
DOSSIER scketch

Els protagonistes estan basats en els de la peli “La chaqueta metálica”. Veure vídeo 
(primers minuts després dels anuncis)

https://www.youtube.com/watch?v=4px7VmP9N3g

PROTAGONISTES

SERGENT:  Pepe. És un instructor amb mètodes nazis. Diu les coses cridant.

FALLAIRE MUÑOZ: Luisillo. És un “killo” del Vallès, de Polinyà, que se dedica a passar 
costo. 

https://www.youtube.com/watch?v=4px7VmP9N3g


PRESENTADORA: Ares. És la típica presentadora del telenotícies de TV3 comarques. 
Serà la “narradora” de l'skecth.

ALCALDE: Xapas. És el típic pagès de muntanya (buscar vestimenta de pagès, molaria 
un armilla de llana)

A més, necessitem 1 ó 2 extres per formar l'exèrcit de fallaires.



NOTÍCIA UNESCO/FALLES

1.SINTONIA I CARÀTULA DEL TELENOTÍCIES.

2.EXT. PLAÇA POBLE DE LA VALL. NIT.

Imatge d'un poble baixant les falles. Sona un acordió de fondo i 
ambient de festa major.

3.INT. PLATÓ TV3. DIA

Presentadora asseguda amb un portàtil, mira a càmera.

PRESENTADORA
L'Alta Ribagorça crea la primera Acadèmia 
de Fallaires Professionals.

4. EXT. FANGAL. DIA.

Un fallaire, vestit amb uniforme fallaire (boina/txapela, 
esquella, una faixa i camisa militar)s'arrossega pel terra amb la 
falla com si fos una metralleta. Passa sota el filat electrificat 
d'un camp. El fallaire-sargent està de peus, però s'ajup per 
cridar al fallaire Muñoz.

SERGENT
(cridant)

¡Fallaire Muñoz, no le oigo!

MUÑOZ
Foc al faro!

SERGENT
¡Más alto cojones!

MUÑOZ
(desganyitant-se)

Foc al faro!

5.INT. PLATÓ TV3. DIA

Presentadora asseguda amb un portàtil, mira a càmera.

PRESENTADORA
La festa del foc al Pirineu, declarada 
per la UNESCO Patrimoni Immaterial de la 



Humanitat, vol professionalitzar la 
tradició per oferir un servei de qualitat 
al turista.

5.1. EXT. LOCAL DIABLES. DIA.

SERGENT
Bajan las fallas como pollos sin cabeza. 
Y eso el turista lo huele, sobretodo los 
japoneses que como tienen los ojicos 
entornaos no les molesta el humo y 
enfocan mejor. 

6. INT. LOCAL DIABLES. DIA

El Sergent crida a la cara d'un fallaire. 

SERGENT
(cridant)

Arriba del faro, cuando la falla se  
encienda ¿qué diremos fallaire MUÑOZ?

MUÑOZ
(cridant)

 “Ja crema la meva torxa” 

SERGENT
¡Me cago en mi madre, fallaire MUÑOZ!
¿Cómo que “torxa”? Aquí se dice: ¡La meva 
falla brandee! 

MUÑOZ
Pido disculpas, señor, este calán no lo 
entiendo, mi família es de Olot.

6.1. EXT. LOCAL DIABLES. DIA

A l'exterior del local dels diables, el fallaire fa declaracions 
davant de càmera.

FALLAIRE MUÑOZ
(accent català de 
immigrant)

Dic que sóc d'Olot, però jo abans passava 
costo a un polígon de Polinyà, fins que 
vaig decidir fer-me mosso d'esquadra. Lo 
malo es que no daba la talla. Para eso 
tendría que haber pasado farlopa.



7.INT. PLATÓ TV3. DIA

Presentadora asseguda amb un portàtil, mira a càmera.

PRESENTADORA
La UNESCO obligarà a baixar les falles a 
tots el pobles que van presentar 
candidatura. 

8. EXT. PLAÇA POBLE. DIA

L'Alcalde està assegut a la plaça d'un poble tranquil.

ALCALDE
Natres vam presentar candidatura pra' 
arroplegar quartos. Ningú s'enrecorda 
dels de l'altra banda de Collserola. Però 
estem hasta els collons de baixar-les 
cada any, per això hem llogat l'exèrcit 
professional de fallaires.

9. EXT. PLAÇA POBLE. DIA

Un exèrcit de fallaires marxa a ritme militar (ràpid) en filera, 
amb les falles a les espatlles. Canten les Cobles de lo Peirot. 
Arriben a una plaça i es planten en formació davant d'un pagès. 

SERGENT
Se presenta el escuadrón fallaire número 
20-a. ¿Nos puede indicar dónde queda el 
faro?

ALCALDE
(assenyala el lloc)

Por ahí

SERGENT
Compañía ¿qué somos?

EXERCIT AL UNISONO
¡Patrimoni, patrimoni, patrimoni!

SERGENT
Así me gusta, salir ahí y quemarlo todo

L'exèrcit marxa corrents amb les falles a les espatlles en 
direcció a la càmera. Sona una música èpica. Fan cara d'assassins 
realitzant un atac frontal. 



Es queda el Sargent sol mirant com marxa l'exèrcit. 

SERGENT
¡Pero eso no lo queméis cojones que es 
una iglesia románica! 

(a l'alcalde/càmera)
Si es que... cuando ven algo que es 
patrimonio, se encienden...


