
EPIFANIA  FALLERA 
 

La mamada més saborosa que recorde és la que li vaig oferir unes 
falles al meu partenaire d’aleshores per celebrar el triomf de la naturalesa 
en l’equinocci de març.  

El brollador hi tingué la seua comesa, però l’executant hi fou avesat, 
perquè vaig saber “ballar-lo” i destorbar-li la sendera a la pressa, que 
sempre li  trau discerniment al gaudi.  

Amb libació tan audaç i tafurera no trigà gaire l’afavorit per la 
fortuna a demanar-ne una altra, ja que l’assortidor resultà ser corda de 
guitarra per als dits, llepolia rondada per la llengua i mossec entremaliat. 

Postures per a empassar-se’l, n’hi va haver i depengueren de les 
dèries i els costums dels participants. En tot cas, en l’executada a dues 
boques alhora es constataren imaginació i mestratge. 

Els llavis anhelosos n’accentuaren la bellugadissa i, de retop, el 
paroxisme que afavorí l’adveniment de l’ambrosia, en aquella ocasió, de 
sabor dolç i afruitat i amb un perfum intens; tal vegada resultat de la 
ingestió apassionada de bunyols de carabassa casolans. 

La menja del galet es va veure amanida amb l’audició d’un enèrgic 
pasdoble faller i una conversa enginyosa que va enderrocar inhibicions, 
com els shofarims de Josuè enderrocaren les muralles de Jericó.  

Va ser una xuclada selectiva, progressiva i perversa; és a dir, rodona. 
Esdevinguérem així velers solcant rabents la mar. I encara gosaria afirmar 
que acabà sent-ne una execució singular, perquè tinc comprovat que cada 
sexe, cada generació, cada celebració i cada país hi proporciona un matís 
peculiar.  

En gaudir-la per primer cop, hom pot arribar a creure que acaba 
d’endinsar-se en els orígens de la vida i el record en quedarà unit per 
sempre a una sensació de sacietat indefinible. És el que ens va ocórrer a 
nosaltres, perquè hi inhalàrem dolor i humanitat, triomf i davallada, 



arrelament i llibertat, seny i rauxa, Eros i Thànatos.  
Aquella mamada ens permeté  d’explorar la intimitat de l’altre, 

esvair temors, generar exuberants paradisos i transformar la nostra solitud 
en un acte de vida. Aquella mamada sublim va fer que la divinitat que hi 
havia en nosaltres esclatara i ens permetera de descobrir que el nostre alè 
revolucionari havia estat jaient adormit en l’anhel per una mamada 
perfecta. 
 
 
 
 
 
 
 
 


