LES FALLES
Com dec versificar parlant de falles
deixeu-me que decline el to discret
i intente obrir un poc vostres rialles
igual que si es tractara d'un llibret.
Mes ans d'obrir l'aixeta de les bromes
deixeu-me que analise, cara a tots,
la nostra festa viva, sens axiomes,
naixcuda pera fer branques dels brots.
Molt s'ha parlat, amic, sobre esta festa
i de cóm la fruïm cada segon:
Des del primer de Març ya es manifesta
notant-se que és el món més gran del món!
És tota un esclafit de maravelles
des de que en cel í terra trons, carcasses,
nos porten el recort de coses belles
en cada raconet de nostres cases.
Magnífics complements de viva essència
recreen el viu art de lloc en lloc,
i exalten la bellea per Valéncia;
per fer-la Catedral del màgic foc.
Un foc que ompli d'aromes el carrer;
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que puja cap al cel pintant el blau;
un fòc que ofrena al món el món faller
qual himne d'alegria i ferma pau.
¿Que a qui no li esclafix de gust la sanc
al viure alegrement les despertades,
o sent que el sol tremola com el fanc
quan nota baix els peus les mascletades?...
Es eixa l'alegria que socava
la ment i ens ennuvola a chics i grans...
Les Falles són eix art de gràcia blava
que extrauen des de dins els valencians
Que extrauen, com la mel, de porta
en porta la magna fermosura que desgrana
la rosa venerada de mar i horta;
la rosa que és la dona valenciana.
Eixa dona, lluïdora, que en l'Ofrena,
li porta a nostra verge en goig la flor
vestint-la en floral mant, mentres li ofrena
les llàgrimes naixcudes del seu cor.
Eixa dona que es solta els monyos rulls
quan veu en cada purna cóm se'n va,
omplint-se-li de llàgrimes els ulls,
la falla en el moment de la cremà ...
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Pero no és tot bellea en nostra festa:
Les Falles també tenen, i en garbera,
motius per a quedar fins a la cresta
¡i abans de la semana més fallera!
Puix ve el primer de març, i com s'estila,
la gent va vore en pes La Mascletà ...
i en oure el tro final, les hosts d' Atila
¡pareix que hagen estat tots d'acampà!
De llandes de cervesa, papers, plàstics,
els clínex plens de moc, pero recent,
papereres trencades, grums fantàstics,
els aromes a porros per l'ambient...
Si fan castell nocturn, pels carrerons
prop de l' Ajuntament, res dels confins,
a l'endemà t'hi veus 'botifarrons'
entre els coches, banyats per grocs orins ...
També, només la festa s'aproxima,
voreu politicastres ¡fins en moto!
i els veus a tots cantant l'Ópera Prima
per vore d'eixir guapos en la foto.
Els hi ha, que per lliurar una hecatombe
inclús tiren de corda, com tot 'quisqui'
Mes com bi ha que plantar a l'estil tombe ...
acaben mig 'tombats', ¡pero pel whisky!
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Més d'un el veus que actua per allí
presumint de faller en 'molta' espenta ...
Total perque ha plantat un pirulí...
que ni és sucre ni llirna ni de menta.
També, (i aci no puc amic faller
callar pel monument municipal
infantil, que enguany era un galliner
de lloques recobert de tant de pal).
Les falles, són la festa en sentit crític
on veus en els balcons gent que destaca;
i on ix per a 'fardar' el 'Sant' polític
¡que solta més mentires que La Traca!
És festa que critica en vers sotil
reblint de goig al llest igual que al 'bobo'
pegant-li tres colpets al ruc edil
que sol li queda ya pujar en globo.
És festa que emparella al tort i al dret
vestint de bona ma trages d'ahir ... ,
i ès festa que en fer ¡¡PUM!!! algun coet,
¡molts 'valencians' ya peguen a fugir!
Pero de totes formes nostres falles
òmplin de sensacions el cos humà
puix lo que comença sent borumballes
és hui l'orgull del poble valencià.
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Un orgull que és de tots: i que el portem
ben adins; com se du la pura essència
Un orgull que orgullosos l'ofrenem
els fallers per al món des de Valéncia!
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