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Encara que sone repetitiu, i a estes altures
estarem farts de sentir-ho, la declaració de
la UNESCO és una oportunitat d’or, especialment per a despertar l’interés de la
resta de la societat on tothom no veu les
falles amb bons ulls. Sense renunciar a
l’esperit festiu i engrescador, ni molt menys convertir-se en les sàvies i barbudes
Juntes Veïnals per al Foment de la Poesia
i les Belles Arts amb què bromejava Fuster
al seu Combustible per a falles, les activitats culturals poden ser una excel·lent
forma de construir nous lligams. Però, per
a que això succeïsca, cal prendre algunes
mesures i pensar cap on volem anar, com
millorar la difusió per a arribar a nous

