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Si visita VALENCIA acuda al

Pon Ca
Gran degustación de Café a laCrerna
Cerveza fresCjuísima ., EL TU RlA 11

Gran selección de tapase SELECTA COCINA e

e
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PI. Caudillo, 10 - VALENCIA - Teléfono 17452
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Central:

Plaza Caudillo, 10

Telefono 12605

• MARcA REGISTRADA
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C. San Vícente,8

Teléfono 10259

CAMISERIA
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San Vicente, 20
Teléfono 15O2 2.
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FALLtRA MAJOR

•

Ets la Fallera Major d' esta falla
símbol gentil de l'Honor i Alegría;
al teu costat, o al teus peu,s, com vassalla
vi?:z,dre l'Amor, per honmr-te, voldría

V éns a enaltir esta festa fallem
amb els teus ulls més bonics que dos sols
i amb abundosa, lla?'ga cabellera
que baixa al rítme tou dels caragols.

Espurna d'or, encens uns alt?'es cor~

que són per tu i per tots bella corona
jeta de randes, sedes i albes flors.

Peq'o és del cor la joia juvenil,
el teu somrís, que mai no ens abandona,
qui ens'pren el cor, Mari Llum Mompó Gil.

CARLES SALVADOR



Es molt cZar i natural
-pe?'que l'assunt és senzillo
que ací es plante el carafal
d'una falla principal,
puix la "Plar;;a del Caudillo"
i el "carrer de Sant Vicent"
ja tenen fama fallera
i se?'ia inconseqüent
a la vista de la gent
que eixa fama se pergúera,

També és natuml i cZar
que ha· tocat el violoncel.lo
qui ent?'e el qinar i el sopa?')
sense tiU1'e ni plora?',
li ha vingut bé fer-se el Quelo.

Pe?'CJ. els falle1'Os, ací
defensant la nostra falla;
i amb anim no gens mesquí
movem sable i espasí
perque no ens xafen la Tatlla.

Atenent la ?'ealitat
i volent tirar el?'esto
hem la falla enCa1'1'egat •
a l'home més indicat
que és igual que dir Modes¡o

1 ací la tenen vostés
ben pampolosa i ufana;
alegre com la que més,
1'ica com un bon bu?'gés,
fina com la po?:ceUana.

Té satí?'ica intenció
contTa el que el món sap i calla
o c?'ida amb veu de pregó,
puix complix l'obligació
que se demana. a la falla.
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Perque el sentit ciutada
no fa la satira grossa
com l'element hortola
que és menys mimí i més pla
per al coent i la b1'Ossa.

Té més educat l'humor
-que a<;o ni és poble ni aldea-;
la gracia té més finar,
puix que el satí7"ic millar·
té la sr1tira europea.

Pero, en fi, no es diga mér
La falla per a ser falla
pe?' l'endret i pel revés,
ha de tindTe lo promés:
fe?' esclata?' la rialLa.
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Relació i Explicació
de tot lo Que conté la Falla

Sobre les bmnques d'un a1'bre
-l'arbre de la Societat
dos animals no de marbre,
dos plumífers s'han parato

,
.?6;'.
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Diuen que són cacatues
més agüeles que Noé,
i fas bé si les situes
tallant vestits sense f1'e.

. Diuen que si són cotorres
de les de veu de se1'ruig,
altes i grosses com torres
de les que ningú s'enfuig,

Diuen que les plomes tenen
de colorets fins i gais
i que quan xarren s'entenen
com verdaders papagais.

: ~,'. ti .' ~ ~ . - .... . ~ .l.' .

Diuen:·:·. Jo no sé que diúen
de vellesa o joventut;
pero es comp1'én que no riuen
i que estan plens d'inquietud

Fan cara d'esta1' rabiosos
els papagais en qüestió;
tenen els ulls vidriosos
i les boques de gaidóo

Parlen a c1'its. o o XaT1'en, xa1"l'en
coses vulgars o d'enginy,

. i ment1'iment1'es desbarren
. van matant el seu reguiny.

.~.. '
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Perque van vindre en les gabies
d'un barco de l'altre Món,
ara ací mostren les rabies
i la seua sang es fon.

Que aquella tmnquila vida
de l'antiga Societat
S'a1'rUga tota pansida
i a poc a poc s'ha acabat.

S'acaba tindre paraula
i una certa cOrTecció;
els bons modals en la taula
i la sana educació. .

Ja no viuen, que están mortes,
les vi1'tuts del temps antic,
Ara ve per víes tortes
tot lo que porta el nou· ric.

Triomfa qui té lla1'ga vista
per als negocis més b1'utS,
aui .s'ha fet estraperlista
i maneja bé els embuts.

Triomfa el més poca vengonya;
i el decidit, l'insensat
que f1'iomfa, no c1'ía ronya
en la nova Societat.

Ací lo que té importancia
als propis ulls i als demés
ja no és la noblesa rancia
si no els diners i els .dine1's.

VORAS LA NOVA SOCIETAT

SI MIRES PER ESTE FORAT

Ment1'es les llengües esmolen
els papagais en qiiestió
i diuen tot lo que volen
sense massa reflexió;
mentres tallen i 1'etallen

~~~~~»_....."'<JQ'....-r~"(Y-?"~~~~~~
•



i a?Tanquen tmssos de pell
í les veTítats ba?'allen
sense demanaT consell
agafem el pOTta plomes
í posant l'ull al fOTat
v.oTem els punts í les comes
de la Nova Societat.

l.-Lo fo?'?wm dorvya Nacía,
molt més séTia que un títot,
que pel matí fa gimnasia
pe?' fL ap?'imaT-se sí pot;
ped> com ven pataquetes
í el quilo gmms no té mil
ja l'han unflat les pessetes,
els ous f?'egíts í el pemil.

Té colla?'s de peTÚs fines,
solítaTis que tan POT,
í catoTze gava?'dines
de celofan í dents d'o?',

Va tova, molt pe?'fumada,
í encam fa olor de pa;
duo la cara restauTada
L. fíns pa?'la en ~astella.

2.-Este home que ve de l'horta
í semp?'e esta a lv que cau
-í als peus espaTdenyes po?'ta,
s' ha fet Tic amb el cacau.

Va planta?' unes matetes
en setze o vint cavaHons
i ha collit tantes pessetes
que aTa les compta a millons,

_ 1 el llauTísio que passava
la ?'ella tot el matí,
ha mimt lo que guanyava
i li ha pegat peT ser fi.

Du ?'ellonge de polsera
i fuma pUTO enfaixat;
s'ha compmt una t?'inxem
i un auto que no és FlAT,

_ "~"''-''''--''5-~.,. ,.'(y--'......<z~)'~--..--..q¡¡~~.,. ,.-Qi:; q¡¡~~_
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3,-Aquell altre que ven pisos
de fang 'que ,sembla ciment
i fiTma set compTomisos
i sap que set voltes ment;

que em abans ob7'eT de vira
i ara diu que és constn¿ct01'
pe7'que caviUa i caviUa
cóm pamdL més seny01',

és l'home de més lla7'gaTia
d'ent7'e els que estan Teunits
i mouen la 1mmobiliiL1'ia
que no' es pilla mai els dit$.

Té cultum de mjola
i els sentiments molt estTet<:
peTO no cOTTe, que vola,

• i s'ha f07Tat de bitUets.

4,-1 esta senyom altanem
que hem conegut al MeTcat
en taula de caTnissem
amb devantal blanc planxp.t,

paTla de tu a les p7'inceses,
relluix com un Tobí,
vestix ja com les ma7'queses
i du joies de platí.

Com el maTit té 7'eumatic
i una filla en bon esplet
vol un gend7'e cateddLtic
de la Facultat de DTet,

Ella estima l'elegeméia,
ia "gente bien", la fin07'
i la superabundcmcia
de pells, de guants o de 1'07'.

Pero solta espa7'denyades
i p7'OU clm' se li coneix
que hi ha qiiens en. les pesades
de les xulles i del greix.



5.-Ací tenim qui en la fusta
de p?"im que eTa s'ha fet g1'OS
i qui de manera injusta
s'ha fa1'tat venent an'os.

Qui ha pispat molts mils de dU1'os
amb pells de coniE i gat
i qui ha ofegat els apu1'OS
en els puros que ha fumat,
abusant deIs succedanis
de la llet i del café,
millona1'is espontanis,
nous 1'ics... ja se sap per que.

1 com la cosa té g1'acia,
a la falla a paTar va
esta nova a1'istocracia
-¡perdó!- que ni f1¿ ni fa,

LAMENTA L'ARISTOCRACIA
COSES DE MOLT POCA GRACIA

Com l'autentica noblesa,
l'antiga, la de la sang,
té la 1'enda molt malmesa
i poques Accions al Banc,
resulta que va fent 1'iUTe
a la gent que no ho comprén
i quasi que no pot viU1'e,
ni p01'tar aquell Fran t1'en, .

El noble -¡cla1'!-- té cultura,
pe1'o deIs t1'ibuts ja fa1't
no encomana obres d'altum,
és a dir, les obres d'A1'x,

Els de la nova 1'iquesa
té xavos -no me'n desdic-
i un mal gust (¡quina malesa!)
molt apropiat al nou ric.



l així la bona pintura
a l'oH esta badallant
i no digam l'escultum
que ja no fa un pas avant.

¿Les joies? -¡Bisute1'Ía!-.
¿Els mobles? -¡Xapa i pinzell!-.
De pe1'xa, la sastTeTia...
Tot 1,,0 bo se'n va al b01'dell.. .

Només falta que el baladi'e
faga roses pe1' al mm
i que ens atosigue el lladre
fins a matar-nos de fam.

Si el nou ric és una plaga
d'alls i cebes -¡COentoT!-
i el seu mal gust no s'amaga,
que Déu ens salve, Seny01'! ! !~ .

ES VENEN GUlES

TOTS ELS DlES

Despatx que despatxaria'
a lo que es veu i. es comp"én,
tant si és de nit com de dia, I

lo que es compm i lo 'que 'es ven.

Una "Guia de Valencia"
i alt1'a del "FeTroca1Til"
que no se fan competencia
i valen les dos peT mil,

PTonostic "Zamgozano
i "El PeTfecte ComeTciant"
011. pot adep1'endTe el nano
com podTa fe1'-se el xagarit.

"Las andanzas del PeTnalé's"
que no patí mai del C01'
i pe1' a "alivio de males"
se f01'ra de plata i 01'. '; i.



Quiosc on es venen Guies
Si en tens 1 i gastes 300,
fas malpensar tots els dies....
ji no sé si tú m'entens!

EL DINER 1 EL CASAMENT

PORTA DE CAP A LA GENT

El dine?' obri les portes
del castell més ben· tancat;
torna dretes a les to?'tes
i c<;zllar fa al més pintat.

L'home vell i Tic at1'apa,
buscant la humana calor,
la fadrina pobra i guapa
a qui declara l'amor.

. Com que l'home té pessetes,
vol viU1'e bé i no patir,
se nuga les manc;anetes
i la fruita vol collir.

Sempre t1"Oba calfadores
de cadires al costat
que fan d'embolicadores
del casament proposat.

1 encara que se li riuen
per xafar camins estrets

• . se sent' felic; si li diuen:
-Tot ho apanyen els bitllets! ! !

PER A LA XICA ES AMARG

HAVER DE VESTIR DE LLARG

Quan el nou ric una festa
vol celebra?' al saló
veu si la filla esta llesta·
per ballar el cotilló.



1 com la xica és fadrina
i cal preparar-li el marc,
va la ma1'e i conjumina
-¡és cla1'!- vestir-la de Harg.

1 tots 1'ecorden les pintes.
l'almidó que fa blancor,
els cordons, volants i cintes
i els baixos de l'antigor.. .

La boda de la senyora
amb el promés pixaví
que el porta com a penyora
del que pot un violí.

L'hora del té, ·l'hora "grave"
de l'antiga societat,
tocant i cantant al clave
un duo desguital'rat,

Per acaba1' a les fosques
-Hums de ciTis al saló-
i espantar totes les mosque!'
presentant la dimissió,

1 la xica nova rica
esclata en un plor ama1'g
perque li cou i li pica
aixó de vestir de Harg.

MIRA TU SI SON SABUTS

.QUE FINS 11,ENEN ELS ESCUTS

Pe1' se1' de ra(:a judia
ja se veu que és molt sabut.
EH per vendre fins vendria
de la dona la salut.

Només busca la pesseta,
i sent així no és estmny
que als nobles de pandereta
venga escuts... escuts de pany.



PeTque el ric de fa dos dies
no vol seT un pelagats
i ensomia baTonies
i ducats i ma?·quesats.

EH també és capas de vendre,
si se pTesenta ocasió
(cosa que no és pot compTendTe),
un títul de campeó.

La boxa és lo que li agmda,
'-el catx, pilota i futbol;
fa de públic en la grada,
peTO és ell qui guanya el gol

AtTevit, p7'oves faTia
dins de la UniveTSitat
i els títuls bamtaTia
per uns Títuls de l'Estat.

Pero la gent d'eixes traces
als ndus 1"Ícs que són ba7·Tut,,·
peT als portals de les cases
inventa i fa ·í ven escuts.

EL MEMORIALISTA

Hi ha gení que no sap escríure,
'ni escrit~Te sap, ni comptar:
peTO aixo li pe1'1net viuTe,
guanyar diners i t1"Íomfat.

Se busquen un SecTetari
o Contable diplomat,
jove Hest, bon funcionari
per a Banc, Llonja o Mercat

I és ·eH qui fa la faena
mentres l'amo, el comerciant,
s'unfla de bitllets l'esquena,
c<;>mpra finques i va avant.
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1 quan Teco1'da, paleto,
que no sap Tes, fa y-n sospir
exclamant peT al coleto:
-Ay, quien supiera escribir!

Tasca de MemoTialista
és esta de l'escTivent
peT a la gent que no és lista
i té al Banc compte-con·ent.

Els Memo1'ialistes eTen
homes que VOTa els Me1'cats
ca1'tes manaven que feTen
les c1'iades i els soldats.

Als homes no els impoTtava
cap assunt ni cap amOT;
peTo --;-¡és clm'!- es 1'edactava
cada caTta a sa tenoT,

S'acabO. el Memo1'ialista,
pero --¡ai!- queda l'esc1'ivent
que passa la vida trista
al se1'vici de la gent.

Fi de l'explicació de la falla

1
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'[Eluietes

PARLAR "FINO"

, Si és 'rica i diu "ambolica",
"hilo de aram" i "andesprés",
ella POd7'[¿ ser molt rica,

. pe7'o de cU7'si ho és més.

QüESTlO DE XAPES

Don Tablero menja tapes
a la planxa i beu sifó
i diu amb gran orgull: -Jo'
sóc moit 1'ÍC perque tinc xapes.

LA COENTOR DELS ALLS

Don Silvestré Llaurador
en sa casa féu un ball
i la forta coentor
ja es- notava desde l'Hall.

ASPIRACIO

La gorda donya Casilda
que en deu anys ha fet dinés.
vol tindre el tipo de. 'Gilda
i ser sogra d'un ma1·qués.

QUINA FETAl

La filla de Pe'b'r.ereta, '
coenta corn l'apellido,
rabia i plaTa per la feta
del novio que le ha fugido.

•
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NOVA RICA

Té dineTs, es diu matxota
i és més lletja que un pecat;
fuma inglés i beu i rota
dins la nova societat.

PER ESTAR BEN CRIA

iJa cria de don Enrie
(és deIs comerciants novells
que en estos temps s'ha jet ric)
usa bons gavans de pells
i menja pa de pessic.

LA PLATA FA DE RICS

La dama del principal,
nova 1'ica molt fonltal,
com la vida esta... barata,
en un ditet que té mal
se posa nitrat de plata.

SOPA EN ALLS

La Marquesa deIs Raspall:;.
que contTafent escandalls
la rnolt cuca s'ha fet rica.
a la sopa ja no fica,
com abans, cabeces d'alls

XE, QUINA CEB~!

Eixa ceba que ad esta
tan erta i tan ben posa
ens fa plOTaT i alimenta
i és el símbol quotidia
de la "gente bien" coenta.

. c· -
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DÉCIMA COENTA

Amb quatre gmnets de pebre.
dos aJbets i un poc de sal,
ma muller fa un allipebre,
guisa un conill i una llebre
per a un sopar colossal.
Com la cosa no esta mal
i poques n'hi ha de, millors.
qui estima les coentors
vol la cuina universal
dels Hotels i Paradors.

FEM PUNTo

Poc a poc hem anat llunt.
i s'ha acabat el Llib7'et;
cons.idemnt-lo ben fet,
ací posarem un punt

redonet
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CASTELLANOEN

El tema de esta Falla es una crítica de los excesos y ridiculeces

de la gente llamada ,muevas ricos».

Sobre el árbol de la Sociedad, dos papagayos son los que van

observando y criticando las costumbres de esta clase de gente que,

por tener dinero, escasa cultura y poca sensibilidad para el trato

social, se comporta con excesiva llaneza unas veces, y ótras, con

despilfarro.

«NOTAS DE SOCIEDAD» se titula, y se 've un tintero y

una pluma con que se escriben estas «notas». Dicha pluma figura

tener un cristal que, mirando por él, se ven los tipos «nuevos

ricos. que cabe ridiculizar: hombres y mujeres enriquecidos rápi

damente, sobre todo, en el comercio a espaldas de la Ley.

En otro de los grupos se critica la boda del viejo rico con la

muchacha pobre y hermosa. En un tercero, una «puesta de largo.

ridícula; y en el último, los manifiestos deseos de algunos nuevos

ricos que anhelarían poseer títulos nobiliarios, si éstos se pudieran

poseer s610 con dinero.

En otro lugar de la Falla se ve un memorialista, tipo ya

desaparecido, que tan útil era para los que" siendo analfabetos, le

utilizaban y decían suspirándo: «¡Ay, quién supiera escribir!

EXPUCACION
I
ª

=:

ª

I
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La casa más

ACREDITADA
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SoN\ B-R EROS ':

Plaza Caudillo, 12
V A L E N C l· A
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CALZADO)
GASPAR

---------
VICENTE GASPAR MARCO

Gran variación de calzado de todas clases

San Vicente. 16 y M.a Cristina, 2 Teléfono 16832 VALENCIA

•....................................................................,. .
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CALZADOS
de todas clases

UIEIIL IENfl[A\1\llffIID"
A. PUCHADES

San Vicente, 20 - Teléfono 18449 - VALENCIA
'-"f .................................................................................................................

Fábrica de

pirotécnica

{ABALlER

•
Luis Vives, 3 y5 - Teléfono 86 [e. Foyos] - MONCADA [Valencia]

CJ········.····.··...·.....·.·············...•............................•...•.................•.............•
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