús: Falla individual que es recolza a l’espatlla 
Apunts interessants: En diuen festa de la “Falleta”. 
Comença a la “Planeta de la Falla”, a les bordes de 
San Mamés i després es baixa fins al poble. L’últim 
tram de la baixada té forma de carrera. 
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Falla de Saún 
Lloc: Saún (Ribagorza) 
Tipus de planta: Bedoll 
Data de celebració: 23 de juny 
Ús: Falla individual que es recolza a l’espatlla i es fa 
girar 
Apunts interessants: A Saún tenen un dels 
bedollars més importants de la península. En 
temps difícils sols hi participaven els nens, tal com 
succeí en altres pobles i passa actualment a 
Occitània. 

 

Falla de Llesp 
Lloc: Llesp (Alta Ribagorça) 
Tipus de planta: Pi roig 
Data de celebració: Quart cap de setmana de juliol 
Ús: Falla individual que es recolza a l’espatlla 
Apunts interessants: Els tascons són de pi negre. La 
falla té una mida de 1,6 metres d’alçada.  
Els nens van del cementiri a la falla gran de la plaça 
i l’encenen. És la senyal perquè els adults comencin 
la baixada al crit de “Foc al Faro!”. 

 

Falla de Vilaller 
Lloc: Vilaller (Alta Ribagorça) 
Tipus de planta: Pi 
Data de celebració: 23 de juny 
Ús: Falla individual que es recolza a l’espatlla 
Apunts interessants: La tea de la part superior és 
de pi negre. Els taulons que avui en dia s’obtenen 
de manera industrial, antigament eren fustes 
sobrants de l’elaboració de bigues o de llosats en 
mal estat. 
Hi ha la tradició de fer una falla de sis metres que 
es baixa entre quatre o cinc fallaires. 
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Falla de Gotarta 
Lloc: Gotarta (Alta Ribagorça) 
Tipus de planta: Pi roig 
Data de celebració: 23 de juny 
Ús: Falla individual que es recolza a l’espatlla 
Apunts interessants: Antigament la falla es feia 
amb branques de cornera, reutilitzades 
d’escombres velles que servien per netejar els 
corrals i les eres. Avui en dia algunes falles duen 
encara aquestes branques al voltant per recordar 
la forma original. 

 

Rantiner 
Lloc: Vall de Boí (Alta Ribagorça) 
Tipus de planta: Pi negre 
Data de celebració: 23 de juny o dates properes 
Ús: Falla individual que es recolza a l’espatlla 
Apunts interessants: És originaria de Taüll però es 
fa servir a altres llocs de la vall. D’un sol tronc es 
rebaixa la part del mànec i s’ascla la part superior. 
Cada fallarie fa el seu rantiner; és un model de falla 
molt personal. 
Els fallaires de Taüll van a tallar els pins a la zona 
de la presa de Cavallers.  

 

Falla de Barruera 
Lloc: Barruera (Alta Ribagorça) 
Tipus de planta: Pi negre 
Data de celebració: Primer cap de setmana després 
de Sant Joan 
Ús: Falla individual que es recolza a l’espatlla 
Apunts interessants: Aquest model el fan servir 
sobretot la mainada. El preparen els pares o 
padrins dels petits fallaires. Els adults empren 
sobretot la falla ribagorçana.  
A Barruera i els demés pobles de la Vall de Boí, 
“corren falles” enlloc de “baixar falles”. 
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Falla Rantinera 
Lloc: Vall de Boí (Alta Ribagorça) i Castanesa 
(Ribagorza) 
Tipus de planta: Pi negre 
Data de celebració: 23 de juny o dates properes  
Ús: Falla individual que es recolza a l’espatlla 
Apunts interessants: És una fusió entre la falla 
ribagorçana i el rantiner. El mànec és un pal o totxo 
d’avellaner i la part superior fusta de pi negre. 
Quan el rantiner té el mànec massa curt es talla i 
es fusiona amb el pal. 

 

Falla Ribagorçana 
Lloc: Alta Ribagorça, Ribagorza i La Pobla de Segur 
(Pallars Jussà) 
Tipus de planta: Pi 
Data de celebració: 23 de juny o dates properes  
Ús: Falla individual que es recolza a l’espatlla 
Apunts interessants: Consta d’un seguit de teies 
clavades a un bastó d’avellaner. Es reforça amb 
voltades de filferro. 
S’utilitza concretament a la Vall de Boí, El Pont de 
Suert, Senet, Casós, Bonansa, Montanui, 
Castanesa, Laspauls, Aneto, Suils i Villarrué. 

 

Halha de Les 
Lloc: Les (Val d’Aran) 
Tipus de planta: Cirerer 
Data de celebració: 23 de juny 
Ús: Falla individual que es fa girar 
Apunts interessants: S’elabora amb escorça de 
cirerer i un filferro. Es fa girar al voltant d’Eth Haro 
i sovint es fan simulacres de “lluita” entre dos 
fallaires, sempre amb la simbologia de purificar i 
cremar els mals esperits. 
Després de la crema es dansa a la mateixa plaça. 
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Falla d’Andorra 
Lloc: Andorra 
Tipus de planta: Bedoll o beç 
Data de celebració: 23 de juny o dates properes 
Ús: Falla individual que es fa girar 
Apunts interessants: El mànec és de boix. 
Per motius de seguretat, actualment es fa servir 
una falla feta de pasta de paper i malla metàl·lica. 
La festa es celebra a Andorra la Vella, Sant Julià de 
Lòria, Escaldes-Engordany, Encamp i Ordino. 
La recuperació de les falles es va produir el 1987. 

 

 
  Capsa 1 Rèpliques @Pyrart Sebastià Jordà 

 

 
  Capsa 2 Rèpliques @Pyrart Sebastià Jordà 
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ACTIVITAT 

 

 DINÀMIQUES ABANS DE L’ACTIVITAT 

Abans d’iniciar l’activitat és necessari tenir clars els conceptes clau vers el que treballarem 

relacionats amb la vegetació sobretot la diferencia entre herba, arbust i arbre i els estatges de 

vegetació. Es pot demanar als alumnes que busquin informació vers les festes del foc d’altres 

indrets dels Pirineu diferents al seu territori. 

 

 
 DESENVOLUPAMENT DE L’ACTIVITAT 

Fase de preparació 

Per a realitzar l’activitat ens cal tenir les targetes del joc d’identificació preparades i les fitxes de 
les espècies a identificar. Els dibuixos del paisatge i la imatge digitalitzada que trobareu al pendrive 
i la mostra dels diferents elements de la festa del foc. 
Primer de tot, s’explica a l’alumnat que es farà un joc per aprendre a identificar les plantes que 
donen o han donat la primera matèria per a la festa del foc i s’entregarà una de les 31 targetes a 
cadascú. 
El professor caldrà que disposi de les targetes d’identificació de les espècies i del solucionari, per 

poder ajudar als alumnes en el moment que ho requereixin. 
 
 
 
 

 
Planta per identificar Targeta de l’espècie 
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Fase de realització 

Es dona inici al joc i el professor mostra la primera espècie a identificar. Bedoll 
 

Els alumnes, giren les seves targetes i l’alumne que tingui la targeta 1 en veu alta llegeix el que hi 
diu: Les fulles tenen forma d’agulla? 

 Sí: 2

 No: 3
Si tots els alumnes creuen que ho és, passen a llegir la targeta 3. 
L’alumne que disposi de la targeta llegeix en veu alta: Les fulles són lobulades? 

 Sí: 10

 No: 11
Si tots els alumnes creuen que no ho és, passen a llegir la targeta 11. En cas que dubtin s’obre 
debat. L’alumne que tingui la targeta 11 llegeix en veu alta: El pecíol és allargat? 

 Sí: 12

 No: 13
Si tots els alumnes creuen que no ho és, passen a llegir la targeta 13 fins arribar a la darrera carta: 
Limbe de les fulles amb dents de dues mides? 

 

 Sí: 26 Bedoll o Beç (Betula pendula)

 No: 27 Pollancre, clop o Xop (Populus nigra)

 

 
Una vegada identificades les espècies els alumnes observen el dibuix del paisatge i intenten ubicar 
l’espècie. En grup descriuen on viu i perquè creuen que trobem aquesta espècie aquesta alçada. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* Hi ha dues targetes comodí que disposarà un dels alumnes i que parla de les formes i tipus de 
fulles. 
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Dibuix del paisatge per treballar on viuen les espècies: 
 

 
 
 

 
Síntesi 

Al final caldrà posar en comú totes les espècies en el paisatge i comentar quines són del nostre 
territori i quines no. 

 

Per finalitzar es mostraran les rèpliques dels tipus d’elements de les festes del foc i s’intentarà 
relacionar cada espècie de planta amb els elements. Quines coneixem, quines no. Sabíem que era 
una falla, un brandó i un haro? 
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AVALUACIÓ 
 

Amb la fase de síntesi ja es percep l’assoliment dels objectius, però per fer l’avaluació de l’activitat 

es proposa tornar a seure en rotllana i que cada nen digui quina cosa els ha sorprès més de les 

espècies de plantes o de les rèpliques de les festes del foc, de manera que es podrà copsar que 

han après i per tant, copsar si s’han assolit els objectius plantejats. 

 

 
ACTIVITATS COMPLEMENTARIES 

 Proposem fer una activitat d’interpretació de l’entorn proper a l’escola.

 Crear un propi joc de cartes amb les plantes del voltant de l’escola.

 Per reforçar continguts vers les claus dicotòmiques, proposem l’activitat Qui és qui? del 

projecte Piroslife:https://sites.google.com/site/piroslife/home/primaria-cm-cs/4-qui-es-qui
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
*El Joc d’identificació de les plantes fallaires està inspirat i adaptat del Joc ELS ARBRES DE CATALUNYA Escola de 

Natura del Corredor-Ca l’Arenes-1990



 

 

FALLES, HAROS I BRANDONS 

    Material pedagògic de les Festes del Foc dels Pirineus 
 

 

TANTS TRONCS PER POBLE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       Material en fase de pilotatge 
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Activitat que es pot desenvolupar a primer cicle d’ESO 

 

 

Maleta Fallaire 

Materials pedagògics per a la valoració del patrimoni immaterial pirinenc 
 

 

Activitat 2 TANTS TRONCS PER POBLE 

 
ÀMBITS 

 

NATURA i SOSTENIBILITAT LLENGÜES SOCIAL I CULTURAL DANSA I MÚSICA 
 
 
 

ÀREES 

 CONEIXEMENT DEL MEDI NATURAL 

 
 

ACTIVITAT 

Al Berguedà, l’herba faiera, principal element per a l’elaboració de les falles, està en perill 

d’extinció. De fet, 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. 

 

 

MATERIALS 

 MATERIAL NECESSARI 

 Pissarra per fer anotacions 

 
 MATERIAL DE LA MALETA DEL FALLAIRE 

 Joc de rodanxes de fusta 
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Activitat que es pot desenvolupar a primer cicle d’ESO 

 

OBJECTIUS I CONTINGUTS D’APRENENTATGE 

 

 COMPETENCIES 

Plantejar-se preguntes sobre el medi, utilitzar estratègies de cerca de dades i analitzar 

resultats per trobar respostes. 

 
 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.

 

 CONTINGUTS D’APRENENTATGE 

 
 Productes forestals

 Paper reciclat

 Biomassa com a font energètica
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Activitat que es pot desenvolupar a primer cicle d’ESO 

 

QUÈ CAL SABER? 

 

Els nostres boscos 

Els boscos són uns ecosistemes rics i complexos que cal cuidar i conservar. És important tenir-ne 

cura perquè tenen una funció directa i són una font de recursos naturals (fusta, suro, bolets, pinyons, 

etc.). De forma indirecta fan una sèrie de funcions més ambientals que són la fixació de diòxid de 

carboni, la millora de la qualitat de l’aire, la regulació hídrica, la conservació dels sòls per evitar 

l’erosió o la conservació de la biodiversitat. Actualment, les funcions dels boscos s’amplien a les de 

caire recreatiu o de lleure a causa de la importància que els ha donat la societat. 

Per conservar, ara i en el futur, les funcions dels boscos, cal dur a terme una gestió forestal 

sostenible, que és la planificació i l’ús dels boscos perquè mantinguin la seva biodiversitat, 

productivitat, capacitat de regeneració a escala local, nacional i global, sense causar danys a altres 

ecosistemes. 

Catalunya és un país de boscos: el 58,4% de la superfície està representada per terrenys forestals, 

dels quals els boscos ocupen el 65%. És més, segons les dades estadístiques sobre l’evolució del bosc 

a Catalunya, la superfície forestal augmenta a causa de l’abandonament d’explotacions agrícoles en 

les darreres dècades. 

 

 
Els beneficis econòmics del bosc 

Des d’antic, els boscos s’han aprofitat per a l’obtenció de productes forestals fusters i per a 

productes forestals no fusters. Aquests aprofitaments impliquen una gestió del bosc que, en cas de 

no realitzar-se correctament, pot provocar la seva degradació o pèrdua. Això ha comportat que, en 

moltes ocasions, la societat associï l’aprofitament del bosc amb la seva destrucció. Res més lluny de 

la realitat, a casa nostra els espais forestals són el resultat de l’equilibri entre l’acció dels humans i 

l’evolució de la natura. És més, els boscos que són aprofitats i gestionats correctament són més rics 

en diversitat, estan en millors condicions que els que no es gestionen o estan semi abandonats i 

tenen garantit el seu futur. 

Els boscos produeixen fusta que podem diferenciar segons el seu ús. La fusta pot tenir un o altre 

destí segons les seves característiques. Els principals destins a casa nostra són: fusta per a serra, fusta 

per al desenrotllament i fusta per triturar. 
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El paper 

La pasta de paper es fa a partir de fibra vegetal que pot provenir de diferents plantes i, especialment, 

de la fusta dels arbres. La principal font de fibra (cel·lulosa) per a la producció de paper és la fusta 

de planifolis. Les espècies més utilitzades són les què provenen de plantacions d’espècies de 

creixement ràpid (principalment l’eucaliptus –Eucaliptus sp.–) realitzades expressament amb aquest 

objectiu. També és útil tota aquella fusta sobrera de les serradores o la procedent de treballs 

forestals. Comptant que és impossible reciclar el 100% del paper que es produeix i que es calcula 

que a l’Estat espanyol el consum de paper s’ha doblat en els últims vint anys, arribant a superar els 

150 kg per persona i any, es fa indispensable que la producció de fusta amb aquesta finalitat es 

realitzi sota els criteris de sostenibilitat. 

 

 
 La biomassa o generació d’energia 

Entenem per biomassa tota la matèria que formen els éssers vius. Aplicat al món forestal, la 

biomassa és tota aquella matèria vegetal extreta dels boscos o de la indústria fustera (fusta, estella, 

costers, serradures, escorça, etc.) que es pot aprofitar per obtenir-ne un benefici energètic, 

generant principalment calor i electricitat. Els principals beneficis són el caràcter local i renovable 

del recurs i el fet que al ser un substitutiu dels combustibles fòssils contribueix a mitigar l’alliberació 

de gasos responsables de l’efecte hivernacle a l’atmosfera. Diferents productes que s’obtenen del 

bosc o de residus d’indústria fustera de primera transformació i es destinen a producció d’energia 

són: l’estella, el pèl·let i les briquetes. 

Si voleu saber-ne més us recomanem el manual Edubosc (manual per a sensibilització forestal a les 

escoles) http://www.gencat.cat/mediamb/butlleti/bev/graf_but45/edubosc.pdf 
 

 

Triar, reciclar, reutilitzar 

Sovint els mitjans de comunicació ens traslladen el concepte de reciclar de forma generalista, com 

si totes les accions que fem al llarg del nostre quotidià fossin així, cal puntualitzar vers aquests 

termes: 

1. Triar: dins del conjunt global de les accions, aquella que fem per separar un o més elements 
dins d'un conjunt segons unes característiques concretes, paper, envasos, vidre, rebuig i 
matèria orgànica. 

2. Reciclar: acció de tornar a introduir en el cicle de producció i consum productes materials 
obtinguts de residus. Reciclem el paper quan d’un vell en fem pasta de paper. 

3. Reutilitzar: acció de tornar a utilitzar els béns o productes. 

http://www.gencat.cat/mediamb/butlleti/bev/graf_but45/edubosc.pdf
https://ca.wikipedia.org/wiki/Residu_(deixalles)
https://ca.wikipedia.org/wiki/B%C3%A9_(economia)
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ACTIVITAT 

 

 DINÀMIQUES ABANS DE L’ACTIVITAT 

Aquesta activitat es centra vers la sostenibilitat i l’equilibri dels nostres boscos però bàsicament 

per prendre consciència de la importància de vetllar pels recursos naturals en general. L’increment 

de la popularitat de la festa ha fet que el turisme cada vegada més augmenti i vulgui participar-hi. 

A Boí, per exemple, se’n corren 150. Hi participen veïns i algun invitat. A Bagà es fan unes 450-500 

faies i a Cerdanyola 150-200 faies. Per tant caldrà començar a plantejar estratègies com la de Sahún 

que ja es plantegen plantar bedolls exclusius per fer-ne falles. 

Es recomana una setmana abans de l’inici de l’activitat cercar informació vers que vol dir 

sostenibilitat? Recomanem també treballar el concepte de gestió dels recursos. Es pot plantejar 

una pregunta que ens porti a la reflexió: 

 Quin ús creus que fem dels recursos naturals?

 
 

 DESENVOLUPAMENT DE L’ACTIVITAT 

Fase de preparació 

Per a realitzar l’activitat ens cal disposar de les fustes que representaran arbres (rondanxes de 
fusta grans) arbusts (rodanxes de fusta mitjanes) i escuradents (herbes) d’un bosc comunal. 
S’explica als alumnes que tots els participants representaran els habitants d’un poble pirinenc, on 

com cada any des de temps ancestrals és fa la festa del foc per celebrar el solstici d’estiu, com les 

falles, haros, halhes i brandons que ja es coneixen. 

 

Fase de realització 

Tots els participants s'ubicaran en rotllana, mirant cap al centre, on el conductor de l'activitat hi 

ubicarà el material esmentat anteriorment que representaran les plantes que s'utilitzaran per a la 

construcció de les falles. 

Un cop el conductor hagi ubicat tot el "bosc" al centre de la rotllana, convidarà als participants a 

girar-se cap enfora, de manera que explicarà que en donar el punt de sortida, tots els participants 

hauran de girar-se de cop i anar al centre de la rotllana per agafar els troncs necessaris per a 

construir les seves falles. Cada vegada, segons el moment del joc, s'aniran seguint pautes diferents. 

Mentre es va jugant, caldrà tenir en compte anar anotant que succeeix a cada partida per a la 

conclusió final. 
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Es desenvoluparan tres partides amb tres rondes cadascuna: 

 Primera partida: (representa un poble sense cap tipus de gestió forestal ni control de 

fallaires).

 Segona partida: (representa un poble que intenta regular el nombre de fallaires o la gestió 
forestal, a nivell intern de poble).

 Tercera partida: (representa un poble que té una gestió establerta, concreta, específica per 
a tenir una festa de les falles compatible amb la gestió forestal, la massificació de la festa...)

Anem observant que passa a cada partida i a cadascuna de les diferents rondes. 
 

 
Primera partida: 

 A la primera tongada els participants tindran la consigna d’agafar només un tronc per a fer 
una falla. Quan tinguin el tronc tornen al seu lloc. El bosc no es veu alterat.

 A la segona tongada (segon any), els participants hauran d’agafar un tronc per a cadascú 
de casa seva (5 troncs per a 5 persones que baixaran falla). Es dona la sortida, tornen al lloc 
i es valora si hi ha canvis en el bosc.

 A la tercera tongada, any següent, la festa de les falles esdevé Patrimoni Immaterial de la 
Humanitat, de manera que l’èxit fa que cada persona, hagi d’agafar 10 troncs per a fer 
falles, ja que hi ha molt èxit turístic. Es dóna tret de sortida, s’agafen els 10 troncs. Els 
participants tornen al seu lloc però aquí no tots els participants hauran pogut agafar les 
falles que els hi corresponia.

 

Fem una reflexió de les diferents rondes i ens preguntem: Què ha passat? Quines propostes de 
control podríem adquirir? És sostenible aquesta pràctica al llarg del temps? 

 

Segona partida: 

 A la primera tongada els participants tindran la consigna d’agafar només un tronc per a fer 
una falla. Quan tinguin el tronc tornen al seu lloc. El bosc no es veu alterat.

 Abans d’iniciar la segona tongada, debatem quines mesures prendrem, per tal de fer 
sostenible aquesta pràctica al llarg del temps, es possible que surtin propostes com regular 
la quantitat de falles, fer una correcta gestió forestal, limitar l’accés a la festa....

 Farem un parell o tres de tongades per tal de veure com funciona la gestió que proposen 
els participants, a nivell de poble.

 

El conductor de l’activitat en un moment donat, parla amb un dels participants perquè incompleixi 
els acords interns que han fet els vilatans, agafant moltes més falles per exemple, per vendre als 
turistes o qualsevol cosa similar. Al finalitzar la partida, es veurà que hi ha hagut una millora però 
que els acords interns sovint no són suficients per a establir una sostenibilitat al llargs del temps. 
Com podríem millorar aquest aspecte? 



Tercera partida: 

 A la primera tongada els participants tindran la consigna d’agafar només un tronc per a fer 
una falla. Quan tinguin el tronc tornen al seu lloc. El bosc no es veu alterat.

 Abans d’iniciar la segona tongada, introduïm conceptes reals de gestió forestal. Per 
exemple, deixem parts sense agafar arbres perquè es vagin regenerant, fem plantacions, 
espais naturals protegits, control del nombre de fallaires...

 

A cada tongada, podem anar afegint propostes de gestió, i d’aquesta manera, al cap de moltes 
rondes, veiem que en el temps és sostenible i que és possible mantenir una festa i tradició així, 
amb uns bons criteris de qualitat. 

 
 
 

Síntesi 

Al finalitzar l’activitat fem un repàs de cadascuna de les tres situacions que s’han representat i 

debatem quina és la situació ideal per a la gestió d’un bosc, tenint present que si no es desenvolupa 

una gestió equilibrada la conseqüència pot ser dramàtica per les futures generacions. Per acabar, 

identifiquem les rèpliques de falles del Berguedà, on l’herba per elaborar-les està en perill 

d’extinció. 

 
 
 
 

AVALUACIÓ 
 

Amb la fase de síntesi ja es percep l’assoliment dels objectius, però per fer l’avaluació de l’activitat 

es proposa cercar una mesura d’estalvi del nostre quotidià que contribueixi a la sostenibilitat. 

 

 
ACTIVITATS COMPLEMENTARIES 

 Proposem visualitzar un reportatge de desforestació de la selva Amazònica o de Borneo 

per prendre consciencia de la problemàtica ambiental que pot representar. 

https://www.youtube.com/watch?v=j1SFoakOZ50 
 

 Podeu calcular la petjada ecològica de cadascun dels alumnes per observar quina és la 

despesa ecològica real de cada família. 

https://www.upf.edu/web/upfsostenible/calculadores-de-petjada-ecologica 
 

 Construir una falla segons el model Andorrà amb pasta de paper 

https://www.youtube.com/watch?v=j1SFoakOZ50
https://www.youtube.com/watch?v=j1SFoakOZ50
https://www.upf.edu/web/upfsostenible/calculadores-de-petjada-ecologica
https://www.upf.edu/web/upfsostenible/calculadores-de-petjada-ecologica


 

 

 

FALLES, HAROS I BRANDONS 

    Material pedagògic de les Festes del Foc dels Pirineus 
 

 

PARAULES AL VOLTANT DEL FOC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       Material en fase de pilotatge 
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Maleta Fallaire 

Materials pedagògics per a la valoració del patrimoni immaterial pirinenc 
 

 

Activitat 3 PARAULES AL VOLTANT DEL FOC 

 
ÀMBITS 

 

NATURA i SOSTENIBILITAT LINGÜISTIC SOCIAL I CULTURAL DANSA I MÚSICA 
 
 
 

ÀREES 

 CONEIXEMENT DE LES LLENGUES 

 
 

ACTIVITAT 

Les falles del Pirineu, es troben en cinc regions veïnes d'una important riquesa lingüística. S'hi 

parlen el català, l'aranès i occità, el castellà i el francès, amb totes les variants locals de cadascuna. 

A banda de les llengües hi trobem tot el vocabulari de les festes del foc, ric en contingut i a vegades 

coincident. Aquesta barreja cultural ens apropa a la llengua com a part indispensable de la cultura 

de cadascun del territori. 

 

 

MATERIALS 

 MATERIAL NECESSARI 

 Pissarra per anotar les puntuacions dels equips 

 
 MATERIAL DE LA MALETA DEL FALLAIRE 

 2 jocs complets de les paraules de la festa del foc (taulells i fitxes). 

 Memori de les festes del joc (extensió complementaria) 
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OBJECTIUS I CONTINGUTS D’APRENENTATGE 

 

 COMPETENCIES 

 
 Conèixer i valorar la diversitat lingüística i cultural de Catalunya, de l’Estat espanyol, 

d’Europa i del món.

 

 OBJECTIUS D’APRENENTATGE 

 
 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.

 
 

 CONTINGUTS D’APRENENTATGE 

 
 Famílies de llengües

 Dialectes

 Vocabulari fallaire

 Comunicació i globalització.

 Prejudicis lingüístics.
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QUÈ CAL SABER? 

 
La diversitat lingüística dels Pirineus 

Els Pirineus formen part de tres estats (Espanya, Andorra i França), disposa de cinc llengües oficials 

(Català, occità, basc, castellà i francès), malauradament , l'única llengua pirinenca que no gaudeix 

d'oficialitat a cap territori és l'aragonès, parlat a tot el Pirineu aragonès però sense estatus legal 

propi. El català és oficial a Andorra i co-oficial a Catalunya (però no a la Ribagorça Occidental i la 

Catalunya Nord, malgrat que s'hi parla). El castellà i el francès són oficials a la vessant meridional i 

septentrional de la serralada respectivament. El basc és co-oficial a País Basc del Sud, però no     al 

País basc del Nord. L'occità és co-oficial a la Vall d'Aran. Les quatre llengües d’influència a territori 

fallaire són romàniques, per això no ens ha de sobtar que sovint trobem paraules comunes com és 

el cas de Borda. 

 

 
El Català, la nostra llengua, en el cas pirinenc que més ens pertoca per territori, (Català Occidental) 

trobem variants dialectals : 

 

 El Ribagorçà: constituit per tres dialectes: el ribagorçà central, el ribagorçà oriental i el 
ribagorçà occidental, es parla a les comarques Ribagorçanes (valls dels rius Isàvena i la 
Noguera ribagorçana).

 El Pallarès és la varietat constitutiva del català al Pallars, amenaçat per la sagnia del 
despoblament, que destaca pel seu arcaisme afavorit per un evident aïllament geogràfic. 
És un dels dialectes més conservadors de la llengua catalana.

 El Benasquès o Patués, és el dialecte parlat a l'entorn de Benasc, a la riba alta del riu 

Éssera, fins a El Run (segons Ballarín). Comparteix alguns trets del ribagorçà i és un 

parlar de

transició entre l'aragonès i el català amb influències del gascó. L'adscripció a l'una o l'altra 

llengua és debatuda. 

https://ca.wikipedia.org/wiki/Andorra
https://ca.wikipedia.org/wiki/Catalunya
https://ca.wikipedia.org/wiki/Ribagor%C3%A7a
https://ca.wikipedia.org/wiki/Catalunya_Nord
https://ca.wikipedia.org/wiki/Catalunya_Nord
https://ca.wikipedia.org/wiki/Pa%C3%ADs_Basc_del_Sud
https://ca.wikipedia.org/wiki/Iparralde
https://ca.wikipedia.org/wiki/Vall_d%27Aran
https://ca.wikipedia.org/wiki/Dialecte_catal%C3%A0
https://ca.wikipedia.org/wiki/Dialecte_constitutiu
https://ca.wikipedia.org/wiki/Catal%C3%A0
https://ca.wikipedia.org/wiki/Pallars
https://ca.wikipedia.org/wiki/Benasqu%C3%A8s
https://ca.wikipedia.org/wiki/Dialecte
https://ca.wikipedia.org/wiki/Benasc
https://ca.wikipedia.org/wiki/%C3%89ssera
https://ca.wikipedia.org/w/index.php?title=El_Run&amp;action=edit&amp;redlink=1
https://ca.wikipedia.org/w/index.php?title=%C3%81ngel_Ballar%C3%ADn_Cornel&amp;action=edit&amp;redlink=1
https://ca.wikipedia.org/wiki/Parlar_de_transici%C3%B3
https://ca.wikipedia.org/wiki/Parlar_de_transici%C3%B3
https://ca.wikipedia.org/wiki/Aragon%C3%A8s
https://ca.wikipedia.org/wiki/Catal%C3%A0
https://ca.wikipedia.org/wiki/Gasc%C3%B3
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L'occità o llengua d'oc (en occità: occitan, lenga d'òc) és la llengua romànica pròpia d'Occitània. El 

domini lingüístic actual de l'occità s'estén per quatre estats: 

 El terç sud de l'estat francès

 La Vall d'Aran, a Catalunya (Aranès)

Fou la llengua d'oc una de les llengües més importants d'Europa a l'Edat Mitjana com ho testimonia 

la poesia dels trobadors que fou un model per a la cultura i la literatura de llengua catalana fins al 

segle XV. El seu ús ha conegut un declivi constant a partir de principis del segle XX. A l'estat francès 

no té cap reconeixement legal excepte a nivell educatiu (gràcies a la llei Deixonne) mentre que en 

canvi a Catalunya ha assolit l'estatus de llengua cooficial arran de l'Estatut d'Autonomia. El nombre 

de locutors és incert, s'acostuma a situar entre 500.000 i 3 milions. A l'estat italià la llengua 

occitana, com algunes altres minories lingüístiques, ha obtingut una reconeixença legal arran de la 

llei 482/1999. Pel que fa al Principat de Catalunya el 22 de setembre de 2010 es va aprovar una llei 

dita "Llei de l'occità, aranès a Aran" que oficialitza l'ús de l'occità, fent d'aquesta llengua la tercera 

oficial a aquest territori. Des del 5 de novembre de 2014, es declara llengua cooficial de l'Euroregió 

Pirineus Mediterrània. 

https://ca.wikipedia.org/wiki/Llengua_rom%C3%A0nica
https://ca.wikipedia.org/wiki/Occit%C3%A0nia
https://ca.wikipedia.org/wiki/Estat_Franc%C3%A8s
https://ca.wikipedia.org/wiki/Vall_d%27Aran
https://ca.wikipedia.org/wiki/Catalunya
https://ca.wikipedia.org/wiki/Occit%C3%A0_aran%C3%A8s
https://ca.wikipedia.org/wiki/Trobadors
https://ca.wikipedia.org/wiki/Llei_Deixonne
https://ca.wikipedia.org/wiki/Principat_de_Catalunya
https://ca.wikipedia.org/wiki/22_de_setembre
https://ca.wikipedia.org/wiki/2010
https://ca.wikipedia.org/w/index.php?title=Llei_de_l%27Occit%C3%A0%2C_Aran%C3%A8s_a_Aran&amp;action=edit&amp;redlink=1
https://ca.wikipedia.org/wiki/Euroregi%C3%B3_Pirineus_Mediterr%C3%A0nia
https://ca.wikipedia.org/wiki/Euroregi%C3%B3_Pirineus_Mediterr%C3%A0nia
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ACTIVITAT 

 

 DINÀMIQUES ABANS DE L’ACTIVITAT 

Uns dies previs a l'activitat, recomanem aprofitar la mateixa realitat del centre (amb alumnes d'origen 

familiar romanès, portuguès, brasiler, francès, italià...) i de l'entorn més immediat per reflexionar sobre les 

llengües. Per exemple, cada alumne pot aportar una paraula que cregui que la resta no coneixen, pot ser 

de qualsevol llengua o dialecte. 

L'alumne l'haurà de presentar i donar alguna pista vers si és una acció, un objecte, un vincle familiar... Una 

vegada ja coneguem el significat, anotarem a la pissarra quina és la traducció amb la resta d'idiomes dels 

membres de l'aula o si més no en les llengües que es parlen al Pirineu i l'anglès com internacional. 

 
 DESENVOLUPAMENT DE L’ACTIVITAT 

Fase de preparació 

Caldrà preparar els taulells, les peces de les lletres amb puntuacions i el llistat del vocabulari. És molt 

important explicar bé les instruccions i les normatives del joc. El joc segueix una pauta semblant al joc del 

“scrabble” un joc de tauler lingüístic. 

L'objectiu és acumular la màxima puntuació possible formant paraules en una graella, algunes d'elles 

bonificades, fent servir fitxes de lletres individuals que s'agafen aleatòriament d'un saquet. 

Abans de començar a jugar es formaran equips de quatre alumnes. A cada taulell s’hi poden distribuir 4 

equips al voltant. 

Cada equip disposarà de 10 lletres que extraurà d’una bossa i guardarà sense que l’altre equip les vegi. 

Cada lletra que col·loqui a les caselles del taulell i disposi d’un significat tindrà un valor segons la lletra que 

sigui: 

 Lletres amb valor d’1 punt: A, E, I, L, N, O, R, T, S,U

 Lletres amb valor de 2 punts: D, G

 Lletres amb valor de 3 punts: B, C, M, N, P

 Lletres amb valor de 4 punts: F, H, V, W, Y

 Lletres amb valor de 5 punts: K

 Lletres amb valor de 8 punts: J, X

 Lletres amb valor de 10 punts: Q ,Z

 

 

 

 

 

https://ca.wikipedia.org/wiki/Joc_de_tauler
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Si les lletres formen part dels següents conjunts de paraules augmentaran el seu valor segons el següent 

barem: 

 Paraules vinculades a la festa de les falles, haros i brandons +5 punts.

 Topònims de llocs + 4 punts.

 Noms de plantes que s’utilitzen per les festes del foc +3.
 

Per exemple: ASCLAR (aquesta paraula formada per sis lletres valdria 8 punts) ara bé al tractar-se d’una 

paraula vinculada a la festa, el seu valor es sumarà cinc punts, per tant la paraula valdrà un total de 13 

punts). 

Les paraules tenen validesa amb totes les llengües que es parlen al territori on es desenvolupen festes del 

foc (Català oficial i els seus dialectes, Aranès, Occità, Fabla aragonesa, Francès, Castellà) l’anglès es 

considerà vàlid com idioma internacional. 
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Activitat que es pot desenvolupar a primer cicle d’ESO 

 

 

Fase de realització 

Una vegada aclarides les anteriors normes es procedirà a realitzar l'activitat. 
Es realitzarà un primer torn on cada equip intentarà crear una paraula. Una vegada creada se 
sumaran els punts i s'anotarà a la pissarra. Es poden utilitzar lletres d paraules ja formades. Les 
lletres que no s'hagin utilitzat tornaran a la bossa que caldrà remenar bé abans del següent torn. 
En finalitzar caldrà analitzar el significat de la paraula per comprovar la seva acceptació. En el cas 
que una paraula no sigui correcta o bé no disposi de significat, no es comptabilitzarà. El joc 
finalitzarà després de 5 torns, se sumaran el nombre total de punts per conèixer a l'equip vencedor. 

 

Síntesi 

Podem comentar si tot l’alumnat coneixia la paraula i el seu significat. Per acabar, fent ús de les 
rèpliques, identifiquem una falla per cada zona lingüística. 

 
 

AVALUACIÓ 
 

Amb la fase de síntesi ja es percep l’assoliment dels objectius, però per fer l’avaluació de l’activitat 

es pot proposar que cada nen digui quina paraula l’ha sorprès més o bé troben més divertida. 

 

 
ACTIVITATS COMPLEMENTARIES 

 Memori de les festes del foc

 Proposem fer un joc de mímica per encertar paraules.

 Jugar al joc del penjat amb les paraules del vocabulari fallaire.

 Cercar tradicions culturals d’altres països i exposar-les per grups de trebal
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Activitat que es pot desenvolupar a primer cicle d’ESO 

 

 
ANNEX LLISTAT DE PARAULES 

 

Paraules vinculades a la festa 

ALL I OLI DE CODONY 

ARRENCAR 

ASCLAR 

BAIXAR 

BALL 

BATOLA (Pal prim i llarg de diàmetre uniforme d’un arbre que té un creixement ràpid) 

BEÇ 

BRANDÓ 

CAPDECOLLA 

CENDRA 

CORN 

CREPITAR (Soroll o espetecs de l’herba al cremar) 

ENCENDRE 

ENCESA 

ESCALABORAR (Fer la faia. Unir l’herba amb el cordill) 
 

   ESCALABORN (“Projecte” de faia. Quan està preparada abans de nuar-la) 

ESCALOBRAR (Fer la faia. Unir l’herba amb el cordill) 

ESTALZÍ 

ETH HAR (Falla major a la festa dels brandons de Comenges) 
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Activitat que es pot desenvolupar a primer cicle d’ESO 

 

    

FALLA / FAIA 

FALLAIRE MENOR 

FALLAIREMAJOR 

FALLAMAJOR 

FARO 

FIRAFAIA (Fira d’artesania que es fa per la Puríssima a Cerdanyola, des del 2015, any de la 

proclamació UNESCO) 

FOC 

FOGUERA 

FORO (Faro a Sahún) 

HARO 

HERBAFAIERA 

LLENÇAR 

NIT 

PASSEJAR 

PUJAR 

PURIFICAR 

RAM 

SAPAR (treure escorça del bedoll) 

SENYAL 

TALLADA 

TOMBAR 
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Activitat que es pot desenvolupar a primer cicle d’ESO 

 

Topònims vinculats a la festa 

ALINS 

ANDORRA LA VELLA 

ANETO 

ANLA 

ANTICHAN 

ARTIES 

BAGÁ 

BAGNÈRES-DE-LUCHON 

BARRUERA 

BERTREN 

BOI 

BONANSA 

BOTANAL 

CASOS 

CASTANESA 

CAZARILH 

CRECHETS 

DURRO 

ERILL-LA-VALL 

ESBAREICH 

ESCALDES-ENGORDANY 

FERRÈRE 

GEMBRIE 

ILHEU 

ISIL 

IZAOUT 

JUZET-DE-LUCHON 

LASPAÚLES 
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Activitat que es pot desenvolupar a primer cicle d’ESO 

 

LES 

LLESP 

LOURES-BAROUSSE 

MAULÉON-BAROUSSE 

MAYRÈGNE 

MONTANUY 

MOUNTABAN-DE-LUCHON 

MOUSTAJON 

OÔ 

OURDE 

POBLA DE SEGUR 

PONT DE SUERT 

SACOUÉ 

SAHUN 

SAINT-AVENTIN 

SAINTE-MARIE 

SAINT-MAMET 

SALÉCHAN 

SALLES-ET-PRATVIEL 

SANQUIR 

SANT JUAN DE PLAN 

SANT JULIÀ DE CERDANYOLA 

SARP 

SENET 

SIRADAN 

SITI 

SOST 

ST.JULIÀ DE LORIA 

SUILS 
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Activitat que es pot desenvolupar a primer cicle d’ESO 

 

TAÜLL 

TROUBAT 

VILALLER 

VILLARUÉ 

 

 Plantes que s’utilitzen a la festa 

Avellaner (Corylus avellana) 

Avet (Abies alba) 

Bedoll, Beç (Betula pendula) 

Boix (Buxus sempervirens) 

Cirerer (Prunus avium) 

Cornera (Cotoneaster  tomentosa) 

Faia / cefalària (Cephalaria leucantha) 

Faig (Fagus sylvatica) 

Ginebre (Juniperus communis) 

Pi negre (Pinus uncinata) 

Pi roig (Pinus sylvestris) 

Pollancre, Clop, Xop (Populus nigra) 

Roure (Querqus sp) 

Sèguel (Secale cereale) 

Trèmol (Populus tremula) 



 

 

 

FALLES, HAROS I BRANDONS 

          Material pedagògic de les Festes del Foc dels Pirineus 

 
 

 

                  TERRITORI FALLAIRE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       Material en fase de pilotatge 
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Maleta Fallaire 

Materials pedagògics per a la valoració del patrimoni immaterial pirinenc 
 

 

Activitat 4 TERRITORI FALLAIRE 

 
ÀMBITS 

 

NATURA i SOSTENIBILITAT LLENGÜES SOCIAL I CULTURAL DANSA I MÚSICA 
 
 
 

ÀREES 

 CONEIXEMENT DEL MEDI SOCIAL I CULTURAL 

 
 

ACTIVITAT 

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. Aquesta diversitat 

esdevé una bona ocasió per treballar de manera conjunta la geografia dels Pirineus i l’etnografia 

de les seves valls, tot aprenent a localitzar poblacions i aprenent a identificar els elements 

patrimonials més rellevants i com s’emmarquen dins de les diferents estructures administratives. 

 

 

MATERIALS 

 MATERIAL NECESSARI 

 Espai exterior gran o gimnàs 

 
 MATERIAL DE LA MALETA DEL FALLAIRE 

 Mapa de localització dels pobles vinculats a la festa del foc. 

 Quadrícules exemple del joc. 

 Foulards blaus i grocs. 
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OBJECTIUS I CONTINGUTS D’APRENENTATGE 

 

 COMPETENCIES 

 
 Valorar el sistema democràtic partint del coneixement dels sistemes polítics per 

esdevenir futurs ciutadans crítics. 

 
 OBJECTIUS D’APRENENTATGE 

 
 Conèixer els principals elements que intervenen en la nostra configuració política i 

social i com s’organitza la seva estructura administrativa. 

 Afavorir i fomentar que l’alumne vagi adquirint esperit crític. 

 Identificar els principals trets característics del territori fallaire i cercar aquells símbols 

patrimonials que l’identifiquin. 

 Reconèixer els valors d’un sistema democràtic 

 
 

 CONTINGUTS D’APRENENTATGE 

 
 Organització territorial dels diferents països 

 Elements patrimonials 

 Mapa polític 

 Mapa físic 

 Llengües oficials 

 Espais naturals 

 Les festes del foc com nexe d’unió. 
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QUÈ CAL SABER? 

 

Organització territorial 

L’organització territorial varia en funció de cadascun dels 3 països del territori fallaire. 

 Catalunya/Aragó: Estat-Comunitat autònoma-Província-Comarca-Municipi-Poble.

 Aran: Estat-Comunitat autònoma-Província-Comarca-Terçó/Municipi-Poble.

 Andorra: Principat-Parròquia/Comú –Poble.

 França: Estat- Regió- Departament- Districte –Cantó- Municipi

 
 

Andorra 

Les parròquies d'Andorra són les primeres i darreres instàncies administratives per sota del Govern 

d'Andorra. Parròquia és el terme utilitzat per a designar cadascun dels set territoris en què es 

divideix administrativament el Principat d'Andorra. Aquest tipus de divisió administrativa és la 

tradicional d'Andorra, tot i que també hi trobem els Quarts/Veïnats 
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França 

L'administració territorial de França (República Francesa) és l'organització institucional i 

administrativa del territori francès. S'inventarien nombroses divisions territorials, que poden tenir 

un objectiu polític (col·lectivitats territorials), electoral (circumscripcions) o administratiu (serveis 

desconcentrats de l'Estat). 

 

 
La divisió administrativa de primer ordre a França és la regió, a Europa en trobem 13 i caldria afegir 

les 5 de fora. Dues limiten directament amb els Pirineus (Nova Aquitània i Occitània). 
 

 

Imatge: Les regions 13 de França Imatge: La regió d’Occitània 
 

 
El país està subdividit per 99 departaments. Cada 

departament està administrat per un Consell 

departamental (Conseil départemental) que s’escull 

cada sis anys. El número de cada departament equival 

a l’ordre alfabètic del seu nom. Aquest numero el 

trobem també a les matricules dels vehicles 

francesos. 

Els departaments estan alhora dividits en 342 

districtes (arrondissements) que equivaldrien a les 

nostres comarques, on trobaríem els cantons 

(l’equivalent als nostres municipis) amb els municipis 

(el nostre equivalent dels pobles). 

Imatge: Els departaments 
 
 
 

 
ACTIVITAT 
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 DINÀMIQUES ABANS DE L’ACTIVITAT 

Uns dies abans de l’activitat proposem que els alumnes cerquin informació vers l’organització 

territorial i algun tret destacat de cada regió, un menjar típic, un monument, una ciutat, un espai 

natural...Seria convenient fer una posada en comú a posteriori de tot el que han trobat per tal de 

permetre una primera ubicació al context. 

 

 
 DESENVOLUPAMENT DE L’ACTIVITAT 

Fase de preparació 

En aquesta fase caldrà preparar el joc de les quadricules, els foulards per desenvolupar el joc i 

tenir apunt els diferents mapes per la segona part de l’activitat. 

Fase de realització 

Primera part. Desenvolupament del joc. (És important explicar bé les normes i delimitar el 
terreny) 

Primer de tot en un espai ample marcarem els límits del terreny de joc on a cada extrem es trobarà 

la base de cada equip. 

 Dividirem a la classe en dos equips A (equip blau) i B (equip groc).

 Cada equip disposarà de dos vigilants de la base, uns defensors del territori i uns davanters, 

l’estratègia es pot anar canviant a mesura que es jugui.

 Cada participant portarà un fulard penjat a la part del darrera, sense lligar cap nus (com 

una cua).

 Cada equip disposarà de dues taules de 20 requadres que els vigilants vetllaran. Una taula 
en blanc que hauran d’omplir i l’altre amb el nom dels principals elements del territori 
fallaire (topònims, monuments, rius, muntanyes). Taula per ensenyar.

 La missió serà omplir la taula en blanc amb els noms que té l’equip contrari.

 Els participants, hauran d’arribar a la base de l’equip contrari, si ho aconsegueixen els 
vigilants de la base durant 10” ensenyaran la quadricula amb els noms per tal que el 
participant memoritzi que hi ha escrit i retorni a la seva base a omplir la seva correctament.

 Si mentre avança un contrari li pren el fulard l’atacant haurà de tornar al seu terreny de 

joc. Per tant un atacant també pot tenir el paper de defensa.

 Quan retorna no li poden prendre el fulard.

 El joc finalitza quan un equip ha aconseguit omplir tots els elements de la seva quadrícula 

correctament.
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Quadrícula exemple equip A: 
 
 
 

 
Aneto 

 
Tolosa 

 
Engolasters 

 
Valira 

 

Collegats 

 
Brandó 

 
Bolanguera 

 
Pic de Midi 

 
Fia-faia 

 
Garona 

 
Comenges 

 
Confitat 

 
Farga 

 
Occità 

 
Tourmalet 

 

St. Climent de 
Taüll 

 
Ordesa 

 
Vallferrera 

 
Bons homes 

 
Cantó 

 
 

Quadrícula exemple equip B: 
 
 
 

 
Comapedrosa 

 
Chistau 

 
Comabona 

 
Boí 

 
Collegats 

 
Garona 

 
Comenges 

 
Mont Valier 

 
Fia-faia 

 
Arieja 

 
Les 

 
Igüerri 

 
Besiberri 

 
Patués 

 
Coll de Pal 

 

St. Climent de 
Taüll 

 
Els Encantats 

 
Trinxat 

 
Bons homes 

 
Moixeró 

 
 

Una variant interessant es que cada mestre prepari les quadrícules amb noms de diferents 

conceptes treballats. 
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Segona part. 

Una vegada finalitzat el joc, es fa una posada en comú de totes les paraules i aquestes s’intenten 

ubicar en el mapa general, en aquesta part ja es participa de nou com a classe. 

Fase de síntesi 

Quan tinguem tots els elements ubicats, es fa una posada en comú per conèixer com es 

distribueixen la resta de països administrativament i quins han estat els elements que més ens han 

cridat l’atenció. 

P.exemple: la Garona, un riu que neix a l’Aran i desemboca a França. 

Podem fer un repàs per on passa, per quins departaments ? Passa per pobles on es faci alguna 

festa relacionada amb el foc? Que utilitzen, falles, haros o brandons? Si baixem amb barca per la 

Garona quantes llengües escoltaríem? 

Dels pobles presents a les quadrícules n’identifiquem la seva falla, fent ús de les rèpliques. 

 
 
 
 

AVALUACIÓ 
 

Proposem treballar quins són els fets culturals que ens identifiquen, com a exemple podem exposar 

que la festa del foc es desenvolupa a tres països diferents però la finalitat es la mateixa. 

Es podria obrir un debat per plantejar què en pensem de la integració? 

Que passaria si un president d’un país prohibís la festa de les falles? Seria democràtic? 
 

 
ACTIVITATS COMPLEMENTARIES 

 

 Proposem visitar seus administratives, associacions fallaires, un ajuntament, 

preparant una entrevista a l’alcalde perquè ens expliqui com funciona un municipi. 

 Suggerim l’activitat de la guia de valors cooperatius a l’aula. 

http://aracoop.coop/wp-content/uploads/B_GuiaValorsCooperatius.pdf 

http://aracoop.coop/wp-content/uploads/B_GuiaValorsCooperatius.pdf
http://aracoop.coop/wp-content/uploads/B_GuiaValorsCooperatius.pdf


 

 

MALETA FALLAIRE 
 

 

         FALLES, HAROS I BRANDONS 

    Material pedagògic de les Festes del Foc dels Pirineus 

 

             PROMETEU DE LA FLAMA AL SOL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       Material en fase de pilotatge 

 



MATERIAL EXPERIMENTAL / Cicle Superior d’educació primària 

Activitat que es pot desenvolupar a primer cicle d’ESO 

 

 

 

   Maleta Fallaire 

Materials pedagògics per a la valoració del patrimoni immaterial pirinenc 
 

 

Activitat 5 PROMETEU DE LA FLAMA AL SOL 

 
ÀMBITS 

 

NATURA i SOSTENIBILITAT LLENGÜES SOCIAL I CULTURAL DANSA I MÚSICA 
 

 

ÀREES 

 CONEIXEMENT DEL MEDI SOCIAL I CULTURAL 

 
ACTIVITAT 

El culte al Sol i els pertinents solsticis és quelcom ancestral. Els denominats ritus de transició fent 

ús del foc es remunten a la prehistòria. 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. 

 

 
MATERIALS 

 MATERIAL NECESSARI 

 Impressió del Retallable del “El camí del Sol pirinenc” 

 Tisores 
 Pega 

 

 MATERIAL DE LA MALETA DEL FALLAIRE 

 
 Model A3 “El camí del Sol pirinenc” 
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Activitat que es pot desenvolupar a primer cicle d’ESO 

 

OBJECTIUS I CONTINGUTS D’APRENENTATGE 

 

 COMPETENCIES 

 
 Interpretar el present a partir de l’anàlisi dels canvis i continuïtats al llarg del temps, per 

comprendre la societat en què vivim 

 
 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 

 
 

 CONTINGUTS D’APRENENTATGE 

 
 Passat, present i futur de les societats i comunitats culturals. 

 El temps a la història: unitats de mesura, etapes, períodes. 

 La tecnologia i la vida quotidiana. 

 Aprofitaments energètics 

 El patrimoni cultural: herència del passat i llegat per al futur. 



MATERIAL EXPERIMENTAL / Cicle Superior d’educació primària 

Activitat que es pot desenvolupar a primer cicle d’ESO 

 

 

QUÈ CAL SABER? 

 

Els Solsticis 

El solstici és cadascun dels dos moments de l’any en què el sol té la mateixa declinació (distància 

angular) respecte a l’equador celeste. En el solstici d'estiu de l'hemisferi nord, el Sol arriba al zenit 

al migdia sobre el tròpic de Càncer i en el solstici d'hivern arriba al zenit al migdia sobre el tròpic de 

Capricorn. 

Una altra manera d'entendre el significat de solstici és de referir-nos a la durada del dia (en 

astronomia, el dia comprèn el temps en el qual el Sol es troba per damunt de l'horitzó, és a dir, el 

temps que transcorre entre la sortida del sol i la posta). 

Aquesta durada és variable al llarg de l'any. Hi ha dos dies a l'any en què arriba als valors extrems: 

el dia més llarg correspon al solstici d'estiu, i el més curt, al solstici d'hivern. El solstici d'estiu marca 

el pas de la primavera a l'estiu, alhora que el solstici d'hivern marca el passatge de la tardor a 

l'hivern. A l'hemisferi sud, se'n diu solstici d'estiu del solstici del mes de desembre, i solstici d'hivern, 

del solstici del mes de juny, prenent en compte la diferència d'estacions entre els dos hemisferis. 
 

Il·luminació de la terra al llarg dels Solsticis d’Estiu i hivern Font: Wiquipèdia 
 
 

En el solstici d'estiu, el Sol es troba en la posició més septentrional (més al nord), és a dir, sobre el 

tròpic de Càncer, a +23° 26′ de declinació. Físicament, el solstici d'estiu correspon al moment en 

què l'eix de rotació de la Terra es troba més pròxim a la direcció Terra-Sol. Això s'esdevé entre els 

dies 20 i 21 del mes de juny. 

 

 
En el solstici d'hivern, el Sol es troba en la posició més meridional (més al sud), és a dir, sobre el 

tròpic de Capricorn, a -23° 26′ de declinació. Físicament, el solstici d'hivern correspon al moment 

en què l'eix de rotació de la Terra es troba més allunyat a la direcció Terra-Sol. Això s'esdevé entre 

els dies 21 i 22 del mes de desembre. Les dates i les hores exactes varien cada any. 

https://ca.wikipedia.org/wiki/Hemisferi_nord
https://ca.wikipedia.org/wiki/Tr%C3%B2pic_de_C%C3%A0ncer
https://ca.wikipedia.org/wiki/Primavera
https://ca.wikipedia.org/wiki/Estiu
https://ca.wikipedia.org/wiki/Tardor
https://ca.wikipedia.org/wiki/Hivern
https://ca.wikipedia.org/wiki/Hemisferi_sud
https://ca.wikipedia.org/wiki/Nord
https://ca.wikipedia.org/wiki/Tr%C3%B2pic_de_C%C3%A0ncer
https://ca.wikipedia.org/wiki/Terra
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Activitat que es pot desenvolupar a primer cicle d’ESO 

 

 

Les festes del foc 

El costum de baixar o 'córrer falles' es manté viu o ressuscitat en diverses poblacions de la part 

occidental del Pirineu del nostre país. Té lloc al voltant del solstici d'estiu i en alguna localitat com 

Bagà o a St. Julià de Cerdanyola al d’hivern. Es tracta de baixar torxes enceses des d'algun indret alt 

del voltant. Les explicacions que s'han donat a aquesta festa giren entorn de les clàssiques 

interpretacions simbolistes: ritu solar, de regeneració de la vida natural, de fecunditat... que pretén 

propiciar les collites i espantar els mals esperits. A més, com que els protagonistes solen ser joves 

solters, hom també hi veu un ritual d'aparellament. 

Les interpretacions mitològiques coincideixen que en el solstici d’estiu el Sol està en la màxima 

esplendor: està més alt, lluminós i fort. Per tant, els antics suposaven que la terra era al seu torn 

més fèrtil i l’abundant energia solar influïa de manera positiva en les persones, les collites i el 

benestar en general. Moltes altres cultures han celebrat i continuen celebrant aquest fenomen 

còsmic perquè el Sol és per a tothom una festa, un principi de vida i la continuïtat de l’existència; 

per això s’ha relacionat el solstici amb rituals especials per satisfer l’estrella més lluminosa de la 

nostra galàxia. Un dels llocs més famosos on es realitzen rituals en el solstici d’estiu és Stonehenge, 

a Anglaterra, un lloc declarat Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO i que es va construir a inicis 

de l’Edat del Bronze. Consisteix en un anell de pedres distribuïdes en quatre circumferències 

concèntriques que segons les investigacions, servia com a temple religiós i observatori astronòmic 

per conèixer l’inici de les estacions. Les pedres de Stonehenge estan alineades per marcar la sortida 

i la posada del sol i cada any, milers de persones es reuneixen en aquest lloc per ser testimonis de 

l’enginy arquitectònic d’aquest lloc que aconsegueix alinear de manera perfecta les seves 

construccions amb el recorregut solar. 

A Suècia, un dels ritus més famosos és menjar areng durant el dia del solstici d’estiu, beure molt 

vodka i ballar al voltant d’un pal dret anomenat Maypole, objecte que simbolitza la virilitat. Mentre 

que a països com Polònia, Rússia, Bielorússia, Ucraïna i Romania se celebra la nit d’Ivan Kupala, amb 

l’objectiu de trobar parella, i consisteix que les dones deixen anar algunes flors al riu perquè arribin 

als homes a l’altre costat i el ritual diu que qui recull una flor, es converteix en la parella de la dama 

que la va deixar anar a l’aigua. 

A Mèxic, a la zona arqueològica de Chichén Itzá, a l’estat de Yucatán, cada solstici d’estiu ocorre un 

dels fenòmens més impressionants del món. A l’edifici denominat “El Castillo” i per la col·locació 

d’aquesta piràmide respecte al sol, el costat nord i l’est s’il·luminen completament, mentre que els 

costats sud i oest queden totalment foscos, un fenomen que els arqueòlegs han anomenat la 

“bisecció”. A més, el joc de llums fa aparèixer l’ombra de Kukulkan, una deïtat maia representada 

per una serp emplomallada. Amb aquest escenari, milers de persones arriben cada any per veure 

aquest espectacle i viure les celebracions que inclouen antigues tradicions maies. Finalment, una 

altra zona de rituals és la zona arqueològica de Tikal a Guatemala, una ciutat sepultada per la selva 

del Petén però que va ser la més poderosa de la seva regió i, segons diuen, encara absorbeix 

l’energia de la naturalesa que l’envolta en la celebració del solstici d’estiu. 
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Hefest el Déu del foc 

Hefest és el déu del foc i dels ferrers. Hera, despitada pel naixement d'Atena, el va concebre sense 

la intervenció de Zeus ni de cap altre mascle. Quan aquest va penjar Hera del cel, amb una enclusa 

lligada a cada peu, per haver volgut perjudicar Hèracles, Hefest va cercar d'auxiliar-la. Irritat, Zeus 

el va precipitar daltabaix de l'Olimp. Després d'estar caient durant un dia sencer, es va estimbar a 

l'illa de Lemnos i de la patacada va quedar coix. A més de coix, el barbut Hefest és molt lleig i va 

sempre brut per culpa de la seva feina de ferrer. La seva farga es troba dins el volcà Etna. Allà, amb 

una inigualable destresa que admira tothom, fabrica, ajudat pels Ciclops, els llamps de Zeus, armes 

per a déus i herois i qualsevol objecte de metall. Les seva capacitació tècnica no té límits: arriba a 

crear autòmats que li fan de servidors. Els seus atributs són les eines de ferrer. Casat amb la bella 

Afrodita, ha de suportar les seves contínues infidelitats. 

El mite de Prometeu i el foc 

Una vegada durant un sacrifici Prometeu havia de partir en dos un bou. A un costat va posar tota la 

carn i els òrgans tapats amb la pell de l’animal, i a l’altre va posar tots els ossos embolcallats amb 

greix. Aleshores va fer escollir a Zeus la seva part i els mortals es quedarien la restant. Zeus va escollir 

la part dels ossos i el greix afavorint així als mortals. En adonar-se de l’engany Zeus va sentir un gran 

rancor i ràbia per Prometeu i pels humans i va decidir castigar als homes prenent-los el foc. Enfront 

d’aquest acte de venjança per part del Déu, Prometeu va decidir robar el foc del carro del Sol i 

entregar-lo als homes. Zeus en descobrir aquesta doble ofensa, el va castigar durament encadenant- 

lo al Caucas amb cadenes de bronze. Allà cada dia l’envià una àguila que li devorava feroçment el 

fetge cada dia, mentre que a la nit se li regenerava per patir la tortura novament. 
 

 

“Prometeu donant el foc a la humanitat” de Heinrich Füger (1817) 
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Helios el Déu de la llum 

Hèlios era imaginat com un formós déu coronat amb la lluent aurèola del Sol, que conduïa un carro 

pel cel cada dia fins a l'Oceà que envoltava la terra i hi tornava cap a l'est a la nit. Homer descriu el 

carro d'Hèlios com tirat per bous solars.  

A la mitologia popular catalana Joan Amades descriu que el Sol és conduït per animals de tir. 

 
Relleu d’helios al temple d’Athena (Troia) 
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ACTIVITAT 

 

 DINÀMIQUES ABANS DE L’ACTIVITAT 

 
Per entrar en el context de l’activitat, unes setmanes abans podem encarregar als alumnes que 

per diferents grups cerquin informació que permeti respondre preguntes com ara: com era la 

vida del poble quan encara no hi havia llum...? perquè a l’hivern no hi ha tantes hores de Sol? 

Quina importància va tenir el foc per l’home primitiu? 

 
 DESENVOLUPAMENT DE L’ACTIVITAT 

Fase de preparació 

Per a preparar l’activitat cal tenir els retallables de “El camí del Sol pirinenc” preparats amb les 

tisores i la sala interior corresponent. 

Per a la segona part de l’activitat caldrà disposar d’un espai exterior adequat. 
 
 
 

 El Simulador Solar “El camí del Sol Pirinenc” 

Joseph Snider a l’any 1992 va crear un interessant recurs pedagògic per entendre que el Sol al llarg 

de tot l’any no surt pel mateix lloc. Amb aquest recurs es pretén de forma visual i senzilla representar 

aquest recorregut i observar les diferències vers els dos solsticis. 
 
 
 
 

 

Retallable Simulador Solar: Trobareu el full per imprimir a l’annex 
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Fase de realització 

S’explicarà als participants que l’activitat consisteix en la realització d’un taller per tal d’entendre 

el moviment del Sol, la seva inclinació i la durada de les hores de llum de cada estació de l’any en 

el Pirineu. 

- Es repartirà el retallable i s’explicarà el funcionament del taller 
- S’ajudarà als participants a construir el retallable 
- S’explicarà el funcionament del simulador del camí del Sol pirinenc i es faran algunes proves 

i exemples per tal de veure la gran diferència de la inclinació del Sol i de les hores de llum 
entre els dos solsticis, i les similituds entre els equinoccis. 

 

Síntesi 

Al final com activitat de síntesi els alumnes es disposaran en rotllana i si fa Sol observaran com és 
la seva ombra, a partir dels conceptes apresos podem formular preguntes, vers l’ombra al llarg del 
dia i al llarg de l’any. Sabem que la Terra gira al voltant del Sol. Fent ús de les rèpliques, 
identifiquem ara quines falles es fan girar durant la festa amb l’habilitat dels fallaires. Identifiquem 
també quines es cremen al solstici d’estiu i quines al solstici d’hivern. 

 
 

 
AVALUACIÓ 

 

Per a l’avaluació d’aquesta activitat, cal veure fins a quin punt l’alumne és capaç de relacionar 

situacions del present amb els fets que l’han precedit. A banda de comprendre que el Sol no sempre 

estarà situat a la mateixa posició, caldrà detectar si l’alumne ha estat capaç d’entendre els processos 

evolutius al llarg de la història. 
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ACTIVITATS COMPLEMENTARIES 

Si es vol aprofundir en la temàtica del Sol proposem la construcció d’un senzill rellotge de Sol. 

https://www.sundialzone.com/va/rellotgedesol 

Aquesta pàgina tracta de rellotges de sol, el rellotges de sol són eines que et diuen l'hora simplement 

en l'ombra que dóna el sol, per tal de dissenyar un rellotge de sol, necessitem saber on el volem 

ubicar, necessitem conèixer la longitud, la latitud i l'orientació de la paret en respecte al nord. 
 

 

Aquesta pàgina integrada en Google Maps permet obtenir tots els valors necessaris per construir un 

rellotge de sol, i a més a més directament genera una pàgina imprimible que dóna forma al rellotge 

de sol, amb la qual cosa només s’ha de imprimir, retallar, doblegar i ja obtindrem el nostre rellotge 

de sol vertical. 

https://www.sundialzone.com/va/rellotgedesol
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ANNEX 

 
 
 
 
 

 



 

 

Instruccions per construir el simulador per l’hemisferi nord 
 

a) Feu una impressió de les figures 4 i 5 en la cartolina. 
b) Retalleu les peces al llarg d ela línia continua (figures 4 i 5). 
c) Retalleu l’àrea negra (figura 4). 
d) Doblegueu la peça principal (figura 4) al llarg de la línia puntejada recta. És bo doblegar la 
peça en varies ocasions per a un ús més fàcil del simulador. 
e) Talleu una entalla petita a la N del disc de l’horitzó (figura 5). Hauria de ser prou gran 
per tal que la cartolina passi per ella. 
f) enganxeu el quadrant del NO del disc de l’horitzó (figura 4) sobre el quadrant gris de la 
peça principal (figura 4). És molt important que al plegar el simulador el punt cardinal W 
quedi en la latitud 90º. 
g) Quan introduïm la marca N del disc de l’horitzó (figura 5) dins de la zona de latituds, el disc 
del horitzó hauria de romandre perpendicular a la peça principal. 

      És molt important enganxar les diverses peces amb cura per obtenir la precisió màxima. 



 

MALETA FALLAIRE 
 

 

         FALLES, HAROS I BRANDONS 

          Material pedagògic de les Festes del Foc dels Pirineus 

 

 

 

                BALLS AL VOLTANT DEL FARO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           Material en fase de pilotatge 
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Maleta Fallaire 

Materials pedagògics per a la valoració del patrimoni immaterial pirinenc 
 

 

Activitat 6 BALLS AL VOLTANT DEL FARO 

 
ÀMBITS 

 

NATURA i SOSTENIBILITAT LLENGÜES SOCIAL I CULTURAL DANSA I MÚSICA 
 
 
 

ÀREES 

 EDUCACIÓ ARTÍSTICA: VISUAL I PLÀSTICA, MÚSICA I DANSA

 
 

ACTIVITAT 

La festa de les falles va sempre 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 hi 

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. 

 

 
MATERIALS 

 MATERIAL NECESSARI 

 Aparell de musica amb entrada usb 

 Espai ample per ballar pati o gimnàs 

 
 MATERIAL DE LA MALETA DEL FALLAIRE 

 Llapis de memòria amb les gravacions de les danses per ballar. 
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OBJECTIUS I CONTINGUTS D’APRENENTATGE 

 
 

 COMPETENCIES

 
 Comprendre i valorar elements significatius del patrimoni artístic proper, de Catalunya i 

d’arreu. 

 

 
 OBJECTIUS D’APRENENTATGE

 
 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 

 
 

 CONTINGUTS D’APRENENTATGE

 
 Les músiques de les falles 

 Dansa tradicional 

 Elements del patrimoni immaterial. 

 Instruments musicals tradicionals 

 Les festes del foc dels Pirineus 
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QUÈ CAL SABER? 

 

FIA-FAIA ROTLLANA AL VOLTANT DEL FOC 

Lletra i música de Neus Simon Perayre 

Composta especialment per a la Fia Faia, i estrenada el 24 desembre de 2002 

La música comença quan s’encenen les faies i les acompanya en tota la baixada i pujada fins la plaça 

de l’ajuntament. De la plaça de l’ajuntament a la plaça porxada la música toca les corredisses que 

es una marxa més ràpida. 

A la plaça porxada es fa la dansa que es canta i es balla al voltant del foc (ball rodó) .La balla tothom, 

i s’hi poden afegir balladors en qualsevol moment. La Dansa: AABBCC: són 6 frases de 8 compassos. 

Punts de dansa: galop, caminar, cop de peu a terra i picar de mans. 

Posició inicial: Rotlle al voltant del foc, amb les mans agafades avall i peus junts. 

Moviment: en la 1a frase (A, 8 compassos) ens desplacem tot fent galop en sentit contra horari. En 

la 2a frase (A, 8 compassos) canviem el sentit, o sigui ens desplacem tot fent galop en sentit horari 

i al final ens quedem quiets en posició inicial. 

En la 3a frase (B, 8 compassos), caminem amb passos curts 8 punts endavant cap al centre de la 

rotllana sempre amb les mans agafades, i després 8 punts enrera fins la posició inicial. 

En la 4a frase (B, 8 compassos) repetim el mateix que en la tercera frase. 

En la 5ena frase el moviment és igual al de la 1a però hi afegim COP de peu a terra cada vegada que 

diem FOC. 

La 6ena frase és igual que la cinquena però en sentit horari i al final de tot quan diem pa-lla, en PA: 

ens quedem quiets en posició inicial, i quan diem LLA alçarem els braços amb les mans agafades en 

senyal d’alegria! 

Variant: en el moment del cop de peu també es pot picar de mans i després ens tornem a agafar. 

Procediment: aquestes sis frases es poden tornar a repetir. El que no es repeteix és la crida. 

Podeu visualitzar aquest vídeo https://www.youtube.com/watch?v=uqOyRSZF3D8 o aquest altre 

https://www.youtube.com/watch?v=yCwEm5ck4vs. (Ball íntegre del minut 11.40h al minut 13.14h) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=uqOyRSZF3D8
https://www.youtube.com/watch?v=yCwEm5ck4vs
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La crida 

Fia-Faia, Fia-Faia, 

que nostre Senyor 

ha nascut a la palla! (bis) 
 

 
El ball 

Fia-Faia, Fia-Faia, 

que nostre Senyor 

ha nascut a la palla! (bis) 
 

 
Fia-Faia, Fia-Faia, 

que nostre Senyor 

ha nascut a la palla! (bis) 
 

 
Ballem al voltant del foc, 

foc que ens il·lumina, 

en la nit més llarga de l’any, 

en la nit més divina. 

 

Foc crema foc, (bis) 

crema la fia-faia, 

foc crema foc, (bis) 

Jesús ha nascut a la palla. 
 

 
Foc crema foc, (bis) 

crema la fia-faia, 

foc crema foc, (bis) 

Jesús ha nascut a la palla. 
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 Les danses de les Falles d’Isil: 

Recomanem consultar el blog de Miqui Giménez on trobareu un interessant recull de recerca 

http://miquigimenez.blogspot.com.es/p/isil_24.html 

 
 

La marxa dels fallaires: 

La primera de les danses és "La Marxa dels fallaires". Ballada en parelles, sols la poden ballar les 

persones que han baixat falla i per poder-ho fer necessiten el bastó (normalment d'avellaner) que 

els ha servit per mantenir l'equilibri al llarg del descens i també per suportar i repartir millor el pes 

de la falla. 
 

 
 

Els músics interpreten la partitura quatre vegades. 
(En el recull del llapis de memòria s’interpreta set vegades i es canta la lletra). 

 

Els fallaires es situen encarats per parelles, fet una renglera que avança en sentit contra horari al 
voltant de la falla major. Han de portar el bastó que han utilitzat per baixar la falla, agafant-lo 
creuat davant del cos amb la mà esquerra a dalt i la dreta a baix. 

 

 Part A: Les parelles avancen fent galop lateral i en el compàs 1 i 4 (temps forts de la 
melodia), fan una picada contra el bastó de la parella mentre fan el salt una mica més alt i 
també el gest d'aixecar els braços. En total, fan quatre picades. 

 Part B: Cada parella salta, voltant al lloc, en sentit contra horari picant a cada compàs contra 
el bastó de la parella. En total, fan dotze picades). 

 
 

 

 

 

El Ball de bastons d’Isil: 

http://miquigimenez.blogspot.com.es/p/isil_24.html
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Quan es parla d'aquest ball s'acostuma a dir que és la melodia de l'Hereu Riera. Aquesta afirmació 

no és del tot certa. La melodia hi té similitud però és diferent. 
 

La cançó de l'Hereu Riera també ens situa l'escenari en una festa voltada de foc, de fogueres, de 

cabanyes que cremen i dimonis que tempten. És la festa de Sant Antoni, en el cicle Nadalenc, en 

temps de solstici d'hivern. L'Hereu Riera es balla damunt de dos bastons i aquests estan posats 

damunt d'un got de vi. Els bastons simbolitzen la creu en la que va morir Jesús i el got de vi se'l beurà 

qui salti per damunt dels bastons sense fer-los caure, mentre es canta la tornada de la cançó. 

Es desconeix perquè el ball de bastons d'Isil, es balla damunt de tres bastons. Podria ser una 

proposta coreogràfica proposada per en Lluís Puig i en Joan Figueres a partir dels treballs realitzats 

en el Dansàneu. 

Aquesta dansa sols la ballen els fallaires, fent grups de tres i ballant alhora. 

El bastó també serà imprescindible per fer aquesta segona dansa. El necessitaran per posar-lo al 

terra, creuant-los fent grups de tres. Els fallaires ballaran, primer voltant-los i després saltant per 

damunt d'ells. 
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El Ball pla d’Isil: 

Al diari La Veu de Catalunya, del 1902, hi diu: “... Dia 24. A les 11 balladas, sovintejant el tipich 

“ball Pla” que tan bé sap conservar nostre jovent, encara que alguns ignorants creguin que hauria 

de caure en desús, substituint-lo pel exòtic flamenquisme...” 

Per fer la tercera de les danses, el "Ball Pla", el bastó ja els hi farà nosa. La majoria de bastons seran 

llençats al foc. En aquesta dansa sortiran a ballar les noies del poble fent parella amb els fallaires. 

També es permet que s'hi incorpori qui ho desitgi. Al davant però les pubilles. 
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La Bolanguera: 

La darrera de les danses cedeix el protagonisme a les noies del poble. Elles inicien la "Bolangera" i 

permetran que s'hi afegeixin els fallaires i també deixaran que puguin ballar les persones que fins 

aquell moment eren espectadores. 

Els músics van interpretant la melodia fins que els balladors surten de la plaça. 

No es canta la lletra. 

(En el recull del llapis de memòria s’interpreta set vegades i es canta la lletra). 

Per iniciar la dansa, es fa una rotllana de noies, (haurien de ser sols les del poble). 

Agafades de mans. Ballaran així dues tirades. 

A la tercera tirada, s’hi incorporen els nois, a la quarta s’hi incorporen els forasters espectadors. 

 A la part A es fa un punteig a lloc, iniciant-lo posant el peu dret davant del peu esquerre. 

Això permetrà que en iniciar la corranda estiguin repenjades al peu esquerre i avancin de 

costat amb el peu dret. Els braços es mantenen avall.

 A la part B, corranda lateral amb moviment de la rotllana contra horari, el peu dret inicia 

l’avanç i l’esquerre es creua per anar fent el salt. Els braços s’aixequen doblegats.

A partir de la quarta tirada, el capdanser (que s’haurà incorporat a la rotllana posant-se al costat 

de la pubilla), trenca la rotllana i s’agafa amb la parella posant-se un davant de l’altre amb els 

braços aixecats enlaire fent un pont, la segona parella passa per sota i en sortir fa un altre pont i 

així successivament. Quan ha passat tothom, el capdanser i la pubilla passen de nou per sota de 

tots els ponts i surten de la plaça fent galop, la resta de balladors els segueixen. La sortida es fa en 

direcció cap a l’església. Allà, barrejats entre el públic s’acaben les danses. 

Els darrers anys, a la rotllana s’hi ha afegit moltíssima gent, fins i tot nens i nenes menuts i això 

dificulta que es pugui ballar bé. Es fan molts ponts i els músics no poden anar tocant la melodia 

fins “l’endemà”. Per tant, el capdanser, quan veu que ja s’han fet forces ponts i s’allarga massa, 

trenca l’ordre i s’emporta els fallaires cap a fora. Aquest moviment no sempre s’aconsegueix, però 

els músics sí que ho saben i per tant, quan veuen que el capdanser surt de la plaça, deixen de tocar 

i s’acaba el ball. 
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ACTIVITAT 

 

 DINÀMIQUES ABANS DE L’ACTIVITAT 

Recomanem uns dies abans de l’activitat cercar informació sobre alguna cançó tradicional que 

cantessin els padrins. Es pot fer una posada en comú per llistar quantes en coneixem i si encara es 

canten a l’actualitat. 

 DESENVOLUPAMENT DE L’ACTIVITAT 

Fase de preparació 

Caldrà disposar de l’aparell de reproducció de música. 
 

 
Fase de realització 

 El Ball de bastons d’Isil: 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=5&v=VgJI6gzVKIQ 

Els músics interpreten la melodia quatre vegades. No es canta la lletra. 

(En el recull del llapis de memòria s’interpreta set vegades i es canta la lletra). 

A la frase musical A (vuit compassos), els tres balladors van avançant girant en sentit contra-horari 

al voltant dels bastons. Si ho saben fer, fan punt de ball pla, però s'acostuma a fer pas de vals (fins 

i tot es fa marcant sols el primer pas i gronxant el cos). Això sí, començant a avançar amb el peu 

dret. D'aquesta manera, quan toqui saltar estaran repenjats damunt del peu esquerre i podran fer 

creuar el peu dret per damunt del bastó. 

A la frase musical B, cada fallaire queda situat entre dos bastons, deixant un espai buit entre 

fallaire i fallaire. En el temps fort del primer compàs, el peu esquerre fa de suport al lloc i el peu 

dret passa per damunt del bastó que queda a l'esquerra trepitjant a terra permetent que el cos 

s'hi repengi, seguidament el peu esquerre trepitja a lloc, el peu dret torna trepitjant a lloc i serà 

el peu esquerre el que creuarà per damunt del bastó que queda situat a la seva dreta trepitjant 

a terra i permetent que el cos s'hi repengi, el dret trepitja a lloc i es reprèn de nou tot el joc de 

passos (veure esquema). 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=5&amp;v=VgJI6gzVKIQ
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El Ball pla: 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=16&v=UWyFvtvV5M4 

Els músics interpreten la melodia 4 vegades a ritme ternari 3/4 i a continuació 4 vegades a ritme 

binari 2/4. No es canta la lletra. Els capdansers no han d’atrapar a la parella que tanca la filera. 

(En el recull del llapis de memòria s’interpreta set vegades i es canta la lletra). 

La posició inicial fa posar els balladors i balladores fent una filera de parelles que va fent un semi- 

cercle o, depenent del nombre de balladors pot arribar a fer una rotllana. Al davant s’hi posa la 

pubilla acompanyada del capdanser, seguits de les altres pubilles del poble amb la seva parella 

de ball. Els nois estan situats a la part interior del semi-cercle/rotllana i les noies a la part exterior. 

El noi estira el braç dret endavant a l’alçada de les espatlles i ofereix la mà a la noia. Aquesta 

estira el seu braç esquerre i repenja la seva mà a la del noi, agafant-se. El braç esquerre del noi 

pot quedar lliure i fer un moviment de “tancar i obrir” o es pot mantenir a la cintura o a l’espatlla. 

La noia acostuma a dur un mocador i el fa voleiar movent el braç endins i enfora. 

Durant el ritme ternari: 

A la part A es va avançant cap endavant, el noi comença a avançar amb el peu dret i la noia amb 

el peu esquerre, fent un moviment “cap endins” (trobar-se), “cap enfora” (separar-se). Si ho 

saben fer, fan punt de ball pla, però s'acostuma a fer pas de vals (fins i tot es fa marcant sols el 

primer pas i girant lleument el cos). Hi ha balladors i balladores que saben fer el punt de ball pla, 

però el cansament, el calçat (botes de muntanya), els dos o tres quilos de fang acumulats a les 

botes i els pantalons i la mullena dins dels mitjons, ho fan un pic difícil. 

A la part B, deixant-se anar de mans, giren fent un quart de volta a cada compàs (4 compassos) 

aconseguint fer una volta sencera. Els nois en sentit horari i les noies en sentit contra horari. En 

el primer compàs queden encarats, en el segon compàs queden de costat però en el sentit 

contrari a la direcció que es portava a la part A, en el tercer compàs queden d’esquena (la noia 

mirant al públic i el noi mirant a la foguera), en el quart compàs tornen a quedar de costat i ja en 

el la direcció que han d’anar, reprenen la part A. 

Durant el ritme binari: El capdanser inicia la corranda fent una renglera i saltant de costat en 

sentit contra horari procura portar al grup fins el lloc on hi hagi més espai entre el públic i la 

foguera, allà la corranda es va cargolant fins al final de les 4 tirades que fan els músics 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=16&amp;v=UWyFvtvV5M4
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Altres balls de falles: 
 

 
 

 
Fase de síntesi 

Després de l’activitat podem comentar diferents aspectes vers la dansa. 

És difícil?, com ens hem trobat? 

 

AVALUACIÓ 
 

Proposta d’avaluació del material curricular de la competència 

http://ensenyament.gencat.cat/web/.content/home/departament/publicacions/colleccions/comp 

etencies-basiques/primaria/prim-artistic.pdf 
 

 

A partir d’un element del patrimoni artístic, el foc, elaborar una carpeta on s’hi recullin elements 

del patrimoni artístic proper, de Catalunya i d’arreu. 

En aquesta carpeta hi ha d’haver reflectit l’element del foc en diferents manifestacions culturals: 

festes, tradicions, imatges, danses, enregistraments sonors i/o audiovisuals, vestuari, entre d’altres. 

A Catalunya trobem diferents festes o manifestacions artístiques i culturals amb el foc com a 

element comú: els correfocs de les festes majors, les festes del solstici d’hivern o d’estiu, les falles, 

La Patum, el foc del ball del drac a l’estil ancestral, la festa de la Fia-Faia de Bagà, les revetlles de 

Sant Joan, els focs artificials, els balls de dimonis i diables, els balls amb el bestiari de cada poble o 

ciutat, les fogueres de Sant Antoni, les processons de Setmana Santa, la crema del Carnestoltes, els 

foguerons mallorquins de Sant Antoni. 

http://ensenyament.gencat.cat/web/.content/home/departament/publicacions/colleccions/competencies-basiques/primaria/prim-artistic.pdf
http://ensenyament.gencat.cat/web/.content/home/departament/publicacions/colleccions/competencies-basiques/primaria/prim-artistic.pdf


MATERIAL EXPERIMENTAL / Cicle Superior d’educació primària 
Activitat que es pot desenvolupar a primer cicle d’ESO 

 

A l’Estat també trobem manifestacions del patrimoni artístic i cultural com són les Falles de Sant 

Josep a València, el Paso del Fuego i la Fiesta de las Móndidas a San Pedro Manrique (Sòria), focs 

artificials, les Luminarias de San Antón a Alosno (Huelva), entre d’altres. 

Pel que fa a altres cultures d’Europa i del món trobem les festes del foc a Cuba i les festes de Sant 

Joan a Europa i a Amèrica Llatina. 

Durant un període de temps determinat, tots els infants han d’haver recopilat elements patrimonials 

fruit de l’activitat acadèmica, de la seva pròpia experiència o de la recerca. En aquesta carpeta han 

de recollir objectes, documents gràfics, fotogràfics, escrits i/o àudios per poder fer-ne una selecció, 

comparació i reflexió. Per tal que aquest recull es converteixi en una carpeta d’aprenentatge cada 

alumne ha d’escollir quins són els materials que hi vol incloure. Han de ser aquells que més li han 

servit per aprendre. Ha de quedar recollit, també, el perquè de la seva tria. 

 

 
Després ha d’organitzar els materials escollits perquè tinguin sentit, amb diferents apartats que 

poden respondre a les preguntes següents: 

• Quin significat té el foc en les diferents festes? 

• Quin paper juga en cadascun dels actes? 

• Amb quina forma es manifesta el foc en les diferents festes? 

• Quina és la història de les manifestacions festives del patrimoni cultural? 

En aquesta carpeta d’aprenentatge també s’inclouen les produccions pròpies inicials, els 

esborranys, els croquis i les versions millorades amb les aportacions dels companys o del mestre. 
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ACTIVITATS COMPLEMENTARIES 

Caldria realitzar un recull de altres danses vinculades amb la festa de les falles, haros i brandons. 

 Era Quilha deth Haro: 
https://www.youtube.com/watch?v=gdm-sbJv-Bs 

 

https://www.youtube.com/watch?v=FijAa8SwFAU 

 Crèma deth haro Les 
https://www.youtube.com/watch?v=BUayMhHboJE 

 
 

ANNEX 

Música per a la Fia Faia (Neus Simón, juliol de 2011) 

A la tardor de l’any 2001 em van proposar de compondre la música que havia d’acompanyar a la 
Fia Faia. Vaig dir que sí de seguida ja que el treball de recerca tradicional m’apassiona. 

Vaig intentar endinsar-me tant en la Fia Faia com en les músiques tradicionals de casa nostra, amb 
la intenció de fer un treball tant acurat i respectuós amb la festa com fos possible i sobretot amb 
els esquemes rítmics i musicals nostres, els més propers. Espero de tot cor haver-ho encertat. 

El primer pas va ser començar a recollir informació tant de la Fia Faia pròpiament, com d’altres 
aspectes relacionats. 

Acompanyada del bon amic Xavier Pedrals, vàrem gaudir amb les explicacions sobre el “toc de 
campanes” que ens va oferir la Sra. Paller Ripoll, i aquesta xerrada em va portar a estudiar les 
campanes i les seves músiques i a pensar en una música per a la Fia Faia on els sons de les 
campanes i els seus harmònics hi fossin present. 

Continuant amb la recerca, aquell Nadal vaig anar a la Fia Faia acompanyada d’una gravadora per 
a enregistrar tots el sons de la Fia Faia, llavors encara sense música, per a poder-los estudiar amb 
detall i sobretot per poder mantenir “l’ambient sonor” propi de la festa. Recordo l’espetegar 
explosiu al cremar l’herba, el prec purificador amb cantarella, o a vegades en un to cridaner gairebé 
enfadat de “Fia faia, Fia faia, nostre Senyor ha nascut a la Palla”, les exclamacions alegres de 
quitxalla i grans, i l’emoció que provoquen els sons greus de les campanes quan ho banyen tot amb 
el “toc” de festa major. 

Vaig recollir totes les cançons tradicionals de Bagà, Sant Julià i contrades veïnes que vaig poder, 
estudiant i analitzant-ne les melodies, els ritmes, els girs melòdics i rítmics, els textos, ... fins i tot 
vaig anar a conèixer els llocs protagonistes de les històries explicades en les cançons. I amb aquest 
material el sac s’anava omplint. 

https://www.youtube.com/watch?v=gdm-sbJv-Bs
https://www.youtube.com/watch?v=FijAa8SwFAU
http://www.youtube.com/watch?v=BUayMhHboJE


MATERIAL EXPERIMENTAL / Cicle Superior d’educació primària 
Activitat que es pot desenvolupar a primer cicle d’ESO 

 

El segon pas va ser compondre la música. La música, l’art dels sentiments és un mitjà de 
comunicació. Des dels rituals prehistòrics fins als nostres dies, la música ens acompanya en tota la 
nostra vida, tant d’una forma individual com col·lectiva. Hi ha sons que quan els sentim ens 
evoquen a altres sons que tenim guardats en la nostra memòria, però aquests sons, són 
sensacions, emocions (com ara la sensació que ens pot provocar el so de les campanes). Aquests 
sons els reconeixem com a propis, de casa, de tota la vida. Formen part de la nostra història. 

La música de la Fia Faia està composta amb aquesta idea, amb la combinació d’alguns d’aquests 
girs melòdics i rítmics que ja tenim en les nostres cançons antigues, tradicionals, per tant, ja els 
tenim en la nostra memòria. La intenció és que la música de la nostra festa ens resulti “familiar, 
coneguda i antiga” com la pròpia festa. També està composta amb d’altres sons creats 
expressament per tal que casin amb la festa. 

La Fia Faia ha anat fent uns canvis a través de la història, gràcies als quals ara és viva. La seva música 
també ha de ser així. Ha de ser tradicional però ha de seguir els canvis i l’evolució per tal que sigui 
viva en el moment present. 

En la baixada de les faies, la primera melodia vol expressar la puresa, l’encesa en el crepuscle, la 
poesia dels focs en fila baixant la muntanya, la llum en la foscor de l’última nit més llarga de l’any. 

En la segona melodia hi ha més moviment, més apropament, s’acosta. Els que baixen són 
portadors del foc, els que s’esperen a baix, els hi oferiran. Hi ha una espera. 

 

La tercera melodia està pensada amb el joc del foc, amb les faies que salten, hi ha una connexió 
amb totes les Faies de la història. 

En la pujada, la música expressa l’arribada, la rebuda, la transmesa del foc sagrat. Hi ha una gran 
emoció quan amb l’espetec de les faies s’hi afegeix el repic de les campanes. La música fa silenci..., 
deixant que soni el so ample de les campanes i el crepitar de les faies. 

En les corredisses, la música ara va més ràpida i ara va més lenta per crear un ambient de joc. És 
un moment de pas, per anar a la plaça porxada. 

En la rotllana al voltant del foc, la música vol expressar l’escalfor acollidora del foc comú. La crida 
“Fia faia, Fia faia, nostre Senyor ha nascut a la Palla”, l’he transcrit en música però mantenint el 
caràcter de crida, amb el ritme parlat, recitat, respectant aquest crit tal i com és amb les 
entonacions suspensiva-conclusiva. 

I seguidament el ball, que significa joia, alegria i renéixer en comunitat. Cants i ballades. Un any 
més. És el fi de festa. 

La música de la Fia Faia s’estrenà la nit de Nadal de l’any 2002 a Bagà i Sant Julià de Cerdanyola. 
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Vídeos 
 
Candidatura UNESCO 
https://vimeo.com/118785561 
 
Falles de Boí 
https://www.youtube.com/watch?v=DThyUqiU9HU 
 
Falles de la Vall de Taüll 
https://www.youtube.com/watch?v=b-ixpJFnrS8 
 
Falles Barruera: 
https://www.youtube.com/watch?v=yNr8lZ8amCo 
 
Falles d’Erill la Vall: 
https://www.youtube.com/watch?v=DThyUqiU9HU 
 
Falles Isil- Dansaneu 
https://www.youtube.com/watch?v=UhWUmKsndEE 
 
 
 

https://vimeo.com/118785561
https://www.youtube.com/watch?v=DThyUqiU9HU
https://www.youtube.com/watch?v=b-ixpJFnrS8
https://www.youtube.com/watch?v=yNr8lZ8amCo
https://www.youtube.com/watch?v=DThyUqiU9HU
https://www.youtube.com/watch?v=UhWUmKsndEE
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Falles Isil 1965– Ecomuseu 
https://www.youtube.com/watch?v=BSO6f9jeLws 
 
Falles Vilaller i Senet: 
https://www.youtube.com/watch?v=3ZisoWlozWE 
 
Vídeo particular de les falles de la Pobla 
https://vimeo.com/171200997 
 
Falles d’Andorra 
https://www.youtube.com/watch?v=GhmiEWOXdLQ 
 
Falles Pirineus 
https://www.youtube.com/watch?v=tOrUHWmFjZo 
 
Falles Montanuy 
https://www.youtube.com/watch?v=ApiXlcszRqE 
 
Falles Bonansa 
https://www.youtube.com/watch?v=TceCR9pb2xA 
 
Falles Castanesa 
https://www.youtube.com/watch?v=TceCR9pb2xA 
 
Proclamació UNESCO Durro – TV3 a la carta 
http://www.ccma.cat/tv3/alacarta/els-matins/les-falles-del-pirineu-patrimoni-de-la-
unesco/video/5568713/ 
 
Celebració Alta Ribagorça 2016 - RTVE a la carta 
http://www.rtve.es/alacarta/videos/linformatiu/les-primeres-falles-del-pirineu-com-patrimoni-
unesco/3638305/ 
 
Ball bastons Isil 
https://www.youtube.com/watch?v=VgJI6gzVKIQ 
 
Lo ball pla Isil 
https://www.youtube.com/watch?v=UWyFvtvV5M4 
 
La marxa dels fallaires Isil 
https://www.youtube.com/watch?v=aohnrO7ndjo 
 
Youtube – Eth Ostau Comenges (Occità) 
https://www.youtube.com/channel/UCYUfHWSxU6jWNanSQbgRyww/videos 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=BSO6f9jeLws
https://www.youtube.com/watch?v=3ZisoWlozWE
https://vimeo.com/171200997
https://www.youtube.com/watch?v=GhmiEWOXdLQ
https://www.youtube.com/watch?v=tOrUHWmFjZo
https://www.youtube.com/watch?v=TceCR9pb2xA
https://www.youtube.com/watch?v=TceCR9pb2xA
http://www.ccma.cat/tv3/alacarta/els-matins/les-falles-del-pirineu-patrimoni-de-la-unesco/video/5568713/
http://www.ccma.cat/tv3/alacarta/els-matins/les-falles-del-pirineu-patrimoni-de-la-unesco/video/5568713/
http://www.rtve.es/alacarta/videos/linformatiu/les-primeres-falles-del-pirineu-com-patrimoni-unesco/3638305/
http://www.rtve.es/alacarta/videos/linformatiu/les-primeres-falles-del-pirineu-com-patrimoni-unesco/3638305/
https://www.youtube.com/watch?v=VgJI6gzVKIQ
https://www.youtube.com/watch?v=UWyFvtvV5M4
https://www.youtube.com/watch?v=aohnrO7ndjo
https://www.youtube.com/channel/UCYUfHWSxU6jWNanSQbgRyww/videos


 


	1. LA FUSTA DEL FOC
	2.TANTS TRONCS PER POBLE 
	3.PARAULES AL VOLTANT DEL FOC 
	4.TERRITORI FALLAIRE 
	5.PROMETEU DE LA FLAMA AL SOL 
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