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Dignifiquem la festa de les falles; sinó, cre
mem-Ies per a sempre.

Les falles valencianes acomplixen unru bonica
i efica« missió: mantenen encés el foc de la va
lenciania popular i van bastint la columna de
l'esperit de l'antic Regne, traslladat al present.

Conrear l'amor a les falles nostrades val tant
com establir el primer graó de l'esco1a del ve
ritable Yallencianisme que pot comen<;ar així i
esdevindre en el cu.rull, el milacre cultura va
lenciana, representada per co¡- i cervell soldats
per la cimera del Rei En Jaume el Conque
ridor.

Valencia,Uibre .d'or de la falla Pal31-ArglJbilbe, relliglt par I'artista Ricard Thiele

Llibre d'or amb fulls de plata.
fulls de .plata amb lletres. d'or,
de sig-l1Ia<ttlra tan grata
on la confidencia esc1ata
com sÍlnbolismes en flor.

OJU la impressió del moment,
nova fiar, bell pensament
i esqueix del nostre costum,
ha de viure eternament
50:111 patriotic perfumo

I amb expressió manifesta,
el temps dels temps heu' d'estar
testimoni secular
c1'eixa festa, nostra festa,
tan bellament popular.

Franc i singular costum
com del nostre ser resum
fet d'esc1a1ant alegria
alub eixa estranya follia
que és c~.\tic ¡ és foc i és llum.

Focs i fums que l'infinit
ompli com simbolic crit
que de la festa dimana
fums i foc que és esperit
de l'anima valenciana.

Llibre d'or amb fulls de plél!ta,
fulls de plata amb lletres d'or.
¡Quina missió amb vós tan grata
com és servar data a datélJ
tJJntes emocions del cor!
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El foc,
el fum, '
les flames,
la llum ...

Les purnes
un vel
s'en pugen
al cel
(vel d'or,
de gaudis
del cor).

La festa"
quan mou
ja llesta,
somrlU
de goig.
A sota
hi ha, roig,
un flU

de flames ...
i a dalt,
mo11 alt,
el goig
deIs c1ams ...

EIs focs,
i els l1ums,
i traques,
perfums...
I al cor,
COl' vell,
la flama
no mor.

Caries Salvador

Ea fogueea ¿ el sol
Nit en la, plana i la boscúria;

nit recoberta al11Jb negre vel;
nit de dramática foscúria,
nit sense lluna i sense este!. ..

lera 1ander<li una foguera
entre les sombres i els neguits:
una bandera' cridanera
de foc, i flames, i xi'l1'lits;

una bandera de victoria
per a 131 llum mesc1ada amb fum;
una bandera vibratoria
de calories i forum...

I així va estar aquella falla
d'alé magnífic i pregon,
com si en la nit -balla' que balla
fóra talment centre del mÓn.

Fins que va naixer el nou dia
i va guaitar el sol solet
portant fulgors d'epifania,
eliminant boires i fred,

difonent ganes de creixen<;a,
reviscolant plantes i flors,
jnfonent música en la pensa
i un cascabell a dins deIs cors ...

Llavors, la falla tan ardida
es va apaga¡¡- completament,
plena d'el1lveja, avergonyida
davant. la llum del sol ixent.
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Un.a falla d'estiu. en Lucena (Cas-telló)

Les falles van ll<lixer a Valimcia, peró no tar
daren a escampar-se per tot el País Valencia.

En 1865 ja es planta una fa_o
lla a Xativa, i Alzira i Sueca
ne plantaren també en el sf'glé
passat.

No és extrany, dones, que els
artesans deIs pobles, junt amb
quatre entusiasmats, celebren
alguna festa local plantant una
falla.

AG-ó ocorrí 1'(1ny passat en
Llucena del Cid, poble estiuenc
de la muntanya castellonenca.

El carrer de Sant Roe és un
deis més tipics i divertits d'a
quella localitat, i a iniciativa de
Josep Epila s'armaren unes fes
tes i es planta una falla.

Peró es planta una falla per
I'ingeni, la gracia i el treball
d'un fill de Llucena, dit En Mi
quel Monferrer, valencia pels quatre eostats, arte5a
d'ahtiga escala, pie d'iniciatives, treballador i ma
nyós, que robant hores a la són i al descans,
arma i construí una falla que alguns aTtis'tes, amb

els mitjos que ell contava, no hagueren pogut fer.
Lo meritori del cas és que Miquel Monferrer, fins

1952 no havia vist cap falla.
Aquest any va estar a Valén
cia i les va vore i a I'estiu va
demostrar que ell també ne sa
via fer.

La falla de Llucena es planta
a,1 carrer de Sant Roe en agost
de 1952, tenia uns sis metres
d'alGada i un grapat ele figures
que criticaven I'amor i tot un
grapat de coses amb la grá~ia

que li posa I'autor.
Al voltant de la falla hi ha

gueren despertades, traques, pe
tards, bunyols i molta alegria.

La crema fón presenciada
per tot el poble i forasters que
van cabre al carrer de Sant
Roe.

L'acte més emotiu va ésser
I'entrega d'un diploma a En Miquel Monferrer no
menant-Io Primer Faller de Llucena.

LANZUELA ALVARO

Record ,de les fogueres d'Alacant

En Alacant, ce\1lyida de palmeres,
vora el somrís blavenc ele brisa i mar,
satíric seny, joiás, ha fet plantar
l'humor pnl1Jxe11Jt i net de les fogueres.

Als cadafalcs hi ha goigs, sals marineres,
caricatura i mofa i riure cIar
i aqueH desig fecund d'invoJucrar,
als uills de tots, les burles i les veres.

Dins de la Hum del sol tan crua i vIva
el fogueril instint acreix i aviva
l'avís o el crit i el cIam predicador.

I dins la nit i al bes que cluix i ablama
quan els ni11Jots SÓI1J purnes i són flama,
l'htll110r roent. es torna llum, claror ...

CARLES SALVADOR

Nit de Sant Jaan
Els rellotges, una a una,

les dotze van desgranant
sota el cel cIar i festiu
de la nit de Sant Joan.
I és ara quan. tot un poble
pres d'un entusiasme gran
espera el mome11't sublil11
-que és el més el110cionant
en que tots els cors somriuen
al11b somriure pUl' i sa
perque amb altíssimes flames
la foguera creman-t va.

i Flames, trons, color i músiques
en la Festa d'Alacant !

SOFIA SALVADOR
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