
Pregó faller de la Falla dels carrers Ripalda, Beneficència i Sant Ramon 
Versos de Jesús Peris Llorca 

Amb alegria i vehemència 
i perquè ningú s’alarme 
ho cride pel barri del Carme 
i que s’entere València: 

Que des de hui la tristor 
prohibida està per decret, 
que els més menuts i els més grans, 
els més joves i els més vells, 
els d’Aielo o de Mislata, 
des del Carme a Velluters, 
tinguen tots l'edat que tinguen 
hui se troben com xiquets, 
que l'any és jove i alegre, 
i l'alegria se sent 
en el goig i en els somriures, 
en nostra il·lusió potent, 
en l'optimisme en els rostres, 
en l'orgull de ser fallers. 
  
(Perquè la traca ja sona, 
i ho saben fins en Corona) 
  
Que ha arribat març a València 
i per fi ja estem en falles. 
Plantarem els monuments 
i prepararem les traques, 
els saragüells i les pintes, 
els tabals i les dolçaines. 

Abastiu molt bé el casal, 
prepareu les millors gales, 
compreu cerveses i vi, 
tingueu ben planxats els tratges, 
i afinats els instruments, 
ben fresquetes les cassalles, 
ben calentets els bunyols, 
i en els carrers i les places 
prepareu l'emplaçament, 
que el cadafal ha d'alçar-se 
magnífic i sorneguer 
ple de sàtira i rialles. 

Tant si ho crides com si ho calles 
tenim sort els valencians: 

perquè ens sentim com germans 
quan ens reunim a les falles. 

I en nostre barri del Carme 
Encara tenim més sort. 
Que de la festa fallera 
nosaltres som el bressol. 
  
¡Pot començar ja la festa! 
¡Podem eixir al carrer! 
¡Podem fer de nostra plaça 
de nou l'espai de la gent! 

I gaudirem cada dia, 
i pel matí esmorzarem 
i passacarrers i ofrena 
i per la nit ballarem, 
fins que la nit ens arribe 
del dia de Sant Josep, 
i amb emoció i alegria 
i un poc de pena també 
cremarem les nostres falles 
tenint molt de sentiment. 
Però com som valencians 
i som del Carme i fallers 
tindrem renovades forces 
i amb seguretat sabrem 
que el resplendor de les flames 
serà un nou començament. 
  
(Serà carícia el suau toc 
en la falla de la flama. 
L'espurna serà proclama 
i el foc serà tots els focs.) 

¡Visca per sempre València! 
¡Visca la Beneficència! 
¡Amb Ripalda i Sant Ramon, 
la millor falla del món! 

Cridem tots amb moltes ganes: 
Valencians i valencianes. 
Falleres i Fallers. 
Ja estem en falles!


