
seus

A

B

consonants

Maicalles, n. p.
malla, V. I S,

medalla, s.
menestralalla, s. (nom despectiu).
memidalla, s.
Mestalla. n.p.i v. (de mesta!!ar, mesclar, barre-

jar).
metralla. 5. i v. (de metra!!ar, no amet,·llllan..

morralla. s.
ltlortaJ1a, S.

muralla, s.•

M

lIimalla. s. (llitnadu?'es).
LL

jovenalla, S,

J

F

dalla. v. i s.
deixalla, S. (del.1;es).
<;lesenrogalla, v.
desmalla, v.' (llevar malles!.
detalla, v,
devalia, v.

gitanalla, s.
gralla. s. (nom d'animal) I V. (cridar el corbl.
gramalla, s.
granalla. c. (trossos menuts de metal!).

G

fall~. V. i S.

faramalla, s.
ferra'1la, S. (ferro vell).

D

canalla.. s.
cassalla, s.
Castalia, n. p.
contalla, s..
cavalla, s. (non) de peix).
cegalla, S. (crdera xicoteta).

-contramuralla, S.

E
embadalla, v ..
embolcalla, v. (bolcar).
emmiralla, v. (derivat de mi?'all!.
empalIa, v. (cobrir amb palla).
encalla, V.

encavalla, v.-
e'ndevinalla, s.
s'engalla, v. (derivat de gall) .
s"enrialla. v.
entalla,v.. i . s. (s. femení ==. incisió).
entrecalla, v.
en tretalla, v.
escandalla, v'. (derivat d'escanda/.!).

espalla, v. (fer rnalbe algú o al¡¡Ul14l cosa).
e's¡1onsalla. $. (també es dlu esposalles promesa

mutua de casament).
, esqualla, v.

estalla, V.

estenalla, s. (tenalla).
estovalles, s. (no més s'usa en- plural).

els1
I •

«Falla»
Per CARLES SALV ADOR

Aquest artiele está escrlt ¡ler al numero 34
del PENSAT 1 FEt. Aixo' vol dir que esta révjsta
falle!:.? ja.té la seua historia i que si algu.· vól
estudiar la literatura que s'ha fet sobre les fa
lles no podra prescindir del nostre periodic.

Esta literatura, natu.ralmente', les modalitats de
la literatura valenciana: erudita, llrica, 'dramáti
oCa, irónica, humoristica... I es concreta en prosa
i ver!.'. 1 en estudiar les produccioons poétiques
publicades en la nostra revista re'salta el vocable
FALLA ¡.. els seus consonants. Revista fallera, el
tema céntral. IJels seus treball és la falla. natu
ralment. 1 els seus poétes- col-Jaboradors usen,
amb uria magnanlmltat expressa, les consonancies
de FALLA I e'fs seus plurals.· \ _

Fins l'any dat:rer els poetes havlen usat en el
PEI'<SAT 1 FET 49 consonants d ]<'ALLA i el nu
mero dtaparicions de cada yocable és el que
-consignem.

Cal/a I rialla, 32 ve'gades;· ?'ialta, 34; treballa,
18 ;estalla, 17; palla, 16~' baila, 14,; b'!talla, la;
.xicalla I bOTlLmballa, 10; qualla, 8; mal/C!, 7; fa
ramalla i passacaLles, 6: cassalla, esqualla, jovena
lla -i ?'esiala, 5 vegades; canana,' endevinalla, mor.
talla, talla, tovalles, 4; avassal/a, detalla I em
miralLó, ; a"galles, badalla, contamlla, devalla,
esponsalla, metT(tlla, pantalla, revifalla, tenalla,
tralla, vana (que no és paraula valenciana -valla
==tanca, bm'rera-) I vituallci, 2; antigalla, bm'alla,
Castalla, desparpalles, encalla, fa?'fallct, Maicalles,
mentLda!!a, mm'ralla, ?'ondalla I 'sllb?'alla, 1 vegada
cada moto

A nosatres no éns pareix excessiu el numero
de consonants de FALLA, que han usat· els poe
tes, puix que la mitat d'ells solsment apareixen
-escrits una o dos vegades, r:nentre's que atres, en
.comparacló, apareixen rnassa.

Per tal d'aportar -ti poc de material a ·est\ls
poetes fallers, <lcí va uli vocabu!ari de consonanls
-de FALLA:

s'aferralla. v. (afe'l"'l"ar-se).
agalla. s.
am'ortalla. v.
antigalla, s.
apalla, v. (donar palla al bestiar).
atalia, v. (eixir a l'encontre d'~¡¡ú).

atenalla. v. ..
avalla, v.
avassalla. v.

aventalla. v. (de ventall.)

badalla, v.
'balla, v.
baralla. v. i s.
batalla, v. I s.
borumballa, s. (no es dlu burumbalLlll.
brlvalla. s.

buscalla. c. (asela).

e N

calla. v. navalla, s. (navaixa),
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amb el ventall).
x

T

V
aire(fer

s.
i ~.

(tovallotaL

s. i v.

A la faHera

V€ntallll.

Talla. \'. i
tenalla, v.
tovalla, s.
tralla, i.

treballa, v.

,NOTA:
v. = verbo
5. = sl1stantiu.
n. p. = nom propio

xicalla, s.
Estos 100 vocable.s--hem donat, precisament, el

doble deIs q4e han usat els collaboradors de'!
PENSAT I FET-q)mbinats amb els que calga de
I'idioma i amb inspiració, habilitat i bon ~st ja
es pod~n escriure poesíes. Ara, que els poete's i
els afeccionats a la rima facen d'este xicotet vo
cabulari I'ús que pe'rtoca:

CARLES SALVADOR
Director de número del Centl'e de'

Cultura Valenciana

R
raballa, s. (nom de peix).
rasp,alla, v. (derivat de raspalO.
ralla, s.
n:gal1a. v.' (del'ivat de regall, reguer o ,-eguen))',
l'equincalla,' s. (conjunt de coses de poc valor).
resialla. s.
retal)a, \'.
re\'alla, v. (de revallCLr,
re\'ifalla, s.
rialla, s.
romanalla, s. (alió que reman o queda sobrer),
rondalla. s.

~
senaila, s. (cábace d'espart d 'palma).
sOllalla. s. (dérivat de sol.

'subralla, v.

~r~s [o r.eino moíoC'

d~ bla fo[[a pfa~bda

r d~ roses coronada

r~~- [a ferro cad d 9Monor.

.1=1. 9Dofenda amb gran amor'

rendixes fa ánima encesa

i dxa ferra g,ran bdfesCl

qu~ C1mb bnfa gracia es[e dia

~r~f fa máxi~á aregricr

dí'ns fa més gr;an gen~¡r~5a.

~ofia cJDa [vador'

m.editaf

(ofrena a una imatee; ex- vot).

(derivat de plor)...
s.

palla. 8.

pantalla, s.
plo~ralla, s.
pobretalla,
pobrissalla,
presentalla, li.

Crit

quaila, v.
quincalla, •.

A J'Excel. lenlkNJim Alcalde
de Valencia, qlJe fin8 son li{ol
·de Baronia no poI é88er més
'valencia. amb tal 'el respecle'
ja que é" J' únic que pot dur a
a /a practica idees 'de la nos-
Ira lerrl1,

Les falles de Sant Josep, lión valencia'les per ex
cal. lencia. Anys endarrere, eren lés festes ::l~ Va
léncia solament per als valencians. VUi, e') a1eunes

. de Ilurs manifestacions. la realiiat "essa arreu una
aspror de festa .standard~__ . Vullga Déu que, passats
unli, anys, no semblen un plagi dolent de les canus
toltes de Nil,'a. Aquell~ carretades de rñonmnents
al.legórks més o menys artístics, v.oltant les prin
cipals avingudés de la ciutat del nord del\Mediterra
ni, lii el nostre tipisme es perd, poden ésser com
parll.c!es ambo les nostres falles. J a s'ha vist flns com
h~m ,dut per ;'enderes internacionalitzades les noves
.com'prensions~ de l'art faller. Ací ha hagut falles
que s'han traslladat d'una punta a atra de ca
rrer pe,r traccions mecimiques. Hem v'ist pérdre's
el vell estímul faller de la Comissió trastocada
Pei' I'atany d'una representació llulda de !!enyor;
qué mai no se'n recOrdaVE>ll de les festes fa
lleres,. només que quan tenien que representar
la «seUID> falla als Iloes oficials, llults amb el frac
i el copa-alta. Ha hagut fal1érs d'honor, perque
la, política passada els p'osava én lIoc distinguit.
Hem tingut falles nudistes que en lloc de- fer
crítica forta d'una minorfa folla i ridícula, han
énaltit idees d~ tendéncies anarquiques,. f'alles
hagUl!'ren, que han segut una enaltida aLlegoria

'del fl~menquisme cabareter.· Atres, duiel) a 12-
nostra tena un monument d'aplaudiments al
«tango» america i moltes ens donaven ¡'amargor
d'una banda de «jaz». __ I quantes i quantE!s més
estrambótiques pre~ntacions d'.art», 'faltes del
nostre esperit, sa, bo i neto

Amb I'escapre .fantastie del geni vale'ncia, es
poden cisellar les ·obres més sublimes, estrenyen
se tan sois a la nostra ciyilització. Del vergel'
florit, de la ciutat immortal, de'!s, <pobles amb
relleu dol~ i senzill d'amor i benauran~a, sobra
marc per a l'obra' d'una crítica ferma i decidida
a tot l'estranger que ens o"ega.

Per aixó vui, en el jorn dé la festa més va
lenciana; q uan tothom es part lnteressada, cal
cricÍar amb tota la for~a de la meditació: Ger
mans, per unes Jlalles nostres, tot; per unes fa
lle's «standaritzades», no res en absolut!
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