
En Bcuimamet, en GodelJa, en l\fontcada, en Paterna,
, pobles blanc,,; dormits en camps d'infinita blancor, viuen els

pirotecllics: "iucn i treballen. Quin toll d'herencies racil3.1s

i extrany.es influencies es barrejrn en el seu treball!
Se'Is pot imaginar caD! alquimistes medievals que probcl1

formules en malra~os i retartes, cercant la magia d'em
pressonar lc.s f úries del foc en un xicotct espai, díns d'un
feblc paper, i Dngaoes a una hurnil cordeta d'espart o a
unta canya voladora. Se'ls pot imaginar tannmterx com
pintors singulars que buidc...'1 la caixa de colors sobre el cel
negreblavós en l'alta nit estrellada. Pero tot aixo seria
literatura, i no més .que literatura. La veritat, tata la ve-.
ritat ¡Tes m:és que ,la verit.e'lt, és que eJs pirotecnics va
lencians -Ximo, Cento, Pepieo- vists de prol' són com
uns lIaumdorots més, soIs que en eompte de lIaurar la ro
jenca terra feconda de les hortes o curar deIs /lorits plan
ter! dels nostres' jardins, l1auren l'espai sens límit del 'cel
nocturn, ohrint en el1 soles fuga<;os de foc, o collint flors
efímeres i multicolors, lluents o esgJaiades, tremoloses o
Quietes, Llanqucs o grogues, blaves o vcrmeUes, argentacLes
o daurades, totes desfullant-se en una pluja' de pumes sobre
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la multitud admirada i
sorollosa,

Quiua fcsln podria
fer-se en Valencia sens
que els coeters oficia
ren en ella? U na festa
semblant no es com·
prendria, n,i ..els valen·
cians la. sabrien fruir.
Cal, per a que la festa
valenciana ha siga de
veres, que el perfum
de la pólvora cl-enmela ...
es vesse per places
i carrerSj que tabaleje,
ardent i estimulant, la
traca; que el coIp sec
deIs masclets i les car·
easses" pregone la joia
del poble; que la cor
da, aspra i valenta, jce
de mascles només, ru
brique, en fi, en fum

i en esc1afits, els. rites seglars.

Quin mirac1e el que logren els pirotecnics va1encians!
Res més que' e~te: fondre la"forc:;a i la gracia. Poque,s són
les manifestacions artístiques ,...-d'arb nobJe o d'art popu·
lar- .que gaudixen d'una. i atra virtut. Es diria que la
forQa exc1uix la gracia; i viceversa. Que la festa brava ;
valenta, la festa dels poble.s masc1es, no pot ornar-se de
gracia; i Que la festa gr.aciosa, fragil i delicada, siga" sois
cosa de donzelles. ~ero els pirotecnics valencians trobaren
la· fonnula d'esta unió meravello¡;a' ; en un joc d'home.ris
brau i 80:0116s, construixen delicades Qrquitectures de 6ua~
víssims coJors. i. gracioses formes que QUGn moren deixen un
moment, tremolant entre les estrelles, el seu espectre de
fu~ •

En Benimamet1 en Godella,' en Monteada, en Paterna,
pobles blanca dormits en camps d'infinita blancor, viuen i
trebaUen .eIs pirotecnics yalencians. El seu art, misteriós,
anc'estrnl, hereditari, no té res que envejar al deis seus
col-I~gues japonesos, anglesos, italians... Són com llaura.
dotots que senfuren i .cullen /lors mul~icolors en ('alta nit
estrellada, mentres la festa esc1ata en joia i sorolls..

coelerdelElogi

Dins de la nit de veIs ohscurs i estrelles
s'obrin ~entalls de purnes i colors
i l'airecel sospira meravelles
quan fan esclat cls trons ensordidors.

Pugen manolls de foc, rares ocelles,
¡oves coets ¡oiosos, xiuladors,
ratllant el camp del ,<el com unes relles
d'enyoradissos ritmes voladors.

A sota hi ha les roses de Ja /lama
i el cordi",l sentit que el foc .ablama
entre espurneig ferit per_cendra i llum

mentres que al cel seguixen les palmeres
fent escampall de purnes rialleres
i acomboiant color i goig i llum.
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L L U M I E·S e L A F I T S

•

S'acos.t~, esc1afint la traca,
un xicot tan prop a Nie~s,

que no sé que passaTia:
s'oiren dos canterelles.

*Deis valencia¡ns és el geni
molt paregut ah coets:
s'encenen i tot són pultnes,
pero en fer el PU'I11, no {"Cs.

Sempre s'ha di,t que els fallers
pal treball no son reacios,
van sempre com a coet!>
(i a voltes coets oorraixos).

*-Mira. si en córrer ·la traca
la gent .~ren mala carrera.
-No; és que van segllint a u
que ha fUltat una caTlera.

Comenta'Ven dos veines:
-Nostres marits són prOl! bons,
IIcvant de certes eixides ...
-Sí, les eixides i I1:rons.

*T'han fet fallera per tindre
foc i vivor, com la traca,
u1ls com .ocles d'un castell
i el cor, com U!na earcas3J.



LLU y DE.'LA T,ER.RA
....._1 Ab la llaor desplegare jo eis ¡!avis

i, una can~ó et diré, filia del cd,
en l'oblidada !lengua deIs meus avis,
més dol~a que la mel.

VILA'llllOIA

Al bon ami-c Ga..spaT Codonyer

Pcr més i més anys que porta
lluny del poble que ama tant
i la, vida li és lleugera,
puix SOn treball és premiat
en lo que t"nt somniava,
qUJc és un viure a,come,.-lJ',
no .és gens felic;, ja qu~ es troba
cada dia més estrany
eatre aquelles v:hies ,sents
de tan' s difep~nts parlars
i ell so' s pensa en la 'Placeta
recollida i soleja
d'aquell barri tan castb
de l'atra part de la mar.

Mar bl3Jva, vlii tan tranquil·la,
qui te poguera botar
igual que es salita una )alla
precisament ara, en Ma'1"C;,
'per vore crema!r les falles
que en la meua terra es fan!
Sant Josep, falles, V~lencia !...
Tornaré a vore't? Qui sap l. ..
l sentant-se, prenint taula.,
a ·la porta d'un gra!l bar,
front a eixa mar que 11 du
mi1 pensaments tots estranys,
puix que un núvol de records
l'atormenten, pensa,:
"Man;, primavera, les falles!,
com flors d'arme:er seran
enguany J}residint la festa
que d,~ ser doblement. gran.
Festa de.! Sant Patriarca .
que també es deu d~..la(ar
festa de la nostra lleng'Ja,
ja qu~ en ella és tot cantalt.

Com del cel diu la canc;v
per Vi.lar-roia canta
car;nyosament íloa]1t-la

1 ensenY<I¡nt a no o!:..;dar.
l si és coin la mel n,,\, dolc;a
o casa del 'cel ba¡~,

pot l'oblit? Que més castic
que el no poder-la escoltar!

Porta'm -li diu al cambrer-
- d'eixes botelles que hi ha

lluint en 'l'aparador
de taiats colorins, a tall,
cO.pes de les q\Jle et pareguen;
gust i c<;llor és igual.
l qui sap si alguna d'elles
del meu terreno sera."

l esta, verd com l'es¡>eranc;a,
i aquella, d'un roig de sang,
d.e les polsoses botelles
a les copes van ¡Ía¡ssant
els líquids que en certa caJma·
ell va a J}OC paladejant.

A les J}OCJues libacions
el cóte1 el .va entonant;
ca,da glop és nou estímuJ
que li fa 'reJllemorar
i fins vore els seus desigs ...
Aquell C<1.rrer adomat
de florero i· banderefes,
la falla en 10 mig planta,
veent ·la gracia deis ninots
que arrajuquen 1a carealla
i va recorrent el barri
fins moúr- en'la crema.

Amaneix: música, trons,
comenc;a la desJ}erta
i el Sol, sentint_se faller,
matinej a prenint part
fent-ho tot or com lal copa
que s'acaba d'apurar.

Si aquell líqruid li ha fet vore
els trons d'una masoleta,

I'atre, entre fums i l10rers
i oloreta d'a¡I1issats,
saborejar eJs bunyo<ls
que manetes ideals
en Foli de ,la caldera
brusent .com son cor esta
naixen com co"iant els ulls
de la xiqueta que els fa.
Glol) i glop? Gent i més gent,
músiques per tates paats;
cinc centims val el llibret,
miren-lo, i en valencia,
e¡.1 la clara i dolc;a llengua
per Vilarroia canta.

T'raques, traques i coe~s,

"passosdobles" pop.'l11a!rs,
"passacarrers" a tot hora,
va,lsadors baix J'entaulat
(on conegué la que lll1 dia
fón la! causa d'emigrar).
Beu i beu borrant r·ecords
que li estorben, mira al llarg
i posan1- sobre la taula

-el colze i en la ma el cap,
contempla com mor el dia
d'un mode partic.u1a,Ir,
rmix que aqiLlella dolc;a posta
de sol en 'la - blava mar
i el foc que porta al cervell
com el que du a:l pit, li. fa
vare com al est.ranya falla
creixent d'etitre el cel i mar
quatre 'gegants 'flames roges
sobre un fons pel sol daurat.

Valencia, terra volguda,
quan te tornaré a xalfar!!!

R. SA:'<TMARTI BARGUES

Un monument d'art i /gloria
en caela cantó: una falla
on l'm-tiste valencia
ha posat el COI' i l'anima.
l tot ele fusta i eartó .
i tot en ninots de palla
que admiren tots els que vénen,
que a propis i a extranys encanta.
Per la falla van voltarrt
un aves1Jer de xiquets
que criden aj tot pulmó
i ferixen el llibret
Per eixe motiu ValeTl,:ia

• amb festa sensacional
atrau a pobres i a ríes
del planeta... terrenal.
l mentres Vallencia en flames
a"dix pel quatre' costats,

VALENCIA,
Valencia s'e11'cén en flames

i ningú vol apagar
eixe Incendi tan fa;nta~iic

i ele 'gran voracitat. '
Al contrari, tot és broma,
tot rebombori i rialles
mentres cases i carrers
de Válencia est;\n en f1anle~.

Es la: crema i mol tes cendres
. al cel envien les falles.
En gran guirigall se mesolen
campanes i trons i músiqu~s

i pel rriomf del poeler
els tres per sa causa lluiten.
Voras moltes bunyolePes'
que et ditier.: amb sal i gracia:
-Vinga al prcbar e!s bunY01'g
que a Va'lencia donen fama!

EN FLAMES 'Bunyolets
Pepa, la Reina fallera,

una xica ele primera
ele les de jJlll1ta i taló,
qttan s'enfada tr3L1 bromera!... ,
trau bromera del sabó.

*. Jo ja sé que si hl vols
enguany menjaras blmyols
deis que estiguen més ben fets,
perque tens molts caragols,
o més. ben. dit, 1110.ts dinés.

EL FILL DE PEP~_
<,.,.,..ren~

nosaltres a tots elonem
Un fort abr~c; fratern'll.

JOSEP PLA ARNANDIS
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