
Festa aigualic1a, les falles sens flama
són, més que joia i somris, veus d'un drama
tragicament concebut i resolt.

Pluja i més pluja. Banderes barraeles
ploren rojürs i grogors remullades
amb llagrimetes el'un pIor massa solt.

'Sobre l'asofalt els ninots ele la falla
tenen rialles que semhlen inyors
i pels cartons i les teJes elevalla
tot un mostrari ele fils ele colors,

falleslesen

Plou día i nit i ploura, per les traces.
Núvols i boires al cel agrisat.
Passa la gent pels carrers j les places
seta el paraigües lluent i mullat.

.'.El";a
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LA FA LLET A· DEL e A RRER CTemc~
Encara que p.rou xiquet,

Pepet adxJ'ra a Pepeta
com si fó:ra un hol11lenet
i ella fÓira una doneta ;
ar;6, com va sucoeir
els he va.ig a referi'r
que la histOria és completa.

De la fa11eta infantil,
e11, el digne president;
ella, la Reina gentil
de bellesa l'esplendent ;
era tota g::t.1anura,
pu,ix portava amb g;ran _soltu.ra
el V'Omaole aJbiHament.

Pepet, que és un xic formal,
en totes bandes estnva
atenent lo ptrincilPd,
ni un detall se li'u passava;
Popeta soIs ulls tenia
per -mlirar amb alegria
la fa11cta d'on reinava..

D~ to,t la falla tingué:
Música, balls eLe parclb,
premi, porque el me.re:;qué
i traques a.mb cantcrella.
I en el gran soroll aquell,
ni ella se fixava amb ell,
ni ell tal11lpoc se fi xi amb ella.

Pe.r fi, arriba l'instant
que p~r ben sabut se C'wla,
de tots el més important:
i El pegaJr foc a la falla!
Un d'ells conre, a,ltre s'-afina
p"~r ¡por.t3Jr la gasolina,
altre se'n va a '¡:ler la p-alla.

I com sempre, a l'ho,ra en punt
eJs sent la traca d;¡¡rrem,
eixides que van amunt,
s'airrna la gran fumaguera
i la gent joiosa clama,
que es sent en vore la flama
més felir; i rialletra...

Soll>ment són tristos els dos;
Pepet amb pesa-r -la mira
engrogueit, tremolós,
quasi g¡em~gant lIospirn;
rellisca.r-se ja sent ella
per son rostre de lI"os"l1a
pe!"la que deis ulls li eixira.

Aleshores, sens ma,líci'a ...
Qu.e d!esvoentmes més grans!
Amb una innocent ca.rícia
s'agat;¡,ren de les mans;
i és que naixía l'amor
a l'impuls d'aque11 dolor
que els havia ruu.t abans.

JOAQUIM SENDRA

Jugaven les estrelles
amb el mant que la -nit s'enrotlla
i dient a tata viw:

«A revolar, ensomits,
a revolar» ...

l se besaven les paraules més dolces
en fugida graciosa:
cans;ó, nostalgia, anhel,
desig, ales, perfum...

(Cada estrella esta ací,
és un miracle renaixent de I'amor
a la nostra terra
en esta nit ansiosa.

Cada estrella esta ací...

Que n'o se n'assabente el cel,
puix que p/oraria.)

Jugaven les estrelles...

MARIA MUlET
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