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La història interminable 2
«Dol, dol un muntó. Però passarà, i quan sanes, més fort 
brillaràs, més alt volaràs, més lliure somiaràs. I entendràs, 
que algunes històries acaben, perquè altres millors puguen 
començar» El Petit Príncep

Confinats, així estiguérem amb el terrible i inesperat que és. En aquell temps de CONFINAMENT, molts 
asseguràvem no disposar de les suficients per a descriure el que ocorria. Era com INEFABLE, no les trobàvem, 
com si la consternació les haguera espantades. Sí, em referisc a les paraules. Aquestes paraules que escassegen, 
les que de segur ens han fet falta dir en aquests dies en què la PANDÈMIA intentava fer-nos a cadascú de 
nosaltres INDEFECTIBLES, perquè les paraules no se les emporta el vent, ni tan sols en quarantena. Les paraules 
són SEMPITERNES perquè han sigut, són i sempre seran importants, ja que ens envien missatges que afecten 
la nostra ànima i el nostre esperit. Poden EDIFICAR, ajudar, estimular o ser simplement la SOLIDARITAT que 
necessitàvem, però també poden ferir, descoratjar i fins i tot destruir-nos en temps de TRAGÈDIA.

Aquestes paraules tan necessàries reflecteixen la RESILIÈNCIA que hem demostrat per enderrocar i traçar les 
línies dels nous objectius i que desitjàvem SOMIAR o aconseguir, eixa MELANCOLIA tan present que observàvem 
des de les nostres BALCONADES amb la NOSTÀLGIA d’enyorar paraules com PETRICOR, que és eixa olor de 
terra humida, l’olor de pluja, aquella que molts de nosaltres hem sentit a la llunyania. Però hi ha moltes més 
paraules que d’alguna manera han sigut el testimoniatge de què vam viure.

Com és ESPERANÇA. La que teníem tots que açò acabara, que tot millorara, que tot passara, pot ser per això 
mateix que moltes persones com jo fórem NEFELOBÀTICS, és a dir somiadores, quan mig món desitjava somiar, 
somiar a trepitjar el CARRER que també és una paraula que durant tot aquest temps va pujar la seua cotització, 
perquè ben aviat anhelàvem que aquell carrer que véiem des de la SOLEDAT de la nostra FINESTRA seria amb el 
temps la nostra segona casa.

També és de veres que tots nosaltres en algun moment hem optat per ESTAR, perquè estar significava molt i no 
estar va ser la millor manera d’ajudar encara que dolguera. És normal que ABRAÇAR fora una de les paraules 
més desitjades, perquè abraçar var ser una de tantes paraules segrestades. I no, no pagàrem cap rescat per ella 
perquè l’alliberàrem al més prompte possible.
COMPROMÍS és una altra paraula que hem fet nostra, el compromís demostrat per tots els ciutadans que 
entengueren que era necessari estar a casa per a tornar a abraçar, per a guanyar novament el carrer, per a agafar 
la terra mullada del parc tancat del costat de CASA, d’aquella casa que ens queia damunt.



RESISTÍREMUn any més
MECANO

ALÉ, el que donàrem i ens donaren als que més ho necessitaven, com els qui hem perdut un ésser estimat. Alé 
per als qui barallaren amb la malaltia, aquell alé que hagueren de sentir els milers de SANITARIS i persones que 
treballaven nit i dia per a doblegar aquesta malaltia. Aquestes persones que TANT DE BO ho continuen rebent dia 
rere dia malgrat els APLAUDIMENTS, que regalàvem cada vesprada, que puntualment deixàrem de donar i que 
devien haver ressonat durant molt de temps després.

L’EMPATIA és una altra de les paraules favorites que hem ensenyat i que no sols cal demostrar només quan 
diluvia, també quan brilla el sol, aquest sol que és l’inici d’altra paraula que hem sofrit, la SOLEDAT. Una paraula 
tan desitjada moltes vegades, però que ha sigut una paraula maleïda quan no volguérem triar-la per nosaltres 
mateix. No obstant això, hi ha una paraula preciosa que no té cap traducció en altra llengua i que va ser la que 
férem quan la situació sanitària ens ho va permetre, i no és altra que COMBOI, que significa il·lusió o festa, i seu 
l’origen tal vegada és meravellós. Un comboi, que té el seu origen en els indis i vaquers, com també el nom del 
nostre barri, que era una caravana de gent que anava a algun lloc. Com nosaltres els fallers que ràpidament ens 
comboiàrem i anàrem a fer falla, un comboi no que no podia significar altra cosa que no fora una festa, la nostra 
festa.

D’ací, d’aquestes línies surt la importància de fer, un any després d’aquest malson, un llibret de falla dedicat 
a les paraules, les paraules pròpies d’una PANDÈMIA, aquelles que més trobàrem a faltar, paraules noves i ja 
inventades per a un temps nou, paraules de sempre. Paraules per a expressar alguna cosa que mai havíem viscut. 
Perquè a la fi, ESCRIURE aquest llibret també és temptar la sort. Una sort que nosaltres hem pogut viure i contar i, 
que desgraciadament, molts dels nostres éssers volguts no han pogut disfrutar de primera mà, però que de segur 
que des de la DISTÀNCIA que ens separa entre el mundà i el celestial podran gaudir i llegir, amb un somriure als 
seus llavis, que per ells nosaltres sí que RESISTÍREM.

En record dels que ens lligen en la distància.
Bona paraula i bona lectura.



f. Poder o 
capacitat de 
resisitir.

RESISTÈNCIA







f. Paraules 
o gestos 
amb què se 
saluda. 

SALUTACIÓ





Estimat veïnat i comissió; és molt difícil escriure unes paraules 
sabent que per segona vegada el lema d’aquest llibret, anava a 
portar per títol Ser La història interminable. Una història que per 
sorpresa de tots va vindre convertida en virus i que també ha 
suposat un interminable malson per a moltes famílies, i per a tot el 
món faller. 

A vosaltres, fallers i falleres, majors i menuts, els nostres 
xuquerets, sabem que han sigut temps tristos, de passar-ho 
malament i de trobar a faltar allò que ens feia únics al món, viure 
i estar enamorats de la festa fallera. Ara que aquest final del llibre 
està prop, gaudiu, viviu la festa i demostrem a la resta del món la 
gran família fallera que som.

No puc oblidar-me del nostre veïnat, al que sols puc donar les 
gràcies per tots aquests anys, perquè vosaltres també formeu part 
d’aquesta festa i de la nostra falla i vull dir-vos que teniu les portes 
del nostre casal obertes com ha sigut i serà sempre.

Tampoc vull deixar l’oportunitat de mostrar el xicotet homenatge 
d’aquest llibret i d’aquest saluda tan especial als nostres fallers que 
ens han deixat durant aquesta trista tragèdia i que de segur que 
ens llegiran des de la distància; que la terra vos siga lleu. També 
m’agradaria expressar el nostre suport a totes aquestes persones 
que han perdut un familiar, un amic o que han tancat el seu negoci 
o treball per aquesta pandèmia que ha arrasat per tot arreu.

I com no, Neus i Sandra, tenim pendent finalitzar un regnat que 
se’ns resisteix, però estic segur que brillareu com cal el dia de Sant 
Josep i que engalanareu els carrers del nostre veïnat i del poble en 
els vostres somriures, tranquil·les que sí, segur que sí, regnareu!

I al nostre president d’honor, El senyor Vicent Parrell i Vidal: tenim 
un dinar pendent, un dia de germanor i d’homenatge al faller que 
va ajudar a fundar aquesta magnífica comissió i que avui en dia ha 
sigut història en la trajectòria que ens ha fet tan grans, Vicent, hem 
de celebrar-ho.

Poc més puc dir, cal seguir amb molt d’ànim i il·lusió, que passeu 
tots unes grans falles, i gràcies de tot cor per seguir ahí, per donar 
suport a la nostra falla i a la nostra festa i per poder dir molt de 
temps després que RESISTÍREM. 

Javier
Morales
Perales

2022

PRESIDENT
DE LA FALLA XÚQUER





Estimats fallers i estimades falleres:

Com a President d’Honor de la nostra comissió vull donar una 
forta abraçada i ànims a tots i cadascun dels fallers i falleres 
que hem pogut resistir tot aquest temps sense falles i sense 
poder reunir-nos per a fer falla. En dies com els que hem passat 
recorde aquell any 1976 quan una colla d’amics decidírem 
fundar aquesta gran falla. Des d’aquell moment la falla ha anat 
creixent amb tots nosaltres, com també hem deixat a molts en 
el camí però, per a mi i per a tota la comissió, sempre estaran 
presents en els millors records, sobretot aquells fallers que ens 
han deixat durant aquesta maleïda pandèmia. 

Aquesta falla per a mi sempre serà aquella xicoteta comissió 
amb la qual començàrem amb il·lusió i resiliència. Espere que 
després d’aquest malson que hem viscut puguem gaudir un 
any més d’unes falles que seran especials acompanyats pels 
nostres màxims representants.

Vicent 
Parrell 
Vidal
PRESIDENT D’HONOR
DE LA FALLA XÚQUER





Eres la rosa elegida              
d’eixe plomell meravellós,
que cada any cria i florix
en nostre jardí faller.
                           
Què cal dir-li a una rosa
quan més bellesa no li cap?

Que tens una cara que embruixa
dins d’una figura esculpida
amb cisell  d’or i argent.
Que tens un cor que batega
amb la força d’un coet.
Que eres la llum que il·lumina
el gran paradís faller.

Veure’t de llauradora
i lluint eixa corona,
és veure’t complit el somni
que sempre havies somiat.
  
Ara, gaudix i fes gaudir
a la resta del plomell,
que ells el donaran l’estima
que una Reina mereix.

Josep de la Torre

Sandra 
Boix 
Moncho
FALLERA MAJOR

2022





Escampa capoll el vol
que Març està esperant,
que arribe la teua màgia
per a omplir de color el cel.
       
El vent bamboleja el perfum
que deixes al teu voltant.
Perfum de valenciania
ple de gràcia i ple d’art.

Si a més de ser capoll
acabes d’esclatar en rosa,
no n’hi ha capoll més formós
ni xiqueta més elegant.

Passeja amb orgull la corona
que et vist i t’engalana.
Puix eres de la nostra falla
La Reina i sobirana!

Josep de la Torre

Neus 
Esteve 
Gómez
FALLERA MAJOR 
INFANTIL

2022



f. Obra artística, satírica 
i efímera generalment 
de gran dimensió amb 
figures anomenades 
ninots, les quals 
envolten una o més 
figures centrales que 
es planten als carrers 
durant les Falles.
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LA HISTÒRIA INTERMINABLE
La història és la narració
-Verídica, o inventada-
Dels esdeveniments passats
que en els escrits es guarda.
Històries, n’hi han tantes
com gent en el món habita.
Cadascú té la seua pròpia,
que naix i mor en sa vida.
Els fets extraordinaris
d’una col·lectivitat,
són la història interminable
de tota la humanitat.
Les victòries i fracassos
quedaran per sempre signats.
I seran lliçó per a oblidar.
O lliçó per a seguir.

Dins de la fantasia,
que el somni té present,
la màgia torna en heroi
a l’ésser innocent que somia
crear un món al seu capritx.
I almenys en la memòria
quedarà per sempre escrit,
aquell somni i aquella història
d’un pensament atrevit.
Però quan el llibre mor
tot cau en l’oblit.
El llibreter agonitza.
La llibreria desapareix,
i el paper queda absorbit
per una pantalla i quatre fils,
que es xuplen paper i tinta
com si foren uns vampirs.

El record i la memòria moren
quan l’ésser deixa d’existir!
Llàstima d’història oblidada,
que es perdrà en el “No res”.
Però encara quedava un llibre
envoltat de teranyines



Però si el valor fa presència,
de sobte, apareix l’essència
per a fer un món normal.
I arribarà la reconquesta
per a tornar a ser igual.

En una falta de valors
dins d’un món material,
la salvació només vindrà
si de lluitar són capaços.
La història continua.
-Pot ser deteriorada-
Pel caminar pervers
d’una enveja exagerada.
Una educació dolenta
deixa pas al “Se me’n fot”.

3
On res té importància
i tot manca de valor.
Parlarem de nostra falla
i lo que ens vol explicar.
I dins la història interminable
ens acostarem a la real.
Mil històries inacabades
de segur hem de contar!
Però, dins del conte i la màgia
esgarraparem el present,
per a embrutar-li la cara
a la gent que s’ho mereix.
I aquells actors de “Pacotilla”
que se n’ixen del guió,
els canviarem de paper
enviant-los al racó.
Després, cadascú la crítica
la veurà a la seua manera.
Roïna, si els perjudica!
Bona, si els beneficia!

UNA HISTÒRIA PER A ESBORRAR
Este versador antic.
-Bo, o roín, vostés diran-
La història interminable
la portarà al temps real.

Si els agrada. Pagat!
Si no els agrada. Disgustat!

BULLINYG
En acte de valentia.
-Això es creu el covard-
S’ajunta una colla
per a gaudir del maltractament.
Agarren la víctima dèbil,
fàcil i indefensa,
per a demostrar un “No res”
i tapar la seua carència.
Zels o impotència?
Assetjament o amenaça?
Joc, ignorància o maldat?
És la història interminable
de la nostra societat!

Si és gros, perquè no és flac!
Si és burro, perquè no és llest!
Si és negre, perquè no és blanc!
Els demés miren i callen
gaudint de la covardia,
on l’agressió mai acaba,

4
On l’agressió continua
al ser gravada en el mòbil
i espargida pel vent,
per a què es burle la gent
alabant tan gran “matxada”.

Això hui diuen homenada!
Societat podrida i còmplice
que la mirada capgira!
Cal solucionar el problema,
puix la societat està farta
d’aquest guió repetit,
dins d’una història inacabada.

UNA TENDRA HISTÒRIA
Que no s’acabe aquesta història
d’argument senzill,

per a no acabar de morir.
Llibre de poders màgics,
on el devorador d’un “No res”
al món està amenaçant.
Ni és millor, ni és pitjor.
Ni és covard, ni és valent.
És la realitat que ens pertoca
viure en aquest temps.

2
A tota història real,
fefaent i documentada,
no li cap cap capritx,
ni adoctrinar a la gent
per a haver de trastocar-la.
Puix, tot niua en el record
i en la memòria passada,
com un conte de fantasia
si la memòria no falla.
I quan la memòria falla,
sempre quedarà el relat,
i perduraran en el temps
les vivències del passat,
puix la història, com tot naix
i endavant continua,
sense arribar mai a la fi
mentre el temps tinga vida.

Els poders màgics apareixen,
quan una ment atrevida
devorà aquell “No-res”
amenaçant el món que vivia.
Aquella por imparable
que el somni paralitzava,
al perdre el que desitjava
ha deixat de creure en ell.
Mal assumpte i mal remei
quan el desànim arriba!
El “No-res”, d’un s’apodera,
i per a salvar-se, cal valor.
Puix quan es lluita per creure.
Arriba la salvació!
Perquè, quan un no creu en ell,
es torna confús i insegur,



on els actors principals
d’aquesta comèdia divina,
son el iaio i la iaia.
Fonamentals en el paper
de la pel·lícula d’esta vida!
I fins, que el poc agrada,
i el molt, diuen que enfada.
Els actors sempre estan a punt.
-En el paper sabut-
Per a lliurar la batalla.
Per necessitat o conveniència,
o, les dues coses a la vegada,
el cert és que la jubilació
està plena d’al·licients.
Al·licients que els iaios
gaudir no mai han pogut,
per una vida dolenta
de treball i patiments.
Però, què pertoca fer
si la vida així ho demana?

En un luxe desmesurat
capritxós i bufaner,
volen allargar el braç
més que s’allarga la mànega.
Això és bufar en suc gelat!
Així, la història es torna
interminable i captiva,
puix, a la gent obliga
a fer allò que vol i no pot.
Però no arribar és mal,
i passar-se’n és pitjor,
quan s’agarren com un dret
allò que és una devoció.

5
La voluntat està present,
la volença i el bon cor.
Però, a l’amic i al cavall
cansar-los mai no cal.
Cadascú la seua càrrega
l’haurà d’aguantar
i no enfonsar massa el carro
que es pot quedar en el fang,

ja que, lo precís és precís
i l’abús, es diu “descaro”!

HISTÒRIA REPETIDA
Molt vista està la pel·lícula
d’eixa pica-baralla
per guanyar-se la cadira
i el poder que d’ella emana.
Pel•lícula de fantasia,
de mentides i de contes,
en un final que mai arriba
perquè les promeses moren
abans d’arribar a la vorera.
Però, què tindrà la cadira
que tots la volen agarrar?
Pot ser, faena lleugera
bona jubilació i bon jornal.

Esta història interminable
sembla no trobar fi
mentre queden actors
que s’obliden del paper
per a omplir-se la butxaca
i obrir compte en l’estranger.
Però vénen a salvar a la gent
per a fer una vida millor.
És la mentida interminable
que escrita està en el guió.
En aquesta pel·lícula el secundari
sempre al final mor.
Mentre l’actor principal
quan acaba de rodar
té a rebentar el perol.

LA HISTÒRIA A RALENTÍ
 Sembla una història interminable
 com el caminar del caragol,
que per la nit camina
per amagar-se del sol.
Tot, per aconseguir arribar
a tindre un refugi segur,
fugint del perill que tanca
el masclisme indecent.
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Les actrius són les dones,
que cansades d’aguantar
s’alçaren en peu de guerra
per aconseguir el just dret
de poder ser tots igual.
Puix, naixen igual que tots.
Com tots, treballen i viuen
fent la faena fosca
que no es veu però que està.

L’home té la força
que amaga la ment pervertida,
i un vent de superioritat
fals, mentider i bufaner.
La dona, té la intel·ligència
a més a més de la paciència
de fer un treball mal pagat.
Ja és hora de descobrir
on està la veritat.
Ningú és mes que ningú,
puix dins del mateix ventre
els dos s’han criat i han nascut.
Ja n’hi ha prou de submissió!
Ja n’hi ha prou d’obediència!
Puix la càrrega repartida,
pesa menys i no és dolenta.
Però, la paciència s’esgota
quan el final mai arriba
perquè les promeses es perden
en el calaix de la mentida.

Quan un té el mos assegurat
de qui passa fam no se’n recorda.
Cap faena desmereix,
totes són importants,
i en la mateixa tasca
cal rebre el mateix guany.
Què importa si naix amb pansa
o naix carregat de penjoll?
Els dos són fonamentals
i tenen el mateix dret,
puix a igual de treball
el guany deu ser el mateix.



També als irresponsables i covards, 
es la realitat que ens pertoca
viure en aquest temps que ens toca.

2
Per si algú li entra el dubte
si aquesta història és real,
doncs és fefaent i documentada,
i no li cap cap capritx,
ni adoctrinar a la gent
per a haver de negar-la.
Puix, tot lliga en el record
i en la memòria passada,
com un malson de fantasia
si la memòria no falla.
I amb aquesta seqüela de falla,
ens quedarà aquest llibret,
i perduraran en el temps
el que visquérem els ací presents
puix la història ha de continuar,
encara que parega interminable
i molt menys envejable.

Un mal oriental apareixia,
convertida en malaltia
devorant aquell «No-res»
amenaçant el món que vivia.
Aquella por imparable
que el somni paralitzava,
confinant a la gent a casa
per evitar ser contagiada.
Els negocis hagueren de tancar;
mentre la sanitat angoixava
i per a poble rescatar
la economia es desplomava.
Mal assumpte i mal remei
quan el desànim arriba!
El «No-res», del món s’apodera,
i per a salvar-se, cal valor.
Puix quan es lluita per creure
hi ha que posar-li collons!
Perquè, quan un no creu amb ell mateix,
es torna confús i insegur.
Però si el valor es fa resiliència
de sobte, apareix l’essència
de una vacuna que és realitat
i arribarà la reconquesta
per a tornar a la normalitat

Es cert que aquesta història no acabat
com diu aquest lema de l’any passat
però en una falta de valors
dins d’aquest món material,
la salvació només vindrà
si som capaços de lluitar.
La història continua.
-Pot ser deteriorada-
pel caminar pervers
d’una humanitat envejada.
Que sí, que per algú serà exagerada
però mai una tragèdia inventada
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REALITAT O FICCIÓ
Mil històries inacabades
que de segur queden per contar
aplaudirem llarg i ben fort
a la gent que s’ho mereix
i esgarraparem el present,
per a embrutar-li la cara
a aquella indesitjable gent

Com una història interminable
-Verídica, o inventada-
és l’esdevenir d’aquesta pandèmia
que a tot el món ens aguaita.

Històries, n’hi hauran moltes:
De realitat i de comèdia
cadascú amb la seua pròpia,
d’aquesta maleïda tragèdia.
 
La Crisi torna als carrers,
al món de l’oci i la cultura,
que afecta a un munt de gent:
artistes, pirotècnics, fallers,
floristes, indumentaristes i cambrers.

Però aquesta història interminable
sembla mai trobar fi
mentre queden polítics
que sols miren el seu melic.

Diuen que vénen a salvar a la gent
per a fer-los la vida millor
però sols s’omplin la butxaca
de xalets i de milions

La història interminable 2 RESISTÍREM

1
Va arribar de sobte, sense avisar
una història que ningú oblidarà
no  esperàvem segona part
i molt menys amb aquest final.
Diuen que la història és per ser contada
dels esdeveniments passats
que en els relats es guarda
siguin per a bé o per a mal.
I aquesta història es tan llarga
com gent en el món habita,
cadascú té la seua pròpia,
de resiliència, valor i lluita.
Els fets extraordinaris
d’aquesta pandèmia global
són la història interminable
de tota la humanitat.
De victòries i fracassos
quedaran per sempre signats,
I serà lliçó per la memòria
de que açò també passarà.

En la nostra primera part 
parlàvem de realitat o ficció,
però el somni s’ha fet malson
i la màgia un anònim heroi
en éssers innocents que somiaven
en crear un món millor.
I almenys en la memòria
quedarà per sempre escrit,
aquesta història interminable
d’uns sanitaris atrevits.
Però quan el llibre mor
tot cau en l’oblit,
i  no tardarem en oblidar-nos d’ells
preferirem l’egoisme
pensar en nosaltres mateix
desobeint totes les normes
com si foren uns vampirs.

El record i la memòria moren
quan l’ésser deixa d’existir!
Llàstima d’història tràgica,
que ens deixa aquest escrit
Però encara quedava aquest llibre
per dir que hem de resistir.
Un llibre que ha de ser homenatge,
a aquells que ja no estan en nosaltres
donar visibilitat als de primera línia
i als que han lluitat per la seua vida.



On res té importància
i tot manca de valor.
Parlarem de nostra falla
i lo que ens vol explicar.
I dins la història interminable
ens acostarem a la real.

I la història continua.
tal vegada exagerada
d’una història interminable 
que deuria ser esborrada.

4
UNA HISTÒRIA PER A ESBORRAR
Este versador antic.
-Bo, o roín, vostès diran-
La història interminable
la portarà al temps real.
Si els agrada. Estaré ben pagat!
Si no els agrada, doncs disgustat!

En acte de valentia i de nacionalitat
-Això es creu el covard-
s’ajunta una colla
per el Capitoli assaltar.
Després agafen la víctima dèbil,
d’un cantant que canta rap
i la gent es manifesta
per a demostrar la llibertat
però es queda a casa
quan hi ha que reivindicar la veritat.
Llibertat o delinqüència?
Assetjament o amenaça?
Joc, ignorància o maldat?
És la història interminable
de la nostra societat!

Això l’anomenen normalitat!
política podrida i còmplice
que la mirada capgira!
Cal solucionar el problema,
puix la societat està farta
d’aquest guió repetit,
dins d’una història inacabada.

5
UNA TENDRA HISTÒRIA.
Que no acabe aquesta història

d’argument senzill,
on els actors principals
d’aquesta tragèdia vírica,
son els sanitaris i les sanitàries.
Fonamentals en el paper
de la pel·lícula d’esta vida!
I fins fa poc molts renegaven,
i hui en dia molts s’enfaden.
Però ells sempre han estat a punt.
-En el paper sabut-
per a lliurar aquesta batalla.
Per necessitat o supervivència,
o, les dues coses a la vegada,
el cert és que la sanitat
està plena d’al·licients.
Al·licients de haver salvat
A tots els malalts que han pogut,
per culpa d’un virus dolent
que ha portat molt treball i patiments.
Però, que més podien fer
Si no tenien ni mascaretes per a d’ells?

I ara la gent quasi no recorda
aquells forts aplaudiments
de les vuit de la vesprada
recordant amb enyorança, 
que unida estava la gent!
Això si que era una història 
que deuria ser interminable i captiva,
puix, a la gent no se li obliga
que tot l’esforç s’oblida.
Però ací està aquesta humil falla
homenatjant-los amb aquest llibret,
que també hi ha històries tendres
i de critiques amb el seu dret.
És per vosaltres aquest última acció
de donar-vos un fort aplaudiment
de mostrar-los mil gràcies i la nostra 
ovació.

6
HISTÒRIA REPETIDA.
A pesar de la crisi prevista
que ha vingut amb aquest virus
els polítics segueixen el pica-baralla
per guanyar-se la cadira
i el poder que d’ella emana.
Poltrona de fantasia,
de mentides i de contes,

en un final que mai arriba
perquè les promeses moren.
Però, què tindrà la cadira
que tots la volen agarrar?
Si fins indulten la covardia
a qui és vol independitzar
Pot ser, faena lleugera
bona jubilació i bon jornal.

Esta història interminable
sembla no trobar fi
mentre queden polítics
que s’obliden del paper
per a vacunar-se quan no és toca
com infantes que fugen a l’estranger.
Diuen que treballen per a la gent
per a oferir-los una vida millor.
És la mentida interminable
que escrita està en el guió.
Però aquesta història inacabada
no vol tindre una tercera part
la gent ja està prou ofegada
i aquest pobre autor prou fart.

7
LA HISTÒRIA PERDUDA
En aquest temps hem deixat 
esquinçalls de la vida, 
fallers, amics i familiars, 
als quals el virus els ha guanyat 
deixant plors, ràbies i malestars. 
Ens canviarà la vida en aqueix pròxim 
futur?, 
per a uns serà ben poc 
i per a uns altres serà molt, 
tot depén de com mirem el got
que quede fins traspassar el brot, 
en el qual la mar ja no és camí 
ni ens ofereix un bon destí.

Dos anys que hem perdut l’essència
D’haver d’oblidar per començar de nou, 
i si al final ho aconseguirem, 
encara no està escrit, 
farà falta dir que RESISTÍREM.





Una bruixa molt curruixa
Artista faller: Jose Cuenca Calatayud
Explicació de la falla: Dúlia Serra Roselló

Això era una vegada que en el meu poble hi havia una bruixa molt 
guapeta, una bruixa molt curruixa. Però no patiu per ella, perquè esta 
bruixa no feia mai bruixeries sinó que, amb paraules molt sàvies, ens 
contava moltes històries. “Els llibres donen alegria”, ens deia, “els llibres 
donen llibertat, els llibres sempre estan ahí quan sembla que el món t’ha 
fallat”. Bruixes, fades i bruixots viuen en l’imaginari de qualsevol xiquet i 
xiqueta que s’amaga dins l’armari al fer una malifeta.

També hi ha en la nostra falleta una planta molt graciosa que quan està 
prenent el sol, sempre es menja alguna mosca i això és perquè esta planta 
fallera, amant de la pólvora, és també una planta, de les dites “carnívora”.

Amb tot açò volem dir-vos, xiquetes i xiquets del món, que no heu de 
tindre por de mostres, ni de bruixes ni bruixots. I que s’acosteu als llibres 
amb curiositat i il·lusió, perquè els llibres vos faran viure mil magnífiques 
històries de fantasia o d’amor i viatjareu pel món sense menejar-se de 
casa, sense gastar-se ni un euro i sense cansar-se massa.



f. Associació 
de persones 
que s’unix amb 
l’objectiu de 
plantar una falla.

COMISSIÓ



President d’Honor: 
President: 

Vicepresident 1er: 
Vicepresident 2on:
Vicepresident 3er: 
Vicepresident 4at:
Vicepresident 5è:

Secretària: 
Vicesecretària: 

Comptadora: 
Vice-comptadora: 

Tresorer: 
Vice-tresorer: 

Delegades de loteries: 
Delegada de quotes: 

Quotes infantils:

Activitats diverses:
Delegats infantils:

Delegats de J.L.F.:
 

Delegats de teatre:

Delegat Cultural:
Delegat de Ral·li: 

Delegats d’esports: 

Delegades de protocol:

Delegats de cuina:

Delegats de Playback:

Delegats de Barra:

Vicente Parrell Vidal
Javier Morales Perales
Santi Reig Oltra
David Ferrer Juan
Vicent Martorell Lledó
Rafa Balbastre Viel
José Llorca Penella
Anna Sanjuan Real
Laura Esteve Lorente
Mª José Martorell Vidal
María Iborra Colechà
Salvador Vivó Fayos
Marcos Osca López
Amalia Ibáñez Villagrasa
María Llopis Raposo
Thara Colechà Escrihuela
Estefania Muñoz Mas
Elies González Lavernia
Estela Pedrós Lorente
Eva Serrano Palero
Emili Beltrán Chirivella
Emilio Roda Lucas
Blai Redondo Oltra
Dúlia Serra Roselló
Roberto Romeu Campillo
Josep Lluís Romeu Perales
Eric Romeu Andreu
Belén Rincón Plà
María Iborra Colechà

Dolores Martinez Carbonell
Mª Trini Beltrán Chirivella
Jasmina Beltrán Chirivella
Laura Esteve Lorente
Carla Capellino Micó
Patricia Collado Marín
Faustino Vázquez García
José Fernández Sánchez
Manuel Rivas Fuentes
Kike Cháfer Cuevas
Elsa Esteve Lorente
Esther Serrano Palero
Eva Serrano Palero  
José Cuenca Calatayud
Mónica Beltrán Riera
Alicia Esteve Fernández
Mónica Beltrán Riera
David Carmona Martínez
Jean Piere Brichet Tormos 
Rafa Carbonell Matoses 
Salvador Fulgencio Roselló 
Andrés Esteve Lorente 
Vicent Borja Andrés 
Salva Teruel Andrés 
Sergio Gayón López 
Miquel Franco Meseguer
Roger Gómez Llopis 
Alex Borja Beltrán 
Aitor Puche Benedito 

Albujar Grau, Iker
Baldoví Rocher, Juan
Belert Estruch, Manuel
Beltrán Chirivella, Emilio Nicolás 
Beltrán Signes, Emilio Esteban
Bermejo Falco, José Francisco
Borja Andrés, Vicent
Borja Beltrán, Alex
Borja Beltrán, Asís
Burguera Martínez, David
Burguera Martínez, Iván
Capellino Micó, Josep
Caplliure Bru, Andrés
Carbonell Llopis, Juan José
Carmona Martínez, David
Chisvert Compañ, Juan
Collauto, Jean Franco
de la Torre Romero, José
Egea Carlos, Pablo
Estruch Granados, Juan
Falcó Muñoz, Oscar
Furió Gilabert, Martí

Fuster Seguí, Juan Carlos
Collauto, Gianfranco,
Gaona Roselló, Lluís
García Llopis, Ángel
García Martínez, Joan
Gayón López, Sergio
Gil Nadal, Adrián
Giménez Ibáñez, Emilio
Gómez Granell, Joan
Gomes Llopis, Roger
Granell Ventura, James
Guillem Rodrigo, Kevin
Gutiérrez Fernández, Julio
Gutiérrez Marco, Sergio
Hurtado González, Ángel Leónidas
Iborra Guillem, Francisco Javier
Iborra Ibor, Rubén
Jiménez Gil, David
Lianes Pascual, Manuel
Lucia García, Antonio
Machi Ibor, Jesús
Matoses Gómez, Iván

Matoses Grimal, Julián
Meseguer Sanjuán, Juan
Messeguer Marí, David
Moreno Furió, Víctor
Naranjo Lechón, Cristóbal
Oria Gayón, José Ramiro
Pajuelo Moreno, Borja
Palacios Signes, Luis Carlos
Piera Ribera, Carlos
Puche Benedito, Aitor
Reig Oltra, Borja
Ribera Ruiz de Pascual, Marcos
Rivas Fuentes, Manuel
Roda Lucas, Juan
Romeu Andreu, Iván
Salas Simó, Tomás
Sanz Esteve, Llorenç Tomás
Soriano Escrivà, Francisco
Ventura Solves, Antonio Vicente
Vilanova Capella, Francesc
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Alarte Sanz, Susana
Albujar Grau, Nerea
Alcañiz Celda, Alba
Álvarez Ciscar, Inmaculada
Andreu Frutos, Marie
Antón Simó, Mª José
Antón Simó, Rocío
Aparicio Lizaga, Anna
Arce Gimeno, Marta
Arnau Moncho, Anna
Arnau Moncho, Eva
Baldoví Antón, Vanessa
Beltrán Bartolomé, Nuria
Beltrán García, María
Beltrán Hervas, Ana María
Boix Moncho, Sandra
Brichet Antón, Andrea
Bru Torrent, Sonín
Canet Somovilla, María
Cano Llicer, Nuria
Cañada Llopis, Claudia
Caplliure Bru, Ana Adelina
Carmona Albert, Nerea
Celda Gómez, Andrea
Chirivella Juan, Ana María
Chirivella Juan, Trinidad
Climent Sales, Zayra
Colechà Escorihuela, Thara
Colechà Ferrando, Rebeca
Collado Marín, Patricia
Cuenca Abanades, Esther
De La Torre Romero, Pilar
Egea Franco, Laura
Escrivà Beltrán, Mª Carmen
Escrivà Romero, Ainhoa
Esteve Fernández, María Alicia 
Estruch Martí, Mireia
Ferrando Nicolás, Candela
Ferrer García, Isabel María
Ferri Lirio, Ana María
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Font Andrés, Sara 
Fontanet Boluda, Verónica 
Furió Gilabert, Soni
Furió Mas, Àngela
Fuset Ramón, Carla
Galiana Santamaría, Gema
García Ferrer, Sara
García Martínez, Aida
García Piera, Natalia
García Romeu, Assumpta
Gil Parrell, Judith
Giménez Romero, Desiré
Gómez Beltrán, Jessica
Gómez Carlos, Iris
Gómez Fontalba, Eva María
Gómez Sánchez, Mª José
Gomis Baldoví, Sonia
Hervas Flors, Alba
Iborra Colechà, Sandra
Leal Sarrió, Aida
Llopis Raposa, Vicenta Mª
Llopis Raposo, Ángeles
Lorente Pastor, Estefanía
Lorenzo Gómez, Laura
Lorenzo Gómez, Helena
Lucas Blesa, Lola
Magraner Sanfélix, Eva María
Magraner Sanfélix, Nerea
March Sciandra, Elisabeth
Marco Martínez, Montserrat
Martí Merino, Noelia
Martínez Carbonell, Dolores
Martínez Sánchez, Aroa
Mas Català, Vicente
Mas Frutos, Jacqueline
Mas Frutos, Sonia
Melià Desena, Roser
Méndez Pedralva, Claudia
Merchante Herrero, Mª Carmen
Merchante Serrano, Elena

Meseguer Beltrán, Verónica
Moll Martínez, Mª Sales
Moncho Ruiz, Elba
Morales Perales, Carla
Morcillo Romero, Verónica
Muñoz Sarrió, Zoe
Narbona Badía, Pepa
Nicolás Torres, Marisa
Orcajada Rubio, Marina
Oria Gayón, Vanessa
Osca Montón, Lidia
Pedralva Tamarit, Lorena
Pedros Lorente, Estela
Pedros Lorente, Marta
Pérez Mylonas, Rosa María
Piqueres Sanjuán, Alba
Roda Rodríguez, Yolanda
Romeu Escrivà, Mar
Romeu Perales, Eva Mª
Ros Lloret, María
Rosa Lozano, Silvia
Roselló Pérez, Gisela
Sabater Martínez, Miriam
Sáez Sanz, María
Sanjuán Piqueres, Carmina
Segura Garijo, Demelsa
Serra Estruch, Ana Isabel
Talens Ros, Claudia María
Tamarit Martí, Nuria
Tamarit Sáez, Carmen
Teruel Andrés, Miriam
Tolosa Romero, Cristina
Vargas Hidalgo, Lucia
Vendrell Fos, Itziar
Vendrell Grau, Ana
Vendrell Palomares, Carolina
Viel Raposo, Mª Sales



Carmona Albert, David
Balbastre Gómis, Joan
Beltran Llopis Nico
Bermejo Fortea Evan
Borja Morcillo Asis
Brichet Antón Jordi
Burguera De La Torre David
Burguera Gil Ivan
Chisvert Llopis Angel
Chisvert Llopis Vicent
Collantes Serrano Jordan
Cuenca Abanades Josep
De La Torre Fontanet Adrià
Esteve Gómez Andres Salvador
Estornell Albert Eric
Ferrando Nicolás Arnau
Ferrer Beltrán Iker
Ferrer Beltrán Sergi
Fornes Gorris Bruce
Fortea Baldoví Eric
Fortea Baldoví Jose Pascual
Fuset Martí Yago
Fuster Sanjuan Carles
García Romeu Raül
Gómez Bou Sergi
Gómez Mompó Pau
González Capellino Elies

González Capellino Marcel
Herrera Chirivella Alex
Lianes Melia Guillem
Lorenzo Gómez Josep
Mangraner Sellés Oscar
Martí Llorca Vicent
Martí Argente Lluc
Mora Teruel Ares
Muñoz Antón Eloi
Muñoz Sarrió Iker
Oliver Galiana Alex
Oria Esteve Martí
Oria Gayón Axel
Palacios Beltrán Josep
Rebull Tolosa Sergi
Roda Serrano Marc
Ros Lloret Carlos
Ruíz Serrano Hugo
Ruiz Serrano Noah
Sanz Esteve Adrià
Sarrió Pedralva Víctor
Serrano Galiana Adrián
Tormo Álvarez Dylan
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Baldoví España Clara
Baldoví España Paula
Bartolomé Morales Valeria
Bermejo Fortea Irune
Burguera De La Torre Carmen
Burguera Morales Maria
Cañada Llopis María
Carbonel Esteve Elsa
Carbonell Fuset Adriana
Chafer Pedròs Stel.la
De La Torre Fontanet Paula
Esteve Gómez Neus
Estornell Albert Clara
Estruch Martí Ana
Ferrer Collauto Ines
Fuset Martí Irene
García Melero Jana
García Melero Naira
Gómez Bou Laia
Latorre Marco Gema

Latorre Marco Olga
Lianes Melià Laia
Martí Llopis Marina
Martínez Pastor Vera
Merino Giménez Desirée
Moreno Furió Martina
Mirta Huerta Collauto Ashley
Muñoz Antón Sarai
Oria Esteve Júlia
Palacios Beltrán Meritxell
Pascual Celda Daniela
Picazo Uriarte Edurne
Rodriguez Llopis Manuela
Rodriguez Roda Julia
Ruíz Roda Alejandra
Salas Roig Claudia 
Sánchez Ortiz Julia
Sendra Serra Lluna
Soriano Muñoz Paula
Tomas Egea Blanca
Torres Meseguer Aïna
Torres Meseguer Marina
Vendrell Beltran Aitana
Vendrell Torres Martina
Viñoles Cubero Alba
Vivas Franco Lucía
Vivó Collado Carlota
Vivó Collado Olivia
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Neus 
Esteve 
Gómez
FALLERA MAJOR 
INFANTIL



12 de febrer

10:30 Cercavila.
12:30 Presentació al pati del col·legi Cervantes.
15:00 Dinar i festa al casal.

13 de febrer

12:30 Crida Fallera al pati del col·legi Cervantes.
15:00 Dinar al casal.

17 de febrer

22:00 Actuació del grup de teatre al concurs de sainets 
amb l’obra “Ací no paga ni Déu”

20 de febrer

10:00 Ral·li Humorístic adult a l’Avinguda Mestre 
Serrano.
10:30 Ral·li Humorístic infantil.
13:30 Lliurament de Premis: Ral·li, jocs de taula i 
esports.

26 de febrer

12:30 Concurs de Paelles de JLF  i Concurs de Paelles 
al casal.

27 de febrer

08:00 Despertada.
09:30 Esmorzar.

12:00 Repartida de llibrets i cercavila per la barriada.
14:30 Dinar.
19:00 Lliurament de Bunyols d’or i brillants amb fulles 
de llorer i Espigues d’or al Centre Municipal Bernat i 
Baldoví.

5 de març

19:00 Cavalcada del ninot.

6 de març

18:00 Cavalcada del ninot infantil.

10 de març 

16:00 Plantà del monument.
18:00 Jocs infantils.
23:45 Segon torn d’albades.

11 de març 

23:45 Segon torn d’albades.

12 de març

13:00 Torradeta Popular.
18:00 Cercavila per la barriada (amb brussó). 
20:00 Ball amb l’Orquesta Bird Band. 
22:00 Sopar al casal.
00:00 Ball i festa al casal.

Programa d’actes 2022



13 de març. Dia del xiquet

09:30 Despertada infantil.
11:00 Cavalcada infantil per la barriada.
13:00 Unflables.
18:00 Berenar de la Fallera Major Infantil.
20:00 Playbacks infantils.

14 de març

21:00 Sopar al casal i concurs de pizzes.

15 de març

21:00 Sopar al casal i concurs de truites.
23:00 Playbacks d’adults.

16 de març

06:30 Visita de cortesia saludable.
12:00 Lliurament premis ús del valencià.
22:00 Sopar al casal.
00:00 Ball de disfresses.

17 de març

08:00 Despertada pel barri.
09:30 Esmorzar al cau. 
12:00 Visita a l’Asil d’Ancians.
14:30 Dinar en el casal.
18:00 Cercavila per la barriada.

22:00 Sopar en el casal. 
00:00 Ball i festa al casal amb el quartet Revolució.

18 de març

08:00 Despertada pel barri.
09:30 Esmorzar al cau. 
12:00 Cercavila per la barriada.
14:30 Dinar en el casal.
18:00 Visita de cortesia a la resta de falles de la 
ciutat. 
22:00 Sopar en el casal. 
00:00 Ball i festa al casal.

19 de març

08:00 Despertada pel barri.
09:30 Esmorzar al cau. 
11:00 Ofrena a Fuster, Bernat i Baldoví i Mestre 
Serrano. 
14:00 Mascletada al barri.
14:30 Dinar en el casal. 
18:00 Ofrena a la Mare de Déu de Sales. A 
continuació, cremarem la falleta infantil.
22:00 Sopar en el casal. 
00:00 Amb permís dels bombers, cremarem la 
falla gran acomiadant-nos de les falles 2020 (Ai, 
perdó), 2022 amb un gran aplaudiment.





El mal ha travessat 
aquest llindar, 
però el seu record no el 
farà marxar. 
L’amor és capaç de 
netejar les pitjors taques. 
A més, davant el mal no 
cap la retirada. 
Només la resistència. I el 
compromís.

DEAN KOONTZ
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Pròleg
La difícil situació que ha travessat el món degut a l’impacte del coronavirus, ocasionant 
morts, incerteses i temors, també ha deixat històries edificants i, encara que algunes 
d’elles també tenen un final trist, unes altres mostren el costat més sensible, EDIFICANT i 
commovedor de les persones.

Tot va començar un dissabte 14 de març de 2020, previ a la setmana fallera, quan Espanya 
havia buidat els carrers i s’havia tancat a CASA. Aquella paraula encara desconeguda 
i que semblava llunyana —Covid-19— era ja una amenaça insuportable amb milers de 
contagiats i morts.

Aqueixa mateixa nit, a les deu en punt, als carrers deserts de molts punts del país van 
sonar aplaudiments dedicats als homes i dones que cuidaven de milers de pacients als 
hospitals. Els grups de WhatsApp havien replicat una convocatòria en homenatge als 
sanitaris. L’endemà es va mantindre la cita, però avançant la convocatòria a les 20:00 
hores amb la intenció d’incloure als xiquets en aquest acte multitudinari i, a partir d’ací, la 
iniciativa es va convertir en costum durant 64 dies, fins al diumenge 17 de maig. Tot el país 
obria la FINESTRA, o eixia al BALCÓ, per APLAUDIR, com un símbol de GRATITUD i de 
resistència contra el coronavirus.

Por, angoixa, obsessió, confusió, ansietat... Podria dir-se que Espanya no sols es trobava en 
un estat d’alarma  CAPTIU, també havia entrat en un estat de neurosi. Quasi de la nit al dia. 
Els professionals sanitaris, els que van estar en primera línia dels hospitals, en els serveis 
d’urgències, les UCIs o les plantes d’aïllament, tots ells decidiren ESTAR per a cuidar-nos, 
oblidant-se de les seues pròpies necessitats, perquè estar significava molt per a ells i no 
estar nosaltres al CARRER va ser la millor manera d’ajudar; encara que amb el temps, igual 
que es van perdre els aplaudiments, també es va perdre la por i la responsabilitat. 



Adj. Que edifica 
amb el seu 
exemple, 
que infon 
sentiments de 
virtut.
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No tot han sigut 
males notícies
«Una paraula d’alé pot ser suficient 
per a despertar la motivació d’algú 
per a continuar amb un desafiament difícil»
Roy T. Bennett

MANEL CALABUIG TORRES - PERIODISTA

Em dic Manel, sóc periodista en una revista digital i a més sóc «alegròleg». I què és un «alegròleg»? Bàsicament 
una persona que es mostra alegre, que és optimista, empàtica i que sempre busca la part bona i positiva de 
qualsevol cosa que ens ocórrega. Us comente que aquesta etiqueta me la va penjar un amic meu fa anys i reconec 
que la porte amb molt d’honor, fins al punt d’haver-la inclòs en el meu propi diccionari. I per què «alegròleg »? 
Perquè m’agrada donar bones alegries, la gent necessita bones notícies, sobretot, en els moments més dolents, 
per a saber que realment val la pena seguir endavant. 

El coronavirus no sols ha provocat un reguitzell de notícies desastroses, tristes, tràgiques, d’incivisme o 
desesperançadores; com a contrapunt també hi ha hagut notícies edificants i titulars positius. Així que la bona 
notícia és que no tot han sigut males notícies, hi ha molta gent que com jo, li agrada llegir bones històries sobre 
recuperacions extraordinàries, herois anònims i commovedors actes de generositat.

Alguns estudis assenyalen que les males notícies atrauen més que les bones perquè alimenten l’anhel de la 
morbositat dels ciutadans i enalteixen la comoditat de les seues pròpies vides, i cal deixar clar que, segons els 
estudis, les males notícies provocades per la Covid-19 són infinitament superiors en número a les informacions 
positives, sempre que la considerem com a notícia ja que, com resa una dita anglosaxona, de la qual no sóc 
partidari: «les bones notícies no són notícies», perquè ho sent pels anglosaxons però per a mi, les millors notícies 
són les bones notícies. 

No obstant això, el coronavirus ha afavorit visualitzar les dues cares de la moneda. Segons un article publicat 
per The New York Times, la pandèmia ha portat un anhel d’històries edificants per a mantindre l’esperança en 
un futur més amable. Alguns comptes d’Instagram dedicats a les bones notícies, com @TanksGoodNews, @
GoodNews_movement, han comprovat com el seu nombre de seguidors es disparava en les primeres setmanes 
de la pandèmia. El mateix ha passat amb alguns mitjans de comunicació internacionals: mentre The New York 
Times ofereix la positiva «The Week in Good News», el diari anglés The Guardian ha creat «The Upside» per a 
deixar veure el costat positiu de la realitat, mentre The Washington Post aposta per «The Optimist» , una selecció 
d’històries per a començar bé la setmana.



A diferent escala, una cosa similar sembla haver succeït a Espanya. Renfe, per exemple, va llançar la pàgina «La 
llum al final del túnel», un espai ple de bons motius per a creure que hi ha esperança al final d’aquest viatge que 
ens està tocant viure. També diverses cadenes de televisió van obrir noves seccions com en TVE «Memorial del 
coronavirus: comiats per una pandèmia». La Vanguardia també ha impulsat campanyes solidàries, com «Menjar 
Amb tu», la iniciativa del canal Menjar que ha aconseguit repartir ja quasi 24.000 menjars als col·lectius més 
afectats de Barcelona per la crisi sanitària. També publicacions digitals com «En positiu» per a fer una lectura més 
constructiva de l’actualitat i visibilitzar l’altra realitat que existeix, però que cal mostrar.
Durant aquesta pandèmia s’han succeït a Espanya milers de bones notícies, com: Les xarxes socials convoquen 
l’últim aplaudiment per als sanitaris aquest diumenge a les 20:00h des dels balcons. Espanya registra per fi el seu 
primer dia sense noves morts per coronavirus. 

El confinament ha salvat 16.000 vides fins ara a Espanya. Associacions, ONG i ciutadans anònims han impulsat 
iniciatives solidàries per a ajudar a les persones més perjudicades per la pandèmia. La solidaritat dels valencians 
davant el coronavirus: fabricar milers de màscares i pantalles protectores per als hospitals. Hostalers faran guisats 
solidaris per a 500 persones durant tot l’any. Una afirmació per a l’esperança: “El coronavirus ja clínicament no 
existeix”. #ÀnimEspanya, un missatge d’esperança enfront del coronavirus. Algunes d’aquestes històries positives 
estan aconseguint recaptar l’interés dels lectors més reflexius i han donat a moltes persones un fil d’esperança.

A la fi, com resa aquest títol, no tot han sigut males notícies, i sabeu per què?, perquè les necessitem per 
a projectar-nos en el futur perquè si no… quina motivació tindríem per a seguir avant?, a més que l’alegria 
quotidiana és l’arma més poderosa de resistència, —com nomena aquest llibret de falla— que tenim ara mateix. 
La vida sempre té dues cares, però si veiem solament una sola, la percepció només serà parcial i aquesta alegria 
edificant de veure les coses positives hauria de ser sempre la nostra pròpia història interminable.

EDIFICANT
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Diari d’un
gat confinat
«Qui decideix quan s’acaben els aplaudiments? 
Sembla una decisió de grup; 
tots comencen a dir-se a si mateixos.
Be, està bé, ja és suficient»
George Callin

LORENA SENDRA GÓMEZ– LLICENCIADA EN GEOGRAFIA I HISTÒRIA – SECRETÀRIA JLF

APLAUDIR....

I ho férem amb ganes, amb moltes ganes, era com si amb cada palmada anàrem sentint que acabava aquest 
malson i guanyàvem la guerra al virus.  Aplaudíem als sanitaris, als treballadors essencials, a nosaltres mateixa per 
l’esforç que estàvem realitzant, i alhora transmetre’ns coratge per a seguir amb aquest confinament carregat de 
preocupació i incertesa.

Era molt emocionant veure com puntualment, el veïnat eixia a les huit de la vesprada als balcons, finestres i 
miradors a fer aquest ritual, que era la manera de socialitzar i interactuar  en la pandèmia, encara que acabàvem 
amb les mans roges per les ganes que posàvem.   

I va arribar la setmana fallera, i els aplaudiments donaren pas a les «mascletades balconeres»,  on  tot aparell o 
utensili que fera soroll era bo per celebrar la nostra festa. Som fallers i havíem de deixar-nos sentir a les dos de la 
vesprada... amb aplaudiments, pitos, tapadores de cassoles... que gratificant va ser!!  

Fins el meu gat va escriure al seu diari sobre aquesta costum pandèmica que havíem adquirit els seus humans 
d’aplaudir fins i tot quan passava el cotxe de la policia o els tractors desinfectant els carrers.  

Diari d’un gat confinat, 24 d’abril de 2020: 

Després de quaranta dies sense poder eixir i notant un comportament inusual dels meus humans, que passen tot 
el dia tancats en ma casa: No entenc res!!! Si abans no paraven en torreta !!!

Jo els seguisc a les habitacions on van, m’estire les ungles, dorm per damunt de les cadires, els miole i ells res... 
que no se’n van a escampar el poll!!!! 



I estic fart que totes les dies a les 8 es posen a aplaudir a la finestra, soroll que a mi en molesta prou i els done 
bufits... fins anar a amagar-me baix del llit. No els entenc!!!!

Però alguna cosa greu deu estar passant ací fora!! Tindré paciència i esperaré que tot torne a la normalitat... ufff!!  
Ja vorem si és certa la dita :.... «a l’estiu tot el món viu»

-SIMBA-

Aplaudir: un gran gest popular, d’aclamació, gratitud i reconeixement. 

Esdeveniment filantròpic que va ser altament difós per les xarxes socials, produint-se així com un fenomen en 
la web. En aquesta situació de pandèmia i confinats a les nostres cases, necessitàvem un vincle mundial que va 
resultar ser:

APLAUDIR. 

EDIFICANT
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Trac el cap per
la finestra...
«Me asomo a la ventana, eres la chica de ayer,
demasiado tarde para comprender»
Antonio Vega – Nacha Pop

LUCAS ALBERT CORTÉS – TÈCNIC EN ANIMACIÓ SOCIOCULTURAL

Trac el cap a la finestra, i plore. Qui ha dit que els homes no ploren?

A boca de nit quan les agulles del rellotge van marcant les huit, alce la persiana, deixe caure les meues mans 
sobre la barana i em cite amb una mar de llàgrimes que no puc evitar. M’obstine a aplaudir, i aplaudisc, encara 
que a vegades aplaudisc sense saber molt bé per què.

M’han robat dies del calendari. Per què no em van avisar que enguany el mes de març no anava a parir els trenta-
un dies? I que abril portaria una tempestat. La primavera no floreix, alce la meua persiana i la vida està marcida. 
La bellesa de la primavera està com absent. Ens perdrem una primavera per a no perdre als nostres éssers volguts 
i accepte perdre-la, sempre. Però ja no hi ha vida, vida. Qui s’atreveix a parlar de vida?

A la vida s’aferren eixos herois que ni tenen ni volen capa. El que volen és que la gent es consciencie i es quede a 
casa per a continuar salvant vides. Salvar vides quan ni tan sols ells saben si aconseguiran salvar la seua.

Altres primaveres vindran i donaran més valor a aquesta que a cap altra, perquè aquesta és i serà molt especial, 
serà la primavera en la qual totes les persones del món van fer alguna cosa de veritat pels altres.

I així passe el meu temps, esperant que arriben les huit de la vesprada per a topar-me de cara amb la realitat. 
Apuntar-me a la finestra i plorar. Plorar. Perquè passa el temps sense saber per quant temps. Temps, qui s’atreveix 
a parlar del temps? Sempre ens van dir que el temps és vida, però ara passa el temps mentre se’ns va la vida. 

La meua finestra és àmplia, em permet veure perfectament el que passa en l’exterior i enfront, a uns escassos vint 
metres de mi, hi ha una altra vida, un altre temps. Trac el cap a la finestra i veig una xica asseguda en una vella 
butaca de vímet, davant la taula braser, el llibre entre els seus braços, les ulleres sota la taula, el cap inclinat tirant 
una becaina i alçant la mirada de tant en tant, per si algú l’observa. Em saluda amb un gest ràpid curt, i al poc de 
temps ella segueix entre lectura i becaina. El temps dorm.

Passaran els dies fins a completar el mes i no més, i no sé si serem capaços de continuar obrint les nostres 
finestres per a continuar junts en aquesta lluita. Qui s’atreveix a parlar de lluita? La televisió està en veu baixa, a 
penes la mire, però és una més a l’estada. Anuncien que tal vegada hui cremen la falla municipal, en soledat. Una 
soledat que retorne la tranquil·litat, l’assossec i la rutina.



Diuen que València i les seues gents, sobretot les seues gents, són fortes. I a això ens agarrem quan no tenim 
l’abraçada, tampoc la carícia d’un bes. I segur que, per a molts, aqueix aplaudiment de les huit de la vesprada, 
més enllà d’un suport a tots aqueixos herois, és una manera de saber que estem, que ens tenim. 

Les nostres finestres s’han convertit en la xarxa social que sense filtres ens mostren tal com som. Alce la persiana, 
se’m nua la gola, m’emocione, i plore, sol, en la finestra, amb la meua soledat, amb enyorances del que fa tan sols 
uns dies era insignificant. Llavors, quan la tristesa m’oprimeix mire cap a fora, a esquerra i a dreta, veig mans, 
moltes mans, que aplaudeixen, que es mouen i que van dirigides esta vegada a la xica lectora i adormissada que 
agita els braços en senyal d’agraïment. Són les mans i els aplaudiments dels meus veïns. En aquests dies també 
els he descoberts a ells, són ací, al meu costat, són ells, sempre van ser ací, i no obstant això que lluny van 
resultar estar, estaven ells? estava jo? No ho sé; fins fa uns dies ni tan sols coneixia a la xica de ahir.

Després d’una estona aplaudint, llepant-me velles i noves ferides, comencen a cessar els aplaudiments, comencen 
a ser més febles, la gent comença a  abandonar els balcons, a buidar les finestres. L’heroïna que ni té ni vol capa 
s’amaga també de la seua finestra. Els balcons estan buits. Els carrers i les places continuen buides.

Cride a la meua mare, envie alguns missatges als meus amics, mentre el televisor, que segueix en veu baixa, 
anuncia xifres esquinçadores, però també esperança i solidaritat. Una vegada més descriuen notícies que ens 
uneixen i ens diuen que igual que el toc de queda i l’estat d’alarma ens fan iguals també ens uneixen. Per això, 
hem de ser capaços de recordar aquests dies, aquests moments, aquestes emocions i les guardem perquè ens 
facen recordar el que vivim quan ens vinguen moments absurds i egoistes.

La vida és per a viure-la, per a gastar-la, i si es gasta que siga amb les persones a les quals s’estima, perquè 
aqueixa inversió no té preu. La vida i la llibertat no tenen preu, i això ho veig quan isc a aplaudir des de la meua 
finestra i mire als meus veïns i a la xica de ahir, i de despús-ahir. Per això mateix, no m’importa reconéixer que, 
cada dia a boca de nit, em connecte a aqueixa xarxa social, trac el cap a la meua finestra i plore.

EDIFICANT
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Aquells
meravellosos anys...

ANABEL CALDERÓN MARTORELL – GESTORA MUSEU JOAN FUSTER

Quan era menuda on més hores passava al cap del dia era al carrer... entre setmana arribava de l’escola i llançava 
la bossa. Tenia sort perquè al meu carrer no hi havien quasi cotxes aparcats i cada dos per tres passava un 
cotxe. Així que era el nostre parc on jugàvem a jocs populars, com jugar amagades, la torrà —era el que més 
m’agradava—, a les bales, a «Burro Va», a «Pote Pote»... a mil jocs inventats o que ens inventaven. La finca dels 
meus pares és gran i 48 veïns té, així que molta xicalla vivia de la meua edat i de les finques dels costats. També el 
carrer no era perfecte i ens agradava igual, la vorera estava a pedaços, els forats de l’asfalt eren el clot per a jugar 
a les bales i ara el carrer ha canviat molt ja que estem en una era de la modernitat, la solidaritat.

Ara els carrers de Sueca han canviat molt, aquell carrer ara pareix més una autovia dels cotxes que no paren de 
passar i aparcats no cap ni un més... no havien la meitat de finques que hi han avui en dia i com no existia encara 
un polígon industrial, doncs teníem fabriques prop on ara són vivendes.

També els xiquets tenen ara les agendes molt més apretades amb repassos, anglés, futbol, ballet... jugant a 
la play o al mòbil, els nostres joves i adolescents preferixen estar cara alguna pantalla tecnològica, mòbil, tv, 
ordinador... Hem canviat la forma de comunicar-nos amb les noves tecnologies. 

Quan recorde lo que ha canviat l’espai del carrer: ja no fem l’ús com abans, al meu carrer quan venia el bon oratge 
els veïns baixaven les seues cadires i passàvem l’estona tafanejant de qualsevol persona que passava, era la salsa 
rosa de l’època, —ja, ja, ja— encara que no sols era xafardejar de la gent, era la forma de socialitzar, sobretot les 
dones que eren les que eixien a la porta. Ara aquesta tradició ja s’ha perdut i recorde que al final ja molestava als 
altres veïns veure gent a la porta de la finca, en els bons temps recorde que fins i tot es baixaven taules i cadires, 
sobretot a l’estiu i es sopava de barret.

Quan pense que el carrer s’ha modernitzat i solidaritzat és perquè clar ara es pense en la gent que va en cadira 
de rodes, o en carret, també quan jo era menuda les voreres eren diferents algunes no eren tan altes i els carrers 
bonics i empedrats li posaren asfalt per damunt, començà l’era dels cotxes i clar els vehicles havien d’anar 
còmodes... pocs carrers cèntrics del meu poble queden empedrats a dia d’avui.

Per altra banda quan pense en solidaritat, és perquè es comença a pensar amb la gent que va en carret o en 
cadira de rodes, la gent que va té unes necessitats especials i necessita que les voreres s’acullen a la seua manera 
de menejar-se per la ciutat. Sobretot perquè arriba un moment on de tant de vehicle aparcat si no es pinta un bon 
pas de zebra la gent aparca. Encara recorde quan pintaren al centre en la plaça de l’Ajuntament uns passos de 
zebra tan grans que la gent es feia la foto a l’estil The Beatles, els memes anaven per les xarxes socials. 

I ara fa més d’un any i ens diuen que estem en un estat d’alarma, no ens ho podíem creure i confinament...



Confinament, jo mai havia sentit aquesta paraula i de sobte és la paraula més gastada entre les converses de la 
gent i ja no podem eixir al carrer com abans. 

I de sobte estem tancats, no ens podem relacionar per una pandèmia i sols podem eixir al carrer amb un motiu, 
ens quedem tots a casa a teletreballar excepte aquells que tenen una feina essencial, fins a eixe moment no 
havíem pensat quina era una feina essencial o no, supermercats i aquells que treballen en la sanitat, poc a poc 
altres tipus de negocis comencen a ser essencials que també van al lloc físic a treballar, sols poden eixir més al 
carrer els que tenen un gos però clar sense allunyar-te molt de la teua casa. 

I vegem a la gent des del balcó o la finestra, o als nostres, familiars, amics... i clar com si estiguérem fent algun 
mal il·legal, el carrer es tanca, ens marquen horaris d’eixida per edats, o tots com era algú que estàvem vivint, 
doncs fent allò que ens manàvem, ja no se podia jugar als parcs, la zona dels gronxadors tancada, durant molt de 
temps i si ens veiem algú pel carrer canviàvem de vorera per a no poder relacionar-nos. Ho pense tot açò aquesta 
experiència a un any de distància i pareix que haja passat una eternitat. I de sobte el toc de queda, —uff a les 22 
hores en casa tots tancats a no ser que fóra per treball—. 

I conforme les restriccions van obrint-se apreciem el carrer, ara el veiem d’altra manera, els parcs es tornen a 
obrir, el toc de queda de les 22 hores passa a les 24 hores i després fins a la una de la matinada. Pareix que el 
carrer comença a ser el que era.

Encara que ja no és igual, ni com quan jo era menuda, la gent ja no ix al carrer a la porta de la seua casa, se’n va 
a la terrassa del bar, els xiquets ja no juguem en el carrer, s’han fet llocs tancats per a jugar a pilota, i perdent-se 
els jocs tradicionals que jugàvem i els grans protagonistes del carrer són els vehicles aparcats, circulant... pintant 
cada vegada més passos de zebra per poder passar, ja que de vegades ni estant en el pas de zebra paren el 
cotxes. Tot ha canviat, la forma de mirar el carrer ha canviat. Amb més ganes d’estar a l’aire lliure. De gaudir.

EDIFICANT
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Estar i saber estar era la 
millor manera de cuidar
«Si pots curar, cura. Si no pots curar, alleuja. 
Si no pots alleujar, consola. I si no pots 
consolar, acompanya»
Imhotep – Primer metge de la història.

ALICIA FALCÓ AGUADO – INFERMERA I FALLERA MAJOR DE SUECA 

És l’únic que pots fer quan no hi ha res més a fer i el que desitges fer quan tot està desfet. Hi ha moltes maneres 
de fer-ho, però per a què tinga sentit no és suficient amb donar la teua presència, has d’oferir allò que et fa ser 
diferent, la teua essència.

Un dia m’ensenyaren que l’essència de la meua professió es podia resumir en aquestes paraules: «Si pots curar, 
cura. Si no pots curar, alleuja. Si no pots alleujar, consola. Si no pots consolar, acompanya». Des d’aleshores, vaig 
traçar el meu camí professional sobre aquell principi, que hui m’atreviria a sintetitzar amb l’aparentment simple 
concepte «estar». Quan sents que has de fer una cosa que sols tu pots fer, quan una persona et necessita encara 
que no ho sàpiga, quan depèn de tu que la persona millore, no empitjore o simplement no es senta sola. Allò que 
no té, ho supleixes amb el teu «estar». Estar quan la soledat és l’única companya i la seua vida no té més sentit 
que el de que tu estigues en ella. Estar, sí, però sobretot, saber estar. 

I és així com dit verb s’ha convertit aquest 2020 en el centre de la meua vida i en el redundant motiu d’aquest 
escrit. Aplegats a aquest punt, aquells qui seguiu llegint, haureu deduït que sóc sanitària. I no, no he dit heroïna, i 
no, no vaig demanar cap aplaudiment ni em vaig sentir més important que cap altra persona. I sí, soc infermera i 
sí, m’emocionava cada dia a les 20 hores quan per sincer agraïment o per pur avorriment, per una vegada tots ens 
posàvem d’acord i sense saber-ho donàvem forces als qui poques en teníem, precisament per no ser herois sinó 
més bé uns soldats de carn i os, lliurant una guerra on l’enemic era silent i les armes inexistents. Per a nosaltres, 
diuen, la professió més bonica del món. Que ho és, com imagine que per a cadascú ho podria ser la seua, sabent 
que bonica no és sinònim de fàcil i sabent que ja ho era abans que un virus ens convertira, per a bé o per a mal, en 
el centre de totes les coses.

Parlant d’estar... On estaves tu aquell turbulent Març de 2020? Jo planificant el final d’un somni. Un somni del que 
vosaltres enteneu bé, el mateix somni que tots els fallers tenim a Març: que la falla no caiga el dia de la plantà, 
que els peus ballen, boten i caminen fins que ens facen mal, que allò pel que portem un any treballant acabe en 
felicitat, que el que ha sigut mal es creme el dinou de Març; que demà tot torne a començar... però aquell 19 de 
Març mai va aplegar, la vida es va parar abans. En definitiva, jo em trobava a ma casa quan anunciaren que el món 
havia de deixar de girar. En aquell moment portava uns mesos sense treballar, precisament per poder complir el 
somni del que vos he parlat i que, per suposat, i com tot en aquell moment, també es va paralitzar. Aleshores ho 
vaig veure clar, era hora de tornar, era el moment d’estar.



La professió més bonica del món em va posar de nou al corredor d’un hospital. Tan diferent de com l’havia 
deixat... era un espai pel que ja no passejaven desenes de persones, sols uns éssers desgastats, amb pas poruc 
però ferm, rostres cansats i EPIs xopats... els «famosos» sanitaris, així ho manaven els cartells que encapçalaven 
les portes de l’entrada: «Prohibit el pas. Zona COVID», «no s’admeten acompanyants». A l’eixida de cada habitació 
un contenidor especial «COVID-19», posava... Les parets, testimonis de tantíssims anys de bons i mals moments, 
volien parlar i dir-me —sigues forta, açò no ha fet més que començar—. No ho vaig escoltar, però ho vaig sentir 
i vaig avançar cap al control d’infermeria: el punt clau de tota planta d’hospital, la centraleta de totes les accions, 
el cor de la Quarta Dreta. Allí m’esperava un nou equip. El caòtic ordre d’aquell lloc es va aturar quan vaig aplegar, 
em vaig presentar i em van mirar.

Allí estava jo, mirant als qui anaven a ser els meus companys. Les seues paraules em deien «hola», «benvinguda», 
fins i tot, una veu de fons em llençava l’explicació més rotunda de la situació —ací dins entrem netes, no 
s’admeten EPIs al control; t’has de desinfectar per poder entrar—. Vaig captar el missatge: passe el que passe ahí 
fora, aquest és el nostre segur refugi i hem de cuidar-nos. Però els seus ulls, els seus ulls em deien tantíssimes 
coses que dubte que pogueren expressar-se en paraules... El que en eixe moment vaig veure reflexat en les seues 
mirades, seria el que jo sentiria en poques hores. Vaig saber que no seria fàcil, però sentia que era el moment 
d’estar. I no pregunteu perquè però en pocs minuts vaig saber que no hi havia millor lloc on estar que aquella 
Quarta Dreta habitada per la por, la soledat i la incertesa. Així dit no sona molt idíl·lic, però el meu cor sentia que 
el meu lloc com a soldat ras era allí, lluitant al costat dels que ja eren els meus companys.

Era el moment d’estar a l’altra part de les parets del corredor. Tal i com m’ensenyaren els meus companys, que 
portaven dues setmanes de dilatada experiència d’autodidàctica en el món COVID, em vaig «vestir» per a accedir 
a la «zona bruta», més comunament coneguda com a habitacions d’hospital. Abans de seguir: EPI = Equip de 
Protecció Individual —això és de peus a cap—, peücs, bata del color que fora —desgraciadament—, del material 
que fora, generalment —per sort— plàstica i impermeable; doble guant —en el millor dels casos a la caixa no 
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posava allò de «No apto como equipo de protección»—, doble mascareta —algunes vegades homologada, altres 
segurament, però sempre guardada com un tresor i utilitzada en més d’un torn—, ulleres, pantalla i barret. Tota 
una oda a la llibertat!

En obrir la primera porta començava la guerra. No sabia el que em quedava per viure, però els rostres que vaig 
trobar aquell dia em paregueren els més desencaixats que en la vida havia vist. Imagineu-s’ho: estar sol en una 
habitació tot el dia, no voler encendre la tele perquè unes persones que possiblement sàpiguen el mateix que tu 
del que parlen, diuen que allò que tu pateixes et mata; no poder eixir de la habitació perquè contagiar als demés 
d’allò que tu ja tens pot posar-los en perill; pocs eren joves i tenien mitjans d’entreteniment però no era la situació 
predominant. Uns es recuperaven en poques hores, altres en pocs dies, alguns se’ns oblidava fins i tot el temps 
que portaven allí, uns pocs baixaven a UCI i altres mai guanyaren la lluita. Érem la seua família, els seus amics, 
confidents, de vegades, l’única esperança. Amb alguns riguérem, amb altres ploràrem, però amb tots creixérem i 
aprenguérem.

La primera onada fou això, una onada. Dura per ser el primer colp i anar acompanyat de la por del 
desconeixement, el primer contacte amb el bitxo, viure aïllada del meu món, veure que en segons canviava tot. 
Però el que venia després fou un devastador tsunami que arrasava amb totes les meues energies cada dia que 
passava. Ja que a més de la lluita de dins de l’hospital, fora hi havia un mon paral·lel al qui pareixia no importar la 
realitat del moment i dins de mi sabia que cada irresponsabilitat reportaria sumes ingents de malalts. I cada dia 
més i més i no hi havia lloc per a tots, ni oxigen per a tots, i els nostres peus no podien córrer més, i els nostres 
ulls no podien plorar més i les nostres mans no podien agafar-ne més... i fou realment frustrant veure com cada 
dia passaven davant de mi tantes vides insalvables com hores tenia el dia i desitjava que acabara...

I què podíem fer? Estar. Estar i donar el màxim de nosaltres, perquè la nostra millor arma era l’entrega sencera 
en cada instant. La victòria era la satisfacció diària d’haver fet el més bé possible a aquells qui depenien de 
nosaltres i fer sentir vius als que no tenien forces ni per a moure un dit. Xicotets gestos que donaven sentit a 
aquell caos. Vídeo telefonades amb familiars, sessions de pentinat, convertir-nos en reis mags aquell 6 de Gener, 
un berenar especial per Pasqua; celebrar la vida per llarga o curta que pogués ser, fer-los sentir plens i satisfets 
amb el que tenien, alleujar el seu mal, acompanyar... Aprenguérem a curar més enllà de tècniques terapèutiques o 
medicaments avançats; el somriure dels ulls i el cor en les mans foren el medicament més potent quan no hi havia 
res més a fer. En definitiva, aprenguérem que estar i saber estar era la millor manera de cuidar i per diminuts que 
semblàrem, estar units ens feia gegants en la lluita diària contra la potent adversitat.

CAPTIUPresó esperança
MANUEL CARRASCO
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Fins i tot la nit més 
fosca 
acabarà amb 
l’eixida del sol.

VÍCTOR HUGO
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Pròleg
Durant la pandèmia, en aqueixes primeres setmanes de primavera quan brillava el 
sol, eixíem massivament i puntualment, amb un esperit d’EMPATIA, als balcons per a 
homenatjar  els sanitaris, l’ALTRUISME de moltes empreses i persones va fer que es 
bolcaren en el repartiment d’aliments a la població de risc o en la fabricació de material. 
Cuidàrem i donàrem AJUDA als nostres majors, els veïns van deixar de ser personatges 
anònims per a acostar-nos i expressar eixe MEL·LIFLU dolç i afectiu de que realment 
estàvem tots junts en aquesta batalla, amb la sensació que l’esforç era col·lectiu.

El confinament va deslligar una ona de solidaritat mai vista, com una SERENDIPIA 
il·lusionant i accidental que anava a transformar-nos en millors persones i millor societat. 
S’assaboria eixa fraternitat i AMOR veïnal del qual tal vegada havíem sentit parlar als 
nostres avis, però que rares vegades havíem experimentat nosaltres mateixos. Però hui en 
dia, any i mig després, no diria que som millors, o més solidaris, tal vegada diria que hem 
aprés moltes coses i que hem reflexionat molt, però no ens ha canviat.

A l’inici d’aquesta crisi que encara no ha acabat per a moltes famílies, se sentia murmurar 
en les xarxes la novetat d’aquesta situació de que el virus ens afecta a tots per igual, rics 
o pobres. Però a poc a poc ens vam adonar que no… Ens vam adonar que no tothom 
ho va viure de la mateixa manera. Perquè no és el mateix viure-la en l’abundància que 
en la precarietat, moltes famílies han passat i continuen passant importants dificultats 
econòmiques, en pocs mesos van perdre la seua ocupació, els seus negocis o els seus 
ingressos, és per això que la SOLIDARITAT va adquirir i ha de continuar adquirint una gran 
importància per a tirar avant.

En aquesta crisi sanitària la gent hem aprés a renunciar, a instalar una DISTÀNCIA no 
desitjada entre nosaltres. Però no tots han tingut eixa BONHOMIA de ser solidaris i han 
anteposat els seus interessos socials, personals o econòmics per damunt dels sanitaris, 
provocant intenses i nefastes onades infructuoses de contagis i mort.



f. Relació de fraternitat, 
de sosteniment recíproc, 
que lliga els diversos 
membres d’un col·lectiu 
en el sentiment de 
pertinença a un mateix 
grup i en la consciència 
d’uns interessos 
comuns.
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Una Sueca
solidaria 

ROSA SANZ GARCÍA – PRESIDENTA DE L’ASSOCIACIÓ DONES OPERADES DE PIT

Durant les setmanes més dures del confinament, moltes van ser les campanyes solidàries que van llançar 
missatges d’auxili per a ajudar a les famílies i els col·lectius més vulnerables per culpa de la irrupció de la covid-19. 
Amb la pandèmia, allargant-se en el temps, les dificultats econòmiques van augmentar per a moltes famílies, que 
en pocs mesos havien perdut la seua ocupació o els seus ingressos, i és també en aqueix moment on la solidaritat 
adquireix gran importància per a tirar avant.

Si parlem de la meua ciutat, Sueca, la solidaritat ciutadana va renàixer enfront del confinament, no és que abans 
no n’hi haguera, però l’adversitat d’aquells moments va provocar que moltes famílies i voluntaris aportaren el seu 
granet d’arena als qui més el necessiten en aquests complicats temps, i a la qual estic molt agraïda per tot i els 
vaig manar un milió de gràcies.

Com a presidenta de l’Associació Dones Operades de Pit, el nostre primer propòsit va ser protegir aquells que 
es jugaven la vida per nosaltres i que en aquells primers dies a penes disposaven de material de protecció. Vam 
posar la maquinària en marxa i, amb l’ajuda de la Policia Local i la Guàrdia Civil, que s’encarregaven de repartir-
les i fer arribar els materials a les cases, de seguida teníem més de mig centenar de persones confeccionant 
màscares, capells i pantalles protectores. Unes setmanes més tard, signem una col·laboració amb l’Ajuntament de 
Sueca mitjançant la qual es regulava la confecció i el subministrament d’equips de protecció individual, en aquest 
cas de màscares que tenien una major duració i que van ser repartides en el seu moment a tota la ciutadania que 
les sol·licitara. 

Amb aquesta iniciativa des de l’ajuntament es pretenia, també, que les persones que van confeccionar aquestes 
màscares tingueren una remuneració final a manera de xecs regal per a utilitzar en qualsevol comerç de la ciutat, 
a excepció dels quals no van tindre restriccions pel confinament i amb això intentar ajudar també, d’alguna 
manera, a reactivar l’economia local invertint els diners a Sueca en què molts negocis es van veure també 
afectats.

Unes altres de les iniciatives que han mostrat la ciutadania suecana va ser el gran acolliment que va tindre la 
iniciativa de la marató solidària “Reviscolem Sueca”, organitzada per diferents clubs esportius de la ciutat amb la 



col·laboració de l’Ajuntament, i amb l’objectiu d’unir la pràctica saludable de l’esport a casa i la solidaritat en favor 
de les famílies més desfavorides en aquesta crisi sanitària. 

En total es van inscriure quasi tres mil participants i es van recaptar prop de 12.000 euros que es van posar a la 
disposició del departament d’Acció Social, els qui, basant-se en uns criteris determinats, van ser els encarregats 
d’entregar-los a les famílies que més els necessitaven.

D’altra banda, els veïns de l’avinguda Ciutat de Pamplona, la zona de festa als balcons durant el confinament, 
també va realitzar la seua aposta solidària aconseguint recaptar poc més de 1.200 euros en la col·lecta solidària 
que van organitzar per a ajudar a l’Economat Càritas interparroquial de Sueca. 

Tal ha sigut la repercussió d’aquestes festes que preparaven, que fins han sigut protagonistes en un programa 
de la televisió autonòmica. La proposta va sorgir dins del variat conjunt d’activitats que havien organitzat per 
a suportar millor el confinament, i de seguida va comptar amb un gran suport per part de tots els edificis que 
conformen aquest barri conegut en tota Sueca com «On viuen tots».

Per últim, cal recordar, la iniciativa de la Junta Local Fallera de Sueca, junt a les setze comissions que la 
conformen amb la Macro-recollida d’aliments i joguines. Els representants de les comissions van estar presents 
el passat dia 12 de desembre a diversos supermercats de Sueca, El Perelló, i Mareny de Barraquetes, per a què la 
ciutadania col·laborara en aquesta recollida d’aliments per a què les famílies més necessitades pugueren passar 
bones festes i  que va tindre un èxit rotund.

Sabem que en aquestes dates ha passat el més dur per a moltes famílies, però en canvi unes altres segueixen amb 
moltes dificultats, és per això que us convide a continuar sent solidaris perquè ningú es quede arrere en aquesta 
nova normalitat.

SOLIDARITAT



m. Tendència a 
procurar el bé de les 
persones de manera 
desinteressada, 
fins i tot a costa de 
l’interés propi.
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La revolució
pacífica

CECILIO MANUEL FERNÁNDEZ – DIRECTOR COMERCIAL I MISIONER

Ningú es desperta al matí pensant, patiré tot el dia i si és possible tota la vida, ni tan sols en aquests temps de 
pandèmia en què la vida ens ha canviat molt, per no dir del tot. Siguem plenament conscients, o no, tots intentem 
evitar el sofriment i busquem la realització, la satisfacció, una vida plena. Però jo crec, després de molts anys 
escoltant homes i dones, als meus cinquanta-set anys, que d’entre totes les qualitats humanes fonamentals, que 
en conjunt contribueixen a la felicitat, estic absolutament convençut que la més important és tindre una ment 
bondadosa. És a dir, desitjar el bé als altres, en la mesura de les nostres possibilitats, alleujar el seu sofriment i fer 
feliços als altres. Pot semblar una idea amb massa bonhomia, però arriba molt més allà, cap al problema global 
d’aquesta situació que ens ha tocat viure.

Si pensem en els principals reptes d’aquesta dècada, el de la pandèmia i la situació sanitària i econòmica actual, 
ho podem veure diàriament. El diàleg esquizofrènic entre científics i polítics, per exemple. Els científics que saben 
què s’ha de fer, però ningú els escolta i els polítics que moltes vegades no saben què fer, però se’ls escolta. El 
principal dels reptes per a reconciliar les aspiracions i la necessitat d’aquest nou món és una escala de tres temps.

El primer és el curt termini, el com donaré menjar als meus fills demà o si sóc un empresari, com fer front davant 
aquesta crisi sense perdre-ho tot i, sobretot, la por de contagiar o perdre a familiars majors o d’alt risc, això és el 
que els preocupa. Després està el mitjà termini, el de l’aspiració natural, el prosperar en la vida ja siga personal, 
laboral o sentimental, en què s’accelere la vacunació perquè això acabe com més prompte millor i tornar a la 
realitat. Perquè a la fi, per molt que una nació siga la més poderosa i la més rica, si és infeliç, de què serveix? No 
serveix per a res, perquè el mateix passa per a un individu en crisi. Necessitem ser feliços. 

Però hi ha un tercer repte, el llarg termini, que és nou per a la humanitat: la resiliència, aqueixa capacitat de les 
persones per a continuar projectant-se en el futur malgrat condicions molt negatives. ¿Però en veritat serem més 
resilients quan açò acabe?, serem millors persones? 

Potser, aquestes preguntes encara és prompte per a respondre-les, però arribarà. Un dia, per sort, la contestació 
arribarà. Quan a la fi acabe tot, i tot haja eixit bé, encara que és impossible que ja tot isca bé, començarem a 
preguntar-nos com som i en què ens hem convertit. L’escriptor Johann Wolfgang von Goethe va escriure, fa més 

«Per què hauria de preocupar-me 
per les generacions futures? 
Què han fet ells per mi?
Groucho Marx



de dos segles, que l’home no aprén fàcilment, predient que quan tot açò passe tornarem al de sempre. Si aquesta 
afirmació fora veritat la lliçó haurà segut dura i amb el temps tornarem a aqueixos llocs als quals hem promés no 
tornar, farem aquelles coses que també ens vam comprometre a no tornar fer i, que després d’estar confinats, 
tancats sense llibertat, assumim que no eren tan vitals ni importants en la nostra vida com pensàvem.

Serem millors!, diuen molts, prestarem més atenció als xicotets detalls que abans passàvem per alt, serem més 
humans, cuidarem més el nostre entorn, respectarem més, discutirem menys, no jugarem a ser Caín i Abel. Són 
propòsits en gran com els que fem cada final d’any i que el temps ens dirà si hem complit o no.

Queda encara temps per a tornar a aquella normalitat d’abans, queda temps per a gestionar la resposta a 
aquestes preguntes, queda encara temps per a portar la contrària a von Goethe i demostrar si hem aprés alguna 
cosa. D’aquesta gestió dependrà el que serem nosaltres i els que vénen darrere quan passe aquesta tempesta, 
perquè nosaltres som el major actor de canvi del planeta i del destí de les generacions futures. Tenim una gran 
responsabilitat per a construir un futur millor, i amb egoisme no s’aconseguirà. 

En aquests dies d’incertesa, també em sembla molt sorprenent la tendència de Groucho Marx. L’actor i humorista 
va dir: Per què hauria de preocupar-me per les generacions futures? Què han fet ells per mi? Aquesta és 
l’expressió del màxim egoisme, la solució que mai hauríem de prendre. L’única cosa que funcionarà, en aquestes 
tres etapes, és ser més considerats amb els altres. Si fem això, a curt termini, crearem una economia solidària, 
l’economia al servei de la societat i no la societat al servei de l’economia. En el mitjà termini hem de buscar 
augmentar la felicitat individual i grupal, el benestar. Posar el benestar dels ciutadans com a prioritat és una cosa 
molt evident a què hem d’aspirar. I finalment, si som considerats amb els altres, cuidarem de les generacions 
futures, sinó seríem uns traïdors com va dir Greta Thunbergs en el cim de l’ONU.

Llavors, en aqueix sentit, l’altruisme, la bonhomia, la benevolència, no és una mera idea utòpica, quasi irreal; 
és l’únic concepte i el més pragmàtic per a construir un món millor. La bona notícia és que les investigacions 
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científiques actuals sobre el cervell, i la psicologia social, ens diuen i ens mostren que quan un se sent altruista, 
generós, benèvol o amable es troba en l’estat mental que més activa la zona del cervell associades amb el 
benestar. Per tant, l’altruisme és un doble fi a aconseguir pel bé d’uns altres i el teu propi.

Així que el meu consell principal per a la gent jove, en aquests dies en què la violència de carrer ha envaït els 
carrers de Barcelona i altres ciutats, és que l’altruisme és poderós. Hem d’atrevir-nos a ser altruistes, ensenyar a 
ser-ho, fomentar l’altruisme. Ha de ser la revolució pacífica de l’altruisme. El món necessita una mica de nosaltres 
per a seguir avant, perquè tot vaja bé, perquè respirem d’una altra manera i puguem afrontar futures crisis. L’eixir 
una mica millors del malson dependrà en certa manera d’això, de la nostra capacitat per a cuidar més dels altres, 
el món serà un altre quan tornem a la normalitat i estaria bé contribuir al fet que continue sent millor, un món nou 
per a un temps nou.

BON
HO
MIAQue no s’acabe el món

FABIO JUNIOR
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f.Psic. Capacitat per 
a identificar-se amb 
una altra persona
i compartir els seus 
sentiments.

EMPATIA
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La responsabilitat
del jo

ANNA RIBES ESCUDER - GRADUADA EN FILOSOFIA I DRET

L’impacte de la Covid-19 ha estat profund, la pandèmia ha afectat els àmbits més recòndits de la nostra 
quotidianitat sense consultar-nos-ho prèviament. L’esdeveniment ens va sorprendre per a instal·lar-se en la 
societat i, contra tot primer pronòstic, va caldre posar fil a l’agulla per tal d’habituar-nos a una nova realitat forana 
que ens penetrava fins al moll de l’os.

En aquell març de 2020, vam acceptar estoicament un confinament que ens separava de la nostra rutina, dels 
nostres vincles diaris i, a partir d’aleshores, ens vam veure forçats a reinterpretar les relacions humanes fins a fer-
nos encara més conscients de la complexitat que això comportava. 

Assumírem que la distància no era tan senzilla d’assumir, però tampoc ho era trobar la justa mesura aristotèlica 
per entendre allò que l’altre podia necessitar en cada ocasió o a cada moment d’aquesta llibertat engabiada.

La dimensió ètica que s’obria envers l’alteritat es convertia, o es podia convertir, en un factor central de les 
nostres vides. Són molts els filòsofs que han parlat d’aquest tema durant aquest temps pandèmic i la seva lectura 
podia ajudar-nos a il·luminar el camí que poc a poc es va esclarint als nostres ulls. La relació amb els altres 
sempre ha estat difícil, precisament perquè s’allunya de la nostra comprensió com a iguals, es troba fora de 
nosaltres i ens és impossible entendre la seva existència al complet. Rellegint diferents autors que em semblaven 
adients per a l’instant que ens tocava viure, sense voler vaig ensopegar amb un autor anomenat Lévinas, un 
pensador lituà i jueu del segle XX, testimoni de les devastacions que ocasionà la Segona Guerra Mundial que, 
inevitablement, van influenciar la seva obra; un obra, per cert, de gran component ètic. 

M’interessava la seva preocupació, fonamentalment metafísica, envers l’altre, però també que tinguera una 
dimensió moral i ètica immensa que feia patent com l’oblit de l’altre havia estat una constant al llarg de la 
història i la filosofia occidental. La moral, del pensador, no era una branca més de la filosofia, sinó que més bé la 
considerava com la filosofia primera. Es a dir, l’altre, segons Lévinas, seria sempre incomprensible, motiu pel qual 
ens atemoreix fins a voler-lo aniquilar-lo.

«El gran regal dels éssers humans 
és que tenim el poder de 
l’empatia»
Meryl Streep



El pensador, tot i que advertia d’aquesta dificultat primera, proposava el gest empàtic, eixa capacitat per a 
identificar-se amb una altra persona i compartir amb ell els seus sentiments, fer-nos conscients de la biografia 
que carrega cada subjecte i adonar-nos que l’altre no només és un objecte de coneixement, precisament 
perquè és subjecte i no objecte. Previ a la dominació, hi ha una possibilitat de comunicació que sols és assolible 
a través de la dimensió ètica que suggereix la mirada sincera cap al rostre de l’altre. El jo és responsable 
abans que lliure: aquesta esdevenia la proposta d’un nou humanisme, deslligat de l’egoisme i la perversió més 
humana: la responsabilitat del Jo. I amb tot açò, clar que l’asimetria és inevitable, sí, però per damunt de tot, cal 
responsabilitat.

Lévinas m’obria un camp de visió inexplorat i interessantíssim que es feia més present que mai en aquestos temps 
que vivim. Aquest virus pandèmic de la Covid-19 no és, de cop i volta, un moment de replantejament relacional. 
Fa molt de temps que ja ens qüestionem els vincles afectius i de que som conscients de la seva pluralitat. Però és 
de veres, la situació crítica actual ha facilitat, i podria facilitar més, l’autoanàlisi envers de cara als altres, així com 
també la nostra interacció cap a nosaltres mateixos. 

La pandèmia ha provocat un canvi de paradigma, com molts altres esdeveniments que han anat succeint al llarg 
d’aquesta història interminable que és la vida, així com d’altres històries poètiques com tràgiques que succeiran. 
Però, justament per les implicacions que té l’esdeveniment, siga el que siga, és interessant emmirallar-se en 
aquells que ja n’han parlat i recollit els fruits si pot ser, aplicar-los per a la millora del nou món i amb ells, tots 
junts, amb la responsabilitat del Jo, tirar endavant perquè el canvi hi és a les nostres mans.
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Només volia
una abraçada

MARTA VALLET RODRIGUEZ – INFERMERA A L’HOSPITAL UNIVERSITARI DE MADRID

Sóc infermera des de fa dènou anys i treballe en una residència d’ancians de l’Hospital Universitari de Madrid, 
ciutat a la qual vaig vindre per amor i en la qual estic criant a dues xiquetes xicotetes. En el meu treball sempre 
m’ha agradat atendre els pacients com si foren familiars, preocupar-me de les seues necessitats i tractar-los com 
m’agradaria que tractaren als meus sers estimats. L’hospital, a més es caracteritza per espais en què s’involucra 
a la família. M’ha passat moltes vegades que pacients em diuen “no vull molestar-la”, o que faça el meu treball 
tranquil·lament, però el meu treball és aqueix, estar amb ells, fer-los sentir bé i acompanyar-los. La pandèmia ha 
sigut una situació que mai haguérem imaginat viure. Des que van començar a eixir les desesperançadores notícies 
que arribaven des d’Itàlia comencem a preparar-nos per al que es venia, capacitant personal addicional, i tractant 
d’anticipar com s’anava a comportar la pandèmia a la capital, quan tindríem el pic més alt d’infecció i com el 
manejaríem. Va resultar ser més dur del que esperàvem i allò es va desbordar, molt d’aqueix treball previ no va 
resultar ser tot l’eficient que esperàvem. Aquells dos primers mesos estàvem vivint la pitjor part, moltes persones, 
la majoria de residències de la tercera edat ni tan sols van aconseguir arribar a les UCIS. En els anys que porte 
en aquesta professió mai vaig veure res semblant a les setmanes crítiques, és a dir, a tindre diàriament: parades, 
intubacions i veure gent morir. Considere que això és el més dur que hem viscut.

Recorde la soledat dels pacients a les habitacions d’urgència, estaven sense llum perquè descansaren i una obria 
la porta a poc a poquet i ací estava una persona, enrotllada sota el llençol i respirant a penes. Aqueixes persones 
estaven totalment aïllades, l’única oportunitat que tenien de veure gent era quan es relacionaven amb algú de 
l’equip, d’infermeria o els sanitaris. A alguns els vaig veure molt angoixats, uns altres tenien molt bon ànim. Un 
podia xopar-se de les seues realitats, perquè tenien bones converses i no havien vist a la seua família en una o 
dues setmanes; en aqueixes trobades els anava prenent afecte i eren moments molt grats en els nostres torns.

Personalment, l’experiència més forta que vaig viure en aqueixes primeres setmanes va ser amb un pacient que 
no arribava als 50 anys, es deia Andrés igual que el meu marit i aproximadament de la mateixa edat. Va ingressar 
a l’hospital amb un xoc de tipus abdominal bastant greu. Estava amb ventilació mecànica no invasiva. Un dia em 
va dir que se sentia sol i juntament amb la meua companya Elena li vaig prendre la mà, i li vaig dir: estiga tranquil, 
no tinga por, estem cuidant-lo, ara si vol tornem a intentar cridar a la seua dona, ja que no aconseguíem contactar 
amb ella i temíem que haguera sigut ingressada en un altre hospital. Al final, des del meu telèfon mòbil ho vaig 
tornar a intentar i afortunadament em va agafar la vídeo cridada. Li vaig dir: et cride perquè parles amb el teu 

«Abracem perquè ens abracen»
J.M. Coetzee



marit, que té moltes ganes de veure’t. Quant de mel·liflu hi havia entre aqueixes dues persones! Van tindre una 
conversa emotiva, dolça i delicada. Quan va acabar de parlar amb la seua dona em va dir: per favor, Marta, em 
pots abraçar?, només vull una abraçada. Sense cap dubte, em vaig abraçar a ell i vaig intentar regalar-li un dels 
meus millors somriures. 

Aqueix dia tenia torn de 24 hores i havia parat a descansar i sopar quan la meua companya Elena em va enviar un 
missatge dient que Andrés estava molt malament, que no hi havia res més a fer i que anava a morir en qualsevol 
moment. Ràpidament vaig deixar el sopar a la meitat i vaig pujar fins a l’UCI per a estar amb ell. Lamentablement 
aquella conversa afectuosa entre Andrés i la seua esposa i tot allò que es van dir va ser el seu comiat, perquè 
hores després Andrés moria agafat de la meu mà. Això em va marcar moltíssim, perquè després d’haver estat 
parlant amb la seua dona només va sentir les ganes de demanar-me només una abraçada. 

Recorde que vaig baixar de nou a la sala i em vaig tancar en el bany fins que va trucar a la porta la cap de planta 
perquè me n’anara per a casa i descansara: vés-te’n, perquè no estàs bé. I jo: sí estic bé, no vull traslladar el meu 
sofriment a altres pacients, només necessite plorar, puc almenys plorar una estona?

Feia molt de temps que no plorava tant, crec que des que va morir la meua mare, i en aquest temps ha sigut 
molt, he tingut molta por, molta incertesa; por en retornar a casa perquè pensava: i si contagi a les meues filles? 
Sempre m’he enfrontat molt a les meues pors, n’he tingut moltes en la vida, però això m’ha fet valorar que el més 
important és la salut i la teua família. M’emociona recordar-me d’aqueixos dies, perquè va ser una situació al límit, 
d’angoixa i, a moments, fins de descontrol. Però també de l’actitud de les persones per voler sobreviure o traure 
forces d’on no n’hi havia per a acomiadar-se de la seua família.

Crec que, si he de nàixer cent vegades, tornaria a ser infermera, i els ho reitere a les meues filles, als meus 
companys i a tothom. La cançó Resistiré es va transformar en el nostre himne. Les penes que em queden són 
moltes i la principal és sentir que cada mort que hem tingut per a mi ha sigut una derrota. Alhora, faig la reflexió 
que com la gent ha lluïtat tant, considere que tots han sigut guanyadors enmig del dur d’aquesta situació.
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f. Troballa valuosa 
que es produeix
de manera 
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Serendípia
o xiripa

DÚLIA SERRA ROSELLÓ - FORNERA

Tot començà, sense ser-ne jo sabedora, fa molts anys, quasi, podria dir, des que tinc ús de raó. A primera hora 
eren detalls als quals no donava importància: per exemple, el primer dia de cole jugava jo amb plastilines de 
colors asseguda en una taula redona amb les meues primeres companyes estudiantils. De sobte, una de les 
xiquetes arrancà a plorar perquè volia anar amb sa mare. Les altres la secundaren, no sé si per empatia o per 
contagi i al cap d’uns minuts, totes esclataren a plorar. Em molestaren sobre manera aquells crits i aquells plors 
perquè jo fins a aquell moment estava feliç jugant amb la plastilina. Aixina que agarrí dos trossos ben grans de 
plastilina i me’ls posí en les orelles, ben apretats, per a no escoltar aquells molestos crits. Sobra dir que el meu 
primer dia d’escola l’acabí en la consulta del nostre metge, Don Adrián, el qual em llevava amb pinces els trossos 
de plastilina de les orelles mentre ma mare despotricava de la descerebrada de filla que tenia.

En una altra ocasió, quan tindria aproximadament uns set anys d’edat, esperava a ma iaia a la porta del cole ja 
que, com cada dia, havia de vindre a arreplegar-me. Però la meua iaia eixe dia es va retardar i esperar és una de 
les coses més difícils que he hagut de fer en la meua vida, almenys per a mi llavors ho era i 40 anys després ho 
continua sent. La qüestió és que, per primera volta en la meua etapa escolar, me n’aní cap a casa a soles i, ves per 
on, aquell va ser el dia en què en ma casa es va decidir que la xiqueta ja era suficientment major com per anar i 
tornar del col·legi a soles.

Vist amb la perspectiva del temps passat, en ambdós casos la serendípia va formar part d’aquells successos 
perquè gràcies a esdeveniments fortuïts i aliens en principi a la meua voluntat, vaig descobrir que jo era una 
persona valenta i independent, si més no, quan era xiqueta.

Podria posar molts més exemples de l’aparició de la serendípia, titllada per mi de vegades d’intuïció, 
d’aprenentatge vital o fins i tot d’habilitat profètica perquè, la veritat siga dita, la paraula «serendípia» no l’havia 
escoltada fins fa uns pocs anys i no tenia massa clar el seu significat. I ara que sé el que vol dir, m’aventuraria a 
assegurar que el meu últim descobriment «serendípic», si se’m permet l’expressió, és pensar que la comissió de 
la falla Xúquer, la nostra falla, és profeta. Sé que sona un poc fort i que resulta fins i tot estrany, però tornant la 
mirada enrere i traslladant-me a, malauradament, l’últim playback que la nostra comissió va poder oferir, veig 
que ja avisàrem aleshores que la terra estava molt malament i que si la terra està malament, els humans també ho 
estarem. És innegable i inevitable. Per això demanàrem en el nostre muntatge musical, un heroi, una persona que 

«La serendípia no és més que allò 
que sempre hem conegut com 
“xiripa”»



s’enfrontara als problemes tan greus que arrastrem com a humanitat, una ajuda sobrenatural que òbriga els ulls de 
tants cecs i ignorants com hi ha.

Crec que esta pandèmia ens ha mostrat amb fets el que nosaltres intuírem i temíem, ja que, tant si el virus 
ha sigut producte de la interacció humana i animal, la qual cosa cada vegada succeirà amb més freqüència si 
continuem destruint els hàbitats de les altres espècies que viuen en el planeta, com si el virus ha sigut creat en 
un laboratori i la cosa se n’ha anat de les mans, tal i com afirmen alguns; la qüestió és que haja sigut la causa que 
haja sigut, és mostra irrefutable que estem fent-ho mal. Molt mal.

Al mateix temps, han aparegut els herois que hem anant necessitant —també han aparegut els ineptes, els 
egoistes, els irresponsables, els covards i un llarg etcètera d’indesitjables que no venen al cas perquè estava 
parlant dels herois—: herois han sigut els infants que han acceptat de manera exemplar que de sobte es veieren 
privats de poder eixir al parc i jugar amb els amics, herois han sigut les persones majors que han acceptat de 
manera exemplar que de sobte estaven empresonats en les seues cases sense poder rebre visita de les persones 
que més volen, que són els seus fills i els seus nets; heroi ha sigut el veïnat que s’ha preocupat de les persones 
dependents que estaven soles i els han portat a la porta de les seues cases la compra i tot el que necessitaven, 
herois han sigut els professionals que tenien els seus negocis tancats, com, per exemple, dentistes —gràcies 
Inma—, esteticistes, podòlegs...que agarraren les mascaretes que ells llavors tenien però no utilitzaven i com 
encara no hi havia suficients per a la població, les portaren a altres professionals com per exemple forners, 
carnissers... professionals que havien d’obrir els seus comerços sense poder protegir-se amb una mascareta 
perquè no hi havien.  Heroïnes han sigut les dones anònimes que es llançaren a buscar retalls de tela i es 
posaren a fer mascaretes per a regalar-les a altres persones anònimes que en aquell moment les necessitaven 
més que elles. Herois han sigut els sanitaris que, sense embogir, han hagut de veure morir moltes persones en 
soledat sense poder fer res per elles. Herois han sigut els propietaris dels xicotets comerços que es veieren 
obligats a obrir per ser considerats «essencials» —curiosament a l’hora de vacunar-los no han rebut la mateixa 
consideració— i que hagueren d’acoblar-se sense cap ajuda econòmica exterior a les exigències sanitàries que 
la situació requeria: instal·lació de mampares protectores, gel desinfectant contínuament a disposició dels 
compradors i compra de mascaretes a preus abusius.

En fi, un muntó d’herois aparegueren quan feren falta i sense fer molt de soroll ni posar-se medalles, que és 
l’essència de la vertadera heroïcitat.

Però estava jo parlant del tarannà profètic de la nostra falla. A banda d’este nostre playback invocant un heroi que 
ens salvara de la catàstrofe, ara va i resulta que titulem el nostre últim —fins a este que teniu en les mans— llibret 
de falla «La història interminable». Si no penseu que això és un títol profètic, ja no dic res més. I si ho penseu, 
tampoc, que he d’anar finalitzant.

En resum, esteu sempre alerta amb els xicotets descobriments que aneu fent en les vostres vides per a no deixar 
passar la serendípia, o la xiripa, o que sone la flauta o com més vos agrade dir-li a eixe moment tan especial en 
què, per qüestions alienes a la nostra voluntat, veiem una llum que ens mostra el camí a seguir. I si es perdeu, no 
es preocupeu, descobrireu altres camins igual o més bonics que el que buscàveu.
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La solidaritat no és un 
acte de caritat, 
sinó una ajuda mútua 
entre forces 
que lluiten pel mateix 
objectiu.

SAMORA MACHEL
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Pròleg
La pandèmia del Coronavirus ens ha donat la concepció que els treballadors de primera 
línia són HEROIS. I veritablement ho són, la seua contribució ha sigut vital per a combatre 
el virus. Han sigut protagonistes en les notícies i en les xarxes socials, destacant el seu 
COMPROMÍS essencial en la pitjor crisi sanitària, però aquesta percepció de la realitat 
és una arma de doble tall per a ells perquè havien d’aconseguir l’equilibri entre CUIDAR 
als pacients mostrant una total IMPAVIDESA i, al mateix temps, manejar amb CALMA les 
seues pròpies pors. 

I és que entre ells hi hagué por, molta por, impotència i llàgrimes. Combatre aquesta 
pandèmia va significar per a molts aïllar-se socialment de la família, parelles i amics. Haver 
de posar cara d’AGOSARAT en tot moment i deixar que les pors i les preocupacions no els 
afectaren en el seu treball.

Però també van existir altres herois sense bata, com els nostres majors i avis, el col·lectiu 
més vulnerable enfront del Covid-19, éssers humans valents que van lluitar des de les 
trinxeres de les residències i les seues llars. Igual que els malalts ingressats als hospitals 
que van lluitar des del sofriment d’estar aïllats, allunyats dels seus sers estimats.

Però en tota història d’herois i heroïnes, també hi ha antagonistes, com els 
DESTRELLATATS negacionistes que en una sobredosi de QUARANTENA rebutjaven 
directament l’existència del COVID-19 o negaven la seua gravetat. Un cromosoma de 
MENINFOT contagiós d’indiferència per complir les mesures de seguretat i de saltar-se les 
restriccions per pur interés social, personal o econòmic.



f. Capacitat de fer 
front a situacions 
de perill o risc 
sense deixar-se 
dominar per la por 
o l’angoixa.
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Malgrat la boira
cal caminar

BENJAMÍ MOMPÓ PERUGA – TÈCNIC EN GUIA, INFORMACIÓ I TURISME

Aquesta paraula es defineix com una qualitat d’aquelles persones que no mostren por. Pot ser la por ha estat molt 
-massa, excessivament- present el darrer any en les nostres vides, en el col·lectiu, en el dia a dia durant moltes 
setmanes d’incertesa i de no saber massa bé què estava passant.

Ens vàrem aïllar a les nostres llars i tinguérem un temps que ens va servir per redescobrir-nos a nosaltres 
mateixos, com també al nostre veïnat. Cada dia, a les huit de la vesprada, fidels a la cita dels aplaudiments 
al personal sanitari, forces de seguretat, gent que treballa als supermercats i que, en definitiva, estaven en la 
primera línia. També es convertia en l’únic moment del dia en què podíem sociabilitzar, d’una forma que mai no 
haguérem imaginat.

Per tots és sabut que no valorem allò que tenim fins que no passa alguna cosa que ens fa adonar-nos-en de la 
seua importància. Per això, aquesta pandèmia ens ha de servir perquè tot l’esforç que hem fet no caiga en l’oblit 
tan fàcilment i que n’aprenguem a valorar les coses que esdevenen essencials per a la vida. Ens cal una profunda 
reflexió.

Ha sigut un llarg any on hem aprés molts conceptes i fins i tot hem hagut d’incorporar nous complements a la 
nostra quotidianitat, així com adaptar les mesures de convivència a les circumstàncies de cada moment. Açò ens 
ha derivat a sofrir una malaltia crònica com ho és la fatiga pandèmica.

Personalment, he de confessar que durant molt de temps vaig deixar de veure les notícies a la televisió, ni a la 
ràdio, ni a cap mitjà de comunicació. Tan sols m’informava de les dades de Covid una vegada al dia, via Twitter. 
La resta del dia la dedicava a moltes altres coses per mantindre el meu cap al·liè a la tragèdia que vivíem. 
Precisament, perquè no em podia sentir impàvid front aquella sensació.

I aquest és un altre raonament que necessitem efectuar, de manera urgent, sobre l’avassallament de notícies 
negatives que acaparaven les capçaleres dels informatius a la nostra televisió en un període tan dur en què no 
podíem fer res més que estar a casa. Va ser una tortura psicològica que ens atemoria més si cap. Així com també, 
la lluita contra les fake news.

Per aquest motiu, m’agradaria centrar-me en les coses bones que àdhuc ens han emocionat després de 
contemplar accions de persones anònimes per ajudar altres. Malgrat tot, la seua impavidesa ha situat el bé comú 
per davant del propi individu. Perquè d’altruisme i de solidaritat també hi ha hagut encara que tal vegada haja 



sigut més fàcil apuntar els blancs fàcils, típics tòpics.

Un altre pensament que caldria fer-se és el de la no generalització. Dissortadament, és una pràctica habitual amb 
col·lectius com el de la joventut. De fet, segons els mitjans de comunicació de masses, les persones joves tan sols 
s’han dedicat a fer botellots i festes il·legals durant el temps de pandèmia. Una afirmació desmentida fins i tot 
pel President de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, on explicava que segons estudis, un 92% de valencianes 
i valencians compliren el confinament més estricte i entre elles, moltes persones joves que suposen un pes 
poblacional del 20% al territori valencià.

Tanmateix, no cal anar-se’n massa lluny per a trobar jovent que es va oferir a fer-li la compra a gent gran que 
estava més exposada a contagiar-se pel virus. Impàvids, sense por. El millor pacte intergeneracional que es podia 
esperar en aquell moment: donar un pas endavant i donar la cara per les generacions que ho van donar tot perquè 
actualment nosaltres puguem gaudir de molts més drets i llibertats que aquestes persones no varen tindre.

Com diu Lluis Llach en la seua cançó «Que tinguem sort: malgrat la boira cal caminar». I just això hem fet, mirar 
cap endavant i avançar cap a la nova i desitjada normalitat. Ja sabíem que no anava a ser un camí gens fàcil, però 
tornarem ben prompte a gaudir de totes eixes xicotetes coses que als valencians i a les valencianes ens donen 
vida: les nostres festes, les nostres tradicions, el nostre caràcter, les nostres amistats i famílies.

La història és cíclica i tard o d’hora es repeteix. Ni ha sigut la primera pandèmia ni el primer moment tràgic que 
hem viscut la humanitat. Segurament, eixa impavidesa, en certa mesura agosarada, ens pot impulsar a l’error 
completament inesperat. Tot i això, hi ha una cita del poeta valencià Miguel Hernández que sempre tinc present: 
«Una gota de pura valentía vale más que un océano cobarde». Perquè rendir-se no és una opció i amb esforç i 
sacrifici tot arriba.

Al remat, ens queda aprendre la lliçó i que res ens faça perdre la il·lusió per aconseguir les metes que ens hem 
marcat. Tota adversitat serà superada amb la força que fa la unió de totes les persones que formem un determinat 

IMPAVIDESA



col·lectiu. Aquest és el millor exemple del món faller. Gent impàvida que treballa sense por per a mantindre viva 
una festa que durant més d’un any ha estat latent, perquè mai ha deixat d’estar.

Fa goig recordar aquell 19 de març de 2020 en què els balcons es van convertir en el millor concert que es podia 
oferir aquell dia, amb els pasdobles valencians que ens ericen la pell quan els escoltem pels nostres carrers. Tot és 
relatiu, es tracta d’exprémer cada moment i cada situació al màxim.

Per això, impàvids del món, vosaltres sou el motor que ens convida a sacsejar els fonaments de la por i empapar-
nos-en de l’essència i la força de la valentia. Avancem sempre, amb un somriure, encara que portem una 
mascareta.
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Adj. Que 
té gosadia, 
atreviment o 
valentia, que és 
audaç.
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No sóc
una heroïna

LLUCH BERENGUER PALOMARES – INFERMERA A L’HOSPITAL DE LA PLANA 

Ni sóc, ni m’he sentit una heroïna. Sóc simplement una xica normal de vint-i-set anys a la qual li agrada el seu 
treball i qui en aquests moments difícils, més que mai, està orgullosa de poder dir amb orgull que vaig triar la 
professió correcta. 

Durant els primers mesos d’aquesta maleïda pandèmia vaig estar en primera línia, al costat d’un grup meravellós 
de companys als quals considere els meus amics i malgrat aqueixa por que regnava dia i nit als nostres caps, puc 
assegurar que ens sentim orgullosos del nostre treball i del nostre compromís. En aquelles primeres setmanes, 
vaig rebre un munt de missatges d’amics i familiars dient-me que era una valenta, agosarada, una heroïna, que 
era molt forta, més forta que les pedres i això no és cert, jo no sóc forta, només em considere responsable i 
compromesa amb el meu treball i durant aquells infernals dies només vaig intentar sobreviure al que havia arribat 
per a quedar-se en les nostres vides durant molt de temps.

Com molts altres companys, vaig decidir, amb una companya infermera, aïllar-nos a l’apartament d’estiu de 
la platja d’Arenal en Borriana. Va ser dur, molt dur, allunyar-te de la teua família i de la teua parella per temor 
a contagiar-los ja que estaves contínuament exposada. No poder sentir a penes contacte humà pel temor al 
contagi, quedar-te a la teua casa sola i desolada per les llàgrimes sense voler que vinga ningú, per protegir-los, 
i tornar al matí o nit següent a treballar quan encara et trobaves feta pols, perquè sabies que sempre feia molta 
falta el personal i més encara quan veies que els teus companys eren donats de baixa per haver-se contagiat o 
confinats per haver estat amb un contacte estret amb algú positiu.

Recorde aqueixos torns amb horaris infrahumans, com començar a les 5:30 del matí o tornar a casa a la 00:30 
de la nit; menjar i sopar a hores absurdes o tindre els EPI posats durant tantes hores que et feien tant de mal que 
quan em tombava en el llit, sentia encara la pell de la cara tirant on la màscara m’havia deixat les marques. Però 
el pitjor no era eixe dolor físic de la cara, sinó les imatges gravades en la meua ment, les quals ja m’han deixat 
cicatrius per a tota la vida.

Com deia en aquestes primeres paraules d’aquest relat, ni sóc, ni m’he sentit una heroïna, per a mi els vertaders 
herois van ser i estan sent els malalts, que han tingut o estan havent de patir sols aquest maleït virus amb la 
desolació i desesperació al no permetre’ls estar acompanyats pels seus familiars que també han patit i pateixen 
per no poder estar al costat dels seus sers estimats i malalts. 

«No és valent aquell que no té 
por, sinó qui sap conquistar-la»
 Nelson Mandela



Mai se m’esborraran de la memòria escenes com els ullets blaus desesperats d’una agüeleta suplicant-me que li 
donàrem un llit que no teníem, després d’estar hores i hores asseguda en una cadira de rodes, la d’aquell home 
de mitjana edat que hauria carregat mil rajoles en una hora i que em demanava amablement que li obrira una 
botella d’aigua perquè ja no tenia forces; aquella iaia que em demanava per favor que li ensenyara a utilitzar el 
mòbil perquè la seua néta, l’única família que li quedava, li havia deixat perquè poguera comunicar-se amb ella; 
del senyor que el vigilant de seguretat troba deambulant pels passadissos buscant a la seua dona ingressada a 
l’UCI; la senyora contagiada que plorava desconsolada, ja que no podria assistir al funeral del seu marit mort el 
dia d’abans; o el silenci sepulcral veient com els meus companys s’assequen les llàgrimes com poden i lluitar per 
a no deixar caure les meues, sense poder aconseguir-ho, en veure passar les lliteres amb els morts de l’última nit. 
És ací quan sent molta impotència, ràbia i dolor, que no sóc cap heroïna, i que ningú podrà mai imaginar lo que 
els ulls d’una infermera poden arribar a veure. Cap ésser humà, que no siga professional sanitari, pot arribar a 
imaginar el difícil que és somriure a un pacient, quan a l’habitació del costat se t’acaba de morir un altre. Llavors 
penses que el millor no és parar-te a plorar, perquè això et lleva temps per a atendre altres pacients i tornes al 
treball una mica més seriosa, sense a penes parlar perquè et tremola la veu i vols que no se’t note la teua tristesa i 
posar-se ells també tristes, i és ací quan pense que ells són els vertaders herois. 

I quan arribes a casa, et truca la mare, el nuvi o la teua germana i els dius als quatre vents que estàs bé perquè 
ningú es preocupe, quan en realitat estava aterrida de por, i ells et diuen que continues sent  agosarada que som 
els que podem fer front a aquesta maleïda malaltia, perquè eres infermera i allò en aqueixos dies significava ser 
un heroi; i llavors tractes de ser més valenta i amable, encara que tu també necessites que algú et cuide, que algú 
siga valent per tu. I continues cuidant i cuidant i ningú et cuida, fins que un dia, sense saber bé com ha passat, 
escoltes un aplaudiment un diumenge a les tres de la vesprada, fora d’aqueix horari vespertí i dirigit especialment 
a tu i a la teua companya d’apartament. Els meus veïns s’havien reunit esperant que acabàrem el torn d’aqueix dia 
per a aplaudir-nos. Mai havia plorat tant i tan bonic en la meua vida.

IMPAVIDESA



Aquells aplaudiments es van agrair, tal vegada necessitava d’aqueixa empatia dels meus veïns, i encara que molts 
amb el temps l’oblidaren espere que demà algun d’ells es recorde de nosaltres, que en aquesta gran tragèdia 
vam ser ací, al peu del canó, que vam exposar aquest maleït virus al que més volem, a les nostres famílies i que 
sempre serem ací passe el que passe perquè som sanitaris i som incapaços de mirar per a un altre costat, la nostra 
comesa és ajudar en les condicions que siga, aquesta és la professió que vaig triar, i aqueixa és la meua vocació i 
filosofia de vida.

HE
ROIEl meu heroi

ANTONIO OROZCO
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f. MED. Aïllament durant 
un període de temps 
de persones, animals o 
mercaderies procedents 
de zones endèmiques o 
epidèmiques de certes 
malalties, per a evitar 
o limitar el risc de 
propagació.
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Res tornarà
a ser com abans

RAQUEL FRIGOLA PONS – GRADUADA EN SOCIOLOGIA

Res tornarà a ser com abans una vegada superada la crisi del coronavirus. La frase es repeteix contínuament 
durant aquells dies de quarantena, però, ¿i si quan acabe tot, quan acabem amb la pandèmia, res canvia i 
l’individualisme torna a prevaldre sobre les actituds solidàries, sobre el sentiment de comunitat?

Pandèmies va haver-hi moltes en la història, no obstant això, mai hem viscut en un estat de quarantena global, 
mai pensem que això podria arribar algun dia. L’epidèmia va irrompre en un món bulliciós i confiat, i de sobte es 
va fer el silenci i va sobrevindre la quietud. A principis del 2020 s’havia tornat a parlar d’aquella Espanya buida, 
d’aquells pobles sumits en un silenci de quimera i rostre escantell on els habitants havien viatjat cap a una terra 
promesa per a amuntegar-se a les ciutats. I així, amuntegats i apilats, ens volia el virus per a créixer i multiplicar-
se, per a propagar-se com una flamerada incontenible en una nit de la cremà. Abandonàrem els carrers; ens vam 
amagar en els nostres caus, espantats, davant el poder destructor, les veus del carrer van cessar i va regnar el 
silenci. I és ací, quan passem a veure els carrers de les ciutats buides, sent tota Espanya la que es buidava com a 
mirada de Kafka convidant-nos a descobrir que la realitat autèntica és irreal. 

Res tornarà a ser com abans i resulta difícil pensar que el món anterior a la pandèmia fóra un món «sòlid». Sumits 
en l’espante i el dolor, semblava que el silenci ens havia donat temps per a meditar sobre el que esdevé i sobre el 
nostre entorn. Durant aqueixa quarantena, que no va durar només quaranta dies, ens va llançar al gran rode grans 
debats socials: com pensar en la societat d’ací en el futur, com eixir de la crisi, quina societat necessitàvem per 
transformar-la.

 És veritat que durant aqueixa quarantena confinada va haver-hi brots verds de generositat, de compartir sabers 
i cures, que la tecnologia ens va acostar en eixe moment en què la distància social era indispensable. Abans, 
quan ens tocàvem, solíem estar en tantes parts alhora que no estàvem en cap. En aquella societat engabiada a 
les cases ens véiem per a bé i per a mal, compartint les nostres ferides emocionals i sanant-les a força de fer-los 
front. Per això, pensava que la sempre sàvia naturalesa ens estava cridant a la introspecció, a la reflexió sobre la 
nostra forma de vida, però ara em pregunte, en veritat ens parem a reflexionar quin futur volíem com a societat?

Res tornarà a ser com abans, que vençuda la pandèmia i passat aquest Armagedon del pànic, no tornarem a 
ser els mateixos, que hi haurà un abans i un després. Lamente ser pessimista, però no, en això compartisc les 
paraules de la filòsofa valenciana Adela Cortina, catedràtica d’Ètica de la Universitat de València: «Em tem que 
aquestes mostres de solidaritat solen ser molt emocionals i fugaces, no cristal·litzen de cara al futur i que després 
tornarem a fer el que ens plaga». Som i serem de fàcil i interessada desmemòria i això ho demostra que en la 

«Una quarantena no dura 
quaranta dies»
Refranyer popular



història hi ha hagut altres pandèmies i no podem dir que, passades aquelles, la humanitat haja sigut millor ni 
haja avançat en valors essencials, com hem observat en aquesta pandèmia que encara vivim un any després de 
la tragèdia. Tornarà la bullícia eixordadora, la indiferència davant la injustícia i la desigualtat, l’impúdic i impiu 
afany de poder i riquesa, la cultura del consum i l’hedonisme desmesurats, la indolència davant el canvi climàtic 
i les seues pernicioses conseqüències en els ecosistemes. La quarantena que vivim, la crisi sanitària que ens va 
convidar aquesta pandèmia sense avisos, ens ajudaran a defensar-nos del virus, però no de nosaltres mateixos. 

Per tant, hem de dirigir la nostra mirada cap a dins de nosaltres mateixos, necessitem caure en el compte que 
cada vegada tenim menys temps per a reflexionar, per a plantejar-nos cap a on van les nostres vides i fins i tot per 
a tindre converses mirant-nos als ulls. Perquè estem degustant el fruit d’aquesta societat tecnològica. Ens anem 
tancant cada vegada més en la nostra pròpia bambolla i això implica també que ens anem oblidant cada vegada 
més que el vertader món és el natural perquè tot això ha quedat eclipsat per la superfície plana de les pantalles 
convertint-nos en el «homo absortus», un ésser humà perpètuament distret, absort en el que ocorre en aqueixes 
xicotetes pantalles de diferents formats al que dediquem gran part del nostre dia a dia.

Per a combatre aquest «homo absortus», la resposta és senzilla, com no, l’educació, i per a millorar-la es necessita 
un diàleg en el qual participe tota la societat. El més savi que jo he escoltat en educació és un proverbi africà que 
diu «per a educar a un xiquet fa falta la tribu sencera»; a això jo li he afegit una segona part «per a educar bé a un 
xiquet fa falta una bona tribu sencera». És a dir, que tots estem implicats en aquesta tasca: educar per a respectar 
la dignitat de les persones concretes perquè la dignitat és igual en tots, o aprenem a respectar-la o la nostra 
civilització està sota mínims de moralitat i de sentit comú.

En definitiva, conéixer-nos a nosaltres mateixos i saber quina és la nostra circumstància ens ajudarà a dissenyar 
una estratègia per a aconseguir la felicitat en aquesta societat egoista i tant de bo que quan tot això acabe, amb 
una mica de sort, alguna cosa quedarà de nosaltres com a espècie. Espere que siga alguna cosa, no gaire, però ho 
espere.

IMPAVIDESA
Res tornarà a ser com abans
EL CANTO DEL LOCO



Ja passarà
CARLOS RIVERA
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m. Obligació 
contreta per 
una promesa o 
per la paraula 
donada.
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Ells no poden
quedar-se a casa

SARA ROSELLÓ COLLADO – TREBALLADORA SOCIAL

M’alce de la cadira, camine alguns passos per la casa i pense que demà tot serà encara pitjor, em repetisc el 
mateix dia a dia des que va iniciar la pandèmia. Sé que no hauria de pensar aqueixa resposta, que hauria de 
ser més positiva, em repetisc, i pense —Ara que s’han suspés les pràctiques és hora de començar amb el meu 
projecte de final de grau. Òbric el document i als pocs minuts no puc seguir. No conceb avançar i pensar en 
projectes personals. Pense que podria estar ajudant, fent molt més mentre altres persones estan passant-ho 
mal. No n’hi ha prou amb quedar-se a casa, encara que m’han obligat a estar-hi. Crec que el que més m’afecta 
d’aquesta situació de confinament és que a pesar que estiga en la meua zona segura que és la meua casa, sent 
que algú li està posant un cadenat a la meua porta i jo no tinc la clau. Estranye el meu compromís de no poder 
ser útil a algú. Estranye no poder ser allí, cuidar-los. A l’inici de l’aïllament pensava que això seria una cosa 
passatgera, d’un parell de setmanes, i pensava en tot allò que faria després, però sent que amb els dies tot 
s’agreuja, i el que em guanya és la por. 

Sóc treballadora social i abans que apuntara aquesta tragèdia estava realitzant les pràctiques en la Cuina 
Solidària El Puchero a València, però ara tot s’ha suspés fins que torne aqueixa anhelada normalitat. La Cuina 
Solidària segueix oberta amb repartiments a domicilis, mentre que jo, sense poder, i deixar-me eixir, em 
compromet a portar les xarxes socials i buscar nous proveïdors d’aliments que puguen ajudar a aqueixes famílies 
necessitades. No sé què passarà amb les meues pràctiques i el meu treball o què vaig a fer la resta del temps. 
Aqueixa incertesa li va guanyant la partida als meus projectes futurs. Dins de tot crec que el que aquesta 
quarantena ens deixa és també molt temps sols. Ens ha permés conéixer-nos més a nosaltres mateixos. 

I és en aqueixa soledat interior quan em pregunte, com em sent? En terra de ningú, a mig camí de tot, i és quan 
pense que aquesta crisi sanitària ha agreujat aqueixa emergència social que no deixa de créixer i que per culpa 
d’aquesta pandèmia s’han quedat obsolets.

Al matí següent m’alce, desdejune, arregle una mica la casa i decidisc posar-me a la fi amb el TFG, però abans 
—com moltes altres vegades— veig diferents publicacions en xarxes socials. En aquests dies són molts els 
missatges i les cadenes que demanen ajuda. Em ve en ment les jornades que realitzàrem, pocs mesos enrere, 
sobre les persones sense llar de la capital, moltes més del que en principi esperava. I és en aqueix instant quan 

«El compromís és un acte, no una 
paraula.»
Jean-Paul Sartre



pense que ells no tenen llar i dormen al carrer, en cases entre enderrocs, en tendes de campanya rudimentàries. 
La crisi del coronavirus ha empitjorat la seua precària situació. Ells no poden quedar-se a casa perquè no tenen 
llar. Són espanyols i estrangers, alguns amb documents, uns altres sense ells que han vingut a València a la 
recerca d’una vida millor. Alguns són refugiats, jubilats de baixos ingressos, immigrants, persones que han perdut 
les seues llars i fins i tot alguns no van tindre més elecció que viure al carrer. Tenen greus problemes per a poder 
accedir a aliments i productes de primera necessitat de manera regular. M’esfondre.

No puc, no puc seguir amb els meus projectes personals en aquesta situació. Aqueixa nit me la vaig passar 
desperta, l’endemà també. Al tercer dia —com un passatge bíblic que anunciara que ressuscitava d’entre els 
morts— descanse prou i el necessari per a aprofitar de tots els meus drets adquirits, de les meues oportunitats, 
sostre, educació, menjar, internet i totes les eines que em permeten cridar-li al món lo privilegiada que he sigut. 
Camine preocupada pel meu futur també, però em fa més mal en aquests moments el món.

En aquests dies torne a ser aquella xiqueta que canvia d’ofici i vocacions segons llig les notícies. He passat de 
voler ser metgessa o infermera —encara que tinga pànic a les agulles i em pose com un flam si veig sang—. He 
volgut ser bombera i policia —encara que odie les armes i no sóc capaç de córrer més de mil metres—, volguera 
haver tingut un alberg per al món sencer, o ser política perquè els governs hagueren invertit més en salut pública, 
en seguretat i accions socials. Voldria ser tantes coses, que l’única cosa que sent que sóc, és una persona més 
atrapada entre les parets de la seua casa, i és en aquest moment en què tot m’atabala. Intente escriure i enviar 
diversos missatges a diferents supermercats i cooperatives d’aliments, mentre em continue preguntant si servirà 
d’alguna cosa, si en algun moment el tindran en compte i ens prestaran la seua ajuda.

L’endemà, una altra vegada torne a la meua rutina. Recopile informació i dades sobre el meu TFG, per si no ho he 
nomenat va sobre tribus urbanes. Pense en la meua família, en la meua infància i en com les desigualtats esclaten 

IMPAVIDESA



en els nostres rostres. Pense que necessitem fer alguna cosa més. Cride a la meua família, i alguns amics, ho faig 
quasi tots els dies per a saber com estan, són moments durs per a molts. M’envien fotos, memes i fins i tot ens 
contem el que hem cuinat. Sé que són moments difícils. Tots volem córrer, eixir, menjar al carrer, anar a la platja, 
viatjar, abraçar a aqueixa persona important, anar a visitar a la teua família i alliberar la teua ment. Però el nostre 
compromís és el de quedar-nos a casa, i sé que tot això prompte ho tornarem a fer.

Passe els dies ideant coses noves per a veure la forma en què puguem ser útils i continuar ajudant. Revise una 
altra vegada les notícies i xarxes socials, almenys durant aquestes primeres setmanes la pandèmia va de la mà 
d’una ciutadania solidària, que entre els grans problemes que ja carreguem cadascun, són conscients que tot 
aquest escenari implica grans canvis. Llig una última notícia abans de ficar-me al llit en el llit. Em commou bastant 
la manera despresa i molt organitzada de com alguns herois anònims porten ajuda a les persones que més 
necessiten. Em toca fibres sensibles veure que aqueixa gent compromesa que menys té, és la que més dóna.

CUI
DARTornaran eixos moments
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Adj. Que mostra 
indiferència o 
desinterés per tot, 
que no vol saber res 
de les coses que 
l’haurien de preocupar 
o d’interessar.
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La pandèmia
del meninfotisme

PERE CATALÀ CRESPO – PROFESSOR DE FORMACIÓ PROFESSIONAL

Sense cap dubte, la pandèmia i, especialment, l’aïllament, ha convidat a traure el millor dels éssers humans 
per a ser capaços de viure en aquestes circumstàncies, malgrat el caràcter social que tenim per naturalesa. 
I són molts els aspectes positius que s’han vist, com la resposta de bona part de la societat amb el seu bon 
comportament, els metges i infermeres amb el seu professionalisme i dedicació, l’educació amb la continuïtat en 
el desenvolupament acadèmic, la investigació amb l’elaboració de prototips i tecnologia al servei de la salut, la 
responsabilitat de la majoria de les persones per a assumir el treball des de casa, el temps que es comparteix en 
família, els missatges d’unió i esperança, la valoració de la tecnologia, entre molts més aspectes favorables enmig 
d’una situació realment difícil i complexa. 

Però també existeix una part negativa, la d’un virus molt més perillós que el Covid-19. No és un altre que el 
meninfotisme de l’estupidesa humana. Tots dos s’alien a vegades per a propiciar un component explosiu amb 
conseqüències difícils de predir. Enmig de la «criminalització» a la qual s’ha sotmés a l’hostaleria i a altres sectors 
que en línies generals complien la normativa sanitària, teníem en contraposició, i cada vegada molts més, els que 
incomplien sistemàticament les normes, incorrent en un delicte contra la salut pública. 

Cada cap de setmana se succeeixen els botellons, les festes privades en pisos o locals i altres actituds 
menyspreables. A part de trobades privades i familiars que se salten les regles. Qui va dir que de la pandèmia 
anàvem a eixir millors? Alguns mai podran ser millors perquè manquen de capacitat d’empatia. Hi ha gent que 
porta la maldat de sèrie. Què es pot pensar d’aquells que se salten les normes Covid sense ni tan sols plantejar-se 
que poden contagiar als seus pares, avis o altres parents i amics? I encara que semblen paraules majors aquestes 
persones són una amenaça col·lectiva. 

Quan descobrisc comportaments incívics, egoistes i insolidaris que trobes constantment en les notícies, em costa 
encaixar la falta de solidaritat i empatia generacional en la qual estem immersos. Sabent que els nostres majors 
són els més fràgils, els que més es veuen sotmesos al risc de contagiar-se i a la mort, continua havent-hi gent 
que incompleix les normes o es declaren negacionistes de la pandèmia, que a més de ser uns ignorants supins 

«Estic cometent un crim. 
Faré una barbacoa el dissabte 
a la meua casa. Aniran unes 30 
persones»
Jair Bolsonaro



pretenen prendre’ns als altres per ximples, tractant de convéncer-nos de coses que ells mateixos no creurien si 
tingueren un mínim de sensatesa en compter de no tindre cervell ni cor per la resta.

Hui dia, la gent ja no està per raonar perquè això és treballós. La gent prefereix creure’s les ximpleries que li 
conten per les xarxes socials com a única veritat vertadera. Primer van negar l’existència del virus, després van 
rebutjar la pandèmia i ara tiren la culpa a les vacunes, que t’empelten microxips, fins i tot va haver-hi algun que va 
negar fins i tot que la neu de la borrasca Filomena no era de veritat, que ens estaven enganyant amb tot. Lo fàcil 
per a aquests ultres descerebrats és sempre tirar la culpa als altres abans de mirar-se el seu propi melic. 

A més de la postura dels negacionistes, hem passat dels aplaudiments i la responsabilitat en la primera ona a la 
indignació i la violència dels descerebrats que contaminen qualsevol reivindicació social i essencial justificant 
el seu odi i aversió amb delinqüència de carrer, saquejos i enfrontaments policials. Perquè cal dir que aqueixa 
minoria, que era mobilitzada en nocturnes il·legals a les grans ciutats, no són manifestants, són delinqüents. 
Manifestar-se és un dret de la nostra democràcia en canvi que la violència en democràcia és i ha de ser 
condemnable.

Només hi ha una manera de lluitar contra ella des del punt de vista ciutadà i no és una altra que la responsabilitat. 
En cas contrari, serem una baula més en la cadena d’insolidaritat i meninfotisme. Tots demanem major eficàcia en 
la gestió política i sanitària, però la pregunta està també en, què fem nosaltres per a evitar aquesta situació?

Molts són els col·lectius i ciutadans que han hagut d’acceptar, amb major o menor resignació, la situació 
pandèmica que ens ha tocat viure en aquests dies. El col·lectiu faller va acceptar sense retret que no viuria no sols 
una, sinó dues primaveres sense falles amb tot el que repercuteix aquest col·lectiu en l’economia valenciana. Les 
germanors i confraries van acceptar que no hi haurà Setmana Santa, ni processons i que la fe es porta per dins, 
igual que es van cancel·lar i es cancel·laren moltes festes patronals i celebracions en infinits llocs del planeta. 
Els nostres majors, els més vulnerables d’aquesta pandèmia, van acceptar quedar-se «empresonats» en les 
residències o en els seus habitatges, per a quan pogueren eixir d’elles, poder abraçar als seus familiars. Els nostres 
xiquets i xiquetes, van acceptar sense saber molt bé per què, que havien de tornar al col·legi juntament amb altres 
trenta companys més, però que enguany no tindrien cavalcada de reis, ni aniversaris amb amics, ni que podrien 
anar al parc en estar precintat i que jugar amb altres xiquets estava limitat a la seua classe bambolla.

Però molts ni accepten, ni pensen així, i hem passat a aqueix moment en el qual els deures s’imposen als drets. 
Tots tenim drets, clar que sí. I els demandem, uns amb més vehemència que uns altres; però els drets inclouen 
obligacions, i sembla que aquestes s’obliden al moment de parlar dels primers.

Una imprudència més, en aquest univers en què vivim. Hauria de dir en què resistim. Per això, crec que justificar 
els seus drets amb els seus pecats pot ser el pitjor regal que li podem donar a una altra persona.

Per a això hem de girar la mirada als deures, ja que són els que fan més útils a les persones. El passar de la 
individualitat a la col·lectivitat, passar del meu al nostre, del pensar en si mateix a pensar en els altres. Pensar en 
els deures construeix a l’ésser humà, perquè els deures encarnen valors; les exigències no. Els deures comporten 
responsabilitats sempre per a afavorir-se i afavorir l’entorn, en canvi les exigències maltracten i desgasten.

IMPAVIDESA
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Admire la impavidesa 
de la teranyina en 
els rosers morts, la 
perseverança de la 
zitzània i la paciència 
de l’aire en el radiant 
començar el dia de 
febrer.

GABRIEL G. MÁRQUEZ
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Pròleg
Ha passat més d’un any i  mig des de l’origen d’aquest SEMPITERN malson del qual mai 
veiem el final. Vam SOBREVIURE al primer estat d’alarma, a una ineficaç  DESESCALADA, 
a la tercera i quarta onada, hem plorat la mort dels nostres familiars i amics i estem 
patint una de les majors crisis a nivell mundial. El confinament va transformar les ciutats 
valencianes en un oasi EFÍMER i es va transformar en un març de silenci quan estàvem 
acostumats a viure al ritme de cercaviles, música, masclets i l’algaravia que marcaven els 
turistes que visitaven les Falles. 

Aquesta situació ens ha de servir perquè, tant a nivell individual com a col·lectiu faller, 
eliminem tot el SUPERFLU, que es recupere l’essència de l’esperit faller i es modifiquen 
valors i actituds que estaven en el calaix de l’oblit, bandejats i alguns fins i tot mal vistos, 
com que el faller és un IMPERTÈRRIT que només pensa en festa i borratxeres. 

Necessitem aqueixa INTREPIDESA de reunir tot el vell i el dolent, això que relata el famós 
«Cant de l’estoreta», per a cremar-ho, eliminar-ho, esborrar-ho de la nostra vida i renàixer 
amb bons sentiments, amb noves idees, perquè amb il·lusió no fa falta tanta fanfàrria per 
a aprendre d’aqueix ESTOÏCISME, n’hi ha prou amb posar el focus i la mà amiga prop de 
les persones i atendre els xicotets detalls que ens regala la vida. Entre tots cremarem el 
covid19; cremar i deixar en cendres aquest virus que va arribar per a alterar la nostra vida 
i la nostra festa però que amb resiliència i  SUPERACIÓ aconseguirem una nova primavera 
que ens retornarà a la vida plena.



Adj. Que durarà 
sempre; que, 
havent tingut 
principi, no 
tindrà fi.
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Online
o presencial?

JOSEP MUR TALENS – MESTRE D’INFORMÀTICA

Han passat dues falles des que la pandèmia provocada pel COVID-19 i, encara que la perspectiva millore amb el 
pas dels mesos, encara falta molt camí per recórrer. La pèrdua evitable de vides humanes, els costos econòmics, 
la incertesa generalitzada, l’impacte a la salut mental, la dramàtica situació dels ERTOS, les persones que han 
perdut les seues ocupacions i negocis i que han incrementat considerablement les llistes d’aturats, són totes 
conseqüències els abastos últims de les quals encara desconeixem. Però el pitjor per al nostre futur és la bretxa 
que pot produir-se en la formació acadèmica dels nostres xiquets i joves i que revela la sempiterna importància de 
produir bones bases joves per al futur.

Tot està canviant a un ritme molt accelerat. La pandèmia ha provocat que els nostres hàbits de vida hagen de 
reinventar-se per complet. Alguna cosa que, per descomptat, també ha afectat l’educació. És ací on entra la cita 
d’Albert Einstein: «Tem el dia en què la tecnologia sobrepasse la nostra humanitat» que porta mesos convivint 
amb la pandèmia generada per la Covid-19, juntament amb una altra pandèmia que és la sobredosi de pantalles 
que amenaça als nostres xiquets i adolescents. En un món abstret per les quarantenes, el digital s’ha fet cada 
vegada més present. I en aquest cas, el dia predit per Einstein ja és ací. És innegable que el món de l’educació en 
línia ha aconseguit el seu màxim apogeu en els últims anys, amb un últim gran repunt a causa de la pandèmia del 
coronavirus. En un panorama en el qual el virtual va adquirint cada vegada major importància, la pregunta que 
tocaria fer-se en aquest moment és: formació en línia o presencial; si aquest fenomen serà temporal o passatger o 
si, per contra, serà sempitern i perdurarà eternament. 

La RAE defineix sempitern com: «Que durarà sempre; que, havent tingut principi, no tindrà fi». I és que, si bé la 
formació presencial és innata en l’ésser humà i l’acompanya des del principi dels temps, la formació en línia sí 
que té un inici delimitat i ben marcat: el de l’aparició d’Internet com l’eina que ho fa possible. Caldria analitzar 
els pros i els contres d’aquesta formació: supressió de barreres i absoluta flexibilitat espacial per a qualsevol 
mena de formació en el món, llibertat d’horari per part de l’usuari en el seu procés d’aprenentatge, coneixement 
més pràctic, eficient i directe; renovació i actualització constant de continguts, perdurabilitat en el temps per a 
futures consultes o intercanvi d’experiències multiculturals. 

«Tem el dia en què la tecnologia 
sobrepasse la nostra humanitat»
Albert Einstein



El tema del teletreball no està deixant indiferent a ningú: o ho estimes o ho odies. És cert que, a principis de la 
pandèmia, quan la pandèmia va començar a expandir-se, tothom creia que treballar telemàticament no donaria 
resultat i les empreses perdrien tota la seua eficiència. Però la veritat és que ha ocorregut una cosa diferent. Molts 
treballadors han comprés les noves possibilitats que els ofereix aquesta tècnica, i el més segur és que, després de 
la crisi, el teletreball romanga amb nosaltres amb molta més intensitat que abans. 

En el costat oposat trobem la presencialitat, és veritat que, durant tota la història de la humanitat, l’única formació 
que ha existit i predominat és la presencial. El tu a tu entre formador i alumne sempre ha suposat un vincle molt 
profund. Encara que cada tipus de formació ha anat variant geogràficament i temporalment, la veritat és que 
sempre s’ha tendit cap al mateix objectiu: que l’alumne es fie del professor en el camí cap al coneixement.

El presencial té molts avantatges: major proximitat en el tracte entre professor i alumne, formacions més 
adaptades al receptor, major capacitat d’interacció, predomini de la comunicació no verbal d’una manera 
recíproca, major fiançament i sentiment de pertinença per part de l’alumne, absència de distorsions tècniques en 
el canal de comunicació. Al cap i a la fi, per alguna cosa és la formació que ha regnat durant tots aquests segles. 
Té molts beneficis de pes. És més, pel bé del coneixement humà, l’aprenentatge presencial no ha de desaparéixer 
mai. 

En contra de la presencialitat, no hi ha dubte cap que la digitalització és un procés que està afectant els nostres 
costums diaris. La nova Generació Like d’adolescents, xiquets i xiquetes, ha nascut envoltada de pantalles, amb 
la tecnologia formant part de la seua vida i recorren diàriament a aquest entreteniment perquè s’ha universalitzat 
el nostre contacte. Tenen altres costums, una manera diferent de veure el món, estan molt en contacte amb les 
aplicacions mòbils, amb les xarxes socials. Els seus codis de conducta són diferents. Per això és molt convenient 
parlar de bons hàbits i de convivència digital, perquè estarem en contacte amb les pantalles molt de temps i 
cal evitar que apareguen símptomes com són el retraïment, el poder mantindre l’atenció quan estan fora de la 
pantalla o de les possibles amenaces que existeixen per a ells després d’aqueixes pantalles com el cyberbuylling, 
trolling, grooming o sexting. També està el tema de les apostes en línia i una possible addicció. 

SEMPITERN



Crec que encara és prompte per a saber si el teletreball i l’educació en línia, especialment la dirigida a etapes 
universitàries i formació professional, ha vingut per a quedar-se o, per contra, quan el món torne a la normalitat 
pre-pandèmica, l’auge de la formació en línia tornarà al seu lloc secundari, per darrere de l’educació presencial i 
quins efectes tindrà en generacions futures i la seua socialització amb l’entorn.
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Adj. De 
molt curta 
duració, 
passatger.
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La fragilitat
de la memòria

ANA MARÍA SÁNCHEZ GARCÍA – METGESSA INTERINA

Fa més d’un any molts de vosaltres vau rebre un missatge de WhatsApp d’una convocatòria espontània que 
convidava a apuntar-se al balcó a les 22.00 hores i aplaudir. Aqueixa convocatòria va nàixer de la necessitat 
d’agrair als sanitaris que començaven a enfrontar-se a una cosa desconeguda, a un virus nou que omplia hospitals 
i que començava a segar la vida de molts dels nostres majors. Un gest que molts sanitaris com jo, i també altres 
funcionaris que treballen en situacions de risc o primera necessitat agraíem de cor, a més que s’aplaudia també 
per mantindre aquell vincle veïnal i donar-se ànims.

Però el temps passa i la memòria és fràgil. Malgrat els dos mesos llargs de confinament estricte, de paralització 
de l’economia, de somnis, de vides trencades, va passar el temps i deixàrem arrere els aplaudiments, l’agraïment i 
aquell ànim de voler sumar tots en la mateixa direcció. Llavors van aparéixer les urgents mesures de desescalada, 
l’eixida dels xiquets al carrer, la realització d’activitats esportives, la visita a familiars, l’obertura de l’hostaleria 
i moltes altres més que van anar aplicant-se al llarg d’aquest temps. I de sobte sembla que ens hem oblidat de 
l’enemic com i de que alguna vegada vam creure que aquest virus el paràvem entre tots. Que els morts ja no 
pesaven sobre l’esquena. I llavors cadascun decideix fer la guerra pel seu compte. Contra el govern, contra 
l’oposició, pels negacionistes, per la llibertat d’expressió, pel feminisme, contra qui no pensa igual o pel simple fet 
que puc fer el que m’isca de l’aparell reproductor. Ho sent, però no, no i no. No ens deixàrem la pell per a això. 

Totes les notícies continuen parlant del mateix. Una vegada i una altra. Xifres, contagis, ingressos, morts, PCR, 
vacunes, mascaretes i noves ones. Com si aqueixos números foren només això i no històries personals darrere 
d’ells. Però avant, continuem sent així d’hipòcrites, egocèntrics; oblidem que, encara que vosaltres sí que ho 
cregueu, el virus no entén de fronteres. Al cap i a la fi, en l’espècie humana la solidaritat sempre és epidèrmica. 
Les emocions són efímeres. Fa un temps es va fer una campanya en televisió en favor d’uns xiquets abandonats. 
Va haver-hi una allau de cridades que no es van poder atendre totes aquell dia, i les que es van atendre l’endemà, 
ja no va haver-hi donacions. Havien passat 24 hores i la gent de seguida es va oblidar, ja no estava sota la pressió 
emocional del moment.

«De la conducta de cadascun 
depén el destí de tots»
Alejandro Magno 



Ara, als centres de salut i els corredors dels hospitals ja ningú recorda els aplaudiments de les huit de la vesprada. 
Aquells homenatges durant la primera ona als sanitaris, que es deixaven la pell per a aplanar la corba dels 
contagis, van ser tan improvisats com efímers. Va ser tot mentida. És de veres que hi haurà gent que aplaudiria 
de cor, però també hem passat de ser herois a vilans. Al març de 2020 érem els millors i ara som unes vagues. I 
no és cert, som els mateixos i continuem treballant igual i fins i tot més, però cada vegada estem més cansats i 
cansades. La gent no s’adona que si va al centre de salut o l’hospital perquè no li agafen el telèfon i està buit, no 
és perquè no estiguen treballant, és perquè els metges tenen ara mateix entre 70 o 80 consultes telefòniques, que 
per cert són més llargues que les presencials o simplement prioritzen els malats de Covid perquè amb sols unes 
hores pots perdre’ls.

Sóc una imbècil. Sí, ho sóc. Vaig creure que amb aquesta devastadora pandèmia la humanitat canviaria. Durant el 
confinament vaig convéncer a amics, familiars i coneguts de que escrigueren relats reconfortants i de superació 
per a ajudar anímicament als que vivien aquells moments durs en la soledat d’un hospital, i destacar, per una altra 
banda, els valors morals i solidaris que creia percebre en la societat d’aquell moment. Però em vaig equivocar, ens 
equivocàrem… i amb això vaig mentir als meus pacients, als que van sobreviure, perquè molts no ho van fer, i això 
ha segut un dels colps personals més durs de quants he rebut. 

Em vaig decebre —igual que moltes de les meues companyes— davant el comportament d’una part, 
desgraciadament important, de la societat davant la pandèmia, el desencantament, la por i, sobretot la ràbia, 
que quan sorgeix està del tot justificada. Ens la juguem, en primera línia, ens aïllem i arrisquem les nostres vides 
i la de les persones als qui més volem. I, després d’efímers i, segons sembla, hipòcrites aplaudiments per part de 
molts, aquest ha segut el nostre pagament. Ens agrade o no dir-ho o que ens ho diguen, som una societat incívica 
i a més pretenem tapar-ho amb hipocresia. Hauria segut molt millor no haver de patir una crisi com l’actual per 
a adonar-nos que ho som. No podem enviar vídeos de coses boniques, ni compartir en xarxes socials iniciatives 
solidàries, o haver eixit a aplaudir a les nostres finestres, si després en el nostre comportament diari actuem 
com uns vividors, sota el dogma de l’estultícia i de la mentida, de personalismes, d’egos i sense altruisme social i 
solidaritat, perquè ens fan ostatges d’aquesta pandèmia.

Escriure unes dures i no gaire optimistes declaracions sobre la pandèmia del coronavirus, no és fútil, però açò 
és un llibret de falla i en aquesta crítica que espere que consumisca el foc, cal deixar molt clar i assenyalar que 
realment el perill del virus som les persones. Estàvem avisats, però com de costum, resem, aplaudim i valorem 
quan la desesperació i la por ens envaeixen, i al poc temps ens oblidem i no aprenem res. 

En aquells dies foscos, aquells minuts d’aplaudiments van ser molt més que un acte simbòlic, van ser el 
compromís d’una societat per a trobar junts una solució, però com resa aquest títol, la memòria és fràgil, i 
segurament esborrarà aquests successos fins a deixar només un esborrall en ella. Alguns mantindran una horrible 
petjada per la mort d’un familiar, o de varis; uns altres patiran les seqüeles de la infecció… però molts ho deixaran 
caure en sac trencat, igual que tristament, aquestes paraules cauran en l’oblit.

SEMPITERN



El que ahir era normal
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Tornarem
amb més força

ESTHER SERRANO PALERO – INFERMERA A L’HOSPITAL DE LA RIBERA

10 de març de 2020. 9:00 hores. 

Eixida de nit, a tan sols mitja guàrdia de la llibertat, de les tan anhelades falles; el divendres 13 de març a les 15:00 
hores començaria el que seria la millor setmana de l’any, o això és el que pensava en aquells moments. 

10 de març de 2020. 20:00 hores aproximadament.

Comence a llegir en Facebook que tal vegada anul·len les falles, que estan reunits amb el president de la 
Generalitat.  No pot ser, no és real el que estic llegint, si ací no tenim cap cas de Covid, l’hospital està com 
sempre, no hi ha res que faça sospitar que s’haja d’anul·lar la nostra festa. Les falles a València estan mig 
muntades, portem deu mascletades, a Sueca hem fet un munt d’actes ja, i no ha passat res. 

Finalment ix el president i ocorre el que no volia que ocorregués, el desenllaç que mai haguera esperat 
«l’aplaçament de les falles 2020»; unes falles que mai arribarien. Em quede en xoc, em va envair una tristesa que 
tardaria en desaparèixer, però això encara no ho sabia.

13 de març de 2020. 9:00 hores. 

Comencem una guàrdia que ja oferia que no anava a ser com les de sempre. L’ambient, sense saber ben bé 
perquè, era diferent. Es respirava una mescla de tensió, incertesa, desconfiança. Sabíem que el que venia no era 
gens bo, però no imaginàvem el que en les pròximes hores anàvem a viure.

Com del no-res, comencen a aparèixer els primers casos sospitosos de Covid, sospitosos perquè venien de 
Madrid o Itàlia i tenien febra o tos; símptomes i destinacions que fins a eixe moment no havien significat res per 
a nosaltres; però que a partir d’ara marcarien un punt d’inflexió en la nostra professió; per cert sóc infermera 
d’urgències. Ens agafaria per sorpresa, desprevinguts, indefensos; i el que és pitjor, hauríem de lliurar una batalla 
contra un enemic invisible, que ningú coneixia, que havíem sentit parlar d’oïdes, perquè la Xina queda massa 
lluny, i això a nosaltres no ens podia passar. Eixa batalla l’hauríem de lliurar a cegues i desproveïts d’armes. Però 
això tampoc ho sabíem encara.  

«L’experiència no és el que et 
succeeix. 
És el que fas amb el que et 
succeeix»
Aldous Huxley



14 de març de 2020.

És l’inici de la fi, la fi dels besos, la fi de les abraçades, la fi de la normalitat, la fi del que era la nostra felicitat, 
però això ho descobriríem amb el pas del temps. Es decreta l’estat d’alarma. Dues paraules que no havíem sentit 
mai, però que es convertirien en habituals a la nostra vida diària. La nostra vida es paralitza, tot canvia. Els 
xiquets deixen d’anar a escola, molts pares deixen d’anar als llocs de treball, els carrers es queden en silenci, un 
silenci que sols trencarien uns aplaudiments a les 20:00 h de cada vesprada durant dos mesos. Dos mesos on els 
sanitaris, entre molts d’altres professionals, ens convertiríem en herois. Un reconeixement enverinat, que molts ja 
ho imaginaven, jo ho descobriria amb el temps.

L’alegria dels balcons contrastava amb la por als corredors de l’hospital. Les pantalles del mòbil es convertirien 
en aliades de molts sanitaris, davant dels seus éssers volguts, on sols elles podien disfressar el que vertaderament 
estàvem sentint, por, molta por. Por pels malalts, por pels que ens esperaven a casa, por pels companys que 
estaven emmalaltint; però aquesta por no podia apoderar-se de nosaltres, ni tampoc ningú podia saber que 
estàvem atemorits, perquè havíem de cuidar de vosaltres, havíem de cuidar dels nostres. No podíem permetre 
que ella, la por,  també fora més forta que tots, com estava aconseguint-ho el maleït virus. Vam haver d’actuar 
moltes vegades amb estoïcisme, per tal que ningú s’assabentara que estàvem desfets per dins.

Ara, tirant la vista enrere, pense si no va ser un error no fer veure a la gent el que realment estàvem vivint. Va 
ser bonic veure com molts estaven vivint esta pandèmia, com la quarantena fou molt més suportable per a tots 
aquells que feien una festa cada vesprada a les 20:00 h als seus balcons, va ser bonic veure com la gent era capaç 
de riure malgrat el que estava succeint, però esta alegria ens portà, o millor dit, va portar a molts a  oblidar que el 
virus continuava campant al seu aire. I arribà l’estiu, i amb ell les ganes de socialitzar, les ganes de viure, però amb 
ell arribà també una nova onada que fou pitjor que la primera, però que no tindria res a veure amb la tercera, però 
això encara hauríem de descobrir-ho amb l’arribada de l’hivern.

I l’hivern també va arribar i amb ell la tercera onada, un onada que ens engoliria de ple, perquè aquesta sí que 

SEMPITERN
Resistiré
VERSIÓ VALENCIÀ



va ser dura, i novament ens agafaria sense estar preparats, i en aquesta ja no hi havien aplaudiments ni paraules 
d’agraïment, estos es van convertir amb males cares, insults i fins i tot agressions físiques. I aquesta tercera 
onada, a banda d’acabar amb les poques forces que ens quedaven, també va acabar amb la il·lusió de viure unes 
noves falles. Esta vegada va ser més dur que l’anterior acceptar que novament ens quedàvem sense gaudir de la 
nostra festa, que més que una festa és un sentiment. Però jo com a infermera, sabia que ens havíem de sacrificar 
novament, i que, com deien molts, tornaríem, i tornaríem amb més força que mai.

Aquest virus amb cada onada s’ha emportat un tros del que vam ser algun dia i ja no tornarem a ser. 
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m. 
Espenta, 
valor, 
esforç.
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#salvemlaindumentària

VICENT FUSTER BALDOVÍ – EMPRESARI I AMANT DE LES FALLES

En aquests dies incerts que ens està tocant viure sembla que si no parles de la crisi del coronavirus no eres ningú, 
o que si tractes el tema amb una certa distància eres agressiu o insensible, res més lluny de la realitat. El que sí és 
cert és que rebem diàriament una autèntica allau d’informes de consultores, bancs centrals, universitats, instituts 
d’investigació, fundacions, associacions i grups polítics donant tots la seua visió dels fets, de l’impacte econòmic 
i de les conseqüències que aquesta tremenda situació està tenint en les nostres vides i de la qual tindrà, més enllà 
del drama humà amb la irreparable pèrdua de vides, en l’ocupació, en la destrucció de teixit empresarial, en els 
usos i costums socials.

La crisi sanitària del coronavirus ha fet mos en el pla econòmic, i els experts alerten que el pitjor encara està per 
arribar, perquè 2023 serà l’any clau per a una gran recessió econòmica que assotarà Espanya.

Tothom tracta de predir el futur i les prediccions no són gens falagueres. I no hi ha res pitjor que les prediccions 
que es compleixen a si mateixes, per això no hem de contribuir en la mesura de les nostres possibilitats, per 
xicotetes que aquestes ens semblen, al compliment dels mals auguris. Cadascú, al seu nivell i des del seu treball, 
ha de contribuir per a minimitzar l’impacte d’aquesta insòlita situació amb esperit constructiu i positivitat. Lluitant 
per mantindre la nostra activitat o pivotant quan la tossuda realitat ens impedisca continuar el camí que ens 
havíem traçat.

És ingenu pensar que tot tornarà a ser igual després de la pandèmia, hi ha coses que canviaran, alguns 
usos socials, algunes maneres de treballar. A tots els que el seu negoci permet el treball a distància, la 
videoconferència ha arribat per a quedar-se, no sembla lògic que quan la pandèmia passe, que passarà, canviem 
al model anterior. Però hi ha altres negocis, molts d’ells artesans que tenen molt difícil, o quasi impossible, el 
poder reinventar-se o adaptar-se a aquest gran canvi i fer front a la crisi econòmica generada per la pandèmia.

En concret parle d’un sector en què porte mesos reflexionant sobre la labor que té en el nostre patrimoni de la 
humanitat i que les escasses ajudes estatals no són suficients per a afrontar la crisi del coronavirus on els està 
resultant molt difícil mantindre actiu els seus negocis. Fa més d’un any de la declaració de l’estat d’alarma. Un 
març de 2020 que va suposar un canvi d’època però també la cancel·lació precipitada de la festa valenciana més 
reconeguda: les Falles. Una situació que s’ha anat allargant a base d’alts i baixos fins a arribar a març de 2021, 
amb unes perspectives que no són molt millors ni per als fallers ni per als negocis que es dediquen a proveir-
los. Les festes han tornat a ser esborrades del calendari per culpa de la covid-19, i ja van dos anys sense que 
els monuments, la pólvora o la música puguen eixir al carrer per a donar aqueix baló d’oxigen que el sector tan 
desesperadament necessita.



 Sí, parle del sector de la indumentària valenciana, aqueix que tant ens il·lusiona quan les coses ens van bé i que 
oblidem quan no tenim la festa davant dels nostres nassos. Hui en dia, després de la cancel·lació per segona 
vegada de les Falles, la indumentària valenciana viu un panorama desolador: ha deixat de facturar més de 50 
milions, però continua assumint pagaments, malgrat portar més d’un any i mig sense treballar amb pèrdues en 
facturació que oscil·len entre el 91% i el 98%.

Des del Gremi d’Artistes Sastres i Mestres Modistes i l’Associació de Comerços d’Indumentària valenciana, ja van 
advertir fa mesos que ja havien tancat més de 30 empreses i botigues i els que queden «resisteixen» com poden 
amb estalvis, préstecs, pòlisses de crèdit i ajudes de la família. La indumentària Valenciana, un dels pocs sectors 
de la Comunitat Valenciana, o fins i tot l’únic, que a penes ha tingut algun ingrés durant un any i mig,  apel·la a 
la il·lusió dels fallers, falleres i clients per a què acudisquen a les seues botigues i negocis per a salvar-los i poder 
revertir les seues despeses. Perquè siguem clars, les poques ajudes són només un pegat momentani que a penes 
arriba a cobrir com a molt un parell de mesos.

Dins d’aqueixos quatre pilars que són el Patrimoni Cultural de la Humanitat de les Falles, el sector de la 
indumentària és un sector més complicat que el pirotècnic o el d’artistes fallers, reconeixent que aquests també 
estan passant-ho molt malament, pel fet que la indumentària depén del factor humà, a més de que és un sector 
que no es pot reinventar i no deuríem, perquè perdríem l’essència i el segell de distinció que avala que les Falles 
siguen Patrimoni de la Humanitat

És per això que no ens dediquem a predir, treballem a ajudar i canviar les coses i desafiem el «statu quo». Aqueix 
#Salvemlaindumentària i #Tornarem que durant mesos va envair els nostres telèfons d’aquells que estimem 
la festa fallera no sols és un eslògan per a compartir i posar un m’agrada en les Xarxes Socials. És una clara 
intenció de valentía i intrepidesa, perquè el #Salvemlaindumentària és tornar a la teua botiga, al teu o la teua 
indumentarista i comprar o encarregar un teixit, vestit o complement nou dins de les teues possibilitats.

A més de tornar a la teua botiga o indumentarista, que és el millor que podria passar-li a la indumentària 
valenciana, també hi és que les poblacions falleres posen una data per a la celebració de les Falles en el segon 
semestre d’enguany. És clar que estaríem parlant d’unes Falles de pandèmia, amb actes diferents al que estem 
acostumats, però almenys, amb això, tornaria la il·lusió perquè el sector es vaja movent. I sí, com a faller, ho 
dic molt clar, és de ser molt egoista i poc empàtic aquells partidaris que prioritzen la festa —de casal, alcohol i 
música— i que prefereixen que no hi haja cap celebració fallera durant aquest 2021 si no ha de ser com abans. 
Que prefereixen optar per continuar guardant el monument per al 2022 en un magatzem i que si la quota li costa 
2€ en lloc de 3€ millor per a les seues butxaques.

El que està segur és que d’aquesta crisi fallera s’ix entre tots junts i que el sector de la indumentària ho estem 
passant malament, i m’incloc perquè estime i visc aquesta festa, però no podem quedar-nos en els plors. Hem de 
demostrar entre tots la nostra valentia de ser intrèpids perquè els fallers i falleres tornen a il·lusionar-se abans que 
la seua botiga de barri, indumentària, modista o artesà, haja tancat definitivament la persiana per sempre.
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Adj. Que no 
l’intimida res. 
Que és 
inalterable, 
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Un sentiment
impertèrrit

JOSEP OSCA LÓPEZ – HISTORIADOR DE L’ART

Aquella capsa de llautó vella, probablement d’alguna fàbrica de galetes ja extinta, em va cridar l’atenció entre tots 
els àlbums de fotografies. Havíem d’aprofitar tot el temps que teníem ara i, entre la mare i jo, intentar posar ordre 
a les fotografies que guardàvem a la prestatgeria del menjador. Mentre la mare agafava un àlbum a l’atzar, jo vaig 
decidir obrir aquella vella capsa de color antracita. La mare va fer una exclamació i jo vaig dotorejar, curiós, quin 
àlbum havia agafat: el bateig del meu germà. Els avis, els oncles, els meus pares i el bebé amb la bolcada plorant 
als braços dels meus pares, el meu germà. Un somriure a les seues cares dibuixat i la vestimenta dels huitanta 
evidenciant l’època. Una imatge idíl·lica, malgrat faltar encara en ella els meus cosins, la meua germana i jo.

Vaig deixar a la mare divagant sobre el seu vestit, de la moda i l’estilisme d’aquella època ja llunyana i de quant 
plorava el meu germà aquell dia. Vaig obrir la capsa i, aquesta, en forma de resposta, va fer un soroll de buit: 
buscava oxigen després de tant de temps tancada. Dintre, oh sorpresa!, més fotografies. Hi havia de molts tipus, 
mides i anys. Però, no eren simples instantànies. Eren records, anècdotes, històries. Esdeveniments que queden 
gravats en la memòria, en part, gràcies a les fotografies. 

Desempolsar aquestes segurament em descobriria algunes històries desconegudes i em presentaria a homes 
i dones que, per la meua curta edat, no he pogut conéixer. Entre les cares i els somriures d’algunes d’aquelles 
instantànies, la primera que em va cridar l’atenció era una estampa familiar: els pares amb els fills vestits 
de falleres i fallers. Miraven a l’objectiu, somrients. Feliços. Vaig mirar el revers de la fotografia buscant una 
data: 1977. No especificava el dia i el mes, però per la vestimenta sòbria i elegant de la iaia, seria el dia de la 
Presentació. El iaio, vestit amb l’uniforme de faller —l’espantós vestit de panderola— i amb la faixa de color i 
l’escut de la comissió al centre. El meu oncle, vestit igual que el iaio, però amb la faixa d’un color diferent, ja que 
el càrrec determinava quin color calia portar. Ma mare i les meues ties, vestides amb el vestit de fallera, conegut 
també com de fanal o del segle XIX. Això si, amb pintes que semblen antenes parabòliques, la llargària de la falda 
fins al genoll –per tant, unes manteletes reduïdes a la seua mínima expressió– i l’absència de cinta en l’escot del 
cosset.

La següent instantània ja era més moderna, concretament de 1994. El meu germà i la meua germana, agafats 
de la mà, en el Monument al Mestre Serrano. La banda, diferent, denota que aquell any era especial: eren 
els representants infantils. Es nota el canvi en la moda fallera, els vestits ja comencen a prendre la forma que 
coneguem actualment, a excepció del «de panderola», que encara romandrà fins als primers anys del segle XXI. 

Fotos, fotos i més fotos. Cares somrients, alegres, gaudint de la festa, de la companyia, de la família, del cau, 
de vestir-se de falleres i fallers. Dels anys setanta, huitanta, noranta, dos mil... Cares conegudes i totalment 
anònimes. Li pregunte a la mare qui és aquest tan ben vestit, qui és eixa dona, o qui es disfressa amb el pare. 



“Este és fulano, xe sí, que viu en el carrer d’ací darrere, que els fills tenen la teua edat, segur que saps qui és”, 
respon la mare. En realitat, i malgrat l’explicació detallada amb pèls i senyals de la mare, no puc reconéixer qui és 
aquell o aquella anònima que acompanya a algun dels meus familiars. 

De sobte, entre tanta cara desconeguda, em crida l’atenció una de tantes. És una polaroid: les mítiques 
instantànies d’una mida reduïda que presenten una espècie de vora blanca que emmarca el moment. La figura 
central, la Fallera Major. Però no qualsevol, sinó que era la meua mare. L’arquitectura visible delata la ubicació: el 
Barrio Indio. Per tant, la Falla Xúquer. Els homes, darrere de la Fallera Major, vestits amb l’uniforme negre. La mare 
s’adona de quina foto és, i comença a rememorar aquell març del 1979. «Alberola era el president en aquells anys 
i sempre, com veus a la foto, estava al meu costat. L’any anterior havia sigut Regina de la Flor i ja em tocava. A 
més el iaio tenia molt de comboi de veure a una de les seues filles en el centre de la comissió que ell havia ajudat 
a fundar» va relatar la mare, amb els ulls il·luminats en rememorar aquells dies festius. De segur que la mare mai 
esperaria viure un març sense l’olor a la pólvora, sense el so dels coets i de les xarangues, sense traure vestits 
fallers, sense veure a les falleres i fallers gaudir a les cercaviles.

I, sobretot, sense veure obert el casal de la barriada. Cada matí, en alçar les persianes i obrir les finestres, el cau 
ens saludava silenciosament. Perquè ara, aquell cau que tantes jornades de festa i comboi havia albergat, romania 
buit i hermètic davant de la situació que vivíem. S’havia convertit en una espècie de capsa de llautó plena de 
vivències, esdeveniments, converses i rialles que espera a ser oberta de nou. S’aixecava desafiant la soledat 
dels carrers, esperant que algun dels seus membres traguera el cap per allí. Impertèrrit, esperava que el malson 
acabara. Impertèrrit, com el sentiment de milers de falleres i fallers que veieren desaparéixer la festa fallera a 
escassos dies de la seua celebració. Sentiment que s’ha transmés de generació en generació, impertèrrit, durant 
dècades i dècades. Sentiment i tradició que s’ha arrelat en grans i xicotetes ciutats, per llaços familiars o amistat, 
o simplement pel comboi i les ganes de conéixer més sobre les Falles. Un sentiment que ha estat impertèrrit 
durant tot aquest temps en els fallers i les falleres. Un sentiment impertèrrit que ens fa treballar de valent per 
ajustar-nos a aquesta situació. Un col·lectiu, el faller, que s’ha mantingut impertèrrit amb la seua festa per 
excel·lència i que espera gaudir-la de nou quan la situació sanitària ho permeta. Tornarem.

SEMPITERN



Sobreviuré
GLORIA GAYNOR

SO
BRE
VIU
RE



SO
BRE
VIU
RE





Una història no té 
començament ni fi: 
arbitràriament 
un tria el moment 
de l’experiència des 
del qual mira cap 
endarrere o cap 
avant.

GRAHAM GREENE
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Pròleg
La PANDÈMIA s’ha emportat massa vides, una TRAGÈDIA humana inimaginable on la 
meitat dels morts a Europa han estat en residències, però també ens recorda per a què 
servix la VIDA: l’alegria més simple, la d’estar amb els altres tan prop com per a tocar i que 
et toquen. Com si hi haguera una lupa sobre nosaltres, el virus ha revelat la nostra major 
feblesa, però també la nostra fortalesa més preuada: la necessitat d’estar junts.

En tota tragèdia hi ha protagonistes oblidats: així és la KENOPSIA trista i abandonada dels 
enterraments de les víctimes. Protagonistes de l’OBLIT que són enterrats en SOLEDAT o 
amb un grapat de familiars que ni tan sols es poden abraçar. És per això que no he deixat 
de pensar en les víctimes. Què els haurà passat pel cap en aqueixos dies? 
Han MORT en la soledat del llit d’un hospital sense rebre un COMIAT de familiars ni amics. 
Les mesures de protecció han impedit les visites a malalts i sols en comptats hospitals, 
quan va acabar la primera onada, pogueren fer-ho a través del cristall. ¿S’imaginen que 
han de triar quins familiars poden anar a enterrar a un ser estimat? Jo no vaig haver 
d’imaginar-ho, almenys vaig poder fer-ho, però també va haver-hi moltes víctimes que 
van ser enterrades soles, sense familiars que no van poder viatjar, per estar confinades o 
estar ingressades a l’hospital… Perquè això és exactament el que ha succeït al nostre país. 
Tanmateix, sembla que per a molta gent això fóra una cosa INDEFECTIBLE, com si fóra llei 
de vida que haguera de succeir i que no anava amb ells. I el pitjor d’aquesta tragedia, saps 
què serà? que a molts la pandèmia no els ensenyarà res. Una de les desgràcies d’aquesta 
pandèmia és que manca de dimensió tràgica, a part de la dels abnegats metges i infermers 
robant hores al somni i exposant-se al contagi. L’apatia enfront de la pandèmia ha fet que 
la gent es relaxara en el compliment de les normes i que aparegueren més onades de 
malaltia i mort. Però per a molts no hi haurà cap relat de grandesa o d’heroisme que puga 
ser consolador per a contar als seus néts. Què els diran? «Va ser terrible, vaig haver de 
quedar-me tot el dia a casa, anar a totes parts amb màscara. I no vaig poder eixir de festa!» 
Al que et respondrà el netet: «Buah, i ja està!» I és que al final resistírem, sí, però a quin 
preu?  



f. 
Esdeveniment 
funest i 
desgraciat de 
la vida real.
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Expedient no classificat 
basat en un fet real

EMILI CHAQUÉS JIMÉNEZ – L´ÚLTIM TOC TEATRE LONDRES

Vull saber on està la meua filla, no la trobe enlloc! Sabeu on està? Per què la gent fuig de mi? Què els he fet jo? 
Realment meresc aquest menyspreu? Estic farta d’eixe vigilant de seguretat que cada nit em molesta... Us han 
repudiat com a mi? Teniu fills vosaltres? Heu perdut de vista alguna vegada les vostres criatures i eixos segons 
han estat eterns? Doncs sabreu de què us parle... Açò és horrible... Diuen que és ací... I no la hi veig... Ella em 
necessita... Els bebés necessiten les mares... Necessite el meu bebé... Per favor, si algú sap on està la meua filla 
que m’ho diga. És menudeta i fa olor de roses... 

Sé que tinc setze anys, que no tinc edat per a ser mare, ho sé... Però jo no volia, us ho promet que jo no volia... Ho 
jure per la meua filla que és el que més vull... Creieu-me... La meua família? Allò que jo tenia per família, diguem-
ne, els meus pares i els meus germans, eren el que ara es diu «una família desestructurada». Es diu així, no? Anava 
a l’escola, després a l’institut, i de veritat que m’agradava, era un alliberament eixir de casa... Però no hi havia 
manera d’estudiar, ni de res, no et podies concentrar... Tampoc em volien comprar material i l’havia de furtar... I 
quan em pillaven... Era l’enemiga de tothom... A més, agafí polls i ningú volia seure ni ajuntar-se amb mi... Què hi 
podia fer? 

Treballar? No podia... Tampoc em llogaven... També la mare estava com estava i els meus germans no feien 
res... Després vingueren els primers nuvis i... les drogues... M’ajudaven... Els nuvis mai, sempre igual... Anaven al 
que anaven... Però les drogues... M’ajudaven a evadir-me, a oblidar-me de la meua fastigosa realitat... A passar 
un dia més... Us heu drogat alguna vegada? Enganxar-te és fàcil; deixar-t’ho, no tant, i és car, molt car. Però hi 
hagué un temps que era o això o el suïcidi... Però amb setze anys, m’ho havia de fer tot jo sola, i jo estava perquè 
m’educaren, perquè em cuidaren... 

Si em maltractaven? Crec que em vaig acostumar a sentir-me insignificant... Crec que no li importava a ningú. Jo 
tenia la culpa de tot... Ma mare estava malalta, obesitat mòrbida, no es menejava i calia llavar-la, fer-li el sopar... 

Conselleria de Benestar Social de València. 
20 de maig de 2006 a les 19:21h
Sessió amb la senyora M.
Nombre de persones presents: tres. 
Transcripció íntegra de la gravació on s’ometen les 
preguntes dels dos policies.
Les imatges visuals de la sessió es troben a l’USB adjunt. 



Era horrible, jo l’estimava però no podia més. Desitjava que es morira... Sóc horrible, ho sé... Els meus germans 
alternaven la presó amb breus estades a casa, i quan venien era per furtar la tele, el microones... pagar deutes o 
costejar-se la dosi. Enganxa molt la dosi, et fa sentir bé... Relaxa... Les ajudes socials? Jo no en sabia res... Jo el 
que feia era sobreviure... Però, sí que hi vingué una dona de l’ajuntament... La mare signà no-sé-què i, aleshores, a 
principi de mes ens ingressaven diners...

Mon pare? Era un desgraciat, un impresentable, un malparit... El dia que volgué posar-me la mà al damunt els 
meus germans eren a casa... La mare plorava i cridava sense poder alçar-se i ell se’n reia... Això sí que era un 
monstre... Ell sí que feia por... Jo no faig por! Ell sí... Ja el tenia a sobre i estava a punt de perdre la consciència, 
era impossible defendre’m... Em volia despullar... Un dels dos li posà el canó de la pistola al clatell i l’amenaçà que 
si tornava a aparéixer per ací, li buidaria el carregador entre cella i cella... 

Denunciar? Tenia tantes obligacions, maldecaps i deutes que no volia posar-me en altre fangar... Tenia problemes 
amb la justícia... No podia acudir a la Guàrdia Civil... Dies abans vaig haver de furtar al supermercat i sé que les 
càmeres m’havien gravat... Era exposar-me... Ser menor m’estalviava problemes majors... També passà allò a 
l’institut... Els meus germans m’incitaren a furtar... El professor se’l deixà a la sala de guàrdia, tocà el timbre, i jo 
me’l posí a la motxilla... Em digueren que en trauríem bastants diners... Això em solucionaria moltes paperetes... 
No vaig caure que era l’única que estava amb ell en eixa hora i que era fàcil trobar la culpable... Però li’l vaig 
tornar...

Sé que m’heu cridat i voleu saber-ne més... Però... Heu vist la meua filla? Està bé? Si li ha passat alguna cosa, 
dieu-m’ho... Necessite saber d’ella... És menudeta i fa olor de roses... Llavors vingué l’home ric... Era major que 
jo, prou més gran, m’atreviria a dir que cinquanta anys... Deia que era ric, que anava sobrat de pasta i que em 
podia ajudar... Jo estava desesperada... Alguna vegada us heu gitat amb fam? O us heu despertat i no teníeu res 
per a desdejunar-vos? A final de mes era impossible fer tres menjades al dia... i jo tenia setze anys... I la dosi... 
la necessitava... Era l’únic al·licient per a seguir, per a motivar-me... Em relaxava, reia, em veia amb forces de 
tot, «la reina d’aquest món miserable» i després d’eixa pujada dormia tant que, l’endemà, amb un menjar al dia 
aguantava... Estava tot controlat i mesurat... Dosi a final de mes, quan més em feia falta, quan més buida estava la 
nevera... 

L’home ric? Sí, deia que em coneixia, que era ric... Ja ho havia dit, cert? Que em podia pagar... Vaig deixar d’anar 
a l’institut... Tampoc em volia ningú allà, era una empestada... Perquè a mi no em volia ningú... Però la meua filla sí 
que em vol... És molt bonica, menudeta i fa olor de roses... Per favor, dieu-me on està, dieu-me si està bé... Ella em 
necessita i jo a ella...
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L’home ric? Em volia pagar si jo li deixava fer... Que ell em cuidaria i em donaria el que em meresc... Que ell 
només volia companyia i que tenia diners, molts diners... Jo estava en xoc... Sabia què significava això i en què 
em convertiria si li deia que sí... Però mirava a l’interior de ma casa i tot era una podridura monumental... Podria 
passar de «sobreviure» a «viure»... El vaig mirar, i sí, era lleig, fumava... Tenia les dents grogues i corcades, els ulls 
entelats, verds... unes celles poblades, bigot canós i sempre portava una barba rasposa de dies... Es pentinava els 
cabells cap enrere, mostrava unes entrades pronunciades... L’ungla del dit menovell dret era llarga, negra, bruta... 
Era fastigós... Però no ho era menys que els nuvis que vaig tindre... Aquells eren més joves però no millors... Eren 
tots igual d’indesitjables...

Volia cridar, eixir corrents, «on estan els prínceps blaus quan els necessites?» Simplement no existien... La meua 
realitat era un abocador... «Els diners per davant» li vaig insistir i em donà un sobre on hi havia molts bitllets... 
Això era més del que mai havia vist en la meua vida... Això em podria traure del fem... «Què hi faig?» «Sí o no?» 
«Vida o mort?» «Canvi o mort?» Vaig acceptar. Era supervivència. No em mireu així, jo no volia. Jo volia una altra 
vida, no allò... I les coses canviaren... Menjava cada dia de tres a cinc vegades i em podia pagar una dosi a la 
setmana... Tot era millor. Tenia aquell sacrifici, però tot era millor. 

La mare? Morí. Tinguí pena, però em durà poc. Em va fer un favor. Sóc horrible per pensar així, veritat? Però no 
una mala persona. Perquè jo tinc una filla i sé que m’estima. És menudeta i fa olor de roses... L’heu vista? Ajudeu-
me que estic desesperada...

Deixà de baixar-me la regla, pensava que era per les drogues. Però no, estava embarassada. Li ho vaig dir a 
l’home ric... Que si tenia nom? Mai me’l volgué dir, deia que millor així. Li vaig dir que no tenia la regla, que això 
volia dir que esperava un fill, estava molt segura... I que era d’ell perquè jo només ho feia amb ell. Em pegà una 
bufetada, i després una altra encara més forta que em deixà sense reacció i atordida, des d’eixe dia no sent bé 
d’una orella. Després m’agafà dels cabells i m’amenaçà que si deia que el fill era seu no viuria per a contar-ho, que 
jo era una cria i ell un home casat, un home amb una reputació, no com jo que era una morta de fam. Es va traure 
una navalla i em marcà. Sí, em marcà, com a una vaca, com a un animal, ací a la cuixa... Després es va traure la 
cartera i em deixà diners, molts... «Gràcies» li vaig dir. Ja no l’he tornat a vore...

Volia morir-me. Jo no valia res, la meua vida no valia res. Si em moria ningú es recordaria de mi. Vaig voler buscar 
una dosi forta però aquell imbècil no me la volgué vendre. «Ahir ja te’n feres dues, no vull marrons.» I ell què en 
sabia? A què venia eixa preocupació paternal? Estava roja de fúria, si haguera tingut una pistola, l’haguera mort, 
i també al ric, i també al pare, i també als lladres dels meus germans, i als indesitjables de l’institut... Un rere 
l’altre... Sense mirament... I la culpa tota d’ells, tota! No meua! M’escolteu? Tota d’ells! Si els matava era perquè 
m’havien podrit la vida! 

I tornant a casa, vaig sentir un bebé plorar. En un banc hi havia una dona jove, guapa, neta... Es va traure el pit i 
amantava la seua criatura. M’aturí a mirar-los, discretament, no volia espantar-los... La mare, li feia besos al cap i 
cantava, i el bebé tragava amb un soroll tendre. No podia deixar de mirar-los. Jo podia tindre això? Podria ser eixa 
dona algun dia? 

Eixa imatge em va salvar. Sí, el meu bebé i jo. Ningú més. Començaria de zero. Buscaria treball de veritat 
i li donaria tot el que no havia tingut jo. Prou de queixar-se, prou de mala vida, prou de tot el que m’estava 
consumint, prou, prou i prou! El meu bebé i jo, el meu món i jo.
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De tant en tant suava i el cos em tremolava amb violència. Però no volia prendre la dosi. Volia menjar bé i 
que el bebé nasquera sa. Em negava a què la meua criatura es contaminara de la dosi. Quan tenia tremolors i 
ganes d’anar a buscar drogues agafava un ganivet i em feia punxades a la cuixa. Em calmava eixe dolor. La sang 
regalimava fins al genoll, però l’ànsia de col·locar-me desapareixia. Si tenia molt de tic nerviós i les tremolors 
eren més intenses passava a l’altra cuixa, i si això no era suficient, als braços... Després la coïssor de l’alcohol 
desinfectant m’acabava d’aquietar. No podia temptar-me la dosi. No podia decebre al meu bebé. 

L’home ric? No hi tornà. Tampoc el volia vore. Tampoc el necessitava. Jo només necessite la meua filla... L’heu 
vista? És menudeta i fa olor de roses... Trobí faena en una casa, per a netejar. Sense contracte però em pagaven. 
«Ja vindrà una cosa millor» em deia constantment. Em donaven els diners el mateix dia de treballar però no anava 
sempre. Algunes vegades cinc dies a la setmana; altres, tres... Però sempre tenia faena i jo sabia netejar... Ho feia 
bé, m’hi esmerçava... Pensava que era ma casa... I que un dia el meu bebé i jo viuríem en un lloc igual... 

Trobí una altra casa, ara anava a dos llocs, i, més endavant, una tercera... Tenia sort, el meu bebé em donava 
sort. Quatre mesos més tard guanyava a la setmana més del que em donava l’home ric. Ho guardava en una 
caixa metàl·lica i cada nit ho contava i somreia perquè era mèrit meu. Treballava i podia gastar i podia estalviar... 
Estalviar per a la meua criatureta...

Somniava en què el meu bebé estudiaria, seria una persona de profit i, sobretot, seria feliç. Encara no havia 
nascut i m’havia donat en quatre mesos més alegries que la meua biografia de setze anys. Pensava en quina cara 
tindria, quin nom li posaria i que quan poguera compraria una pistola per a protegir-lo. Ningú li faria mal, ningú. 
L’amor d’una mare és així. Teniu fills vosaltres? Jo no trobe la meua filla... Per favor, ajudeu-me a trobar-la... Diuen 
que està ací... És menudeta i fa olor de roses...

Hi hagué un moment que ja no podia treballar, però no tenia contracte, no me’n volien fer. I no podia decebre al 
bebé... Vaig seguir treballant. Em costava pujar i baixar escales, estendre la roba, desplaçar-me amb el metro... 
Em fatigava... Tot em feia mal... Però el meu bebé necessitava que sa mare treballara... I prompte li donaria mamar 
en un banc, i li faria besets al cap, li cantaria... 
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Un dia em vaig desmaiar i em portaren a l’hospital... Millor dit, em deixaren a la porta... Una altra vegada que 
ningú volia saber de mi... Però m’era igual, volia estar bé i que la meua criatura també ho estiguera... Plorava 
demanant ajuda... Em trobava fatal, tot em feia mal, quin dolor... Els metges em posaren en una cadira de rodes 
i em feien preguntes... Jo suava, cridava del patiment, com si m’estigueren partint en dos, i tenia les cames 
xopades... «Ajudeu el meu bebé, ajudeu-lo».

Després vaig despertar. Tenia al meu costat un bressol i dins un bebé vestit de rosa. Vingué una infermera i 
m’ajuda a donar-li mamar. «És una xiqueta» em digué. La vaig tindre al meu pit, li doní besets al cap, i li cantí, 
no sé ben bé què, però li cantí... I feia olor de roses fresques, de primavera... No volia desapegar-me d’ella... No 
podia deixar de mirar-la, era la meua filla, el meu bebé... I, llavors, vingué aquella dona...

Quina dona? Em posà un goter i em digué que ara dormiria... No era infermera perquè no duia ni bata, ni còfia... 
Tampoc metgessa... Deia que venia a ajudar, a ajudar la meua filla perquè estiguera millor. Però tenia molta son, 
i em vaig quedar dormida. Quan em despertà la infermera li preguntí per la meua filla, pel meu bebé d’olor a 
roses... «Quina filla?» em respongué. «La meua. Ha de mamar. Quan fa que no mama?» li insistia. «Perdone, vosté 
no té cap filla. Ho sent.» Però no, això no era possible. Em vaig mirar els pits, els tenia unflats i en estrènyer-me 
el mugró m’eixia llet. «He donat a llum! On és la meua filla?!» cridava. I la infermera i un metge parlaven d’un 
embaràs psicològic. I això era mentida. Jo estava embarassada, havia parit una xiqueta i feia unes hores que 
l’havia alletada. 

Estava trencada i la fúria m’envaïa. Vaig tractar d’alçar-me però aquell metge horrible de cabells blancs i grisos 
em punxà perquè m’adormira. En despertar-me ja no era on estava abans. Era altra sala. «On sóc? On és la 
meua filla?» preguntava una vegada i una altra. Jo no estava boja, l’havia tinguda al meu braç, l’havia tinguda 
enganxada al meu pit, li havia cantat, havia gaudit de la seua olor de roses... «La teua filla ha mort i punt». Em 
quedí glaçada. No sabia reaccionar. Però no, no era possible. «Abans em dieu que no tinc filla i ara que ha mort?!» 
Vaig dir que avisaria la policia i se’n rigueren. «Deixeu-me! On és la meua xiqueta?!» cridí fins a l’extenuació. Em 
tornaren a sedar. No podia alçar-me, estava dèbil i desfeta. 

No sé quants dies vaig estar en aquell hospital però cada vegada que reclamava vore la meua filla m’injectaven un 
tranquil·litzant al braç. Després em traslladaren a la planta de psiquiatria... Jo no estava boja, jo havia parit el meu 
bebé, el meu bebé d’olor de roses... 

Deixí de menjar, no tenia fam. «Trastorn de la ingesta», «síndrome d’abstinència», «atacs d’ira», «demència», 
«depressió»... Deien uns metges davant de mi com si jo no hi fóra present. «Han vist la meua filla? Un bebé d’olor 
de roses?» els preguntava i em donaven un got de plàstic amb aigua i unes pastilles. Cada dia era el mateix... Però 
jo no estava boja, jo no estic boja... 

Quan podia m’escapava i caminava per l’hospital. Només feia que preguntar si algú l’havia vista... Però la gent 
s’espantava quan em veia amb el meu vestit rosa... Creia que així la meua filla em podria reconéixer... 

Buscava entre els bressols dels nounats... Els olorava el cabet, però no era ningun d’ells... Si menejava un dels 
llençols que els abrigaven, les infermeres no paraven de cridar... Jo no feia mal a ningú, jo només buscava el meu 
bebé d’olor de roses. Vosaltres què em mireu tant, dieu-me si l’heu vista, per favor...

Ja no podia escapar-me. Cada dia em donaven més pastilles i em costava més caminar... Ja no podia parlar i em 
tenien en una cadira de rodes al costat d’una finestra... Fins i tot, em dutxaven... No tenia forces, ni veu... Una nit 
em quedí dormida molt profundament, no recordava un somni tan plàcid. 
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L’endemà em vaig despertar i podia caminar i podia parlar i tenia força i tenia energia... però tothom m’ignorava, i 
encara ho fan... 

Ja no es preocupaven per mi... S’havien acabat les pastilles i al meu llit dormia altra persona. Altra vegada 
repudiada... Els escridassava i feien com que no em coneixien... No es dignaven a respondre’m... Però no vaig 
voler rendir-me, sé que trobaria el meu bebé d’olor de roses...

Ara ho faig de nit, quan tothom dorm... Si ningú m’ajuda, ho hauré de fer jo sola, com sempre, com abans, com 
ara... Però eixe guàrdia vigilant sempre està molestant... Si tinguera una pistola... Li he de donar una lliçó... Li 
deixe els ordinadors encesos, li engegue la fotocopiadora, li òbric i li tanque les portes amb força... Així s’espanta 
i em deixa en pau... Però, ací ja no hi ha bebés, són despatxos, ordinadors, fotocopiadores i arxius... On són els 
bebés?, on és el meu bebé d’olor de roses...?

De vegades cante, vestida de rosa, perquè sé que així sabrà qui sóc... I li dic que li besaré el cabet i l’alletaré... 
Per què ja no hi ha bebés ací? Si la veieu, aviseu-me, jo seguiré buscant... Ja no em fa falta dormir, sempre tinc 
energia... Jo seguiré buscant i passejant-me i buscant a dalt i a baix, amb el meu vestit rosa perquè em conega i 
cantant perquè se n’alegre... I quan trobe la meua filla sabré que és ella perquè farà olor de roses...

Hora: 19:53h: La senyora M. es desmaia i decidim aturar la gravació. Després de la sessió amb la mèdium 
portàrem les imatges i l’informe al comissari Dalmau perquè valorara la nostra investigació.

—La nit del 23 al 24 de maig de 2006, per voluntat pròpia, l’inspector J. i jo, com a subinspectora, férem 
ronda en l’esmentada conselleria. Podem donar fe que encara hui se succeeixen fenòmens dels anomenats «no 
classificables».

—Mai haguera pensat que recorreria a aquests mètodes per tal de resoldre un cas. Què saben del vigilant de 
seguretat?

—No ha volgut col·laborar prestant declaració. Certament, un informe de la seua psiquiatra ho recomana... 
Quedà prou tocat... A les imatges de vídeo s’hi veu aquella dona i la policia científica ens ha confirmat que no 
estan trucades...

—Tenen alguna cosa més a afegir? 

—Senyor, en aquell hospital, el que és ara la Conselleria de Benestar Social, hi hagué casos de bebés robats. I 
sobre la pacient... Hem trobat el seu historial. Entrà embarassada i donà a llum. El metge que l’atengué, involucrat 
en sis robatoris més, firmà l’acta de defunció del nounat. La pacient morí un any després internada a la planta de 
psiquiatria preguntant fins a l’últim sospir per...

—La seua filla d’olor de roses...

El comissari agraí la nostra tasca i ens comunicà que informaria oportunament a Presidència sobre el cas «De la 
dama de rosa». 

El cas es va arxivar però els vigilants de seguretat de la Conselleria de Benestar Social continuen demanant la 
baixa per «ansietat laboral» i costa trobar personal per a fer el torn nocturn.
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Adj. Que ha 
d’ocórrer 
o no pot 
deixar de 
succeir.

INDEFECTIBLE





TR
A

G
ÈD

IA

Indefectiblement

CARLA SÁNCHEZ FERRER – TÈCNICA SUPERIOR EN GERIATRIA

Tots els escriptors amants del llibret de falla tenen alguna paraula que guarden gelosament en la biblioteca de la 
seua cultura i que desitgen emprar alguna vegada en la seua vida, conscients que el seu ús està molt limitat. La 
meua és indefectible i, per fi, he tingut l’oportunitat de poder escriure sobre ella en aquesta Història Interminable 
que ens ha portat aquesta maleïda pandèmia inesperada. Però és clar, que amb una sola vegada que la utilitze, ja 
l’hauré utilitzada de manera indefectible.

Començant per la seua definició, indefectible és una paraula bastant forta, que té un significat potent, que 
elimina qualsevol possibilitat que alguna cosa no es produïsca. Indefectiblement vol dir, en aquesta ocasió, que 
aquesta pandèmia provocada pel Covid-19 no s’haguera pogut evitar i que els contagis, de major o menor manera, 
anaven a produir-se d’igual forma. Un altre tema seria parlar de si s’ha actuat de millor o pitjor manera per a 
mitigar-la, sobretot en les residències, però crec que aqueix article dependria, de potser, alguna altra paraula que 
no és la que correspon en aquest moment. I dic moment, perquè crec que ara no és el moment d’analitzar culpes 
perquè encara hui seguim davant el major repte sanitari al qual s’ha enfrontat la població mundial en la gran 
batalla de tots els temps.

Les respostes a aquesta emergència sanitària desencadenada per la Covid-19 és clar que han evidenciat i 
amplificat encara més les persistents desigualtats estructurals a les quals s’enfronten les societats. Per tant, era 
indefectible que aquesta pandèmia no sols portara una crisi sanitària sinó també una crisi econòmica, social i 
política.

El pic de la pandèmia de contagis i morts a Espanya va arribar de manera indefectible, i tant de bo aqueix pic 
haja segut superat fa molt temps i no visquem una altra ona desencadenada, és per això que per a evitar-lo és 
indefectible apel·lar a la responsabilitat social de cadascun encara que semble un comunicat oficial o sone a prec.

Un altre dels temes que no em va sorprendre i que vull analitzar, és l’impacte de gènere que té la Covid-19 —
resulta que ara també s’escriu en femení malgrat ser un virus— és absolutament curiós. Diversos han sigut els 
articles i dades que han analitzat aquest fenomen i és molt interessant com es posa de manifest qui està sostenint 

«Algun dia en qualsevol part, en qualsevol 
lloc, indefectiblement et trobaràs a tu 
mateix, i aquesta, només aquesta, pot ser 
la més feliç o la més amarga de les teues 
hores.»
Pablo Neruda



aquesta crisi. Les professionals de primera línia en situació d’urgència com a sanitàries, personal de neteja, 
serveis socials, venda d’alimentació, de residències de persones majors, serveis postals, educadores, etc., són en 
gran majoria dones. Mentre que bombers, cossos de seguretat i transportistes, homes. En conjunt, prop d’un 70% 
de les ocupacions de primera línia les ocupen dones i un 30%, homes.

Si afegim també les dones que cuiden infants i altres persones dependents en situacions de màxima complexitat, 
entre moltes altres. La feminització d’aquestes ocupacions durant la COVID-19 ens recorda que indefectiblement 
de nou som les dones les garants de les cures de les persones. 

Aquesta idea que són majoria les dones professionals de primera línia no deixa de rondar-me durant la vivència de 
la pandèmia mundial que ha retornat la paraula compromís, resiliència o superació de tots aqueixos professionals 
de primera línia, especialment per a aquelles dones que han hagut de superar moltes adversitats d’haver de 
compaginar la salut de la seua família i la dels seus pacients.

No obstant això, també és indefectible que no tot en la pandèmia ha sigut exemple de superació o optimisme 
amb final feliç. Són molts els pacients, amics, coneguts i familiars que han emmalaltit o mort i això ens retorna 
a una realitat que ens ompli de tristesa. Superada la incertesa dels primers mesos, hem d’encarar el present i el 
futur amb el profund compromís que això ho hem de parar entre tots, els que prenen les decisions i els que hem 
d’acceptar-les per millor o pitjor que ens semblen, ja que indefectiblement el nostre comportament ens porta a 
l’altre. No podem vore imatges com les de la primera nit sense l’Estat d’Alarma i sorgir al carrer com si estiguérem 
bojos per a reunir-nos de botellot  sense ninguna mena seguretat o distància social.

L’experiència d’aquests mesos i l’arribada de les vacunes ens obliga a ser optimistes en aquesta Història 
Interminable, una història de reptes i una història de superació. I encara que a la foto amb colorit que rubricarà 
el final d’aquesta època probablement falten alguns dels nostres, mai oblidarem que ells van formar part de les 
nostres vides i és per tant que aquesta història Indefectible va per ells.
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Em costa tant oblidar-te
MECANO
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m. Atmosfera 
inquietant que deixa 
un lloc habitualment 
ple de gent però que 
ara es troba tranquil 
o abandonat.

KENÒPSIA
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Quan tornem a ocupar
els nostres espais

ANDRÉS LAPUEBLA FERRI – PROFESSOR D’ENGINYERIA INDUSTRIAL A LA UPV

El pols de la vida em va sorprendre, cafè en mà, durant un descans de classe a la universitat. Era una nit de finals 
de novembre en un curs ignot. Amb la llunyania dels exàmens, els estudiants abarrotaven les taules i els bancs 
de l’Àgora, seduïts per la nit primerenca i fresca. L’escena la il·luminaven les lluernes de la biblioteca – el cor de 
l’anima mater – els aparadors de les cafeteries i les prematures decoracions de Nadal de les tendes. Assaborint 
més la situació que el cafè, vaig caminar entre la gent, saludant a uns i a altres, contagiant-me de les rialles 
juvenils i escodrinyant converses, anècdotes i els plans de futur. Dos companys passejaven tranquils, comentant 
absorts el darrer rumb de la seua ciència, gaudint sense adonar-se’n de la mateixa atmosfera que ens havia atret a 
tots els allí presents. Fou una sensació de plenitud intensa, quasi màgica, encara que efímera. Un regal inesperat 
dels que la vida és cada vegada més parca.

Tractant d’experimentar la mateixa sensació, he repetit una i altra vegada les mateixes condicions – cafè en mà, 
descans de classe, vesprada de finals de novembre... – però amb un resultat que, sense deixar de ser satisfactori, 
no era del tot el desitjat, com quan tornes a escoltar un disc de música de la teua joventut amb la pretensió 
d’emocionar-te tant com aleshores. Així i tot, encara sent la necessitat de retrobar-me amb aquella sensació. Fins 
al curs actual.

De nou a novembre, desprès d’haver-me fet amb un cafè, em vaig apropar una vegada més a l’Àgora com 
un peregrí en una romeria. Però no m’havia parat a considerar les restriccions de mobilitat, el tancament de 
l’hostaleria, les persones malaltes o confinades a casa per sospitoses de ser-ho, la por que ho dominava tot o 
la incertesa davant les pròximes dades d’incidència acumulada. Els estralls de la pandèmia i l’adveniment de la 
docència online havien buidat la universitat. Esglaiat, en un ambient quasi fantasmal, vaig veure les taules de les 
cafeteries arrimades a les parets, les cadires apilades, la biblioteca tancada i un cartell de llums led on es llegia, 
quasi burlanera, la frase: COVID-19. Ara depèn de tu – encara no sé si feia referència a la malaltia o a la persona 
lectora –. I una nova sensació. Aquesta indescriptible. Despagament? Neguit? Melancolia? O potser alguna cosa 
més transcendent?

La resposta la vaig trobar al Dictionary of Obscure Sorrows (Diccionari dels Laments Ocults), una compilació de 
neologismes de reminiscències gòtiques, proposats per a definir emocions que no tenen un terme propi. El que 
sentia s’anomena kenòpsia.

«Què es un fantasma? Una cosa morta que pareix 
per moments encara viva; un sentiment suspès 
en el temps, com una fotografia borrosa.»
Federico Luppi en El Espinazo del Diablo 
Guillermo del Toro, 2001



La misteriosa, abandonada atmosfera d’un lloc normalment bulliciós, però que ara resta abandonat i tranquil. Una 
imatge emocional romanent que fa que el lloc no estiga buit, sinó hiperbuit, omplert de presències en negatiu tan 
conspícuament absents que brillen com lletres de neó.

La clau resideix en el terme hiperbuit, que en la definició fa referència a un lloc que està més que buit. Com 
pot ser açò possible? Segons els postulats de la física quàntica, es tractaria d’un lloc en el que es donen 
simultàniament els estats de ple i buit. Així doncs, un hiperlloc qualsevol que ha sobreviscut al temps i als seus 
ocupants està buit de presències pretèrites, encara que ple d’absències presents. I què són les absències, o 
presències en negatiu? És difícil d’explicar, però més que creure, sent que es tracta del ressò de les vides que una 
vegada ocuparen eixos llocs, amb els seus avatars i sentiments d’alegria, tristor, amor u odi.  

On van les sensacions que tenim en un instant i un lloc determinat? ¿Potser es perden, com les llàgrimes en la 
pluja d’un Nexus-6, o potser romanen suspeses en una hiperrealitat atemporal, com una forma d’energia que 
ressona per a qui la vulga percebre? Aquesta última seria la raó del inqüestionable poder de seducció de les cases 
abandonades, els monuments antics, els camps de batalla o les ruïnes, que són com escenaris d’una obra de 
teatre ininterrompuda. O del per què els llocs on fórem feliços són un irresistible pol d’atracció que ens fa tornar 
una i altra vegada. És en aquests llocs on els records en els que ens recreem són la forma de manifestar-se de les 
vivències passades, siguen pròpies o bé alienes. És com dir que les sensacions que tenim en aquests llocs venen 
de fora enlloc de vindre de dins. Com les de certa nit memorable de novembre que, ara per ara, encara tracte de 
recuperar.  

En el temps actual, seguim esperant el dia en què tornem a ocupar els nostres espais comuns amb la normalitat 
que coneixíem. En ells, estem desitjant recuperar l’espurna vital, compartir vivències i sensacions que, vulguem o 
no, seran el llegat per als que ocupen aquests espais desprès de nosaltres. En el meu cas, fins que eixe dia arribe 
al campus, seguiré passejant, atent, cafè en mà. Com la noia que ballava amb els espectres de la gent que un dia 
va estimar perquè no volia anar-se’n del lloc on va ser feliç.

TRAGÈDIA



Un cant a la vida
VANESA MARTÍN
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f.Med. Malaltia 
epidèmica que 
s’estén a molts 
països o que ataca 
a quasi tots els 
individus d’una 
localitat o regió.
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L’últim adéu a
través d’un cristall

SANDRA JIMÉNEZ PÉREZ – INFERMERA AL MEDWAY MARITIME HOSPITAL DE LONDRES

Fa dies que a l’interior de l’hospital hi ha tranquil·litat, només l’exterior on l’ambient és més fred roman atrafegat 
per les vacunacions que es realitzen diàriament en un intent d’immunitzar el més prompte possible a la població. 
El centre funciona amb la normalitat possible, encara que a penes es pot parlar de situacions normals amb tot el 
que hem viscut i patit. Gràcies a Déu, no hi ha cap persona ingressada en UCI amb símptomes, i això, en aquesta 
situació, la veritat és que reconforta, encara que siga difícil, perquè serà molt difícil d’oblidar tot el que hem viscut 
i experimentat el personal sanitari en aquesta pandèmia, tota la càrrega física i psíquica a la qual dia a dia ens 
hem enfrontat. La gent haurà vist des del televisor de la seua casa als malalts als hospitals col·lapsats, però des 
de dins, es viu de manera diferent, jo he sentit por. Per primera vegada en els meus huit anys d’experiència laboral 
he sentit por, por de contagiar a la meua parella, por al desproveïment, por al desconegut, a no poder atendre un 
pacient d’UCI tal com es mereix. Però la por més amarga que m’ha tocat viure en aquests dies a primera línia de 
batalla no ha sigut la pròpia mort, saps què és el més dramàtic? Veure als pacients morir sols, escoltar-los mentre 
et preguen que els digues adeu als seus fills i néts. La idea que un dels meus pacients no puga dir adeu em dol i 
em dóna més por que la mort mateixa i aqueixa escena, per desgràcia, s’ha repetit massa vegades.

D’un dia per a un altre comencem a fer torns de 12 hores, un dia de 8.00 a 20.00 i l’endemà de 20.00 a 8.00, 
amb professionals sanitaris de totes les edats i especialitats, junts bolcats en una mateixa missió. Així va ser 
com em vaig trobar ficada en una UCI, sense haver girat mai per aqueix servei, en el meu cas havia passat de la 
infermeria quirúrgica a estar coberta amb uns EPI que són tot menys còmodes i amb una por en el cos que havia 
de mantindre a ratlla. Vaig decidir autoaïllar-me amb una companya casada i amb fills. Van ser dos mesos sense 
abraçar ni tocar a la parella i ella sense poder fer-ho a la seua filla i el seu marit; veient-los patir sense acostar-
se. La primera setmana no dormíem, estàvem aterrides. La segona aconseguírem dormir alguna cosa, ja només 
estàvem espantades. A la quarta, dormíem de ple esgotament.

Mai oblidaré al meu primer pacient en UCI, un home de 81 anys. Em van passar el seu historial perquè m’anara 
preparant mentre era traslladat d’Urgències a UCI. Vaig començar a vestir-me amb el EPI el més ràpid que vaig 
poder, quan anava de camí a l’UCI només em quedava posar-me les ulleres, llavors va aparéixer una infermera 

«La idea de no poder dir adéu
em dol més que la mort 
mateixa.»
Lorenzo Musotto



del punt de control més pròxim i em va parar. Em vaig girar i em va dir: El teu pacient ha mort. Ni tan sols l’havia 
arribat a veure. I ja havia acabat. Vaig mirar al cristall que separava el corredor de la sala on estava el pacient i 
em va semblar terrible morir només. En aqueix moment se’m va vindre tot el pes de la pandèmia damunt, el dolor 
de tantes vides que s’anaven a perdre i la incertesa de com quedaran aqueixos familiars. Abans que poguera 
reaccionar, sense poder recuperar-me de l’ocorregut vaig escoltar “nou ingrés” i en aquell moment no sabia que 
aqueixa mateixa sensació l’experimentaria una vegada després d’una altra en les setmanes que vindrien. 

Va haver-hi un moment en què vaig pensar que el que fins llavors eren les nostres vides només havia sigut un 
somni. Torne a ser infermera quirúrgica, encara que ja res és el mateix, mai tornarà a ser-ho. Me n’anava un dia i 
al següent ja no estaven alguns pacients, havien mort. Era igual el que férem, sentíem que els nostres esforços a 
penes produïen resultats, ens frustrava no poder fer més, no entendre per què estava passant això. Els veies allí, 
darrere del cristall, incomunicats, abocats a una mort en soledat, se’ns trencava el cor de veure com els familiars 
no es podien acomiadar del seu ser estimat. 

Cridar a familiars i dir que no podien visitar als seus sers estimats sabent que molt possiblement no sobreviurien. 
Aqueixa és de les pitjors notícies que he hagut de comunicar com a infermera. 

No obstant això, amb el pas dels mesos i amb el coneixement que es va anar adquirint de la patologia, habilitàrem 
un espai perquè els familiars, a través del cristall, passaren uns últims minuts amb el seu ser estimat amb totes 
les mesures de seguretat necessàries. És ací quan he viscut la segona pitjor notícia que he hagut de comunicar 
en aqueixos dies. Haver de cridar a diversos fills per informar que la seua mare o el seu pare moriria en menys 
de 24 hores i que per l’elevat risc de contagi no podíem permetre que la visitaren tots. Havien de triar qui de tots 
d’ells podia anar a l’hospital per a acomiadar-se. El silenci quan em cridaven a cau d’orella des de l’altre costat del 
telèfon tampoc l’oblidaré.

TRAGÈDIA



Durant aquesta tràgica pandèmia hi han hagut milers de pacients que han mort sols en un ambient fred, envoltats 
de màquines, sense companyia i sense poder-se acomiadar dels seus éssers volguts. Algú, amb sort, haurà pogut 
estar amb una sanitària enfundada en una vestimenta protectora que li sostindria la mà amb la seua enguantada. 
Les UCIs o els respiradors no són els únics recursos per a atendre les persones malaltes, que, a part de les 
necessitats respiratòries, en tenen unes altres en el terreny afectiu i emocional. També ha sigut molt dur quan mor 
un pacient i veus a eixa família que ha tingut que elegir qui de tota la família és l’encarregat de despedir-se del seu 
pare amb màscares cridant des de la porta: Papà, et volem!. I tu t’acostes i, encara que estiga sedat, li dius que 
han vingut a acomiadar-se. A vegades fa algun gest. Després venen els plors dels familiars i jo plore amb ells.

Morir no sempre és fàcil i menys en els nostres temps, afrontar en qualsevol circumstància la mort d’un familiar 
és sempre un procés complicat. Quan es mor fora de casa i en una instal·lació hospitalària enmig de màquines, 
tubs, i sota mesures d’aïllament perquè es té una malaltia altament contagiosa, resulta encara més dolorós i més 
a gratcient que en aqueixos últims moments on la calor, el suport i l’adéu de les seues famílies els reconforta en el 
final de les seues vides. 

Tantes ferides costaran de tancar, més encara si al dolor per la mort no participada d’aquesta maleïda pandèmia 
i que per desgràcia vindran amb moltes més morts. Però cap xifra que veiem diàriament en les notícies conta 
una història. Les estadístiques no saben res de la desesperació d’un home o una dona al qual li queden hores de 
vida, no conceben el desemparament dels familiars que no han pogut acomiadar-se d’un ser estimat, ni vetlar o 
enterrar com s’ho mereixien. Per als qui aquesta pandèmia és només un temps avorrit sense poder eixir de festa, 
sense poder reunir-te amb els amics, anar a fer-se la cerveseta, amb restriccions d’horaris, etcètera, les xifres de 
morts no l’ajudaran a comprendre la vertadera magnitud d’aquesta tragèdia. En temps de desgràcia, la nostra 
tendència natural és a no voler veure el terrible i en el fons potser oblidem que tots estem perdent alguna cosa en 
aquesta pandèmia.

 No vull que em diguen heroi. Vull que em vegen simplement com una persona més que va intentar contribuir, 
donant el millor de si. Crec que és el millor que es pot dir d’algú, que va donar el millor de si, com tantes altres 
persones que han contribuït aquests mesos a crear un món més pròxim, més social i més humà.

MORTEl cristall
MOM LAFERTE
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MORT



f. Manca voluntària 
o involuntària de 
companyia.
f. Pesar i melancolia 
que se senten per 
l’absència, mort 
o pèrdua d’algú o 
d’alguna cosa.

SOLEDAT





TR
A

G
ÈD

IA

Cent anys
de soledat

Moltes són les persones que han descobert durant la crisi del coronavirus la pesta de l’oblit que va castigar a 
Macondo, el poble protagonista de Gabriel García Márquez en la seua novel·la clàssica Cent anys de soledat. En 
l’obra, la pesta va arribar al poble quan una xiqueta malalta es va mudar a casa d’uns parents ocasionant que dies 
després, el seu mal contagiara a la família i després infectara a tota la població. Va començar llavors una dura 
quarantena que va transformar l’estat d’emergència en una cosa natural i on el poble només es va curar quan un 
visitant anomenat Melquíades va portar un remei contra la malaltia. Aquest és, en resum, la història de la pesta 
de l’insomni que va emmalaltir als habitants de Macondo, i la història dels quals és també un relat present de les 
nostres vides.

En aquests temps, quan sembla que vivim en un Macondo global, molts lectors van acudir a Cent anys de 
soledat com si fóra una guia per a comprendre el món en el qual vivim i sobretot en el qual viurem després de la 
pandèmia. El confinament ha segut per a moltes persones una quarantena emocional. Un doble tancament que a 
molts ens ha llançat a la mateixa soledat que afligia als habitants de Macondo. 

A l’igual que el poble fictici de la novel·la, la nostra soledat va vindre a principis de març quan les il·lusions 
per viure unes Falles 2020 plenes i amb tota la conseqüència d’actes, activitats i festejos van quedar esvaïdes 
brutalment, sense possibilitat de recuperar-les a conseqüència d’una pesta inesperada que va arribar arrasant 
convertint-les en silenci i soledat.

En aqueixos primers dies ja llunyans de desesperança, en la Plaça de l’Ajuntament del Cap i Casal, centre de l’art 
efímer per excel·lència es podia contemplar aqueixa soledat en el bust d’una dona que no podia expressar-se 
per tindre la seua boca tapada i també per ser el símbol d’una guerra perduda. Una dona que rebia el nom de «La 
Meditadora», perquè la meditació es caracteritza normalment per tindre un estat de concentració sobre la realitat 
del moment present, i aqueix moment present es traduiria amb el temps en xifres dolorosíssimes. Costava no 
quedar inutilitzat per aquella escultura imponent de la plaça que transmetia una sensació de tranquil·litat i pau 
amb carrers deserts i hospitals col·lapsats. És per això que «La Meditadora» va preferir mantindre els seus ulls 
tancats; preferia no veure el que significava aquell buit de soledat que tenia davant. Només li va faltar plorar, com 
ho han fet moltes famílies que han perdut a sers estimats. Llàgrimes que si van caure pel seu rostre camuflant-se 

«El secret d’una bona vellesa no 
és una altra cosaque un pacte 
honrat amb la soledat»
Gabriel García Márquez

MARIA FERRÚS ROSELL – MESTRA D’HISTÒRIA



amb la pluja que la banyava, aquella nit inoblidablement trista en la qual veia com part del seu cos prenia foc a 
poca distància com a símbol d’una ciutat perduda que de segur s’alçaria com ha fet tantes vegades.

Perquè si alguna cosa ha marcat tràgicament aquesta epidèmia és la mort en soledat, una mort no acompanyada 
pels sers estimats igual que la mort incinerada de “La Meditadora”. Molts dels ancians que han mort en la 
pandèmia i en condicions de falta d’humanitat flagrants, ho van fer precisament en residències geriàtriques sense 
poder acomiadar-se dels seus familiars. Hem retrocedit en humanitat fins a deixar als nostres pares o avis tirats en 
aqueixes cunetes i mai ens podrem acostumar a això.

Recorde que quan va començar el confinament, els pares d’un amic que viuen a un poblet de Terol es van 
contagiar en la residència. La mare va morir als pocs dies mentre que el pare va demanar al seu fill que anara a 
recollir-lo per a estar amb els seus a casa. A l’igual que la mare, el pare moriria als pocs dies, però mai oblidaré el 
que el meu amic em va dir: «És millor morir-se de Covid que de tristesa». I en aquell moment el vaig comprendre i 
em vaig dir a mi mateixa que històries com aqueixa no les volíem tornar a viure.

És per això que, igual que la «La Meditadora» i els habitants de Macondo, necessitem banyar-nos amb la pluja un 
dia de primavera. Necessitem poder abraçar de nou, cridar de nou, plorar als que se’n van anar com es mereixen. 
Necessitem tornar a obrir els ulls, despertar. Necessitem que els semàfors es posen en verd per a poder creuar 
o per a poder seguir la carretera que porta a la nostra vida d’abans. Necessitem apurar les hores i el dia amb les 
persones que volem, enviant un últim missatge de la nit amb la cara il·luminada pel mòbil esperant la resposta 
que faça que puguem dormir tranquils, si això és possible.

Necessitem compartir un llibre, una pel·lícula o una cançó en aqueixes nits de toc de queda en les que se’ns 
presenta una ciutat diferent a la que estem, en la qual la soledat de la nit s’amaga en cada casa en un refugi 
particular amb les seues preocupacions, els seus problemes i la seua manera de resistir. I és a la nit quan 
aprofitem per a respirar i intentar que durant uns minuts res semble el que sembla quan tornen a nosaltres les 
imatges i les dades del dia, on ens preguntem com és possible arribar on hem arribat, on la por viatja lliure en la 
foscor amb l’esperança de veure’ns a l’endemà perquè la nit és el preludi d’un dia nou, d’un dia que esperem que 
no siga pitjor que l’anterior.

Perquè la primera cura és l’esperança i ni en els moments més fatals de la pesta, els habitants de Macondo es 
van quedar sols. Es reunien. Es contaven històries. Es feien companyia. Ajudaven a la seua comunitat. mentre 
esperaven que Melquíades descobrira un remei contra la malaltia.

D’ací ve la lliçó metafòrica de la pesta de l’insomni que ens conta García Márquez de com va poder aconseguir 
explicar-nos des de la soledat que va viure mentre escrivia la seua novel·la. L’escriptor es va aïllar del món mentre 
escrivia Cent anys de soledat i va aprendre que la solidaritat entre les persones és la vertadera cura per a aqueixa 
altra pandèmia que infecta a milions i que aïlla en el seu llit de mort a les víctimes del coronavirus: la pandèmia de 
la soledat.

I a casa, mentres em prepare per a ficar-me al llit sota la meua manta protectora, pense una dada irrefutable 
i bona a favor de la nit i és que les nits són el final d’un altre dia i per tant un dia menys perquè tot açò acabe 
encara que la soledat de la nit també porte els seus propis fantasmes.
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MIKI NÚÑEZ
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Una tragèdia pot 
arribar a ser el major 
dels nostres béns si 
ens la prenem d’una 
manera que ens 
permeta créixer.

LOUISE HAY
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Pròleg
El temps se’n va anar i les falles també

el virus estava ací i la mort també.
Una NEFANDA parca viatgera

alça al vol la polseguera
per INNUMITZAR lo incontrolable

que porta una pandèmia INEFABLE
d’un govern nul i insuficient

amb sanitaris més intel·ligents.

No hi ha temps que perdre
córrer al supermercat és indispensable.

Aplegue allí tot ESBALAÏT
pareix que tot el món estiga maleït

BOCABADAT per aquest brot escènic
que esgota tot el paper higiènic

com si fos una VACUNA que ens enganya
com diu la dita: Espanya pa qui s’afanya.

Tots a casa confinats
sense moure’s, PETRIFICATS,

entre un deliri DESCATXARRANT
d’aplaudiments desesperant

de negligents i egoisme bel·ligerant.
Sols em queden somnis perfumats de PRETICOR

perquè ja no ens queda ànima ni tampoc plor
sols hi és la mort i la parca m’apaga el cor.



Adj. Que 
no es pot 
expressar 
per mitjà de 
paraules.
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Inefable

CARLES SEGURA GARCÍA – ARQUITECTE TÈCNIC

INEFABLE

En l’onzé dia
del tancament em rebel·le
i a aqueix virus repte en duel
armat de poesia.
Pot ser una utopia
que un dia d’estos derrote
al virus amb un garrot
amb paraules d’inefable poètica,
però crec més que l’estètica
li donarà més d’un assot. 

Que llarg se’ns fa el tancament, 
captius i sense no veure 
la llum al final créixer, 
d’aquest inefable despertar!
Que trist és ser presoner 
d’un ésser que, sent invisible, 
és un assot terrible! 
Una cura d’humilitat 

mereix aquesta humanitat 
que va presumir d’invencible. 

Qui mai va ser presoner 
no podia imaginar 
el dur que és una llar 
per a un cos aventurer. 
Quines ganes té el viatger 
de burlar a sentinel·les 
per fugir a la seua segona residència 
sense importar, ni tindre cautela 
només importa les seues vacances 
sense gastar-se ni una pela.

LA GUERRA

La nostra nació es troba dividida.
Un abisme que parteix en dues meitats.
No hi ha qui aconseguisca conjuminar 
mentalitats
i molt menys estroncar la ferida.

«L’inefable —allò que em sembla misteriós i que no 
m’atrevisc a expressar— proporciona potser el rerefons 
sobre el qual adquireix significat el que jo poguera»
 Ludwig Wittgenstein



Tot el país juga en aquest embolic
eres de Rociíto o d’Antonio David? 
Mira, a mi no em poses en risc!
que ja tinc prou amb la Covid.

La catarsi de la teleporqueria:
dues ànimes es destrossen amb afany
i als carrers es palpa la tensió
de com solucionarà aquest averany.

La vacunació segueix sent lenta
i la crisi cada dia més espenta
i res importa ja que als platós de 
Telecinc
es juga la final del Mundial de Circ.

Hi ha altra guerra poètica, 
a la que dirigisc la meua filípica 
i és comentar la política 
i la crítica és patètica. 

Per ètica i per estètica 
tant govern i oposició 
deixeu de buscar-se vots
i uniu-vos en la gestió. 

N’hi ha prou de ja de buscar rèdit! 
l’única cosa que us donarà crèdit 
és l’acció contra l’invasor
que és un virus desolador.

Perquè em trau de les meues caselles 
que al cap d’un any d’alarma 
que hi haja gent que no vol utilitzar 
l’arma 
d’usar una ximple màscara.
 
Deixeu ja de pensar en vots!
I pugeu el nombre de vacunats
perquè si seguim desarmats
hi haurà milions de contagiats .

INEFABLE



f.Med. Preparat que 
estimula la formació 
d’anticossos, 
amb la qual cosa 
s’aconseguix la 
immunització contra 
diverses infeccions.

VACUNA
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Vacuna

FRANCISCO FERNÁNDEZ RUÍZ - POETA

LA VACUNA

Estem farts de la pandèmia,
farts del virus contagiós,
i fins a la coroneta
de portar la mascareta
com si portàrem un boç.

Estem farts de la pandèmia,
i farts del confinament,
perquè tancats dins de casa
i mirant com el temps passa,
això és un avorriment.

Com estem ja tan calents
d’estar en captivitat,
volem pegar a fugir
i tenim dret a exigir,
viure tots amb llibertat.

Segons diuen els experts,
la solució és la vacuna,

però els grans laboratoris
estaran pensant a priori
com augmentar la fortuna.

Hi ha tants tipus de vacunes
i és tanta la confusió,
que molta gent no té clar
si acceptar o refusar
el pla de vacunació.

La gent que és més optimista
sí que es pensa vacunar,
però estan els alarmistes
i estan els negacionistes
que ho volen boicotejar.

Si tens por a les agulles,
pregunta en l’ambulatori,
per veure si han inventat
per estar inoculat,
vacuna en supositori.

«Amb l’arribada de les vacunes, 
el Govern d’Espanya està convençut
 que ningú estarà totalment segur
 fins que tothom estiga segur»
Pedro Sánchez



Crec que encara tardaran
per qüestions d’intimitat,
perquè és millor vacunar
que furgar o que espentar
amb el dit per un forat.

Hem de tindre confiança,
hem de guanyar la batalla,
perquè com som tan festers
les falleres i els fallers
tornarem a plantar falla.

Jo pense eixir al carrer
quan estiga vacunat,
- i com a bon valencià -
a eixe virus punyeter
enviar-lo a fer la mà.

INEFABLE

Fins a les mateixes maraques
LOS MORANCOS



Ja no puc més
LOS MORANCOS
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v.tr. Fer immune a una 
persona, un animal o 
una planta
contra una malaltia o un 
mal.
IMMUNE: adj. Que 
no resulta afectat per 
alguna cosa que es pot 
considerar negativa.

IMMUNITZAR
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Immunitzar

PATRICIA ALCOVER MARTÍNEZ - GRADUADA EN RECURSOS HUMANS

LA HUMANITAT PENJA D’UN VIRUS 
La humanitat, genet apocalíptic, 
creia subjugar a la naturalesa, 
i fins es plantejava 
clonar a l’ésser humà en immortal 
en perversa simbiosi amb la màquina. 
Algú va predir: L’home serà déu; 
però que sagues de xamans ho inventaren
per a tindre poder sobre la plebs, 
no és el mateix que ser-ho. 

La creació, vinga d’on vinga, 
es venja i posa les coses en el seu lloc. 
Un virus microscòpic es muda 
de l’animal a l’home, 
que descobreix el feble que és la seua força, 
el poc que coneix, el molt que amenaça el seu 
futur. 
Es va acabar la quarantena, 
però la cura d’humilitat no cura al cos, 
però avisa a les ànimes. 
Quan tot açò acabe,
i estigam tots immunitzats 
potser tindrem l’oportunitat 
de començar una altra era 
canviant paradigmes i paràmetres. 

Però molt em tem que oblidem 
i, per recuperar l’estatus perdut, 
comence una altra carrera 

que porte a recórrer errors anteriors 
en què la meta tinga per rètol “Extinció”

DOS ANYS DE PANDÈMIA 
Dos anys sense abraçades i sense besos, 
sense sopars i sense copes amb amics, 
mantenint distàncies, sense mostrar 
els rostres ni les ànimes, oblidant 
la nostra manera de ser i conviure. 

Dos anys en què vam perdre amics, 
sense poder ni tan sols acomiadar-los, 
més enllà d’un record per les xarxes 
que sona a frase feta, a basta excusa 
per no poder acompanyar el dol. 

Dos anys que redueixen les nostres vides, 
en un punt del llit molt sensible, 
perquè ja queda poc per a unes falles 
d’horitzons perduts, sota boires 
que no alberguen castells en l’aire. 

Dos anys que no acaben, que prossegueixen 
entre núvols que oculten aquell sol 
que il·luminava dies d’il·lusions. 
Serà una lluita llarga i, si hi ha victòria, 
requerirà perdre moltes batalles. 

Dos anys en què la por s’ha instal·lat 
com a clau de volta i la gent 

«L’inefable —allò que em sembla misteriós i que no 
m’atrevisc a expressar— proporciona potser el rerefons 
sobre el qual adquireix significat el que jo poguera»
 Ludwig Wittgenstein



es confina oblidant que la vida 
és acceptar viure burlant al risc, 
perquè no sumen els temps de presó. 

IMMU-NEGACIONISTA
Rebutgen la quarantena que el govern ha imposat
es declaren immunes amb tot el que està passant
Només pensen en la festa i en la suposada llibertat
la resta no els importa, és un virus inventat.

Primer està l’ésser humà i després el capital
si aguaita el coronavirus no es pot treballar.
No accepten la quarantena perquè preval la necessitat
són éssers irracionals que neguen la realitat.

Els amos de la veritat van copar carrers i placetes
sense distància social ni portant mascaretes.
Pretenen tindre raó imposant la seua veritat
entre insults i agressions no deixen de provocar.

Entre la tèrbola brutícia d’un raper empresonat
surten al carrer, la llibertat s’ha de manifestar
sols era delinqüència amb part còmplice del govern 
convertint el toc de queda en un autèntic infern. 

Quin nivell d’intolerància, quanta irracionalitat
aquestes bèsties perilloses poden arribar a matar.

Actuen desencaixats i disposats a barallar
anteposen la violència per expressar la llibertat.

LA NOVA NORMALITAT 
En arribar l’estiu, i el bon ambient 
ens encenen l’ambre del desconfinament. 
Han sigut uns cent dies 
de dubtes, de mentides, de poca previsió, 
de bones intencions i mala elecció, 
de molta solidaritat, de lliurament…;
en els quals hem passat 
de no eixir de casa a fer-ho lliurement 
de la nova normalitat
que no sabem exactament el que és, 
ni el que durarà, i si estarà mal o bé. 

Per allò de fer de la necessitat virtut 
hem buscat invertir aquella gratitud 
a posar-nos al dia de tot el pendent; 
com posar-te a escriure articles per al llibret. 
I ara que els premis han sigut convocats 
no es mereix la falla ser més cultural? 
Per a molts és millor no fer cap publicació 
i guardar-se els diners per a un bon “botelló” 
fer bona caixa amb les quotes pendents 
i guardar la festa per a l’any següent. 

INEFABLE



Que acabe la quarantena
CARLOS VIVES PARÒDIA
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Adj. Dit d’una 
cosa que causa 
repugnància o 
horror parlar 
d’ella. 

NEFANDA
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Nefanda

EMILI RODA LUCAS – COORDINADOR DE CURSOS D’ANIMACIÓ SÓCIOCULTURAL

NEFANDA SANITÀRIA
Ara entenc el fàstic
quan es parla dels contagis
quan la pandèmia és nefanda
i no entén de demanda.

Ara entenc el fàstic
dels sanitaris cap als negacionistes
que no aprenen a tancar la boca
perquè la digestió de la llengua
fóra més fàcil del que toca.

Ara entenc el fàstic 
al veure un cos endormiscat
d’un hospital com cos idealitzat
i del que no veiem la gravetat.

Ara entenc el fàstic 
i la pena que és fugida
el desig de sepultar l’existència
del fàstic i la vergonya
del teu nom, covid-dinou.

HABEMUS PRESIDENT
Habemus President. Fumata blanca 
en aqueixa estranya Amèrica de llibertat

que Europa no acaba d’entendre, 
la manera de pensar de Donald Trump. 

Altra vegada han estat a punt de triar 
a un tio arrogant, que esmente com bergant, 
que es bota les normes i l’impeachment
que assetja a les dones, i és poc intel·ligent. 

Tindrà molts ingressos, però es burla dels 
impostos, 
que menysprea al rival, que és prepotent…; 
resumint, un compendi d’impostor
que mai ha de mostrar un president. 

Això fa pensar que per a les eleccions, 
si s’enfronten les emocions,
no valen les ocasions
si no un bon parell de collons.

REI, EMÈRIT I DEMÈRIT 
Va haver-hi una vegada un príncep de conte
el pare del qual era un comte bandejat.
El seu avi, que sí va ser rei, va ser expulsat
en eixir la república embanyonat.

Un dictador es va imaginar l’invent

«Dir la veritat és impossible; 
o és nefanda o és inefable»
María Zambrano



que els seu successor viuria amb corona,
i com a bons obedients                                                                                                           
apostàrem per la seua poltrona.

La cosa no va començar malament
convocant la democràcia a elecció
per tindre una altra vegada Constitució.
Va cedir el monarca la seua posició;
de moment, feia els deures bé
i el poble el va acollir amb il·lusió.

El que li va fer ser un rei de mèrit,
superant l’epítet de breu,
va ser comportar-se tal com es deu
la nit del colpisme cap al pretèrit.
Però va cavar la seua tomba com a emèrit
per un gendre que acabà en presó,
per excedir-se quant a comissions,
per no triar bé les cortesanes
a l’exili se’n va anar amb les mans untades.

I parlant del seu exili, on està?
Tota Espanya pendent del seu ex rei;

qui continua sent “emèrit” per llei
ha demostrat poca majestat.
Es va acomiadar per carta i, de veritat,
ens sona a comiat a la francesa,
fugint per si algú el processa,
i per a un bon remat les infantes allà van
amb l’excusa de vore’l i poder-se vacunar.

Aquest final sembla de sainet
amb un “em vaig equivocar, no ho faré més”,
pobre Felip, amb quina cara es queda
intentant salvar la monarquia
i a tota la família desheretant.

I ací seguim tots discutint 
que si la monarquia o la república
en comptes de defensar la cosa pública
d’ineptes, lladres i xarlatans
de coletes i “monteres”
amb xalet en Galapagar.

No vull polítics bananers
ni un rei demèrit amb harem,

INEFABLE



de moment Felip em va bé
encara que no crec en els hereus.
Monarquia o una república no partidista
sols el temps ho dirà, però en aquesta llista
sols hi han conflictes familiars 
que la història ja ens dirà
si algun d’ells se salva de la cremà.

PANDEMÒNIUM
Agenollats cinc continents
sota mínimes, penetrants gotes,
agotzonades, assassines
traïdorenques invisibles
calcinant bronquis de l’ostatge
amb ulls ladins i ametllats
fins a les implacables morts,
en penoses soledats.

Però resistirem, no ho oblides,
a la teua corona de letal verí, 
que destruirem per sempre
en aquest interminable destí.
Però la delinqüència i el egoisme naix onsevulla
caos molt més violent que esta pandèmia vinguda
de  foc i cendres de voraç intencionalitat 
a ulls vista de la desigualtat,

És urgent la desinfecció de l’ànima
d’aquest egoisme cruel, insolidari
fora pandèmia, vés-te’n
i que l’ocell Fènix, vinga a rescatar-nos
com renaixen les cendres d’una falla
de l’abominable virus que no calla.
Que ens deixe sense càstigs ni seqüeles
a fi de congraciar-nos amb la vida
que ja hem vist prou esqueles
en esta maleïda fugida.

DESCAT
XARRANT

Corona llorona
MARCO A. SOLÍS 
/ RTVS
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Term. Nom que rep 
l’olor que produeix la 
pluja en caure en els 
sòls secs, com l’aroma 
característic que 
acompanya la primera 
pluja després d’un llarg 
període de sequera.

PETRICOR
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Petricor

ROSER AGULLÓ LLIDÓ – MESTRA DE PRIMÀRIA

Petricor és un avís, un començament. 
És un crit, un respir.
I, per a mi? És un alleujament.
És esperança enmig de la cruel fullaraca,
d’aquesta maleïda pandèmia que ens ataca.

Petricor és un sí als somnis caiguts,
és un tot anirà be front als decebuts, 
de totes les promeses ja rosegades,
davant la hipocresia de no notar el teu tacte.
És un nou començament on jo dirigisc aquest 
artefacte.

Petricor és un poema on la pluja va morir,
i la prosa dansa en una infinitat d’opcions.
És mirar-te darrere del cristall i no veure’t allí, 
sinó veure’m a mi reflectit en contradiccions
de besllum dels meus errors i contrastos.
És trobar-se corrent en els boscos, 

Comprendre que ja no eres amo de la teua pròpia 
sort, 
així com les fulles que oscil·len sota la llum del Sol.
Petricor és una aroma a mort en la meua pell 
de terra banyada i dolor extenuant, 
O si brilla gran i enyorable el teu foc forestal.

Perquè en aquest precís instant
sóc lliure del teu record en l’alleujament
d’aquesta pluja torrencial
que cau del teu soterrament.

SOLEDAT
Ací la nit,
ací els soterraments.
Encara que ploga
les mans empesten
a la soledat obtinguda
a la recerca dels nostres morts.

Ens desinfectem les mans,
els rostres,
esbandim la nostra set.
És el nostre símbol aquesta neteja del dolor,
putrefacta soledat que mostra l’horror.

Ací rebem
amb boques obertes
les gotes
encara que l’aroma de la pluja
ens recorda que encara som vius.

«Dir la veritat és impossible; 
o és nefanda o és inefable»
María Zambrano



RESILIÈNCIA
Petricor després del llant,
respiració profunda,
olor plaent,
aroma sant.

La llàgrima ja és seqüència vençuda
i continue viva des dels crebants,
romanc immòbil i asseguda
fent front a questa lluita de gegants.

PRIMAVERA
Ens han robat dues primaveres,
de foc, de llum, de festes plenes,
de nostàlgia engalanada
i somnis que diuen que esperen.

Ens han robat quaranta capvespres,
d’abraçades i la llibertat de veure’ns;
Ens han robat dues primaveres,
de cartró i art enceses.

Ens han robat dues primaveres,
i el petricor de la gespa sota la falla;
març es desperta en la seua cel·la,
mentre en la nit en silenci calla.

AROMA
Olor de fullaraques, a temps marcit…
a pluja primera en sòl farcit.
Olor a falla, als teus sentits.
Olor de pólvora
i cacau de bon matí.

Olor de mistos, a coet, a fum en els ulls,
olor de vida, que desperta els sentits
com l’olor de fullaraques a sòls tenyits.

Olor de falles, olor de tu,
olor de pluja, a un temps perdut.
Tornarà el dia en què recuperarem
eixe aroma de que seguim presents.

INEFABLE

Petricor
LUDOVICO EUNAUDI



NOSTÀLGIA
Meditadora, dama solitària 
sota la pluja  buida de la plaça 
mentre es xopa i s’emporta
les nostres malvades llàgrimes...
però ens obsequia encesa en records.

Fa que respirem l’embriagant aroma 
que fragmenta cors i vivifica nostàlgies, 
mentre fa vibrar l’asfalt...
de que açò també passarà.

S’entristeixen les mirades de quarantena,
quan trenca en plor una silenciosa nit  sense lluna 
plena
d’un setze de març d’intens petricor, 
que insondables  olors ens porta al cor.

Des del meu pit de terra remoguda
amb humitat fèrtil el gemec s’ha fet vers,
no espere mai ser reconeguda
sols llegida de saber que et perd.

PETRI
FICAT

Tusa
TRAZZTO
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Cap obra d’art és un 
resultat definitiu, sinó 
una aproximació, 
un camí cap a aqueix 
misteri inefable 
al qual es dirigeixen 
els creadors.

ESTEBAN ARRIAGA
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Pròleg
Tornar a començar enmig de la tragèdia. En aquesta pandèmia també hi ha històries de 
persones que, després de viure durs moments emocionals o econòmics, s’han alçat per 
a seguir avant. ENGABIATS pel vel de les tràgiques xifres que deixa la pandèmia, tant 
en pèrdues de vides com de danys econòmics, existixen històries de LLUITA. Gent que 
toca fons, després de ser colpejats amb més duresa que la majoria, i que no obstant, 
això després d’aquest CONFINAMENT, en el seu interior tota aqueixa preocupació es 
transforma en FORTALESA. Persones amb ENTUSIASME que s’imposen amb coratge al 
dolor físic i emocional, la RESILIÈNCIA.

Durant el CONFINAMENT, poc després de decretar-se l’estat d’alarma, vam poder 
observar com els més xicotets de la casa dibuixaven grans arcs de Sant Martí amb el 
lema «Tot anirà bé». Per descomptat la iniciativa no era espontània, ja hi havia una marca, 
del «Andrà tutto benne» dels italians. Però l’important no era la proliferació d’aqueix 
bon rotllo penjat del balcó, sinó  la manera d’afrontar els traumes produïts, directament 
o indirectament per l’aparició del coronavirus. Dins d’aqueix «tot anirà bé» es troba 
eixe VALIMENT com és l’amor als fills, pares o avis, la temprança emocional, el suport 
institucional, fins i tot la fe religiosa, els recursos col·lectius en tornar-nos més altruistes i 
compassius, la teràpia professional o simplement la IL·LUSIÓ. 

És aqueixa mateixa il·lusió que ens enforteix que ha fet, i farà, que les Falles, comissions 
falleres, artistes fallers, indumentaristes, pirotècnics i un llarg etcètera de persones 
vinculades a la nostra festa, optaren per eixe #tornarem, perquè vam ser els primers a 
assumir que hi hauria dues primaveres sense Falles, però pensàven amb el lema de que 
#açòtambépassarà i que la fortalesa i la resiliència van en el nostre ADN. Perquè a la fi, ser 
faller, com bé sabeu, és sobreposar-se a les adversitats.



f. Pisc./Sociol. 
Capacitat d’una 
persona o d’un grup 
per a continuar 
projectant-se en 
el futur a pesar de 
condicions molt 
negatives o vivències 
traumàtiques.

RESILIÈNCIA
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És temps
de renovar-se

JUAN RODA LUCAS – FALLER I ASESOR DE JLF

La vinguda d’aquesta maleïda pandèmia ha fet que estigam vivim un moment de la història fallera on la paraula 
clau és Incertesa. La Covid-19 ha portat uns canvis sobtats que es succeeixen a molta velocitat i, a diferència 
d’altres moments crítics de la festa, no sabem què pot vindre a les pròximes falles o d’ací uns pocs anys. 

Les Falles sempre són un misteri. Tant per als que estan dins d’una comissió, com per als que no formen part 
del món faller, però d’una manera o altra estan vinculats a la festa, sempre hi ha coses que engloben als fallers 
difícils d’explicar. De fet, en moltes ocasions, a les falles se les podria qualificar de «supervivents» després dels 
esdeveniments vinguts al llarg de, tal vegada també interminable,  història fallera. A pesar de les dificultats, les 
falles es plantaren després de la Guerra Civil, de La Riuada, de La Pantanada de Tous, de les crisis econòmiques 
dels 80 i l’última del 2008 que acaben de passar, però ara, amb l’aprovació de realitzar unes falles a setembre o 
octubre, a pocs mesos de tornar a eixa «normalitat» moltes comissions o poblacions es plantegen —i mai millor 
verb per a dir— si han de plantar els seus monuments o no.

Però abans repassem, ¿com ha afectat la pandèmia provocada per l’expansió del Coronavirus a les comissions? 
Sorprenentment, molt menys del que caldria esperar. Comparant els últims censos presentats a Junta Central 
Fallera la baixada del nombre de fallers a les comissions ha sigut molt menys del que s’esperava. Moltes famílies i 
fallers han decidit continuar en la seua falla, perquè som fallers de vocació, perquè estimem les falles i perquè per 
a molts d’ells, les falles no són només festes, sinó que és un sentiment molt més fort del que pensa la gent que no 
ha sigut mai fallera.

Arribats a aquest punt, caldria que parlàrem de la resiliència de les falles i dels fallers, de la seua capacitat 
d’adaptar-se als canvis i sobreviure. Encara que els fallers sempre miren avant —clar example és la nit de la 
cremà, que en comptes de sentir llàstima, ja estan pensant en les falles de l’any que ve—; la no celebració de les 
Falles 2020 ha suposat una fita històrica que no s’oblidarà. La cancel·lació de les falles va ser un dur colp per als 
fallers, però molt més per a tots aquells que viuen de la festa. 

La primera impressió que em ve al cap és que les comissions falleres necessiten o volen ser cada vegada més 
grans. Està clar que ser faller és una festa cara, no sols el que implica ser d’una comissió sinó tot lo relatiu a la 
festa que l’envolta, però són moltes les comissions les que han passat de la qualitat d’una falla-familiar-veïnal a  
una falla de quantitat i congregacions de masses amb un lema similar al d’una companyia telefònica que deia: 
«Cuanto más seamos, menos pagamos» i això ho diu tot.



Altre punt en què no hem sabut renovar-nos és en la pèrdua de la relació barri-falla. Cal recordar que les 
comissions naixen per aquest profund sentiment de pertinença a una comunitat d’uns quants carrers i el seu 
veïnat. Hui en dia, poques comissions tenen eixa estructura en les seues relacions amb el veïnat com una finalitat 
festiva amb el seu barri o demarcació, la falla és més aviat una relació d’amistat. Ser d’una falla o altra ve més bé 
determinat pel fet de tindre amics o de parella o, tal vegada, per unes qüestions econòmiques, de prestigi o pel 
tipus de festes que fan. 

En contraposició, sí que hem sabut adaptar-nos i renovar-nos en el tema relatiu de la llengua, on la màxima 
expressió de les falles amb aquesta és com no, els llibrets, on hui en dia pots trobar autèntiques joies literàries, i 
que ha arribat a un públic molt divers i extens amb varietat d’articles, literatura, poesia, disseny i art, encara que 
s’ha de dir, que també hi ha qui sols l’interessa per xafardejar i vore si apareix en alguna de les seues fotografies, 
però què podem fer, cadascú és lliure.

Un altre apartat que caldrà preguntar-se és quin camí porten les comissions per a les generacions del futur, si 
tindre més de festa-alcohol o més una relació-falla. És de veres que a moltes poblacions, tant de fallers com de 
gent que no és fallera, s’aprofita qualsevol esdeveniment faller per a fer un excés d’ús de l’alcohol. Això provoca 
que sigam etiquetats per molta gent anti-fallera com Falles=Alcohol, fet que fa arribar a conflictes de convivència 
de la festa amb el veïnat. Si a eixe veïnat pel qual es va fundar una falla com a reivindicació de portar la festa, la 
cultura i la tradició als barris, hui en dia els molesta que es tallen els carrers, es facen revetlles o paelles en ells. 
El tirar coets en una despertà era un esdeveniment veïnal fa molts anys i ara s’ha de controlar tot i en moltes 
comissions cada vegada en realitzen menys degut a l’escassa participació dels fallers.

Crec que en tots estos mesos «en què no hem tingut Falles», posat entre cometes, perquè per a mi Falla hi ha 
sempre amb pandèmia o sense ella, no hem sabut parar-nos a pensar, reflexionar i traure noves propostes per 
encarar el futur de la festa. Però també està el dit que porten moltes comissions impregnades al seu ADN i que 
com aquesta història és Interminable, no és altre que el lema del «Pensat i fet». Així, falleres i fallers, en les vostres 
mans està el futur de la nostra festa, el qual segur serà gran.
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m. Acció o efecte 
de confinar en un 
lloc.
CONFINAR: v. 
Tancar (a algú) 
en un lloc o dins 
d’uns límits.
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Despertar

EMILI RODA LUCAS – EMPRESARI D’INDUMENTÀRIA VALENCIANA

Als carrers regna un dens silenci que s’escampa per cada racó, cada finestra, una ciutat fantasma sota una pluja 
freda i pròxima. Vaig camí del cementeri municipal, amb cotxe, amb mascareta i guants per a protegir-me d’una 
altra pluja de protèrvia. El lloc sembla inhòspit, allunyat de la civilització com si es tractara d’una pel·lícula de 
l’oest amb la por i el valor agotzonat entre les tombes esperant, expectants, al fet que alguna cosa succeïsca, és 
la realitat de no poder acomiadar als teus sers estimats com en veritat es mereixen. Tan sols sis ànimes, despertes 
entre la multitud que adorm a les seues cases.

Es tracta de la meua ciutat que es troba, com tota la nació, en estat de setge, deserta, amb el buit impregnat en 
les façanes convertides en escuts protectors d’un exèrcit de gent atrinxerada i en sotsobre permanent. La causa 
és una guerra que estem lliurant contra un enemic ocult i silent, una cosa tan surrealista com un virus desconegut 
i amenaçador. 

Fa dues setmanes que s’ha declarat l’estat d’alarma general a tot el món perquè aquest patogen altament 
contagiós no entén de fronteres, ni d’estats, ni de classes. Tots, absolutament tots estem exposats a la pandèmia. 
Quan em desperte en un d’aqueixos matins estranys que provoca el tancament al qual estem sotmesos, sent 
un momentani alleujament per deixar arrere un mal somni. Almenys això percep quan els meus ulls s’obrin. 
Tanmateix, tot és un miratge albergat en la meua memòria. Caic en el compte que aqueix maleït malson ofegat en 
somni recupera la seua vigència a l’alba per a ensenyorir-se d’una realitat tangible i present, la meva, la nostra. 

I així passen els dies en total captivitat pres en la cel·la improvisada de la meua llar, aferrat als barrots de l’angoixa 
amb l’enyorança de sentir la presència dels meus familiars absents, dels carrers bulliciosos i alegres impregnats 
de llums i de gent. 

Aqueixa normalitat que mai m’havia sigut negada, és ara inexistent. La rutina, tantes vegades injuriada, s’ha 
esfumat. El maleït agent, l’enemic atroç, s’ha instal·lat sigil·losament entre nosaltres alterant el nostre ànim i el 
nostre ordre. Confinats darrere dels murs de les alcoves veiem desfilar la impotència, la desolació, la por davant 
aquest enemic ocult i implacable que ens ataca a tots. 

Sí, em desperte pensant que tot ha sigut un mal somni, la petjada de l’última pel·lícula. 

Però no, estic despert i la terrible realitat s’imposa. M’alce sense ganes arrossegant els peus amb esforç, incrèdul, 
impotent amb aqueix sotsobre d’impotència al desconegut enmig de la nostra immensa petitesa. Em sent feble.



Trobe a faltar les abraçades, la calor de les paraules, les salutacions, el contacte, les cares de la gent més 
estimada. Inquiet, pense en un futur que ara s’ha esfumat i que segurament serà diferent.

En aquesta reclusió imposada, amb el temor mossegant-me els talons, no aconseguisc determinar el pas 
del temps darrere dels cristalls. La soledat, amb tota la seua artilleria, s’ha instal·lat. Immers en aquest caos 
existencial recórrec com un animal engabiat els corredors confiscats de la meua casa, entrellucant darrere de 
les cortinetes una legió de portes i finestres tancades, passejant els carrers buits amb la mirada. Carrers tantes 
vegades recorreguts i que ara escapen al nostre abast. 

Intentant assumir aquest surrealisme imposat, davant la presència del terrible enemic, em prepare un café per a 
buidar de la meua ment la insistent incertesa que s’ha instal·lat en el meu pensament. Aquest obligat confinament 
ens ha enxampat amb el peu canviat. Les cases, com els hospitals, s’han convertit en casernes dins de la contesa. 

Davant aquesta alarmant situació m’he fabricat una rutina, encara que no siguem plenament conscients, crec que 
tots comptem amb una sèrie de recursos il·limitats que només estan a l’espera de ser descoberts, en els quals no 
falta ni l’humor ni l’enginy. 

Així i tot, els dies de confinament resulten molt durs, encara que m’ajuden a pensar i a reconéixer aspectes de mi 
mateix que romanien ocults. A refugiar-me en l’escriptura i en la lectura amb la presència del meu company de 
viatge, el silenci. En els llibres, com si fóra la meua taula de salvació enmig d’aquesta mar encabritada, m’endinse 
amb l’amarg sabor del temor i la por lacerant-me l’esquena. 

Estem a la deriva i en mans d’un futur incert, nadant a contra corrent contra una força minúscula i poderosa que 
s’ha ensenyorit, sense permís, del nostre destí. Sent que pensar a vegades és esgotador, per això, canviant de 
registre, encenc la televisió. Les notícies no són esperançadores.

El virus ho envaeix tot, ha inundat els carrers, països sencers, esbiaixant les esperances i les vides dels rics i 
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els pobres, colpejant a polítics pretensiosos i incompetents, prostrant-nos als seus peus com a ídols cecs, però 
ressuscitant alhora hosts d’herois anònims que, des d’hospitals, cases i casernes, resisteixen i vetlen per les 
nostres vides, combatent valerosament contra la ira invisible d’aquest assot que arrasa despietadament el nostre 
món inert.

És per això que deixe aquestes notes que he escrit en aquest llibret per a quan haja passat tot, ja que el llibret és 
la falla que no es crema. És de nit, estic cansat. Les notícies es repeteixen, continuen sent desesperançadores. 
Agafe el llibret de falla de l’any passat, llig una mica i dorm. Dorm per a què la carícia del sol i el somriure del 
matí, lliures ja de tot lligam, ens desperten d’una vegada d’aquesta història interminable.

ENGA
BIATS

Ocells engabiats
ROZALÉN
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m. Situació difícil o 
complicada. Una crisi 
econòmica, social, 
política. Una crisi 
personal. f. MED. Canvi 
important, per a millorar 
o per a empitjorar, que 
es produïx en el curs 
d’una malaltia.
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Un futur
incert

FILIBERTO PONS I BEA PEIRÓ - ARTISTES FALLERS

Un futur incert per als artistes fallers

Els milers de morts a causa de la Covid-19 són la evidencia més lamentable de una situació sanitària que requereix 
tots els recursos per a poder suportar-la. València es va cremar la nit del 10 de Març i no del foc purificador que 
l’envolta el dia de la cremà. 

Aquella cremà es va realitzar a través de les xarxes socials i grups de Whatsapp. La consternació va ser imminent, 
un fet mai vist en el món faller i que el president de la Generalitat llançava la tràgica notícia. Per a la gent que 
envolta el món faller i la gent que vivim d’aquest va ser un xoc inesperat, i tots ens vam fer la mateixa pregunta, i 
ara què?

Monuments fallers en quarantena

De Peñíscola a Benidorm es planten en molts pobles centenars de falles sense contar les pròpies del Cap i Casal, 
sent aquesta la ciutat on més monuments fallers es planten. Degut a l’anunci de la suspensió de les falles, molts 
monuments hagueren de ser desmuntats després d’estar plantats en la seua ubicació. Altres, en canvi, van tindre 
que cremar-los ja que era imposible poder desmuntar-los per peces.

Estàvem davant d’una situació mai vista en la llarga història dels fallers: els monuments en el taller i sense saber 
el seu destí. Aquestos passaven a estar també en quarantena, embolicats amb plàstics. El silenci era eminent, 
també els rodeja una situació irreal, obres d’art efímer, algunes amb gran volum, romanien guardades a un racó 
del tallers.

Ajudes al sector per a suportar la crisi

En realitat, ajudes n’hem tingut poques a nivell administratiu. El cesse d’activitat per baixa facturació dels 
autònoms i alguna xicoteta subvenció de la Generalitat, però molt poc. Al Gremi d’Artistes fallers, la Diputació de 
València els ha donat uns diners per a fer alguns treballs però són molts els artistes agremiats i a tots no ens ha 
arribat aquesta ajuda.

«Sabem que porteu les falles en el cor i si 
hi ha una característica que ens defineix 
als valencians és que tenim la capacitat 
d’agafar força i tornar, vos esperarem»
Falleres Majors de València



Al nivell de la capital, i en algunes poblacions, han fet la fórmula de 75% +75% per a reforçar les noves falles 
de 2021 i 2022. En aquesta fórmula es comprometien les comissions a abonar el 75% del que contractaren en 
l’exercici 2020. Està clar que no ha hagut ningú que regulara i protegira aquest patrimoni cultural i, en alguns 
casos, moltes d’aquestes promeses se n’han anat com un vel de fum.

El recolzament de les comissions

En el nostre cas particular, la gran majoria de les comissions falleres amb què treballem ens han recolzat des del 
primer moment de l’anul·lació de les falles. Ens han manat realitzar ampliacions dels monuments que ja teníem 
fets del 2020, i encara que no és com construir una falla de nou, almenys hem pogut mantindre un poc d’activitat 
al taller. 

La responsabilitat del cost econòmic ha de ser dels fallers o de les administracions?

Durant aquesta crisi s’ha vist que les Juntes Locals Falleres estan un poc abandonades econòmicament per 
part de les administracions locals i provincials, a diferència de les de la ciutat de València perquè no hi ha cap 
organisme que siga per a tots igual. A València han estat treballant junt amb comissions i artistes, mentre que a la 
resta de poblacions no ha passat el mateix, per no dir que no ha passat res.

Si hi haguera un organisme que no sols aglutinara a la ciutat de València, que fora administrat per la Diputació 
o la Generalitat, podria abastar a totes les poblacions per igual, el qual beneficiaria a tots creant un sector molt 
més fort. A dia d’avui, és cert que tota la responsabilitat econòmica de les ampliacions, dels nous monuments 
per al 2020 o les despeses d’haver hagut de cremar part d’ell,  ha recaigut en la quota de faller, sense saber les 
comissions què els depararà el futur i per tant, des de la nostra opinió, resultaria molt injust atacar als fallers 
que prefereixen no assumir més despeses que encara són incertes, ja que per a nosaltres el faller és el principal 
valedor d’aquesta festa i cal cuidar-lo.

RESILIÈNCIA



Cremar per cremar per a poder disminuir la crisi

Les falles es distribueixen per barriades i no podem deixar de costat que les comissions són l’eix de la festa. És 
cert que cada sector mira pel seu interés personal. Nosaltres parlem amb moltes comissions que volen cremar 
els monuments guardats i altres que no. Però nosaltres, amb una opinió egoista, com el que defén el seu pa per 
a menjar, pensem que s’ha de cremar. Els fallers i les comissions tenen una gran responsabilitat i poder passar 
a la història com eixe vincle solidari entre faller-comissió-barri que va salvar, cadascú en la mesura de les seues 
possibilitats econòmiques, la nostra gran festa que són les Falles. No podem oblidar que tot comença com una 
festa de carrer, cremant quatre deixalles i d’ahí surt la festa que avui coneguem entre tots i hem de cuidar-la.

El futur dels artistes fallers. Desapareixeran?

L’ofici no crec que desaparega, molta gent ho viu  i ho porta en la sang, encara que en aquest ofici sempre hem 
anat al límit. Un mes, un trimestre es pot superar, però un any o dos és molt complicat. Hi ha molts tallers afectats 
i s’ha de pensar com anem a arrancar, sabem que els pressupostos de les falles baixaran i seran més reduïts i això 
va a afectar. Tenim companys que ja han tancat perquè no han pogut mantindre la plantilla ni el lloguer del taller; 
nosaltres al ser un taller familiar ens ha afectat un poc menys. 

Altres companys s’han hagut de buscar la vida en altres feines en àmbits que res han de veure en el món de les 
falles i probablement ja no tornaran a un taller. Molts altres esperen que es puguen cremar les falles guardades, 
si no, la situació serà molt més complicada del que ja és. Ara més que mai hem de treballar conjuntament 
comissions, artistes i autoritats competents ens deixen. Siga com siga cal passar cicle, ja que en la nostra mà està 
cuidar les nostres arrels, eixa  festa que els valencians portem en la sang. 

Com diu aquest llibret, nosaltres resistirem tot lo que podrem per a no deixar el nostre ofici, i que aquest 
monument que plantarem com a símbol d’una història interminable seguirà sempre, ressorgint de les cendres 
unes noves falles.

LLUITABella ciao
CANÇÓ POPULAR 
ITALIANA
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m. Emoció 
caracteritzada 
per una alegria 
intensa, propera 
a l’eufòria.

ENTUSIASME
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Ara sí,
quin comboi!

ANNA CARBONELL PIQUERES - AGENT D’IGUALTAT DE L’AJUNTAMENT DE SUECA

Si busques la definició de la paraula entusiasme trobes aquest significat: emoció caracteritzada per una alegria 
intensa, propera a l’eufòria. És un gaudi, interés, o aprovació intensos. Originàriament, la paraula es va usar per 
referir-se a una persona posseïda per la divinitat, però en el seu ús modern s’assimila a una passió lligada a la 
voluntat d’actuar o bé a una recepció exaltada d’una experiència. L’entusiasme pot ser endogen o exogen, segons 
el factor que el desencadena siga intern o aliè al subjecte. Seria com un component essencial de la felicitat, en 
tant que viure amb optimisme i amb bona actitud vital ajuda a tindre una alta motivació per les coses de la vida.

La veritat és que no esperava aquesta definició tan «entusiasta» i m’he quedat sorpresa atés que sempre havia 
pensat que en valencià teníem una paraula per a la qual no hi havia traducció al castellà i aquesta paraula és: 
COMBOI. Penseu-ho bé i ho veureu. Comboi és la meua paraula favorita de la meua llengua natal. Si intenteu 
traduir-la no trobareu un sinònim directe en castellà que expresse tota la seua magnitud. Per dir alguna traducció, 
jo diria «ilusión grande», però es queda curta la definició, sobretot per a una persona valenciana, i m’atreveix 
inclòs a dir suecana. A Sueca utilitzem aquesta paraula molt sovint. Quin comboi!! diguem contínuament, quan 
ens anem de viatge, de pasqua, quan tenim una celebració, boda, bateig, comunió, festa o reunió. El comboi és 
part de la nostra vida, és part de l’essència de ser valenciana i suecana, i és conseqüència de viure amb molta 
il·lusió, amb entusiasme. I mira per on, buscant la definició d’entusiasme acabe de descobrir que la paraula que 
més se li sembla al comboi en castellà és eixa, ENTUSIASME. Al llegir la definició no em queda cap dubte. Quin 
entusiasme!! Però no, ací diguem: Quin comboi! Comboi a mi em sembla que és com dir entusiasme, però botant, 
plena de felicitat. És l’entusiasme al seu màxim exponent, amb exclamació!! No cregueu? És com la xicalla quan 
espera els Reis Mags o els regals del seu aniversari. Una altra cosa seria buscar l’origen de la paraula comboi, però 
això donaria per a un altre escrit. Penseu-ho bé: CONVOY? Vagons de tren en anglés? Potència? Grandiositat? 
Força? «Estruendo?» Ho deixe ahí...

Si llegim bé la definició de la paraula entusiasme, destaquem altres paraules com eufòria, felicitat o entusiasme 
endogen i exogen. Totes elles t’omplin d’il·lusió només llegint-les. La felicitat i l’eufòria són més arrimades al 
comboi que explicava abans. I allò de l’entusiasme endogen i exogen m’ha fet gràcia, perquè pensant-ho bé, el 
que importa és l’entusiasme interior per a poder transmetre’l cap a l’exterior, si no, és impossible, tot i que també 

«Hi ha en el món un llenguatge que tots 
comprenen: és el llenguatge de l’entusiasme, de 
les coses fetes amb amor i amb voluntat,  a la 
recerca d’allò que es desitja o en el que es creu»
Paulo Coelho



es pot dissimular i mostrar entusiasme exterior sense tindre’n a l’interior, però en realitat, com sol dir-se, la cara és 
el reflex de l’ànima. Així que si no tenim entusiasme interior, es nota, segur. I no és el mateix.

Recorde amb entusiasme les vegades que m’ho he passat d’allò més bé! Els dies d’eixir de «comboiet, de festeta, 
de dinaret, de soparet» i sobretot d’anar a ballar, a la discoteca o al casal. Perquè ho he fet i molt. I ho he passat 
espectacular!! Recorde una nit, quan era més joveneta i els casals obrien fins que es feia de dia, quan encara 
estava permés. Un dia un grupet de parelles i amistats ens proposàrem anar a tots els casals en una nit i ho 
aconseguírem, cantant, bevent i ballant. Rendits i afònics acabàrem. Recorde aquell casal on tocava Capicua 
fins a les set del matí. Ho recordeu algú? Quin comboi!! Pocs dies de festa han sigut millors que els d’anar de 
«casaleo», perquè si una cosa tenen també les falles de Sueca són els seus casals oberts a tot el món. Tot ho 
compartim, la nostra festa, la nostra felicitat i el nostre entusiasme!!

No obstant, 2020 el recordarem per sempre, no fa falta que diga per què, ni tan sols fa falta que nomene la 
paraula maleïda. Mai ho haguérem imaginat, ni en els nostres pitjors somnis o malsons. Com solem dir, si em 
punxen, no em trauen sang, de gelà que m’haguera quedat. Si ens ho conten no ho haguérem cregut, que hi 
hauria dos anys seguits sense falles. Un març sense coets, sense música, sense el rebombori faller per tot arreu 
dels nostres carrers suecans. Perquè si Sueca és una cosa, és molt fallera, sempre ho hem dit, som més fallers i 
falleres que festers i festeres, tot i que les falles participen de totes les festes de l’any i sempre estan a punt per 
a tot el que se li demana. Com a agent d’igualtat municipal, done fe que és així. Que fem un concurs de vídeos 
per la igualtat, ahí estan les falles, gravant, ballant, cantant, muntant treballs amb comboi i entusiasme!! Que 
fem un taller per a parlar del problema de l’alcohol i de la violència i com els afecta en les seues festivitats, ahí 
estan les falles, al complet, participant, comentant i sobretot aportant la seua visió i les seues experiències amb 
entusiasme!! Hem aprés molt de totes eixes activitats. Ens hem assabentat que les falles són un reflex de la nostra 
societat, on hi cap tota de mena de persones, ideologies, cultures, edats, tendències sexuals, polítiques, persones 
amb discapacitats o no, des de ben xicotetes fins ben majors, cadascuna aportant la seua experiència, la seua 
visió de la vida i de la festa, sense distincions ni discriminacions, perquè així ho demostraren.
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Sincerament crec que eixa és la clau del seu èxit. No sé en altres pobles, però a Sueca, les falles són una 
representació de totes i cadascuna de les parts de la nostra població. I així és com s’entén la seua unió, la seua 
emoció, la seua perpetuïtat, any rere any, a pesar de les circumstàncies, a pesar de les situacions complicades. 
Crec que fins i tot, si hi haguera un terratrèmol o unes inundacions en plenes falles, no els afectaria en absolut. 
Només recorde unes falles que a penes se celebraren per una gota freda de fortes pluges, vent i fred que durà 
tot justet els tres dies abans de Sant Josep. El dia 20 de març va eixir el sol i vingué la calma i el bon oratge. No 
recorde l’any, però farà aproximadament uns trenta anys d’això. Crec que algunes falleres majors repetiren a l’any 
següent, quan encara hi havia llista d’espera per a ser fallera major, o de la flor, o del foc, majors i infantils. Sí, 
això també ho he conegut. Quan jo era xicoteta, hi havia tots eixos títols i ens passàvem les cercaviles anant a per 
unes i a per altres. Ara, hi ha falles que no troben a cap fallera que vulga ser-ho. Però no per això commemoren les 
falles amb menys il·lusió, amb menys comboi, ni amb menys entusiasme!!

Propet de ma casa hi ha un casal on han col·locat una placa que diu així: «La falla és conviure i no confinar. Quan 
arribe la normalitat tornarem a socialitzar». M’agrada molt. Ho trobe molt ben escrit i amb molt de sentit. La 
meua enhorabona a qui ho haja ideat. Crec que sobren més paraules. És una bona definició i resum de què és 
l’entusiasme faller. I a més un altre cartell al costat afegix: Que la flama no s’apague!!

Podem dir, doncs, que l’entusiasme és fer les coses amb ganes i il·lusió malgrat les circumstàncies personals 
i socials, malgrat els inconvenients que ens envolten, malgrat les malalties, els estats d’ànim, malgrat els 
sentiments o les desil·lusions. Entusiasme és escriure aquestes paraules. És que m’hagen demanat col·laborar en 
aquest llibret, i participar d’aquest comboi i ser partícip dels seus premis i és, en fi, tornar a formar part d’aquesta 
nova edició tan especial que amb la paraula RESISTÍREM ve a significar tot el que signifiquen les falles.

Jo diria que coneguent el comboi faller de primera mà, l’entusiasme és gaudir de les falles inclòs sense que hi haja 
celebracions. Entusiasme és fer aquest llibret sense falles, és commemorar les falles sense coets, sense música, 
sense casals, sense cercaviles, sense monuments, sense mascletades, sense castells. Entusiasme són les falles 
sense falles, com les de 2020, com les de 2021...o no?

Entusiasme són les falles i les falles són entusiasme!!

Així que només puc donar les gràcies i espere haver-vos entusiasmat!!

9 de maig de 2021

Dia de la Mare de Déu dels Desemparats
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Al final tot anirà bé
DOCTOR PRATS
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m. Ajuda, 
protecció.
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Nosaltres també
som patrimoni

IRENE Mª SANCHO ATENEZ – PRESIDENTA DE ASCIVA

El 10 de març de 2020 passarà a la història interminable dels malsons fallers.  El Ministeri de Sanitat i el Consell 
suspenien les Falles 2020 degut a l’epidèmia del coronavirus Covid-19 que  començava a sacsejar a tota Espanya. 

Per als qui estimem les falles, el fet d’assimilar la notícia de que les falles del 2020, i tal vegada les del 2021, no es 
podien celebrar, va ser un colp molt dur. Però encara ha sigut molt més per als que vivim d’una o una altra manera 
d’aquesta festa, sobretot al sector al que represente, la indumentària valenciana. Les conseqüències devastadores 
no sols han passat per la baixada d’ingressos, la falta de valiments i de que eixos problemes econòmics, poc a 
poc, s’han complicat derivant en un problema de subsistència real. 

Les circumstàncies i la incertesa d’aquelles falles confinades que somiaven en que tot açò passaria prompte, 
van fer paralitzar  d’una forta frenada tot el sector, amb un mercat totalment paralitzat i amb unes ajudes que 
semblaven no arribar deixant-lo ferit de mort. Des del sector no podíem fer altra cosa que esperar a veure si 
alguna bona notícia activava el món de la indumentària. 

Però no va ser així, la pandèmia no minorava i les esperances de realitzar falles a l’octubre desapareixien junt amb 
l’arribada de noves ones que assolaven els nostres carrer i que ens negava continuar treballant per allò que tant 
ens havíem desvivit durant anys, perquè la indumentària és un dels quatre pilars en què se sustenten les Falles 
com a Patrimoni Immaterial de la Humanitat.

Fruit d’aquesta situació impulsem la idea de formalitzar una associació que visibilitze el teixit empresarial de 
les Falles i busque sumar en “pro” del que sempre ha sigut un col·lectiu implicat, responsable, entusiasta i com 
no, amb un gran pes en la nostra economia i és ahí quan naix ASCIVA, l’Associació de Comerç d’Indumentària 
Valenciana, que aglutina un nombrós grup d’indumentaristes, orfebres, professionals i artesans que decidírem 
agrupar-nos per unir esforços i lluitar contra les conseqüències de la pandèmia tots de manera conjunta. 

»Molta gent xicoteta, en llocs 
xicotets, fent coses xicotetes, 
poden canviar el món.»
Eduardo Galeano



A més, amb la base del cooperativisme, l’associació també sorgeix en una conjuntura on la necessitat d’ajudes per 
a pal·liar l’emergència que viuen els diferents sectors productius del món faller és evident, ja que aquests sectors 
estan patint una situació de greu risc per a la seua subsistència com a col·lectiu.

Sabem de bona mà que aquesta història és i està sent molt dura per tal de mantindre viva la flama d’una tradició 
que no ha tingut cap activitat en les dues darreres temporades, però que ara pren força, amb la mirada posada 
en el proper mes de setembre i octubre en algunes localitats, malgrat que moltes altres han decidit suspendre-les 
fins a l’exercici 2022, però amb la certesa que amb la resiliència i la valentia mostrada per tot el sector, la nova 
temporada de la indumentària, més prompte o més tard, tornarà a remuntar el seu vol. 

I com també les falles, que com diu uns dels nostre refranyers, tornaran a ressorgir de les cendres d’un exercici 
per a donar per iniciat l’exercici següent, i amb ells tant el sector de la indumentària valenciana com tots aquells 
sector afectats per la festa ressorgiran de les cendres d’aquesta història interminable en què s’ha convertit la 
pandèmia, per a donar pas a unes falles que serviran per a reactivar i per a rellançar novament una activitat que a 
poc a poc anirà tornant a la normalitat. 

I amb eixe renàixer de les cendres seguirà estant ASCIVA, i tots aquells empresaris, treballadors i treballadores 
que la conformen, perquè tots units podem fer que un simple granet de sorra aplegue a ser la muntanya més alta i 
des de dalt la cima poder vore la nostra benvolguda festa de les falles cada vegada més gran si cal. 

RESILIÈNCIA



Fem història
FERNANDO MARTÍN
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La resiliència és 
acceptar la teua 
nova realitat, fins i 
tot si és menys bona 
de la que tenies 
abans.

ELIZABETH EDWARDS
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Pròleg
En tan sols uns dies, el coronavirus ens va robar l’ALÉ i ens va canviar la vida de manera 
dràstica i determinant a conseqüència de la pandèmia. És impossible no haver-se sentit 
vulnerable davant aquesta situació, sobretot per la incertesa i el sofriment de milions de 
persones per a les quals el virus s’ha convertit en un «enemic amarg» i una situació que ens 
produïx una sensació d’impotència i falta de FE en què tot millorarà amb el temps.

La solució a aquest drama no passa només per descarregar les culpes als polítics i experts, 
fomentar l’odi entre els ciutadans i ideologies polítiques amb manifestacions violentes, 
ni tirar pilotes fora per a incomplir o negar-se a seguir les normes derivades de l’alerta 
sanitària per culpa de l’ego de voler satisfer el seu GOIG personal i les seues pròpies 
necessitats, sense importar les conseqüències cap als altres. L’única manera de combatre-
ho és i serà la humilitat, el sacrifici, la UNIÓ del sentit del deure individual i col·lectiu, i 
sobretot, tindre una gran dosi d’optimisme i esperança. Dos conceptes tan parells entre si 
però que es diferencien en una cosa primordial, en què un depén de l’altre ja que no es pot 
tindre esperança sense optimisme, perquè cal recordar que l’OPTIMISME està basat en 
la fortalesa i autoconfiança que ens impulsa a tindre seguretat i que podem aconseguir el 
que ens proposem, mentre que l’ESPERANÇA és un sentiment positiu que es percep quan 
es té la CREENÇA de superar els problemes amb optimisme.

Sabem que no ha sigut senzill per a cap ciutadà o ciutadana. L’any 2020 i el que portem 
d’aquest, ha deixat milers d’històries personals de dolor, d’impotència, de ràbia, però com 
hem comentat en aquestes línies, també d’optimisme i esperança, pot ser que per això 
mateix l’esser humà ha segut NEFELOBÀTIC, a l’hora de voler somiar, de voler APAPATXAR 
aquells que han sofrit tot aquest dolor i amb aquest gest acariciar amb l’ànima per a 
consolar-los. I és que la vacuna continua sent el somni i l’esperança d’aquesta pandèmia.



f. Confiança 
d’aconseguir 
alguna cosa o 
que es produïsca 
alguna cosa que 
es desitja.

ESPERANÇA
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Llum al final
del túnel

MAYTE FERRANDO MASÓ  – AUXILIAR D’INFERMERIA

ESPERANÇA… 

ESPERANÇA… 

ESPERANÇA… 

Quina paraula més bonica .... No us sembla? 

Una de les definicions ens diu que l’ESPERANÇA és un estat d’ànim optimista en el qual allò que desitgem o 
aspirem ens sembla possible. És en aquest sentit, quan l’ESPERANÇA suposa tindre expectatives positives 
relacionades amb allò que és favorable i que es correspon amb els nostres desitjos.

Esperança... carregada de sentiments, passió, energia, somnis... Una paraula que ens ha fet «SUPERVIVENTS» 
d’aquest maleït darrer any i que tant ens esta constant eixir. El món es va paralitzar als nostres peus, fent-nos 
sentir petits, fràgils, vulnerables... amb por! 

Són temps difícils on m’he adonat que la soledat és perillosa, on he desitjat que els sentiments siguen autèntics 
i no formen part del decorat, que estigam dispostos a canviar, que les excuses desapareguen, que ens conegam 
més en persona que per pantalla, que tornen les abraçades però que siguen ben donades i per tot açò i més, 
demane un fort aplaudiment per aquelles persones que s’han enfrontat a la quarantena sols. 

En canvi, la paraula «CONFINAMENT» comprén tot un món per descobrir, i cadascú a la seua manera ha 
sobreviscut als mesos que hem estat tancats, i sobretot hem sigut capaços de mantindre l’esperança dins nostre 
per eixir cap avant. 

Hem après a somriure amb els ulls, baix la «MASCARETA», complement indispensable, obligatori i necessari per 
eixir al carrer, desitjant que aquest maleït son acabe, i encara ens queda tot un llarg recorregut en aquest camí, un 

«L’esperança ens ajuda a veure més 
enllà  de la tempesta que suposa 
viure un mal moment»
Bertrand Regader



camí que amb esperança et recorda que res és per sempre, ni tan sols els problemes, però serà un camí llarg... On 
caminarem amb el cor. 

Camí que junt a grans professionals, grans persones, grans companys i amics hem viscut situacions al límit.

Hui estem ací, demà qui sap? —Constantment al cap—. 

Aplegar a viure amb por, però això no és viure, aquest món necessita gent que tinga esperança i estime el que fa, 
per sortir d’ací i veure llum al final del túnel. 

Hem viscut situacions d’angoixa, incertesa, estrés... I de tindre els nervis a flor de pell, baix l’amenaça a nivell 
mundial i sanitària, i a primera línia de foc mai hem perdut l’esperança, on no es pot estar a tots els llocs per fer 
front a la tempesta!

 Si després d’aquesta «PANDÈMIA» no eixim com a millors persones, aleshores no hem après res de la Vida! 

Però una cosa quede ben clara i que no ens càpiga ningun dubte de que açò passarà i servirà per a corroborar que 
haver elegit aquesta professió és probablement la millor decisió de les nostres vides. 

L’ESPERANÇA, hem de sacsejar-la. Trastocar-la. Transformar-la. Si no hi ha un canvi, aqueixa llum al final del 
túnel serà un simple parpelleig llunyà. Un senyal passatger, fugaç en una història interminable. Si ho conseguim, 
tot anirà bé i tornarem a gaudir de tot allò que ens agrada. 

Gràcies Esperança.... Per ser eterna!! 

ESPERANÇA



f. Acariciar amb 
l’ànima a un ser 
estimat per a consolar-
lo en la pena, per a 
acompanyar-lo en el 
camí o traure-li un 
somriure.
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Abraçar la vida 
és la millor eixida

PERSONAL SANITARI 4º PLANTA DRETA DE L’HOSPITAL DE LA RIBERA

Queixar-te per fer un viatge llarg en cotxe, «morir de calor», «tindre un fred invalidant», parlar malament als qui 
t’estimen, mostrar desconfort amb qualsevol situació, pensar que tens mala sort, discutir amb els teus iguals per 
qualsevol motiu sense importància, deixar passar l’oportunitat de somriure, posar excuses, veure problemes on 
sols hi ha ocasions per a desenvolupar-te, deixar-te dur per comentaris dolents, complicar-te la vida...

Són sols paraules, unes paraules que no sempre tenen sentit i massa vegades són capaces de dominar tantes 
vides com toquen. Perquè les paraules són les desencadenants de moltes situacions no desitjades, però ben 
emprades, són imprescindibles per a arreglar el més gran dels conflictes i com no, per a contar. Per a contar 
vivències com aquesta que nosaltres, aquells qui estiguérem en «la primera línia de batalla» i en la Quarta Dreta 
de l’hospital de la nostra terreta, vos volem fer aplegar. Totes eixes formes de parlar i pensar marquen el nostre 
dia a dia i vos assegurem que res, però res de tot això, té importància quan el vertader enemic no és de carn i os, 
no es pot veure, ni palpar, no és previsible ni evitable, no està, no parla i de repent et pot matar... 

Era un Març més vostre que de ningú, quan de repent la metxa que prenia els coets es va apagar, d’un bufit 
turbulent i infectat que els monuments i els caus va desmuntar... era una pandèmia, qui ens ho anava a contar! 
I de prompte mil paraules que ja existien adquiriren un sentit diferent i moltes que desconeixíem passaren a ser 
les protagonistes dels nostres dies: «confinament», «distància social», «PCR», «COVID-19», «EPIv, «mascareta», 
«por», «inseguretat», «consol», «company», «emoció», «valor», «enyorança», «esperança», «suport», «oblit», 
«unió», «soledat», «desconfiança», «negacionisme», «online», «esforç», «videotelefonia», «oxigen», «UCI», 
«col·lapsat»... i així desenes més.

Sí, de prompte la vida ens va canviar, també als del pijama blanc. Que sí, fèiem la nostra feina, i amb una intenció 
ben diferent de la de ser herois, però amb una duresa i una incertesa ben lluny de les habituals. Quan ningú ens va 
explicar com havíem de protegir-nos, quan cada dia la por ens envaïa per no saber si hi hauria material per acabar 
el torn, quan la mascareta tenia un codi dubtós, quan el nostre corredor era digne de ser aïllat i nosaltres vivíem 
com en un món apart... quan dins de cada habitació havíem de transmetre control i tranquil·litat en un espai on 
habitaven el terror i la soledat, cosificats en éssers que res tenien més enllà d’una mascareta i la companyia de les 
nostres mirades entelades. Quan la vida se n’anava de les nostres mans...

L’equip es va convertir en un sol ésser, sabíem que no guanyaríem la batalla si no remàvem en la mateixa direcció, 
per a poder sumar i mai restar. El més pur significat de la unitat era veure’ns treballar. La pandèmia ens va donar 
una lliçó d’humilitat, perquè per aplegar al cim érem imprescindibles cadascun dels escalons. Ens enteníem com 



ningú sabia fer-ho, ens ajudàvem, ens cuidàvem, ens estimàvem com una família, aprenguérem que allò que 
fèiem cada dia no era una feina, sinó una forma de vida. I tot això era necessari per mantenir-nos drets davant de 
cada colp que ens anava donant la pandèmia. Una onada, altra onada, i... un mar sencer d’onades més i nosaltres, 
sempre forts, sempre avant, sempre drets, perquè era l’única forma de poder estar amb aquells que ens anaven a 
necessitar. 

Fou tota una experiència per als sentits, que com tot, s’adaptaven a noves sensacions. Cada matí en entrar, l’olor 
de tot tipus d’alcohol de desinfectar es mesclava amb la d’algun cafè fet d’unes quantes hores amb la intenció de 
mantenir ulls i ment desperts. Sorolls de respiració, exagerats de màquines que respiraven sobre rostres dormits 
feien saber que estaven treballant i quan no, infinites modalitats d’alarmes ens deien que alguna cosa no anava 
bé. Sorolls que no cessaven al llarg de dotze intenses hores de torn als que es sumaven altres: teclats d’ordinador, 
converses en bucle, risses i plors ací i allà i, en ocasions, alguna cançó de fons amb ànim de recarregar energies ja 
esgotades. En quant a les mirades, eren mirades cansades de veure el món a través d’un núvol: diversitat de colors 
d’EPI, de contenidors, la llum de l’alarma de l’oxigen, un llençol/mural adornat amb l’arc de San Martí... infinitat de 
colorit que s’esborrava quan miraves les seues cares d’un sol ton, el del color «COVID». La nostra mirada captava 
una tonalitat en ells que no sabríem ben bé com definir ni tampoc sabríem dir com però a força de conviure amb 
el maleït enemic, començàrem a saber-lo discernir. I el tacte castigat davall d’un doble guant era la nostra arma 
robada, no poder transmetre’ls el calor humà era frustrant... tot sumat a un somriure amagat, uns besos que no 
podíem donar, paraules de suport que mai sentiren per no poder-nos llegir els llavis i unes abraçades prohibides...
sensacions d’aquells dies, que quedaren al nostre cor marcades i sempre durem amb nosaltres.

I si no podíem comptar amb la força dels sentits i rendir-se no era una opció... què ens quedava sinó per a 
transmetre’ls estima? Apapatxar. Sí, apapatxar. Hem esmentat moltes paraules però cap altra podria definir millor 

ESPERANÇA



les nostres hores de son deixades a l’oblit, els nostres malsons i patiments, els plors llençats al vent per aquells 
qui veiérem patir o partir...el nostre consol va ser saber que tots els dies abraçàvem el seu esperit, els acariciàvem 
el cor, els donàvem tranquil·litat, pau i consol, companyia, descans i amor. I totes eixes hores dedicades a cuidar 
de cada segon de la seua valuosa vida es recullen en eixa paraula. Perquè apapatxtar és això, donar estima des 
del més profund de la teua persona a altra ànima i és l’únic que pots fer quan l’enemic ha trencat totes les teues 
armes i tu has de guanyar la lluita amb l’únic que et queda: la força del teu amor. Amor per la feina, amor cap a les 
persones que deixaren de ser pacients per a ser família, amor pels companys que es veien derrotats, amor per la 
vida.

El dia en què una vídeo-telefonada es va convertir en el major regal que podíem donar a una persona, el dia en 
què la llàgrima d’un company et feia esborrar tot el teu patiment per convertir-te en el seu consol, el dia en què 
l’única manera de protegir a la gent que estimaves era aïllant-te d’ells, el dia en què descobrires que «la unió fa 
la força» no era una frase feta, el dia en què no tenies forces ni per a enfadar-te amb tots aquells que es burlaven 
de la teua feina, el dia en què allò tan quotidià com respirar es va convertir en un luxe, el dia en el que perdies les 
energies per tractar de fer millor la vida dels qui sols et tenien a tu... eixe dia descobrírem que ser infermera, ser 
TCAE, o, en definitiva, ser sanitari de vocació era la nostra arma i havíem d’exprimir-la per fer que el món poguera 
derrotar al seu enemic.

Potser no sabríem dir com, però ho férem. Mai podrem dir si guanyàrem o no, perquè alguns mai podran contar 
les carícies que els vam donar, però podem dir que cada dia ens omplíem de força i valor i ens llençàvem al món. 
El nostre món, on cada matí ens miràvem i ens dèiem «nosaltres podem» i eixíem a repartir el millor de nosaltres 
per fer sentir als més vulnerables que la vida seua vida ens importava, que la nostra mà sempre els anava a agafar, 
que per nosaltres no sentirien més soledat. Vam apapatxar cada racó de la nostra Planta Quarta, als de dins de les 
habitacions i també a tots els pijames blancs, també molt afectivament als pijames morats (els companys d’UCI), 
allí on enviàvem a més persones de les que ens haguera agradat. I aprenguérem d’aquesta lluita, que el que 
guanya en la vida és qui més bé ha fet, perquè aconsegueix el premi més valuós: l’orgull d’haver donat sentit a un 
moment d’altra vida, la satisfacció d’haver aconseguit ser una millor versió del que fórem ahir. Lluitar fins l’últim 
sospir.

I com en tot final triomfal, aquest no podia acabar sense una dedicatòria especial. No sabem si esteu al cel, si 
tornareu a casa, si de vosaltres sols queden records en forma de fotografia, si els vostres pulmons foren més 
forts o el maleït s’ho va emportar tot. El que sí que podem dir és que per nosaltres mai quedareu en l’oblit. I als 
que passàreu per les nostres mans i aconseguireu eixir, gràcies perquè convertireu la debilitat en força i el vostre 
agraïment diari sempre serà el nostre premi. Un plaer haver compartit moments d’apapatxar-nos mútuament. 
Perquè potser pensareu que nosaltres vos curàrem, però fóreu vosaltres qui ens donàreu el valor.
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Hallelujah
LEONARD COHEN
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m. Vigor 
de l’ànim, 
capacitat o 
valor per a fer 
un esforç.
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No et
rendisques

MARIVI BLESA VILLANUEVA - PROFESSORA D’HISTÒRIA I POLÍTICA SOCIAL

«No et rendisques, encara eres a temps, d’aconseguir i començar de nou, acceptar les teues ombres, enterrar les 
teues pors, alliberar el llast, reprendre el vol.»

¿Qui va dir que en temps de pandèmia l’única cosa solidària eren donacions d’aliments, confecció de màscares i 
equips de protecció o simplement ajudar als nostres veïns o majors? ¿Potser una paraula d’alé, un missatge o una 
creació artística no ajuden també a encoratjar un cor espantat  i trist? 

Quan la pandèmia va començar a tindre efectes directes en la vida social de les persones, obligant-les a 
distanciar-se, a perdre la interacció, a aïllar-se a casa, a entrar en un món d’introspecció que probablement mai 
havia sigut visitat abans, van quedar al descobert les altres cares de la crisi: la soledat, l’esperança o la nostàlgia. 
És per això, que moltes vegades les paraules són més fortes que la pandèmia.

En aquesta crisi sanitària, econòmica i social, milers de persones en el món s’han quedat soles, lluny de les seues 
famílies, sense els seus treballs, sense recursos suficients per a sobreviure, juntament amb totes aquelles pèrdues 
traumàtiques per l’inesperat i la impossibilitat de poder acomiadar-se adequadament d’un ser estimat. Reposar-se 
del sofriment és una tasca dura que requereix gran capacitat de resiliència de les persones. És per això que em 
pregunte, a qui li vas enviar una paraula de suport en aquests temps de crisis pel coronavirus?

«No et rendisques que la vida és això, continuar el viatge, perseguir els teus somnis, destrabar el temps, córrer els 
enderrocs i destapar el cel.» 

Bé diuen que l’esperança és l’últim que es perd. Per això, des que va començar la pandèmia, moltes persones 
s’han bolcat per a compartir de manera original i solidària el seu talent als quals treballen lluitant contra aquesta 
pandèmia. Des de les xarxes socials van sorgir diferents iniciatives tant musicals com pintura, fotografia i poesia, 
que intentaven que aconseguírem entendre’ns una mica més com a societat. Per això, quan un està creant art, 
aqueixa acció de crear, de poder transformar diferents elements en una cosa nova, és una cosa que ajuda a 
empoderar i fer costat a aquells que estan passant per un mal moment sense importar fronteres, idiomes ni 
cultures, amb l’únic objectiu de rebre missatges d’alé i companyia.

«No et rendisques que la vida és això,
continuar el viatge, perseguir els teus 
somnis, destrabar el temps,
córrer els enderrocs i destapar el cel.»
Mario Benedetti



Una de les iniciatives que va sorgir era la d’acompanyar amb reconfortants paraules als qui es trobaven 
completament aïllats en una habitació d’hospital. Perquè cal recordar que un dels majors problemes que tenen 
els pacients és que estan en un aïllament brutal, completament sols, separats de les seues famílies, alguns amb 
familiars també aïllats o intubats en l’UCI o fins i tot sabent que la seua esposa, marit, pare, mare o fill han mort.

Per a alguns, aquest xicotet gest d’escriure cartes ha resultat un exercici terapèutic i d’autoajuda en el seu propi 
confinament com una manera de sentir-se útil, que pot ajudar perquè, de veritat, les paraules encoratjadores 
poden fer moltíssim en aquesta epidèmia. Un gest senzill, un missatge tranquil·litzador i il·lusionant per a retornar 
al feble en hores baixes, l’esperança i fe suficients per a aferrar-se a la vida, això sí, estret a les millors mans, les 
del personal sanitari.

«Perquè cada dia és un començament nou, perquè aquesta és l’hora i el millor moment.

Perquè no estàs només, perquè jo et vull.»

 Hem viscut moments molt durs però la pandèmia ens ha demostrat la nostra capacitat per a adaptar-nos als 
canvis constants en el nostre entorn, a nivell personal i professional. Així mateix, hem sigut testimonis de diverses 
mostres de solidaritat, vam aprendre a usar la tecnologia per a expressar els nostres sentiments i donar el nostre 
alé als familiars i amics als quals no podíem abraçar, els permetíem acostar-se a nosaltres.

A vegades la vida et sorprén i no saps què fer amb ella, però no és motiu. Estem enmig de la prova més dura 
que ens ha tocat viure i malgrat que encara no ha acabat, no podem rendir-nos per més durs que semblen els 
problemes. Encara existeix esperança que el futur que ve serà millor. Per això, recordant al poeta Mario Benedetti, 
he de confessar que, malgrat totes les circumstàncies: 

«No et rendisques, per favor no cedisques, encara que el fred creme, encara que la por mossegue, encara que el 
sol s’amague i calle el vent, encara hi ha foc en la teua ànima, encara hi ha vida en els teus somnis, perquè la vida 
és teua i teu també el desig, perquè l’has volgut i perquè et vull.»

ESPERANÇA



Color esperança
DIEGO TORRES
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f. Conjunt de creences, 
de normes de 
comportament i de 
cerimònies d’oració o 
sacrifici que són pròpies 
d’un determinat grup 
humà i amb les quals 
l’home reconeix una 
relació amb la divinitat.
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Creure en
temps de pandèmia

RAÜL JIMÉNEZ SANCHIS – RECTOR DE NTRA. SRA. DE LA MERCÈ I STA. TECLA DE XÀTIVA

La humanitat, sota l’atac del coronavirus, està experimentant molt de sofriment. La invasió d’aqueix virus, que 
s’ha emportat la vida de moltes persones, suscita tota una gamma d’interrogacions: I on està Déu mentre passa 
tot això? És la pregunta que ens fem sempre que topem amb moments límit i alguns aprofiten per a interpretar 
aqueixa realitat com un «càstig diví». Estar en aïllament social, no poder abraçar ni besar a les persones volgudes 
i no poder reunir-se amigablement produeix patiments de tota mena i fins a revoltes. Però en realitat, Déu està 
acompanyant aquest moment i acompanyant-nos a cadascun/a perquè assumim aquesta realitat i tirem avant. Ell 
mor amb cada víctima del contagi, es cura amb tots els que s’han pogut recuperar, té por amb tots els que estan 
plens de temor a contagiar-se, pateix amb les conseqüències que porta aquesta situació, especialment, a nivell 
econòmic. 

En aquest context hi ha persones, fins i tot sense cap vinculació religiosa, que acullen un Sentit major de la vida i 
del món, lluiten per la justícia, pel dret i per la millora mínima de la nostra societat, i fins a les quals creient en Déu 
es pregunten: quin és el sentit d’aquest abatiment planetari? S’ha produït una apagada. Gent de fe pot fins i tot no 
creure més en Déu. Uns altres, mentrestant, troben en la fe un suport existencial que torna menys pesada aquesta 
situació de confinament i d’absència dels altres al seu voltant. I tracta de traure lliçons de vida.

En temps difícils com els que vivim, reflexionem sobre la fe en el seu sentit més corrent, abans de qualsevol 
confessió religiosa o de doctrines i de dogmes, la fe en la seua densitat humana. Hi ha una dada existencial prèvia 
a l’aparició de la fe: la bondat fonamental de la vida. Per molt contradictòria que siga la realitat, per molt absurd 
que siga l’atac de la Mare Terra a la humanitat a través del Covid-19, estem convençuts que val més la pena 
viure que morir. Done un exemple pres de la vida quotidiana: un xiquet es desperta en la nit, sobresaltat per un 
malson o per la foscor. Xilla cridant a la seua mare. Aquesta en un gest de magna mater, el pren als seus braços 
i li murmura suaument: volgut, tot està bé, mamà és ací, no tingues por. I el xiquet, entre sanglots, recupera la 
confiança i poc després s’adorm de nou.

En el món no tot està bé. Però admetem-ho: la mare no li està mentint al xiquet. Malgrat totes les contradiccions, 
predomina la confiança que un ordre major subjau i preval sobre la realitat. Evita que predomine l’absurd. Porta 
pau al xiquet i serenitat a la mare.

«No et rendisques que la vida és això,
continuar el viatge, perseguir els teus 
somnis, destrabar el temps,
córrer els enderrocs i destapar el cel.»
Mario Benedetti



Creure és dir «Sí i Amén» a la realitat. El filòsof L. Wittgestein podia dir en el seu Tractatus Logico-Philosophicus 
(n.7): «Creure és afirmar que la vida té sentit». Aquest és el significat original i bíblic de la fe —he’min o amén— 
que equival a estar segur i confiat. D’això es deriva la paraula hebrea Amén que significa «així és o que així siga». 
Tindre fe és estar segur del significat de la vida. 

Creure,  és una aposta que la llum venç a les tenebres, que la mort no pot empresonar el sentit de la vida i que, en 
el fons, en tot ha d’haver-hi algun sentit secret i que, per tant, val la pena seguir en aquest món. Creure no resol 
tots els problemes. Com va dir el Papa Benet XVI en la seua incompleta encíclica Lumen Fidei: «La fe no és una 
llum que dissipe totes nostres tenebres, sinó una llum que guia els nostres passos i això sols basta per seguir el 
camí.»

Hi ha molts que es confessen agnòstics i ateus però afirmen el sentit de la vida, es comprometen amb la 
necessària justícia social i veuen en l’amor, la solidaritat i la compassió els majors béns de l’ésser humà. Els que no 
viuen tals valors estan lluny de Déu, encara que el tinguen amb freqüència en els seus llavis.

El bisbe pastor claretà, poeta i profeta Dom Pedro Casaldáliga, va expressar en xicotets versos on està Déu: en la 
pau, en la justícia i en l’amor. 

On tu dius llei

Jo dic Déu.

On tu dius pau, justícia, amor

Jo dic Déu.

On tu dius Déu

Jo dic llibertat, justícia i amor.

ESPERANÇA
Jerusalema
MASTER KG



Amagat darrere d’aquests valors, pau, justícia i amor, està Déu. Ells són el seu vertader nom. Com va dir la filòsofa 
francesa Simone Weil: «Si vols saber si algú creu en Déu, no mires com parla de Déu sinó com parla del món». Si 
parla en forma d’amor, justícia i llibertat, està parlant de Déu. Qui viu tals valors se submergeix en aqueixa realitat 
que anomenem Déu i expressa una fe en Déu.

La fe entesa d’aquesta manera imposa límits i fins i tot condemna tota indiferència cap als sofriments, familiars 
i amics de les víctimes de Covid-19. U pot proclamar «Déu per damunt de tot» però si no té compassió i 
solidaritat cap a tots aquells, aquest Déu és un ídol i està lluny del Déu viu i vertader. Creure és acceptar que hi 
ha un altre costat de la realitat que no veiem però que acollim com a part de nosaltres i ens acompanya en les 
tasques quotidianes. Creure és afirmar que l’invisible és part del visible i que la fe, a l’igual que aquesta història 
interminable, no tindrà fi.

FENomés li demane a Dèu
LEÓN GIECO
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FE



Adj. Dit d’una 
persona: 
Somiadora, 
que camina 
pels núvols.

NEFELOBÀTIC
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Confinats
amb música

CARLES NAVARRO VENDRELL – ENGINYER INDUSTRIAL

Segurament durant aquesta maleïda pandèmia he sigut un poc, bastant, nefelobàtic, sobretot durant els 
fastuosos dies que vam romandre a casa confinats, on he tingut algun que altre moment per a «buscar en el baúl 
de los recuerdos» com va fer Karina, alguns «retales de mi vida» que deia Manolo García o «alguna foto antiga 
oblidada en un calaix» que cantava Manel; tot en un intent de desmentir que  «cualquier tiempo pasado fue peor» 
que cantava Sabina. Tal vegada esperava rememorar aquells temps passats quan érem totalment lliures i per això 
buscava desempolsegar-los d’on estigueren amagats.

També he tingut temps per a realitzar un àlbum de fotos d’esta quarantena, un diari del confinament i he aprofitat 
una vella llibreta per a escriure mig centenar de receptes amb un Bic taronja, per això de lo de valencianot de 
poble, que havia comprat fa anys per a eixe propòsit. La neteja d’armaris i calaixos m’ha portat a visitar moments 
i reviure experiències que pensava oblidades. Una cançó que em transporta a aquell concert de 2011 i a l’olor 
particular del perfum de la companyia amb qui disfrutava; una pel·lícula antiga que em torna a traslladar al 
cinema d’estiu on la veieres per primera vegada; un llibre pendent que en obrir-lo trobes la dedicatòria d’un antic 
amic amb qui ja fa massa temps que no parles. 

Han sigut dies de nostàlgia, de somnis, perquè com diu Stromae  «nous étions formidables», és a dir «érem 
formidables». I com que este llibret faller ompli l’espai buit d’unes falles que ja de per si passaran a l’història, 
he somiat de nou en aquell primer amor transformador de joventut, aquell amor faller recorrent amb un casset 
sonant a tota virolla al meu primer cotxe, el sabor contundent d’aquell arròs de putxero que feien al cau faller o 
una nit de festa entre rialles amb els teus amics universitaris pel barri del Carmen amb els «camals mullats» de 
la Gossa Sorda. Com he dit, he sigut massa nefelobàtic aquestos dies on he deixat que la nostàlgia penetrara 
profundament  «hasta los huesos, solo calan los besos que no has dado», que cantava Sabina. 

Recorde la Polaroid un poc borrosa que conserven els meus pares dels anys 80 on encara sóc un xiquet, el walkie-
talkie amb el que jugàvem a contar-nos historietes amb el veí d’escala, a les vesprades de parxís a l’estiu amb els 
cubilets desgastats amb els quals el teu iaio et guanyava, o et deixava guanyar, les nits que et quedaves a dormir 

«La possibilitat de realitzar un somni 
és el que fa que la vida siga 
interessant»
Paulo Coelho



amb ells. Perquè estos dies, potser, no han sigut més que un malson del que despertarem, i tot tornarà a ser igual. 
Però, també, és molt factible que estos dies hagen canviat la teua escala de valors, les teues prioritats, i passes 
a donar més importància a coses que abans assumies con habituals, dins d’una normalitat temperada que ara 
sembla extraordinària. 

Xarrant amb els teus amics, és possible que hages recordat aquelles paelles que féieu els diumenges o els dies 
de pasqua a la caseta dels pares o iaios d’algun amic. I ara que no les pots fer, vols que tornen els diumenges en 
família, l’esforç col·lectiu per passar un dia allunyant de preocupacions, parlant de banalitats, baix l’ombra d’algun 
arbre o taronger i dinant a l’aire lliure. Segurament, li dones més importància al «dolce far niente» italià, que 
traduït seria així com «la dolçor de no fer res» o dit a la valenciana: «tirar-se a la bartola», que cal deixar clar que 
«bartola» no és una dona ni tampoc és tindre relacions sexuals amb ella. Encara que parega fins incomprensible, 
trobes a faltar fins les converses destrellatades d’algun cunyadíssim a qui normalment evitaves i que ara inclús 
t’agradaria llançar-te a eixa baralla descatxarrant. Passejar pel camí dels colesterols que tenen tots els pobles, fer 
una ruta per la muntanya, agafar mores, menjar-se una taronja directament del taronger, una partida de truc o de 
dòmino al casal a les tantes del matí… Tal vegada és ara que en la quotidianitat pausada vegem que hi havia molta 
felicitat.

Si a Setmana Santa no has fet mona de Pasqua, pa, coca, galetes o un bescuit, serà perquè durant este 
confinament no has visitat el «horror en el supermercado de Alaska y los Pegamoides». Segur que has tingut més 
temps per anar a comprar i cuinar que en tota la resta de la teua vida i per a valorar l’art de la cuina pacient, de la 
fermentació, del foc lent, del sabor concentrat. L’esforç de preparar un bon dinar o sopar i que de segur que ens 
ha sigut recompensat amb bones fartades i un augment de pes. 

Tornant a mirar eixe àlbum de fotos, per als mes joves segurament digital, del teu viatge per Europa o a Tailàndia, 
eixe país asiàtic que fa vint anys ningú coneixia i que hui en dia és difícil trobar alguna quadrilla d’amics que 

ESPERANÇA



no haja anat, penses: tornaré a viatjar? I, segurament, visualitzes fins i tot com «Será maravilloso viajar hasta 
Mallorca» encara que tingues por a l’avió o al vaixell per a creuar el «Charco» i que segurament ho faràs, quan ens 
deixe el «PassportCovid» perquè la nostra manera de viatjar igual també evoluciona i ja no volem només la foto 
davant del monument famós, i tal volta voldrem posar-li mascaretes a tots aquells monuments que anem trobant 
com a signe d’haver resistit a aquesta pandèmia global.

L’amistat també és com aquella planta que ara s’ha convertit en el teu únic contacte diari amb la natura viva: cal 
cuidar-la perquè quan la necessites, estiga ben viva. Molts hem trobat a faltar una abraçada de pares, amics o 
de la parella, si no convivia amb tu; una partida a la Fallera Calavera o els soparets d’aixella, encara que jo sóc 
mes de dir «sobaquillo» dels divendres al casal. És de veres que les noves tecnologies ens han ajudat a reduir la 
distància virtual, ens fan notar la presència d’amics i coneguts, però mai no podran substituir «el calor del amor 
en un bar» que deia Jaime Urrutia, i més si van acompanyades de cerveses i cassalles. Perquè socialitzar és bàsic 
i en estos moments d’introspecció, la socialització de les xarxes socials i les videotelefonades són com el surimi 
al carranc, la gula a l’angula, un Trolex i un Rolex o una paella catalana o madrilenya a la valenciana, imitacions 
falses. Per molt bones que siguen, mai substituiran l’original. 

Mentre escrit de fons sona el «quiero sentir tu presencia» de Seguridad Social gràcies a un veí que es pensa que 
és David Guetta i, tot seguit sona  Amaral cantant «son mis amigos, por encima de todas las cosas» per a acabar-
ho d’apanyar... xe collons que intente fer un escrit seriosament i m’he posat a plorar.

I ara per les xarxes aplega el típic «rememberchallenge» i et demanen que pujes una foto de quan tenies 16 o 17 
anys i obris, com qui enceta una bossa de pipes a un banquet del parc, la caixa on guardes les alegries d’aquells 
dies… i sospires resignant-te el «volverá, seguro que volverá» que rimava El Canto del Loco. I, després, veus el 
One World Together i dubtes si se celebraran de nou concerts multitudinaris i podràs «see how they run» que 
diu McCartney. I un poc més tard et poses a mirar un partit de llegenda del VCF, d’eixe temps quan almenys 
jugaven a futbol i automàticament et pega per recordar si mai tornaràs a escoltar la sintonia de la Champions al 
Mestalla o el rebot d’una pilotada impossible de Soro III en el trinquet de Pelayo  o quan guanyàrem aquella final 
de copa guanyada pel València Bàsquet. Però de sobte, uns aplaudiments espontanis quan passa una ambulància 
pel teu carrer et fan despertar del malson distòpic, són un esclat relativitzador, baremador de la teua angoixa en 
perspectiva col·lectiva, i un bàlsam en forma de «todo para todos, todo para todos» que crida Eric Montefusco. 

Després, acabes per debatre un poc per Facebook o Twitter perquè «España necesita conocer tu opinión de 
mierda» com apunten Los Punsetes sobre la Rociíto,  las Islas de las tentaciones, el Pablo Hasel o els MENAS. 
I clar, allí tot el món opina com a experts intel·lectuals, culturals, deu carreres, cinc Master, i un doctorat en 
guerrilla twittera de «La calle» com diu Juan Luís Guerra. A més està la conversa dels fallers com jo, de si  les 
Falles i les Fogueres es cremaran enguany, si passaran a fer-les en altra època o si la cosa ja no té remei. Si cal 
televisar o no la missa en la televisió pública o que qui vullga missa que es pague un canal privat. Si els llibres 
són o no són de primera necessitat a l’igual que les dietes i desplaçaments dels polítics que estaven a casa en 
quarantena o si tan sols és un «Cuentame un cuento» de Los Celtas Cortos. 

Total, són tot «bufes de pato» a la recerca d’una veritat que existix però ens és ocultada entre la boira de la sobre 
informació. Com Kevin Costner buscant una illa en Waterworld, busquem respostes sobre un futur incert, mentre 
enyorem el passat immediat per molt decrèpit que fora. Amb una única veritat amb la qual em quede: «tothom 
té el seu dolor» que cantava recentment Gener traduint a R.E.M, i que com han fet tants, han deixat de tocar sine 
die. I això, m’ha fet recordar quan «los bares no se cerraban» que deia Loquillo. Però en compte del Sálvame o el 
Sábado de luxe de Telecinco, em quede millor amb un «Pero me aburro» de Kaka de Luxe. A la fi, ser nefelobàtic 
és un virus el que ens porta l’angoixa melancòlica amb la qual sona cada matí un despertador mal programat per 
Bill Murray en El dia de la Marmota. 
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L’esperança no és el 
mateix que optimisme. 
No és la convicció que 
alguna cosa eixirà bé, 
sinó la certesa que 
alguna cosa té sentit,
 independentment de 
com resulte.

VÁCLAV HAVEL
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Pròleg
La vida ens ha canviat a tots des que en març de 2020 va irrompre la pandèmia del SARS-
CoV-2. La incertesa, la por, els canvis laborals i econòmics, però també la soledat d’aquest 
immens dol que ens ha tocat viure per totes les persones que se n’han anat. Aquesta 
pandèmia ens ha canviat la manera de viure, però també la manera de morir. És difícil 
entendre el dolor, l’ENYORANÇA i el sofriment dels familiars que van morir reclosos sols 
en unitats d’aïllament, allunyats dels seus i sense cap possibilitat de donar eixa MOIXANA 
per dir que estaves ahí amb ell, que no estava sol. I tant era el SOTSOBRE que precisàrem 
plorar en vetles o funerals que van ser vetats, i és que no poder acompanyar-nos en el seu 
final va fer que el dol fóra molt més difícil.

La guerra contra el virus ens ha permés aprendre de nou què és el que més valorem, ens 
ha privat del contacte humà acreixent la soledat dels més majors, per reduir els contactes, 
i això va provocar un augment de la MELANCOLIA, l’aïllament, la incomprensió i la 
NOSTÀLGIA. Perquè si hi ha alguna cosa que trobàrem a faltar va ser sens dubte poder 
ABRAÇAR lliurement, sense haver de respectar una distància mínima, i per a això vam 
haver d’aprendre a abraçar amb la mirada, amb el somriure i, com no, amb les paraules. 

Hem aprés qui som en descobrir el que hem trobat a faltar. Els fallers hem SOMIAT en 
la possibilitat de reunir-nos a casal, de cremar amb la falla tots els mals que estaven 
ocorrent, de fer COMBOI acompanyats d’una copa o un llarg menjar amb amics, de tindre 
un nadal amb tota la família reunida i de moltíssimes coses més... El buit ha sigut gran. 
Hem estranyat recuperar els nostres xicotets plaers i ha fet que ens replantegem molts 
aspectes de la nostra vida personal i, amb això també, el de les Falles com a festa. TANT 
DE BO tot el que hem viscut haja portat al fet que es valoren encara més les falles i la 
repercussió que tenen i també al fet que els fallers reafirmem els nostres sentiments cap a 
elles en tots els aspectes que les conformen i que van fer que les falles siguen Patrimoni de 
la Humanitat. Perquè a la fi, el vertader patrimoni d’aquest reconeixement som nosaltres, 
cadascú dels fallers i persones que fan i han fet gran aquesta festa.
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#tornarem

LUCÍA CATALÀ ORTÍ – GRADUADA EN BELLES ARTS

Tots els anys la frase es repeteix cada 20 de març: les falles som com l’Ocell Fènix, ressorgeixen de les seues 
cendres i comencen a preparar la festa de l’any següent. En aquest últim 20 de març aquesta reflexió va ser 
més incerta que mai, encara que aqueixes set paraules pintades en el sòl «Ací Crema el Cor d’una Falla» va 
ajudar a mitigar la melancolia fallera representant el sentir del món faller i de la societat valenciana amb el lema 
#tornarem.

Durant la nit del dia 15, i el matí següent per això del toc de queda a les 22:00 hores, els nostres pobles i ciutats, 
i especialment els protagonistes de la festa, es van trobar amb la frase «Ací crema el cor d’una falla», juntament 
amb el ja simbòlic hashtag «Tornarem», pintat amb lletres grogues, en l’emplaçament més aproximat on es 
planten i cremen cadascuna de les nostres falles. Les pintades realitzades en cadascun dels encreuaments fallers, 
es van convertir amb la seua simplicitat en un símbol per a recordar una festa que sobreviu en el record i en 
xicotetes i aïllades accions, perquè el 2021 ens ha tornat a deixar sense falles, però no sense el sentiment faller 
dels quals estimem aquesta festa. A mig camí entre el conformisme i l’acceptació de bon grat, la simbologia i el 
desig de regeneració, el gest i el significat. Finalment, unes simples paraules pintades en el sòl en poc més d’un 
metre quadrat s’han convertit en una de les maneres d’expressar que les Falles es queden a l’espera de temps 
millors, recordant a qui vulga recordar-ho, que en el punt on s’ha escrit la frase, hi haurà, en el futur, una cosa 
molt diferent: un llit d’arena i, sobre ell, una estructura de fusta, suro blanc, cartó, una mica de ferro i pintura. Una 
falla, com n’hi ha hagut durant les dècades anteriors, encara que es resisteix a tornar per coses del destí.

Durant aquest març melancòlic, hem vist centenars d’iniciatives de falles, fallers, veïns i associacions que han 
homenatjat la festa de formes inimaginables. Potser es podia haver fet més, però també podia no haver-se fet 
res. No ha d’estranyar els comentaris en xarxes socials d’anti-fallers sobre que és innecessari o un balafiament i 
una festa sense sentit, que estan contents que per segon any no hi haja falles, de no escoltar els coets i masclets, 
de no trobar-se carrers tancats, de que els molesta tindre el casal o la carpa prop de la seua casa, de simplement 
poder aparcar on vulga. Però també és veritat que els mesuradors per a aquests casos apareguts en comentaris 
en xarxes socials, són fonamentalment de beneplàcit i d’agraïment per la iniciativa i que han sigut milers i milers 
de persones les que han compartit i comentat aquestes xicotetes iniciatives i que ha generat un moviment social. 
Presidents, falleres majors i fallers del carrer també han aprofitat per a fotografiar-se.

Des de Junta Central Fallera i Juntes Locals van elaborar diferents actes virtuals, des de una «plantà virtual» amb 

«Ací Crema el Cor d’una Falla»
#Tornarem



composicions a base dels dibuixos i esbossos aportats per les comissions. Una tirada de recursos informàtics per 
a calmar la melancolia fallera. Aquest 19 de març l’ambient faller va inundar cada racó de les ciutats malgrat les 
pluges. Vam poder veure ofrenes improvisades, misses falleres, veïns abillats amb els vestits fallers, mascletades 
des dels balcons amb paelles i cassons substituint a la traca i, en algunes poblacions, van poder gaudir fins i 
tot d’una nit del foc com és el cas de Borriana on van disparar fins a dènou castells que van il·luminar la mitjanit 
des de cadascun dels 19 punts en els quals s’hauria d’haver plantat una falla; Sueca que va disparar tres castells 
simultanis, Sagunt, Mislata o Paterna, entre altres. Una preciosa iniciativa que almenys va emocionar a part del 
món faller i als veïns.

Tornant a València, molts no comprenen com havent-hi toc de queda i veient que altres poblacions sí apostaven 
per una nit del foc controlada i amb les mesures pertinents, per recomanació de la conselleria de Sanitat, 
van decidir cancel·lar-la amb el que repercutisc ja de per si mateix la crisi que pateix la pirotècnia com altres 
sectors de la festa. Malgrat aquesta noticia, durant aqueixos dies moltes ciutats i pobles es van omplir d’ambient 
aprofitant el dia festiu i, a pesar que la pluja va obligar a traure els paraigües en algun moment i al final del dia, la 
jornada va transcórrer amb normalitat, amb famílies passejant i molts fidels anant a saludar o a ofrenar amb rams 
de flors a la Verge dels Desemparats o la seua patrona.

És clar que no serà un mes de març que passarà a la història del món faller, però almenys, a l’espera de poder 
celebrar unes falles ajornades en el segon semestre d’enguany, els fallers i les falleres van poder acomiadar-se, 
com els va anar possible, d’una setmana amb sentiment agredolç i amb l’esperança de celebrar la festa més 
prompte que tard, si la pandèmia ho permet. És per això que m’agradaria recollir una bonica reflexió que ens va 
deixar la Fallera Major de València, Consuelo Llobell: «És l’hora de demostrar que veritablement les falles no són 
cinc dies, que continuen vives i que quan ens referim a #tornarem volem dir que no sols tornaran aqueixos cinc 
dies, aqueixes mascletades, aqueixes celebracions… perquè les falles són una forma de vida i no se n’han anat, 
continuen estant en la nostra manera d’actuar i en el nostre pensament».

I és que, un d’eixos pensaments que millor resumeix l’ànim és altra frase: «Diuen que una cosa no mor fins que 
l’última persona deixa de pensar en això. I aquesta festa, la nostra festa de les Falles és més viva que mai».

MELANCOLIA
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De la vida nosaltres 
sempre fem comboi

ALBA ALCAÑIZ CELDA– PROFESSORA DE VALENCIÀ

Ho teníem tot. Per als valencians, qualsevol cosa és comboi. No hi ha una paraula que ens represente tant. És 
només nostra, només dels pocs i valents que parlem valencià. No té traducció, no es pot explicar. Sempre que ens 
pregunten quin significat té, riem i responem que no té sinònims, és un terme únic que ens aporta identitat. 

Abans de la pandèmia que ens ha assolat en molts aspectes, el comboi ho era tot. Estar amb la família de dinar 
era comboi. Eixir d’esmorzar amb els amics era comboi. Els divendres de cerveses. Els dissabtes de festa fins a la 
matinada, quan ja ixen els corredors, els ciclistes i els ancians. Els plans improvisats. Les escapades. Els viatges. 
Les reunions amb els qui estimem. El cigarret en la pausa del treball. Les eixides al cinema. Els esbarjos a l’escola. 
La llibertat.

Per als fallers és una paraula amb molt de significat. Quan arriba la presentació, les paelles, el ral·li humorístic, 
la cavalcada del ninot, la repartida de llibrets, les cercaviles, les torradetes, els balls al cau, la plantà i la cremà, 
els playbacks, el sainet, les colles a la barra, els balls eterns tots junts abans de dinar... De qualsevol cosa fem 
comboi.

Va arribar el confinament, encara amb la ressaca de l’última festa i els nervis de la següent, la il·lusió va passar a 
un segon pla. Ens vam quedar sense dinars amb la família. Ens vam quedar sense esmorzars. Sense dissabtes de 
festa. Els ancians, els ciclistes i els corredors ja no eixien els diumenges. No hi havia plans improvisats. No hi havia 
escapades, tampoc viatges. Ens vam quedar sense reunions amb els nostres estimats. Sense cigarret en la pausa 
del treball. Sense eixides al cinema. Els fallers, sense falles.

Ara bé, els éssers humans tenim la capacitat d’adaptar-nos a les situacions. L’escena que vivíem així ho requeria. 
És ben cert que alguns de vegades en féiem broma, encara recorde quan vam rebre la notícia. Estava de comboi, 
de sopar amb les amigues. Ens quedàvem a casa. Els fallers vam rebre la notícia amb molta tristesa, però ho vam 
acceptar. Les mascletades amb cassoles des de la finestra es van convertir en comboi.

No sabíem com enfrontar la situació, però amb aquesta capacitat d’adaptació que tenim, vam trobar un nou 
refugi: el comboi. De les desgràcies vam fer comboi. Ara el féiem a casa. El féiem a les 20h cada vesprada quan 
eixíem a la finestra a aplaudir els sanitaris. Quan les reunions i les cerveses amb els amics es van convertir en 
quedades a través d’una pantalla, cadascú al seu sofà, cadascú amb la seua cervesa. Això era comboi. Era comboi 
aprendre a cuinar una nova recepta, canviar-nos de pentinat, llegir un llibre...era comboi i no ho sabíem. Tindre 
una conversa amb els veïns de l’edifici de davant, de qui no sabem el nom, era comboi. Escoltar el veí que posava 
el “Resistiré” també ho era. Aplaudir els voluntaris que desinfectaven els carrers. La vida entre les quatre parets es 
va convertir en una nova il·lusió i no ho sabíem. Ho teníem tot.



Al mes d’abril va arribar l’esperada Pasqua. Com bé tots sabem, època de reunions, festes, dinars, sopars, 
gintònics, família, amics, viatges... En definitiva: comboi. Vam aprendre a viure’l a casa. La mona de Pasqua ens 
la vam menjar al terrat, el gintònic ens el vam fer al sofà i els dinars i els sopars ens els féiem amb els nostres 
convivents. 

Era divertit pujar al terrat a fer esport, era divertit fer-lo a casa també. Hem vist moltes imatges: gent corrents dalt 
d’un edifici, gent disfressant-se diàriament al crit de “Me aburro mucho”, músics tocant i cantant als balcons per 
a entretenir el veïnat, concerts a través de les xarxes socials, classes en línia, teletreball... Vam aprendre a viure 
d’una altra manera i, encara que hi havia moments en què volies despertar del malson, intentaves veure-ho des 
d’una altra perspectiva, perquè en realitat ho tenies tot. 

I és que hi havia dies que volies plorar. Dies que es feien eterns. Passaves nits en vetlla, nits sense esperança. 
Pensaves en la sensació que produeix abraçar i besar els teus iaios, els teus amics, la teua família. Ploraves. Però 
l’esperança va arribar quan ens van deixar eixir de nou al carrer. Tenies comboi. Cada dia esperaves la teua hora 
d’eixida d’acord amb la teua edat. Els carrers plens eren comboi. L’única via d’eixida era el passeig abans de sopar, 
mai havíem vist tanta gent caminant pel riu. La teua nova vida et feia comboi, però no te n’adonaves. 

Més tard vam tornar a la feina, et retrobares amb els teus. Els xiquets tornaven a l’escola de nou. Esmorzars al bar. 
Esport al carrer. Podíem fer dinars, podíem fer sopars i també reunir-nos amb uns pocs. La paraula que tant ens 
representa a poc a poc era novament el centre de les nostres vides. No com el coneixíem abans del març de 2020, 
no com ens agradaria que fora, però ho era. Ho era i no ho sabíem. 

Acceptàvem amb resignació cada mesura, cada restricció. Ens adaptàvem a la situació. Hem passat un Nadal 
separats de molta gent, hem hagut de reduir una festa familiar al nostre cercle més tancat. Però a casa, amb uns 
pocs dels nostres, intentàvem fer festa. No hem pogut eixir de sopar durant uns mesos, tampoc de dinar. Després, 
a la taula n’érem uns pocs, podíem fer un sopar ràpid i marxar a casa... Teníem comboi. 

Als fallers ens ha arribat una nova etapa, etapa que esperem amb il·lusió, ganes i esperança. Ara tornem a veure 
la llum a la fi del camí. Tornem a reunir-nos amb totes les mesures. Esperem amb ganes la nova festa fallera i ens 
emocionem quan pensem en el mes de març. Mirem amb els ulls brillants cap a la nova normalitat. I és que ho 
tindrem tot.

Hem passat uns mesos molt durs, ho hem superat. S’ha quedat molta gent pel camí, gent que esperava que 
arribara una nova vida. I és que per tots ells i per les nostres ganes de lluitar, hem fet de les coses més banals 
un comboi. Ho hem fet i no ens adonàvem i és que cal mirar les coses des d’una altra perspectiva. Les coses 
més menudes i insignificants són les que fan la vida i de la vida nosaltres sempre fem comboi. Ho hem tingut tot 
durant molt de temps i no ho sabíem. Però ara, després de totes les experiències viscudes, ja ho sabem. Quan no 
tenim una cosa, d’una més menuda som capaços de fer comboi. I és que en realitat ho tenim tot i ara ja ho sabem.

MELANCOLIA
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El poder de
les moixaines

MARTÍ FURIÓ GILABERT – AGENT DE POLICIA

Segons la viquipèdia, la moixaina és un carícia, un gest d’amor i d’afecte que es fa passant la mà per la cara o pel 
cos.

Per a mi la moixaina és un acte d’amor amb molt de poder capaç de connectar a dos persones en un nivell molt 
profund. La sensibilitat dels sensors de la mà fa que el que la fa transmeta tot el seu sentiment cap a l’altra 
persona i fa de lector del mapa corporal del cos que acaricia.

Innumerables estudis universitaris han donat uns resultats que acrediten la importància que té la moixaina en les 
persones i en especial en els infants o bebés. Dit d’altra manera,  la falta de rebre moixaines en edat primerenca 
pot afectar negativament la formació del xiquet o xiqueta, no sols a nivell psicològic sinó a nivell físic també, 
arribant fins i tot a frenar la capacitat de créixer que la pròpia genètica atorga. Evidentment hi ha altres factors 
que influeixen en el creixement de la persona, perquè si fóra només per les moixaines, amb tant com m’acariciava 
ma güela Elena, jo deuria de mesurar almenys cap a dos metros i vint!!!!

Ma güela Elena era capaç d’estar fent-me una moixaina contínua i sense parar durant tot el que durava la 
pel·lícula dels dissabtes per la vesprada. Mentre jo mirava el televisor ma güela m’acariciava la galta una i altra 
vegada, una i altra vegada, de tant en tant canviava a la meua mà, i hale, a acariciar-la una i altra vegada, i damunt 
sense parar de mirar-me amb un somriure perpetu en el rostre, una mirada que destil·lava tant d’amor i tendresa 
que a dia de hui la tinc viva i molt present en la meua memòria.

Les moixaines les considere primordials en la vida i que cal fer i rebre. Sense aprofundir molt en una llista com la 
que va fer Plató de l’amor, podríem considerar que les moixaines són classificables com l’amor en Eros, Philos i 
Àgape, més o menys.

Eros, com pel seu nom diu, endevinareu que són les que es fan en un àmbit d’amor sexual. Philos és l’amor de 
pares a fills, iaios a nets, etcètera.;  és a dir, en l’àmbit familiar. Àgape és la que naix de l’amistat o nexe similar 
entre les persones.

Per a continuar, crec que deuríem de continuar l’escrit centrant-nos en les carícies de l’Eros. Anem a ficar-nos un 
poc romàntics, però mira, és el que toca.

Recordeu la primera moixaina de la persona estimada? Depén d’ on es produïx i en certes circumstàncies, la 
primera moixaina pot ser un acte meravellós, o un desastre, també. Però anem a prestar atenció a les bones, 
les que queden marcades en la memòria com una marca deixada en la pell per un ferro al roig viu. La primera 
moixaina sol ser una entrega esperada que el fa bategar el cor apresa, eriçar la pell, ficar els vells de punta i 



enrogir la cara. Els nervis s’apoderen de nosaltres  i ens envaïx una emoció incapaç de descriure però que el fa 
sentir  per dins del cos un plaer incomparable.

Estar amb la teua parella estimada, tranquil·lament assentats.  Xiuxiuejant-se coses boniques a l’oït, o simplement 
callats observant tal vegada una posta de sol, o un cel estrellat, o sense vore res o sense estar interessats en 
l’entorn perquè la teua atenció es centra en el moment feliç que estàs vivint en el present, amb la teua parella i 
que és coronat per uns besos sensuals, uns mossets al coll i unes moixaines a les parts erògenes del teus cos.

Aleshores el recorre per la columna vertebral una corrent elèctrica plaentera que et transporta a un paradís 
terrenal , que si les circumstàncies ho permeten, culminarà eixes mostres d’afecte en l’acte físic de l’amor, sensual 
i sexual. El temps es para i no som capaços de raonar. No, res ens importa i sols volem perpetuar en el temps les 
sensacions magnífiques que estem vivint. Sentir en tot el cos el cos de la persona amada i fent de tot el nostre ser 
una mà que faça contínues moixaines a la persona estimada, convertint-se els dos cossos en un sol, barrejant-se 
a rebolcons en el llit o l’arena de la platja. I quan per fi culmina l’acte en l’explosió energètica dels cossos, en la 
font d’Afrodita, en l’èxtasi volcànic sincronitzat amb el terratrèmol del mont de venus, es produeixen uns segons 
d’apoteosi per a donar pas a una calma total que inunda l’ànima. Els gemecs es convertixen en silenci. Les mirades 
als ulls es tornen intenses, calmades i serenes, i en eixos moments, en eixos precisos moments, fas una moixaina a 
la cara de la teua persona estimada amb la que segelles una manifestació d’amor.

I en l’acomiadament de la persona estimada, quan ja hem manifestat lo sentit, la felicitat experimentada i sentida, 
quan ens hem desitjat els millors dels desitjos, ens besem i, de comiat, una suau i sensible moixaina al rostre del 
nostre amor que expressa tots els nostres sentiment i mentre li dius que dorma tranquil·la, estàs diguen-li que ja 
tens ganes de tornar-la a vore. I és que les moixaines són unes mostres d’afecte molt poderoses.

Per a finalitzar un consell: sempre que pugues acaricia amb moixaines a les persones que vols i estimes, siguen la 
persona estimada, familiars o amics. Abraça, besa i fes moixaines.

Au.     

MELANCOLIA
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Ara més que mai, som patrimoni 
immaterial de la humanitat

ANDREA RIPOLL VELERT - T. S. EN PROMOCIÓ D’IGUALTAT DE GÈNERE

Hui, 16 de març de 2021, la nostàlgia torna a apoderar-se de les falleres i els fallers. Tota la geografia valenciana 
torna a viure el seu segon any sense falles i els valencians i valencianes, com jo, no estem disposats a oblidar el 
que per a nosaltres és la millor festa del món.

Les ciutats i els pobles serien des d’ahir, amb el tret de les mascletades, l’epicentre mundial de la pólvora. Trens 
plens de gent arribarien fins a l’Estació del Nord per a acostar-se fins a la plaça de l’Ajuntament per a vibrar 
d’aqueix terratrèmol de soroll, fum i pólvora. Els casals fallers estarien ja de gom a gom amb els seus típics sopars, 
activitats i revetles. Els mestres fallers estarien descansant, després de tot un any d’intens treball a contrarellotge, 
i orgullosos de veure tots els seus monuments plantats. Els carrers començarien a inundar-se de fallers vestits de 
saragüells o torrentí i falleres amb els vestits de valenciana. Les perruqueries estarien desbordades per a complir 
amb les seues clientes en aquests dies grans i d’hores frenètiques per a preparar a totes les falleres.

En aquests temps que corren no hi ha dubte que molts projectes s’han vist truncats per la irrupció del coronavirus, 
molts somnis, moltes il·lusions i moltes esperances posades en un temps futur que es va quedar en un temps de 
confinament. Un 13 de març de 2020 ens van dir a tots que ens havíem de ficar a casa i no eixir per a res, tot es va 
paralitzar. I ara, 365 dies després, una altra vegada no ha pogut ser, la pandèmia ens ha postergat, per segon any, 
les falles i les ciutats falleres viuen aquests dies quasi igual que la resta de l’any, però amb un sentiment unànime 
de tristesa per no poder reunir-se i gaudir de la plantà, la Nit del Foc, l’Ofrena, les mascletades, les cercaviles o 
les revetles…

Molts diuen que els valencians i valencianes, i especialment les comissions falleres, som Pensat i Fet i davant 
aquest nou escenari que es va presentar, el món faller ha fet una crida perquè tot això no s’oblide. El col·lectiu 
faller ha fet volar la seua imaginació i han tret tot el seu talent per a mostrar de manera virtual i a través de les 
xarxes socials tot el que són i signifiquen les falles.

Per això, aquest matí, València i moltes ciutats han començat el dia dilluns amb pintades en la calçada que 
recorden on es planten cadascuna de les falles sota el lema «Ací crema el cor d’una falla. Tornarem» per a 

«Sobreviurem. 
Res farà que el col·lectiu faller es 
done per vençut»
Consuelo Llobell



recordar a la ciutadania que, en un futur pròxim, es podrà tornar a gaudir de les falles a peu de carrer, perquè 
en aqueixes pintades estan depositades les il·lusions de milers de valencians i valencianes, ja que és en aqueix 
encreuament de carrers o places on cada comissió planta i crema la falla i que amb el renàixer de les cendres 
s’inicia i es posa punt final al cicle faller. 

Lo nostre sempre ha sigut i serà renàixer, renàixer de les cendres com aqueixa criatura mitològica, l’ocell Fènix, 
perquè la nostra festa està així concebuda; nosaltres som capaços de moure una indústria que dóna menjar a 
milers de famílies, que renuncia a moltes coses per lluir com el que som: vida, llum i color…

Ara, encara que ens inunde la nostàlgia, no és temps de laments, ens toca ressorgir més forts i tindre esperança 
en el futur, aqueix futur que ens portarà de nou la festa, l’olor a pólvora, a flors, a revetles, a exaltacions, els 
carrers plens de vida i sobretot plenes d’il·lusió, perquè al cap i a la fi les Falles són il·lusió i esperança a parts 
iguals, i això no ens ho llevarà cap virus. Creure en el futur i transmetre il·lusió és la millor medicina contra 
aquests temps, per això molts dels quals formem la festa fallera estem intentant en la mesura de les nostres 
possibilitats llançar aquest missatge d’esperança i cridant a la solidaritat del col·lectiu faller.

Cadascun en el que puga ha de contribuir a mantindre aquesta festa, com?, és molt fàcil, hi ha moltes persones 
que ho estaran passant mal econòmicament i a ells no se’ls pot demanar res, però hi ha moltes altres, que la seua 
economia no s’ha vist danyada, i són capaces de consumir festa fallera; el món faller el formem les persones, 
aqueixes persones que són Patrimoni Immaterial de la Humanitat, que viuen per i per a la festa des d’artistes 
fallers, pirotècnics, músics, il·luminació, indumentaristes, orfebres, sabaters, floristes, premsa festiva, fotògrafs, 
maquilladores, perruquers...

Molts són els que viuen en part d’aquesta festa i per això per a ells el 19 de març a l’hora en què cremaria la meua 
falla dedicaré un fort aplaudiment faller, encara que siga des de la soledat i la nostàlgia, per a agrair-los en nom 
de tots a aqueixes persones que any rere any, i amb molt de sacrifici, aconsegueixen tirar avant el somni faller, 
per a fer-los partíceps i conscients que la seua il·lusió i esperança fan que molts de nosaltres puguem gaudir de la 
millor festa del món.

MELANCOLIA



Per això hem de demostrar el nostre desig com a col·lectiu per seguir treballant i gaudint de la nostra festa, 
perquè les falles són cultura, la qual sempre ha estat sotmesa a situacions econòmiques més complicades que 
altres esferes de la nostra vida. Així i tot, els col·lectius socials sempre han inventat altres maneres de manifestar 
el desig de viure-la, perquè la festa és un element d’integració, participació i germanor. Tots nosaltres els fallers i 
les falleres, com tot el poble valencià, som el vertader Patrimoni Immaterial perquè sols necessitem d’una cosa: la 
il·lusió. Amb ella, està garantit que la festa tornarà amb tot el seu esplendor.

ANYO
RANÇA

Agranar a casa
S. ELLAR / A. SOLER
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v.tr. Imaginar 
com a possible o 
realitzable alguna 
cosa que no ho 
és, que és de molt 
difícil realització.

NOSTÀLGIA
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Somiar en
esperança de futur

DOLORS ORTELLS RUBIO – PROFESSORA D’ANGLÈS

Si busquem la paraula somiar al diccionari, et diu que somiar és: tenir un somni o somnis, trobar-se veient o 
sentint coses inesperables, increïbles; imaginar com a possible o realitzable alguna cosa que no és d’esperar, o 
que és de quasi impossible realització, o discórrer fantàsticament. 

Els somnis són el llenguatge de la veritat, que representen els nostres estats d’ànim i emocions. Indubtablement, 
en estos moments sentim enyorança, sentiment de pena i malenconia, front als canvis que han patit les nostres 
vides, doncs ens refugiem als somnis per idealitzar tot allò que volem recuperar.

En primer lloc, un malson va començar a formar part de les nostres vides, per a les falleres i fallers, amb una 
data, el 10 de març de 2020, que mai oblidarem.  El malson es va estendre com un dia boirós, i va arrelar en tots 
nosaltres com una mala herba, que malgrat el nostre esforç, no podem desfer-nos d’ella.

Tot seguit, el malson ens va canviar la forma de viure i entendre la vida, ens ha incorporat una profunda i àmplia 
gamma de conseqüències psicosocials, a nivell individual i comunitari, ens ha fet perdre la interacció social, 
les abraçades, les celebracions i el contacte humà, en conjunt, ens ha limitat la nostra llibertat, les nostres 
experiències i les nostres actuacions. Al mateix temps i no obstant això, ens ha fet estimar i valorar totes aquelles 
simples i senzilles costums, convertint-les en fonamentals i significatives.

Com tothom sap, l’ésser humà, en particular el faller o la fallera, té en el seu interior la força, paciència, 
determinació, dedicació, auto disciplina i la passió, per  aconseguir superar i fugir del malson, i a més d’això, 
construir somnis on poder-nos refugiar i escapolir-nos de la inseguretat, la desesperança... és a dir, fugir de la 
nostra realitat.  Buscar l’equilibri al somiar desperts, en totes aquelles coses, senzilles i quotidianes, però que ens 
han sigut arrabassades.

Somiar en veure els somriures, que ara estan amagats darrere de les mascaretes, i que lamentablement, s’han 
convertit en un complement més del nostre dia a dia.

Somiar en que els professionals de la salut, autèntics herois i heroïnes, que es desviuen i s’estan deixant la pell 
i l’ànima en l’atenció dels pacients, en aquesta situació complicada i difícil de crisis sanitària, deixen de patir 
sobrecàrrega de treball i tensió en la seua labor professional.

«Fes de la teua vida un somni 
i del teu somni una realitat»
Antoine de Saint-Exupéry 
El petit príncep



Somiar en que la xicalla recupere els jocs i puga jugar i moure’s amb total llibertat, s’ho mereixen, ja que, sens 
dubte,  han sigut un exemple de comprensió, responsabilitat i comportament, i han donat una bona lliçó al món 
adult.

Somiar en no utilitzar la tecnologia per a fer trobades i tertúlies virtuals, que no siga una obligació, sinó una opció, 
el connectar-se a les aplicacions com zoom, jitsi, meet, skype i moltes altres, que tenim al mòbils i als ordinadors, 
malgrat que han sigut molt útils, no poden substituir el contacte social i humà.

Somiar en estar junts al cau faller, per dinar, sopar, jugar a cartes, dòmino, preparar disfresses, assajar el sainet 
i els playbacks, fer les reunions setmanals, aquelles reunions per a posar-nos al dia del que anàvem a fer i 
organitzar els actes, xerrar, ballar, riure o celebrar qualsevol esdeveniment, perquè el més important és reunir-nos 
i gaudir de germanor fallera. 

Somiar en vestir i lluir la indumentària fallera, que ara la veiem guardada i oblidada a l’armari amb un sentiment 
d’impotència i llàgrimes als ulls.  

Somiar en desfilar pels carrers de la nostra ciutat, escoltant la música de les nostres xarangues, amb l’esclafit dels 
coets i l’olor a pólvora per tot arreu.  

Somiar en el dia de la plantà, ajudar a baixar els ninots del camió, veure a l’artista faller com està  pendent de 
cada xicotet detall,  perquè el seu treball lluïsca al veïnat i que tothom puga veure les falles, plantades en cada 
barriada,  pregonant que estem al nucli, al cor de la nostra festa. 

Somiar en el moment en que la Fallera Major encén la metxa de la traca, que condueix amb esclafits sorollosos, 
en pocs segons, a la cremà.  Sentir el calor del foc i la seua llum particular, que il·lumina les llàgrimes dels fallers i 
falleres, i pensar... ara tornem a començar.

Somiar s’ha convertit en esperança de futur.  No deixes mai de somiar, doncs només tu eres l’amo i artífex dels 
teus propis somnis.

MELANCOLIA



Tornarem a brindar
LUCÍA GIL
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La melancolia és una 
manera, per tant, de tindre; 
és la manera de tindre no 
tenint, de posseir les coses 
pel palpitar del temps, pel 
seu embolcall temporal. 
Alguna cosa així com 
una possessió de la seua 
essència, ja que tenim d’elles 
el que ens falta, és a dir, el 
que elles són estrictament.
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La falla Xúquer publica aquest 
memorial per a oferir una finestra 
per al record i el comiat, i retre 
homenatge a totes les les persones 
que han faltat durant aquesta 
història interminable que és la 
pandèmia de la covid-19. Esperem 
que les paraules que hem recollit 
en aquest llibret acompanyen als 
seus éssers estimats en esta pèrdua 
i els done ànims, valor i resiliència 
per cridar ben fort que per ells, 
nosaltres, sí que resistírem.
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m.  Acció 
d’agrair a un 
benefici, 
a un servici o a 
un favor rebut.

AGRAÏMENT



Gràcies per resistir
«Resistiré, de peu enfront de tot
em tornaré de ferro per a endurir la pell
i encara que els vents de la vida bufen fort
soc com el jonc que es doblega
però sempre queda en peu.
Resistiré, per continuar vivint
suportaré els colps i mai més em rendiré
i encara que els somnis se’m trenquen en mil trossos
Resistiré, resistiré»

L’Associació Cultural Falla del Xúquer de Sueca, vol agrair a totes aquelles persones i empreses col·laboradores 
que han treballat incansablement i econòmicament per a traure i fer possible aquest llibret de falla i per deixar-
nos resistir amb l’expressió de paraules d’un món ja de per si diferent i on la nostra existència siga, almenys, 
mínimament alegre i suportable cada dia.

Han sigut molts dies de lluita de metges, personal d’ambulància, infermers, cossos de seguretat, farmacèutics, 
tècnics de laboratori, però també de supermercats, botiguers, carnissers i comerços, entre altres. Gent normal 
i corrent que, sense voler-ho s’atrinxeraren en la primera fila de la batalla contra la pandèmia. Herois sense capa 
i espasa als qui cal afegir altres herois que lluitaren incansablement interiorment contra aquesta malaltia, en 
especial els més vulnerables, els nostres majors. Perquè darrere de cadascun d’aquests herois i heroïnes hi ha mil 
històries desconegudes que mai seran escoltades. Per tant, moltes, moltíssimes gràcies per resistir i deixar que 
tots nosaltres també resistírem perquè amb la vostra, i la nostra lluita, hem pogut demostrar al món una de les 
millors lliçons i aprenentatges de vida.

Gràcies per resistir i bones falles.



Col·laboradores
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