LLIBRET en la relació
EN i explicació de la Falla
Ni atres "coses" gue no's calla

d'un poefa de ocació
EN. que de cuanf en cuanf badalla. Me

Com l'any el carrer ya veig
que no el sap casi ningú
al moment te ho diré a fu,
pero en secret: Primat Reig.
Any mil nousenís trenta u.
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Antes de comprar una màquina le conviene a usted very
probar muy detenidamente las insuperables màquinas
PFAFF, para coser, bordar, y zureir, las cuales, DESDE

HACE MAS DE 70 ANOSy en virtudde sus buenas cuali--1/.
dades, han merecido la aceptación de todo el mundo y SON
CONSIDERADAS COMO LAS MEJORES MAQUINAS
QUE HAY, tanto para los trabajos domésticos como para
los artísticos e industriales.

SUPREMA CALIDAD - GRAN LUJO —
VENTAS A PLAZOS Y AL CONTADO
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ACRISTALACION DE OBRAS

SE COLOGAN A DOMUICILIO
Primado Reig, 10 (antes Rvellanas)

88926.0371879,0R5103

O

Teléfono 10.627

—

VALENCIA

FALLA del carrer
del Primat Reig ES
Any 1934

—-—— — —í—o

—

SEREEES

ii llecbidor
Presentació
Ya que has compràtel llibret,
voldràs saber qui el ha fet
per pura curiositat.
Si tu poses atenció,
molt pronte te ho diré yo
i quedaràs enterat.
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Ni he segút, ni soc /rovaire.
ni li cante al sól ni al aire,
ni a la "Menga", ni a un... paller.
I encà que pareix que 's tróla,
no soc ni mestre d' escóla,
ni soc mestre... en gay-saber.
Yo soc un troç de alcornóc
que fas versos, póc a póc,
per que me tira el versar.
1 lo mateix fas octaves,
que plante naps, cóls, alls, fabes

0... femeche un melonar.

La meua musa es la chala.
Ella es la que m" apuntala
i que m' inspira... cuant vól.
1 fent versos m" ensefià
a anàr de caragolà,
d' all i pebre o de peról.

I clar, de nit i de dia
sóls pense en la... poesia,
i per ella estic guillat
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1 iquí no pert la clíqueta
i hasta se sent ser poeta,

cuant saborecha un bon plat.
Yo he versàt tota ma vida,
sinse metro i sinse mida
i hasta els burros m han entés.

I cuant ha segút presís,
he fet quintilles de a sís
i redondilles de a tres.

Yo he concursat mil vegaes.
Tine moltes óbres premiaes
hasta en Pontóns i Alacuàs.
I apart de lo mólt qui he escrit,
dic en crgúll que he llegit
ial poeta Nicolàs...l
Yo no soc vat, ni trovaire,
ni li cante al sol, ni al aire,

ni tant sóls a un canyamó.
Soc fill i criàt en l hórta

i encú que a tú no t' impórta,
ya saps quí soc: jyo... soc yol

Com a Prolec
Com en lo mon tot te fí,
tot se mustia i tot s' acaba,
també les velles costúms
desapareixen del mapa,
i unes feren cóll de figa,
i estiraren ya la pata,
i atres, si asó no es remedia,

i el remey no el veig per ara,

:

el día manco pensat
reventen com la cigala.
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MECCIareas
Pero entr" elles en hi ha una,
qu' eixa no podrà matarla
ni la pigóta, el moquillo,
la pallola, la terciana,

el dengue ini hasta el tabaco
que dona l' Arrendatarial
En dir que li peguen fóc,
i después qu: ardíx en flama
i no queda més que cendra
qu' el vent la remou i escampa,

la veus renaixer de nou,
pero, més bonica encara,

més enchoyà, més grandiosa,
més castiça i més bledana.
Eixa costúm que así cite,
es Sa Machestatla Falla:
la festa més riallera,
la que unix V art i la gracia,
pues com va naixer del póble,
d' eixe póble pórta l ànima.
I se achunta un vellutér,
un remendó, un michavara,
un manobre, un fanalero,
que ya no farà els xixanta,
i un fustér que "n esta festa
ni ara ni may deu fer falta,

i en manco de un dir: j Chesúsi
i més pronte que un gall canta
te planten un monumént
qu' hasta et fa caure la baba.
I entre els sís fan l arreplega,
van a aparaular la banda,
traten en els de la arena,
parlen en el de la traca,
repartixen les banderes,
busque tabal i donçaina,
achusten la bescuità,
fan el llibret de la falla
i... si els sobra una peseta
encà s' en van de bufanda.
I ara que vinga el Progrés,
el amo i senyór que acaba

Ca

mer q

GUGS
en tradicións i costúms,
qu: esta veig que no la mata
ni portantla a un pasnivell
d' eixos que s' estilen ara:
pues mentre quede en Valencia
u d' els seusfills itindrém falla l

La Falla
Llechidór: posa atenció
per un moment ou i calla
i et faré la relació
i explieació de la falla.

Pelació
De la festa de les falles
tant s' ha escrit i s ha parlàt,
desde Llevànt a Ponént
i de Ponént a Llevànt,

i

qu' hasta en la China ya saben
que 'l día déneu de Març
en Valencia fem bunyols
que son molt bóns de menchar
i que també se fan falles
de ingeni, sàtira i art,
aón se posa a la vergonya
lo ridícul, lo inmoral,
les males costúms i els vicis
llechos de la societat.
Pero lo que ignoren molts
qu' es tenen per valenciàns
es de les mil peripecies,
pleits, disgúts i desenganys

que la Comisió de falla

pasa durant tot un any...
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i Hi ha fallero que se guanya,
i asó no es exagerar,
ademés de un monumént,
la Medalla del Treball:
Pero com hi ha qui torecha
molt be desde el carafal,

i en este mon laignorancia
i la envecha sont molt grans,

i a vegaes sempre parla
el que temés quecallar,
después que ha fet prou el quico
per tots els cuatre costats,
:
i pasa, com Sen Amaro,
tota clase de trebàlls,
encà diuen que "1 fallero
s' en va de raucha al "Vedat",
a la "Punta" de peról,
i al "Grau" de caragolà
i que 's chupla els caragóls

— de la falla i... algo mús.

I si asistix a les chuntes,
es perque allí es fan sopàrs
en els chavos o pesetes
a
o duros d' els asociats.
Si fuma, qu' es de la festa.
Si beu, li diuen igual
i si per desgrasia estrena
sabates, trache o gabàn,
el póbre està més perdút
qu' un garrofí en alta mar:
pues li diuen en la cara,
que alló ho paga el veinat.
Pero per molt que mos diguen,
tingàm la boca tancà.

I com d' histories i cuentos

estém sofrechits i farts,
aquell que vacha en romansos
hi ha qu. enviarlo a... peixcàr
o nomenarle fallero
a vore si parla igual.
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Explicació
Per aixó la llauradora
qu' en la falla hi ha plantà,
oint les charradoríes
de més de cuatre ignorants

que deuen tindre la llengua
lo mateixet que una astràl
i una seba en llóc de cór
i un adoquí dins del cap,
com a filla de Valencia,
ha tingút el noble arrànc
de presentar a la vista
de tots: de própis i extranys,

a la Comisió de falla

i als artistes que la fàn.
I damunt d' una bandeja,

com a peres en tabàc,

se veuen als dos artistes,

que si no son llorechats,
saben lo que 's el llorer
de vórelo en l' estofat.
Chunt en ells està el poeta,
com sempre: en cara de fam,

les melenes desgrenyaes
i en el llibret en la ma.
I a la esquérra del ripiero
o be siga a l' atra part,
com a figues en cofí
o dàtiles encaixonats,
se veu, rendida i desfeta,
a la Comisió d' enguany.
La llauradora els ensenya
per a qu' els vachen mirant.
i Eixos son, pues, els fallerosi
iMireulos de dalt a baix
i Eixos son els que acaminen,
corren, búsquen, venen, van,

indaguen, tríen, pregunten,
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puchen, baixen, van de cap,
i els que sufrixen revesos,
males accións, desenganys
i els que pasen mil apuros
penes, desprécis, treballs
i els qu. en catorse quinsets
i dos chavos robellats,
qu: els arrepleguen a espentes,
pesics, trompaes i bacs,
solen plantar una falla
de ingéni, sàtira i art
qu' es la admiració de tots
i l'envecha dels extranys,
i la gloria de Valencia,

i el orgúll dels valencians.
3l ara que vinguen i diguen,
Si van de raucha al "Vedat",
a la "Punta" de peról
o al "Grau" de caragolà,
qu. eixos mereixen qu' els posen
dalt d' una falla plantats,

per a que s' avergonyisquen
i no tornen a parlar.
Llechidór: ara soc yo
el que te diu que se calla:
pues ya saps la relació
i explicació de la falla.

IS que fan la Falla
Apunts presos de moment,
fuchint, de presa y corrent.

EL PRESIDENT
Es un hóme molt astút
i sabút,

que de día i nit treballa,

per la la falla, /
per la falla i per... P 3 eixút:
iqu' ell sabrà el que té begútl

EL SECRETARI
Es un pinta que may para
i que s' en pasa d' actiu:

pero te una cosa rara,
tenint la lletra tan clara,

ni ell mateix sap lo qu' escriu.

EL CONTADOR
Estàn en este sinyor
els falleros enfurits,
pues ha eixit un contador,
que no pot fero... pichor
ji aixó que conta en los ditsi
EL . ESORER
Es en els conters molt clar
i en els números entés:

pero, joh cas particularl
cuant ve P hóra de pagàr
ino apareixen els dinésl
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EL COBRADOR
Sobre no tindre ya sógra,

està més calent qu: el "Tato",
i te la raó de sóbra:

pues, com es ell el que cóbra,
ell es el que paga el pato.
ELS VOCALS
Que hi ha peról o sopar
o atra cósa que jalar,
itots s apeguen com la méll
Pero çsS" ha de treballar2
i Ya pots correr i buscar,
a ningú li veus el péll
EL ARTISTE
Es escultor de grans vóls
i de molta nomenà,
pero... jche, com els farà,

cuant ell diu que a fer bunyols
ningú li guanya la màúl
EL POErA
Es el seu cap un archiu
i sent un pàrvul ya escriu
en grec, en lletí i en rús.
Pero el póbre te el treball,
que a dos per tres, d' un badall
para en sec un autobús.
I... ELS VEINS
Hi ha veí que "s molt castís
qu) hasta busca si es presís,
la bolsa de Sen Tomàs.
I també hi ha satisfet
que no dona ni un quinsét
així li esclafen el nàs.
l entre fota eixa morralla
en no res fem una falla:
pues, ya es sap que als valenciàns,
ningú mos chafa la ralla
pergu' hasta els menúfs, som grans.
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Falla, falla i falla
En la present ocasió,
no han fet de la Comisió
al amic Pep Borumballa.
Is: ha pres esta medida,
perque se crema enseguida,
i clar, perilla la falla.
Es Pepeta, una veina,

que te una cara tan fina
quí encanta a la chovenalla.
Mes com no hi ha res perfecte,
sent tant guapa, te un defecte:
jino ha donat res a la fallal
Huí hi ha un fallero que balla,
canta, corre, vota, chilla
i està que de goig estalla:
Hi feren Reina a la filla
i huí li han premiat la fallal.

DESPEDIDA
Si eres póbre o eres ric,
yo els dinés no t he contat,
mes com va asó de remat,
com en el tranvía et dic
qu' el chavo ya s' ha acabat.
I encà que sóc alcornóc,
també sé lo aque mefós,
per lo tant, te dic de pas
que si creus que t he dit póc
i en vols més, para el cabàs.
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Concesionario único del PATER, PHILIPPE y Compafiía. Gran exposición con
— todos los modelos que fabrican las marcas eLongines2, eCyma2, cOmega, eJuveníquel. Modelos extra

tadores. Garantia, Compres y composturas.

ANTIGUO

TALLER DE RELOJERiA

Calle de Zaragoza, 22
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nia: y otras, montados con brillantes, platino, oro, plata,

i de pared y pasillo, relojes cabecera, viaje, auto, vigilante y toda clase de desper-
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Próxima apertura Sucursal: Antigua Bajada San Francisco (junto el Postre Marti)
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Analizado por el Dr. Peset

El preferido por los enfermos por su agradable paladar

Unico punto de venta: Hora y Pasteleria de Santa Tecla
ANDRES PASTOR
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LA ARTISTICA : : PELUQUERIA DESEfonas È
Perfumeria

Productos de belleza

PEDRO

COULY

Profesor diplomado. Miembro del jurado del Congreso de París
On parle Français

Precios reducidos

Mar, 19 (Esquina a Primaio Reig)
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Grandes Aimacenes de Tejidos
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EL BARATO MAS BARATO
DETODOS LOS BARATOS

I CALLE DE LA PAZ
Entrada por la de Luís Vives, 3

