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PRÒLEG

De tots els llibres que la Falla Plaça Malva d’Alzira ha elaborat al llarg de més de 
trenta anys, el que ara té el lector o la lectora a les mans és, amb tota la certesa, el 
més laboriós de tots, el que ha patit una dilatació temporal més llarga i el que ha 
generat més dubtes a l’hora de fer-ne l’enfocament i la distribució dels continguts. 
Quan la segona setmana del mes de març de 2020 vam rebre la magnífica notícia 
del primer premi de la Generalitat Valenciana al nostre llibre de falla d’aquell any 
que concursava amb el títol de Museu de destrellats, a pesar que les notícies ja 
alertaven de la gravetat de la pandèmia del coronavirus, no ens podíem imaginar 
que al cap d’un parell de dies s’anava a decretar el confinament general. Un confi-
nament que tenia com a repercussió necessària, des d’una perspectiva sanitària, 
l’anul·lació de les nostres festes falleres. En conseqüència, el nostre monument, 
com també el de totes les altres comissions falleres, es va quedar per plantar i per 
cremar.

Des d’aleshores, el món faller i la societat en general, ha viscut una etapa incerta i 
difícil que ens ha fet a tots pensar sobre la fragilitat de les nostres vides. En un pri-
mer moment, pensàvem que es tractava d’un parèntesi breu i que més prompte o 
més tard tornaríem al ritme de vida que duien abans de l’aparició de la malaltia de 
la covid-19. Però passà un any i la situació no acabava de solucionar-se. En març de 
2021 no es van poder fer falles per segona vegada consecutiva i els nostres ninots i 
monuments quedaven de nou tancats a dins dels casals o en els tallers dels artistes 
fallers. Amb aquest panorama, a pesar de totes les adversitats, molts fallers i falle-
res apostaren per continuar treballant per mantindre la flama de la festa encesa. Al 
cap i casal de València, les falles s’ajornaren per a més endavant, per a juny o per 
a setembre, segons les condicions sanitàries. A la resta dels pobles també s’ajor-
naren. Però amb el pas del temps el desànim s’apoderà en la gran majoria del món 
faller.

Nosaltres, la Falla de la Plaça de la Malva, vam mantindre la il·lusió fallera i comen-
çàrem, com fem tots els anys, a preparar l’elaboració del nostre llibre anual de falla 
pràcticament a començament de l’estiu del 2021, per si, encara que fora amb un 

Josep Antoni Fluixà
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canvi de data, es podien plantar falles 
dins del mateix any. Començàrem a en-
comanar articles als nostres col·labora-
dors i dissenyàrem un llibre que tindria 
forma de casa en al·lusió al període en 
què havíem estat confinats. Als nostres 
col·laboradors els vam demanar que 
reflexionaren sobre com havia afectat 
la pandèmia als diferents sectors so-
cials i productius dels que formaven 
part. Estructuràrem el llibre en apartats 
que parlaren del món cultural, del 
món faller, de l’economia, de la sa-
nitat, de la societat en general i de 
l’educació. Però, a pesar de la per-
sistència de la malaltia i l’expan-
sió del virus en diferents ones, 
les circumstàncies variaven 
i els dies en què no podíem 
eixir de casa eren ja un re-
cord i, amb el bon temps, 
sobretot, tots teníem ga-
nes d’eixir al carrer. Una 
eixida que, per desgrà-
cia, era falsa perquè el 
retorn a la vida d’abans no 
era possible.

Això ha fet que molts dels 
escrits del nostre llibre re-
flecteixen estats d’ànim 
diferenciats segons la data 

en què han estat escrits pels seus au-
tors o autores. Sense pretendre-ho, ens 
ha eixit un llibre en evolució. Un llibre 
que, en gran part, retrata una odissea 
viscuda per tots nosaltres, una odis-
sea que encara no ha arribat al port 
desitjat. Com l’Ulisses protagonista 
del poema èpic d’Homer, que després 
d’acabar com un heroi en la guerra de 
Troia, és castigat a perdre’s en el retorn 

a la seua casa, a Ítaca, a nosaltres 
també ens està costant molt tor-
nar a la quotidianitat d’abans. 

De moment, la nostra falla en-
cara està guardada al casal i 
esperem plantar-la en març 
de 2022. En conseqüència, 

el nostre llibre d’enguany, 
per necessitat s’ha d’inter-
pretar com una continuació 
del llibre de 2020, perquè 
fa referència al mateix mo-
nument. Però, això sí, no és 
el mateix. És un llibre que 
reflexa tota la travessia del 

desert en la qual estem im-
mersos els fallers i les falles 

de la Malva. Esperem que 
ben prompte guaitem l’oasi en 
el que volem beure o el port 
d’arribada on festejar la nos-
tra esperada victòria.



DE LA NOVA FAFALLITAT
A causa de la terrible situació pandèmica 
en què vivim i que va impedir la plena 
arribada al carrer del moviment fafaista, els 
seus fundadors i fundadores hem decidit 
refundar-lo, reformular-lo, reviscolar-lo i 
ressuscitar-lo.
Perquè ara més que mai necessitem la 
sàtira i la crítica social...

MANIFEST

QUÈ ÉS 
la NOVA 

FaFallitat?



Perquè el trellat en pandèmia NO està sobrevalorat.
Perquè el sentit comú encara és molt poc comú.

Perquè les falles han tingut molt de trellat i han tornat.
Perquè les cases són més divertides amb trellat.

Perquè els carrers són més segurs i divertits amb trellat.
Perquè totes i tots som un poc ninots i estem cremats.
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… PANDEMICOARTÍSTICOFALLERCULTURALFESTIUSATIRICOCRÍTIC.

… SALUDABLE (I MENTAL).

… AMB VOCACIÓ VIRAL.

… DOMÈSTIC PERÒ ARA JA TAMBÉ URBÀ.

… AVANTGUARDISTA.

… PORTÀTIL.
… PUNTUAL (O AIXÒ ESPEREM).

El moviment FaFa ha decidit morir i desitjar-li 
una exitosa però curta vida a la Nova FaFallitat 

i la qualitat que més Fa Falta ara mateix:
EL TRELLAT

Per això reivindiquem,
almenys fins que puguem tancar el cicle FaFa, la:

Nova FaFa FAbulosa FAntasia 
del TRELLAT

Alzira, 10 de febrer de 2022
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IMMACULADA CERDÀ SANCHIS
Acadèmica de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua

Guardó d’Or Malva

Hi ha un 
somriure 
darrere de la 
masquereta

2021

Quan fa trenta-huit anys l’aigua del Xúquer entrava a ma 
casa, sepultava en el fang els mobles i s’enduia l’alegria de 
ma mare jo pensava que no havia de patir mai una calamitat 
tan grossa. Tarquim va ser la paraula de moda, també recu-
peràrem poar o carnera, artefactes d’un temps que els nos-

tres pares creien que no tornarien a viure. Sense llum, sense aigua, sense escola. 
La normalitat era netejar i rentar mentre hi havia llum i, en fer-se de nit, arrecerar-se 
a casa… sense necessitat de toc de queda!

De veres que pensí que seria la història més terrible que podria contar als meus 
nets: quan entrà al forn dels besavis més de metre i mig d’aigua de riu.

Fins ara.

L’any 2020 encunyàrem paraules noves com COVID-19, coronavirus, test d’antígens, 
PCR, immunitat col·lectiva… I redimensionat altres com masquereta o mascareta al 
costat de cobreboques o tapaboques I les més horribles: pandèmia i confinament.

Com aquell riu que en hores ens deixà tremolant cos i esperit, la malaltia invisible 
ens llevà la festa, el treball, l’escola i ens posà la por a l’ànima. Del goig de rebre el 
guardó d’honor de la Falla Plaça Malva a la tristesa de confinar-me sense tro d’avís. 
La pandèmia ens ensenyà a fer possibles coses impensables: teletreball, confe-
rències plurals, cursos en línia, compra telemàtica en el mercat i ens mostrà també 
com és de difícil traslladar la calor humana, l’abraçada de consol, el bes fraternal 
al món virtual. 

tro d'avís12



Guardó d’Or Malva

Si les carícies estan prohibides, no ho estan les paraules i hem de poder exorcitzar 
les pors amb elles, posant adjectius a la feredat que ens angoixa. Els llibrets de 
falles de 2021 han de contar què ens passà, com un virus detingué el món i com 
el vencérem. Quins herois s’alçaren, quins covards es manifestaren i quin paper 
exemplar tingueren les falles. Les primeres afectades, les de major impacte.

Renaixerem de les cendres i l’ànima tindrà 
una nova costura, la cicatriu que deixa el pa-
timent. Serà motiu d’orgull o de vergonya?, 
dependrà de com haurem superat l’adversitat 
i de les coses i les persones que ens deixem 
pel camí. Malgrat tot —direm— érem capaços 
de somriure, encara que ho tapava la maleï-
da/salvadora masquereta.



CARLOS GALIANA I ÁNGELES HERNÁNDEZ
fallers i actors
La festa fallera 
s’ha vist 
sacsejada per 
una pandèmia,

Guardons 
d’Or Malva 20

22

hem hagut de 
reinventar mol-
tes coses, les 
arrels d’aques-
ta bogeria fes-

tiva i cultural van quedar adormides 
per alguns mesos però, és l’hora d’al-
çar-nos en peu i tornar a treballar en 
més força que mai.

La Malva va ser una de les moltíssimes 
comissions que en 2021 es va quedar 
en blanc. La decisió respectuosa per 
part nostra és que, a pesar que el te-
níem quasi fet, no anaven a traure al 
carrer el nostre benvolgut Tro d’Avís. 
No tenia sentit que si la comissió no 
anava a fer cap activitat, nosaltres, els 
del llibret, ho férem.

En aquell treball de 2021, abans que es 
decidira no plantar, recorde perfecta-
ment que havíem fet l’encomanda dels 
articles als col·laboradors habituals, i al 
Guardó d’Or 2020 li comunicarem que 
en 2021 anava a repetir Imma Cerdà, 
això sí, havia de fer-se unes fotos amb 
mascareta per tal de simbolitzar el fet.

Però amics, ens trobem en les falles 
de 2022 i la vida continua. La decisió 
del nomenament del Guardó d’Or 2022 
estava més que presa i consensuada, i 
així els ho farem saber a Carlos Galiana 
i Ángeles Hernández. Ells són dos bons 
amics de la comissió i des d’aquella 
Festa de les Lletres Falleres que ens 
coneguérem ja no hem parat de man-
tindre l’amistat.

Galiana i Angelita o Carlos i Ángeles, 
tant se val, són a la festa com una 
mena de julivert que sempre dóna bon 
gust, igual té el guisao que prepares.

Ells són dos apassionats de les falles i 
del teatre i tan sols per aquest motiu la 
comissió de la Falla Plaça Malva ha de-
cidit atorgar-los el Guardó d’Or 2022.

Llicenciat en Art Dramàtic per l’Esco-
la Superior d’Art Dramàtic de València, 
Galiana és especialista en distribució, 
producció i gestió teatral, ha presi-
dit durant anys la Falla Sevilla-Dénia 
del barri de Russafa de València i ara és 
regidor de Cultura Festiva i president 

tro d'avís14
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de la Junta Central Fallera de València, càrrec que començà a exercir dies abans de 
l’inici de la pandèmia en 2020.

Per altra banda, Ángeles és una gran comunicadora. Ha treballat en premsa escrita, 
ràdio i televisió, com per exemple en SER Falleros i en Levante TV, entre altres. Però 
allò on es mou ella com peix en l’aigua és en la interpretació teatral, a més a més de 
ser autora de textos teatrals o cinematogràfics aficionats. Fallera fins a la medul·la 
de la seua benvolguda comissió de Cadis-Rector Femenia-Puerto Rico, de malnom 
Noscarmientas, de la que enguany repeteix com a fallera major.

Ángeles és allò que en valencià anomenaríem una artistassa, en-
amorada del teatre li dóna igual un monòleg, que un apropòsit 
o una obra com tal, ella es desimbol a la perfecció. 

Galiana i Angelita o Carlos i Ángeles ens han pre-
sentat moltes vegades el Tro d’Avís a la Casa 
de la Cultura, sempre amb unes actuacions 
on el somriure i la complicitat flotava en 
l’ambient. De la paraula fan màgia, de la im-
provisació un art, amb un estil sorneguer, 
humorístic i teatral.

No hi ha major alegria i complici-
tat per part de la Malva que a 
aquests dos amics que han 
patit tant, cadascú per mo-
tius diferents en esta pan-
dèmia, oferir-los la nostra 
distinció. Carlos, Ángeles, 
per a la Malva sou d’Or per 
tant, és més que merescut 
aquesta distinció. Llarga 
vida a les Falles i al Teatre.

Miguel Ángel Martínez tortosa
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Odissea de 
bufons i Bufonades i altres destrellats
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Odissea de 
bufons i Bufonades i altres destrellats



De bufons 
i bufonades
i la Covid 
a cabassades
De bufons i bufonades
i destrellats a cabassades
de 2020 i 21 el lema faller
però amics, no va poder ser.

De bufons i bufonades
i la Covid a cabassades,
és el nou lema adaptat
a eixa nova realitat.

A la tercera va la vençuda,
de manera convinguda,
intentaren plantar la falla
i veure si la normalitat qualla.

La pandèmia ens ha fet,
guardar dos anys la falla,
i si li guanyem la batalla,
per març llançarem el tret.

Bufonades 
de la pandèmia
Una bufonada mundial,
no sé si de la Xina, tant se val,
ha canviat la humanitat
deixant en el món un destrellat.

Des d’aquell 10 de març maleït
massa coses han passat,
i a totes ens hem acostumat,
perquè el bufó ha bufat un bufit.

tro d'avís20



Confinament, desescalades,
mascaretes i vàries onades,
vacunes, distància de seguretat,
tot assumit, tot ho hem passat.

Hem passat de descobrir balcons
a envair terrasses i restaurants, 
les ganes de viure són bones raons,
per amagar com érem abans.

Lluny queden els aplaudiments
mostrant els nostres agraïments
en homenatges sincers i diaris
a cadascun dels nostres sanitaris.

Els polítics llançaren els Plans Resistir,
llevaren les taxes d’ocupació de carrers,
dos-cents euros era la vara de medir
per a autònoms, treballadors i botiguers.

S’ompliren la boca en les ajudes
que tardaren massa en pagar,
els serveis socials donaven de menjar
a moltes famílies per la situació vençudes.

Ara els polítics s’aclamen als Déus
que tenen forma de Fons Europeus
per intentar resoldre la situació
però no troben la solució.

Bufonades 
de la vacunació
Els científics trobaren la solució
en un temps rècord d’investigació,
la vacuna de la Covid era una realitat
i la gran esperança de la humanitat.

Pfizer, Janssen Astrazéneca o Moderna
les vacunes que la gent alterna
depenent de moltes qüestions,
polítics i sanitaris prenien les decisions.

I vingueren els negacionistes
dient que era un mal inventat,
gent que no tenia massa trellat
que acabava en les revistes.

S’habilitaren centres de vacunació,
amb llargues cues per a la població,
calia arromangar-te la mànega del braç
i la xeringa entrava de manera eficaç.

odissea 21
el monument



I després vingué l’Omicron
variant nova de la pandèmia
que ja a tots apremia
 a vacunar a tot el món.

Haurem de saber conviure
amb este bitxo maleït,
que igual bufa que està dormit
per a poder tornar a somriure.

Bufonades 
de la taula
de seguiment  
La taula de seguiment
fou creada conscientment
per fallers i administracions
per a estudiar les evolucions.

Era allò de crear el Pla B,
Isaura deia si estava mal o bé,
la festa volia continuar,
calia el seu foc revifar.

Els casals no podíem obrir,
igual que feia la restauració,
ens marcà de prop Barceló
i al col·lectiu va fer patir.

Pensava que si feia esta decisió,
al so d’Amparito Roca,
hi hauria ingesta per boca
de l’elixir faller, la Cerveró.

I després de moltes reunions,
va haver-hi noves decisions,
a partir de setembre les Falles,
això sí, serien adaptades.

tro d'avís22



Començà aleshores la batalla, 
tots no volien plantar la falla:
uns a setembre, altres a octubre,
altres a esperar temps de sotsobre.

Bufonades municipals... 
són les més genials
De bufons i bufonades,
d’alt rendiment,
hi ha a cabassades,
a l’Ajuntament.

I ací en el monument,
hi ha tres representats
bufons que, en el present,
són les nostres autoritats.

Tres bufons en la part central,
u tocant el llaüt, el principal,
l’altre la pandereta, el volantiner
i el piano el toca el tercer.

En esta vida bufona,
no hi ha mar sense ona,
ni polític que no bufe,
ni gos que no estufe.

El piano té moltes tecles,
que s’han de saber interpretar,
i si bé les domines i mescles,
la sonata podràs tocar.

Hi ha qui canta d’oïda,
qui busca una eixida,
qui canta i el mal espanta,
i a qui li canten les quaranta.

El piano toca per Compromís,
és qui mana en el nou govern,
donant a algun partit un avís
i enviant a més d’u a l’infern.
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Ara toca una dolça simfonia,
nou músics en plena sintonia,
el piano entona una melodia,
que ompli la ciutat nit i dia.

El PSOE bufa i toca el llaüt,
i fa tan sols acompanyament,
el partit ha quedat prou abatut,
en la composició de l’Ajuntament.

Bufonades 
personalitza-
des... ausades
Diego Gómez
Per a l’alcalde les bufonades
les conta per cabassades.

Isabel Aguilar
En esta ocasió les bufonades
estan quasi apagades.

Fernando Pascual
Abans les seues bufonades
eren totes fotografiades.

Albert Furió
El regidor amb més bufonades
és el de les despeses gastades.

Sara Garés 
De la gent i les bufonades
ella està fins al monyo, ausades.

Xavi Pérez 
Ell controla les grans bufonades 
de les festes, aguantant favades.

Maria Calvo
En Educació les bufonades
no han sigut aules confinades.

Alfred Aranda
La cultura segura i amb bufonades
i plena d’activitats preparades.

Letícia Piquer
No sabem si en Joventut fan bufonades,
massa temps callats o callades.

Marina Mir
En Serveis Socials poques bufonades
ara que les aigües estan més calmades.

Gema Alós
Esta regidora les bufonades
les conta en el seu partit a cabassades.

Carreres
En Medi Ambient les bufonades
són la Murta, Casella i les piragües.
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Un partit que està despitat
i no troba l’equilibri adequat,
últimament dins del Consistori,
arma prou de rebombori.

Les bufonades de Ricardo
són d’estar sempre en alardo.

Bufonades Popu-
lars... són les 
més singulars
Quan es perden les eleccions,
solen haver-hi massa raons,
per tindre les boques callades 
i no llançar les bufonades.

Quan suspengueren les falles,
no tenien clares les vistes.
Volien comprar rams als floristes,
i dic jo, als bars, cassalles?

Les bufonades de José Andrés
una del dret i una altra del revés.

Les bufonades de Maria Luisa
no són de manera concisa.

Les bufonades de Ríos
és mostrar de tant en tant els brios.

Les bufonades de Marisa
les fa de manera imprecisa.

Les bufonades de Montalvá
és una moció hui i una altra demà.

Les bufonades de Palau
perdudes i tancades en clau.

Les bufonades 
Ciutadanes... no 
les fan debades
Ciudadanos és un partit,
que continua prou enrarit,
hauran de buscar solucions,
per a les pròximes eleccions.

Les bufonades de Vidal
intenten que no s’asseque el cabal.

Les bufonades d’Aledón
acaben produint son.

Les bufonades de VOX...
continuen a diari 
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Bufonades 
del comerç... 
no culpem el 
top manta...
Si el comerç ja estava fatal,
amb la maleïda pandèmia,
se li ha agreujat l’anèmia,
per a no eixir de l’hospital.

Els ERTOS i tancaments
habituats als acomiadaments,
és el nou vocabulari
que tenim ara a diari.

Les vendes per Internet
al comerciant deixa net,
cal revitalitzar, és primordial,
el comerç de sempre, el local.

Les grans superfícies
estan plenes de gent, 
on les grans franquícies,
fan l’agost constantment.

Des del nostre Ajuntament,
i l’Associació Empresarial,
fan alguna proposta comercial,
però tot resulta insuficient.

Ja a ningú encanta
la venda del top manta,
fins i tot ells han notat,
com les vendes han baixat.

Esta dona vol aparentar,
i roba de marca vol pillar,
la buscarà i comprarà,
i així una falsificació lluirà.
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El manter ja no correrà
quan vinga la policia,
faena que s’estalvia,
ja que no el detindrà.

Tenen ara moltíssima faena, 
les màscares cal controlar, 
vore si hi ha algun mena, 
o si compleix la normativa el bar.

Bufonades 
dels PAIS... 
de rotondes 
i altres espais
El golf és un esport
difícil de practicar,
perquè s’ha de tindre sort
i una bona gespa trobar.

Abans per al golf era el moment
dels pelotazos dels PAIS,
ara cal buscar altres espais
on jugar este joc tan exigent.

Caldria aprofitar les rotondes
per a desempolsar els pals,
faríem forats amb senyals,
perquè les pilotes entren fondes.

I utilitzaríem vehicles elèctrics
per defensar el Medi Ambient,
i des de l’altre costat la gent
comprovaríem colps mil·limètrics.

Això sí, cap persona seria idiota 
i estar tots ben assabentats,
no fora cas que alguna pilota
pegara al cap dels despistats.

A esta idea segur que F. Pascual
li ficaria portes per a entrar,
i Carreres segur que dubtaria
perquè el golf no és ecologia.

Alzira ciutat del golf declararien,
turistes de mig món vindrien,
s’obriria de nou el Centre de Vilella,
i faríem el museu de la paella.
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En el museu tindrien cabuda
paelles socarrades de mal sabor,
alguna reganyà revinguda
i l’espardenyà posada en calçador.

Els golfistes il·lusionats
allí nous comerços crearíem, 
pals, pilotes i roba vendríem
i a guanyar diners a grapats.

Bufonades 
de Falles... 
la cavalcada 
de les cassalles
La JLF, abnegada, 
tenia el seu pressupost,
però algú quedà descompost,
en veure la retallada.

Esta crítica encesa,
deixa de manera palesa,
que s’ha de fer creuada,
contra l’alcohol de la cavalcada.

Així començava la crítica,
que vaig fer l’any passat,
però ara tot desbordat,
a veure si algú trellat fica.

Esta parada per necessitat
ens deu canviar la mentalitat,
ara és de veritat el moment,
de no fer cap espectacle depriment.

En la Cavalcada Multicolor,
quan la cassalla trau l’ardor,
es fa massa el besuc,
i l’alcohol fa fer el ruc.

És un acte on van xiquets,
mai pensem en ells,
preval estar ben satisfets,
i omplir d’alcohol els budells.

Haurien de posar solució,
i amb gràcia i imaginació, 
amb bones disfresses i crítica,
fer una cavalcada mítica.
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En falles no anem amb favades,
veiem molt les etiquetes,
i quan venen falles convidades,
el garrafó arremulla les boquetes.

En la barra de tot casal,
es practica l’art de trabucar,
reomplir els sobrants i aprofitar,
que l’economia està fatal.

Trabucar no és tirar en trabuc,
i el qui mama molt no és mameluc,
per això cal reomplir discretament
la beguda per fer abaratiment.

Bufonades 
de la Junta 
Local... 
amagar-se 
com cal
La pandèmia va suspendre les falles,
dur colp per a tot el personal,
però desgraciadament la Junta Local,
es va amagar deixant-nos sense contalles.

En el món faller i de Junta Local,
cal lamentar una notable qüestió,
esta anàrquica i confusa institució,
en la pandèmia no ha estat com cal.

Falta de comunicació total,
la videoconferència està inventada,
però la seua transparència,
no va ser massa habitual.

Ni propostes, ni reunions, 
encara que foren virtuals,
per activar a les comissions,
però callats tots, fins als vocals.
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Entraren en la taula de seguiment,
trobada molt important i clau,
per vore el futur més imminent,
però a les falles no informaven i au. 

Hi ha altres Juntes Locals,
que amb pressupostos més humils,
utilitzen tots els pedals,
per moure ben moguts els fils.

No parlem de poder i glòria,
parle d’idees, ganes i emoció,
però ací en la nostra població,
es mouen tan sols per vanaglòria.

Cap reunió amb els artistes,
indumentaristes, floristes,
pirotècnics, músics, restauració,
un gest de vegades dona il·lusió.

Quan es corregisca la situació,
igual tindran la porta tancada,
perquè és molt la gran frustració,
i la gent ha quedat desemparada.

Bufonades
de les Falles 
atemporals
Com desfullar de la margarida,
i en reunions amb alguna parida,
amb la negativa d’algun membre,
van decidir plantar en setembre.

Nou comissions de vint-i-sis,
la majoria no valia per a res,
i amb l’amenaça dels diners,
continuà en les Falles les crisis.

Els moments de tensió
viscuts en cada reunió
es traslladaren a la població
que opinava sobre la situació.

La premsa estava que bullia,
opinava aquell qui volia,
en les xarxes els del Sí i el No
disparaven en escopeta i canó.

44.393 presidents de Junta Local,
44.393 alcaldes en potencia,
cadascú tirava del seu poal,
per fer valdre la seua conveniència.
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I vinguérem temps de plantar,
i el sr. alcalde va dir d’ajornar
calia millorar les dades covid, 
i les passaren a octubre en un bufit.

De les nou comissions en plantar,
tres feren fallida en l’intent de provar
així que sis falles foren les plantades
en unes falles d’octubre descafeïnades.

Les comissions d’especial
lluitaren a braç partit,
cadascuna era monumental
però el Mercat replegà el fruit.

De les altres tres ni parlar
primers premis en cada categoria,
no van haver de lluitar 
pels palets ni per la glòria.

Si la pandèmia es va a allargar,
el president de la Junta Local
en compte de dimitir com cal
directament s’haurà de jubilar.

Com sempre en la Junta Local Fallera
han tirat mà del reglament faller,
com en pandèmia no es deia què fer
en algun apartat han gastat la burrera.

Les Falleres Majors d’Alzira
han tingut tres exaltacions
mentre les falles munten en ira
sense dates per a les presentacions.

Tres exaltacions, tres,
calia gastar-se els diners,
un mostra més de la burrera
de la Junta Local Fallera.

Crec que en el Gran Teatre
ha passat el moment de les falles
quan programen tindrem les deixalles
i de trenta-cinc en farem quatre.

No tenim lloc ni solució,
així és que cada comissió,
ha de buscar fer la presentació
enmig d’una plaça o carreró.

Les Falles són Patrimoni Mundial,
Alzira, de 2022 capital cultural,
però mai fem les coses com cal 
i la notícia és el protocol de Junta Local. 

Bufonegen al món sencer,
de ser dins del cosmos faller
la segona potència mundial,
si anem així, baixem a regional.

La bufonada de 
l’aparcament... 
segueix candent
Les bufonades de l’aparcament
els pateix l’usuari que és qui bufa,
la conselleria no diu ni xufa
i acabes desesperat i molt calent.

El tema de l’estacionament,
és un tema greu i primordial,
sobretot si vas a l’hospital,
i has d’utilitzar l’aparcament.

Amb la Covid-19 s’ha multiplicat,
la gent ja no sap on aparcar,
l’aparcament sempre col·lapsat,
i a Urgències no et pots arrimar.

Hauran de fer el cotxe plegable
o pujar allí dalt en bicicleta,
encara que sues la samarreta
i la meta no siga puntuable.

Però ja hem trobat solució,
després de buscar indrets,
i explorar cada racó,
els amos deixaran els xalets.
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Entre tarongers i alguna palmera,
aparcaràs deixant la voluntat,
i així quedarà descongestionat,
el nostre Hospital de la Ribera.

Els amos, paella et prepararan,
per a quan retires el vehicle
sense que et calga gran periple
a dinar en taula et convidaran.

La Conselleria pagarà
en concepte de subvenció,
i així en pocs diners arreglarà,
el problema de la congestió.

Serà un paisatge idíl·lic,
digne d’una novel·la 
i com ací ens miren el melic,
es diria “Per aparcar... vaja tela”.

Però ara sí que l’han fet bona,
amb les noves màquines de l’ORA,
hi ha més d’u que plora
per no entendre com funciona.

Polses el botó que pertoca
i et diu que fiques la matrícula
de lluny veus com gesticula
perquè ha de córrer com una lloca.

El pagament telemàtic
el paperet que no ix
l’usuari que s’avorreix
serà pel canvi climàtic?

Les bufades 
del gosset... 
responsable 
qui a passejar 
l’ha tret 
Els gossos caguen i pixen,
igual que fem els humans,
però ells no tenen mans,
per a netejar-ho quan ixen.

És l’amo el responsable,
ja que no té educació,
cal tindre neta i amable,
d’Alzira, qualsevol racó.

Tenen els “pipicans”,
però és més fàcil amollar,
i la brutícia no arreplegar,
i així no s’embruten les mans.

Per tant, hem de respectar,
mantindre neta la ciutat,
si és que volem de veritat,
que Alzira siga exemplar.

Bufonades 
d’Alzira. 
Un altre any... 
i ja en van
Alzira capital de la Ribera,
on mengem un dàtil 
i caguem una palmera,
és ciutat bufona i subtil.
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Les grans bufonades,
sempre volem copiar,
som incapaços de crear,
fins a les fanfarronades.

Alzira terra de guinyà,
tot ho fem acabar en à,
la genuïna espardenyà
i com no, la gran reganyà.

Diguem que no hi ha justícia i au,
però tampoc tenim un Palau,
és igual quan llisques açò,
sempre tocant la mateixa cançó.

Un altre any la consellera Bravo,
no el considera de prioritat,
si actua amb esta temeritat,
ens passarà a tots l’edat del ‘pavo’.

Per acabar el nou retén policial,
haurem de demanar en l’homilia,
però és una obra tan descomunal,
que costarà més que la Sagrada Família.

Volen construir un nou pont,
que descongestione la ciutat,
però l’única i crua veritat,
no hi ha diners per a fer front.

El canal de les Basses
és ara element en discòrdia, 
l’oposició comenta cada dia,
i el govern tot és fer carasses.

El Facebook de Riberaexpress,
pareix el DOC de la població,
allí sembla que l’oposició,
troba el canal més encés.

Fidel a Compromís diuen que és el diari,
segons afirmacions del Partit Popular,
però ells no paren d’entrar a comentar,
en compte de fer-ho en un plenari.

Quan hi ha notícia dels barrancs,
el PP ataca per tots els flancs,
el Fosc, de l’Estrella o Gràcia Maria,
estan en boca de tots ells cada dia.

Alzira és un enginy de castanya,
plena d’enginyers amb solucions,
tots exposen motius i raons,
però quan plou, sempre banya.

El camí l’arena, un altre que tal,
quan plou en la tronada perfecta,
es desborda i a tots ens afecta,
deixant-nos un gran fangal.
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El barranc de la Murta, punt i a part,
això ja és un continu destrellat,
pixa un pardal i talla la ctra. d’Albalat,
i l’empresari del polígon està fart.

El de la Casella quan ve unflat
li tanquen les comportes,
i si plou i venen prou tortes
l’aigua desborda l’albellonat.

Alzira quan plou resa al cel,
Sant Bernat que no ens caiga,
Verge del Lluch, lleva’ns la intriga,
Verge de la Murta, tu posa zel.

Els ateus ho fan a San ‘Cucufat’,
dient, fes possible el gran miracle,
que no ens vinga la debacle,
i que la DANA siga tan sols un ruixat.

I això que el Xúquer devastador,
des del 87 està quiet i tranquil,
però les dos valls de manera subtil,
ens aboquen l’aigua com en un colador.

No hi ha manera de llevar-nos el fang,
quan plou ho duguem en la sang,
les Basses, Venècia, Vicente Vidal
o carrer Gandia, l’aigua entra igual.

El bipartit vol donar-li la solució,
amb la segona fase del canal,
esperem pel bé de tot el personal,
que arribe prompte la seua execució.

Bufonades 
de comiat... 
formen part 
del destrellat
Un any més, i ja en van..., per Nadal,
i ara si em deixa la pandèmia mundial,
faig en el llibret un repàs municipal,
als regidors i algun que altre concejal,
de la seua tasca, treball i suor anual.
En este anuari i com és molt normal,
té un destacat espai i lloc principal,
la molt il·lustre i insigne Junta Local,
per a glòria i satisfacció del personal.
Enguany té lloc la pandèmia mundial,
el confinament total o perimetral,
el toc de queda i el no anar al casal.

Ara faig un relat del que ha passat:
De sobte, un fet inusitat,
la vida ens ha canviat,
el món se n’ha baixat,
el seu tren ha parat,
una corona que s’ha amagat,
un virus que em té confinat,
un coronavirus desconcertat,
i la pandèmia, una contrarietat. 



El paper higiènic... un trellat,
l’egoisme humà, ens ha aflorat,
comprar en excés... una barbaritat,
cues exagerades... un supermercat,
gel hidrogènic, està esgotat,
mascaretes, de la Xina n’han portat
i moltes dones, n’han fabricat,
una paraula a destacar, solidaritat.
Quedar-se a casa... una necessitat,
estar avorrit... això per descomptat,
els majors, sofrint la soledat,
els xiquets, al mestre/a connectat,
els sanitaris, una gran heroïcitat,
agraïment a les forces de seguretat, 
i a tot aquell que ha col·laborat
al final, els morts, sense un comiat.

Ja senyores i senyors pose punt final,
i ho faig de manera sincera i cordial,
demanant perdó a tots en general,
dient-los que és crítica fallera actual.
Gràcies a tots en aquest adeu informal,
per llegir els versos fets a posta i com cal, 
per a poder traure un somriure puntual,
i així fer de la nostra vida un carnaval.
Servidor de vostés, un faller sentimental,
que li trau punta a l’actualitat local,
i que escriu pel goig de tindre el regal,
que lligen els versos de manera jovial,
ja que són satírics i no un madrigal.
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ROSA MENGUAL PEREPÉREZ
Directora de la Fundació Bromera per al Foment de la Lectura

Com ha afectat la crisi del coronavirus 
l’àmbit cultural en general i el món del 
llibre en particular? 

És evident que la situació del sector 
cultural ha canviat molt des de la pan-
dèmia. Quan el sector començava a 
recuperar-se de la crisi del 2008, el 
coronavirus l’ha colpejat de ple i l’ha 
deixat pràcticament sense alé. Les arts 
escèniques, la música i el mercat audio-
visual són activitats majoritàriament de 
caràcter presencial, i el fet de deixar de 
programar actuacions ha provocat que 
el sector cultural siga un dels més per-
judicats. 

El món dels llibres no es queda arrere, i 
també n’és un dels que pateix l’impac-
te provocat per la crisi de la COVID-19. 
Llançaments de novetats ajornats, fires 
de llibres anul·lades, animacions lecto-
res i campanyes de foment de la lectura 

endarrerides, sumat a una importantís-
sima davallada del consum, han afectat 
seriosament el sector del llibre i la lectu-
ra. Els informes realitzats des del confi-
nament diuen que les vendes de llibres 
digitals han notat un increment positiu, 
però aquest augment no és proporcio-
nal a la davallada de vendes de llibres 
en paper, ja que els principals punts de 
venda, que són les llibreries, estan sent 
molt castigades per la crisi sanitària. 

Ha canviat la percepció social que es té 
de la cultura?

I tant. El coronavirus pràcticament ha 
paralitzat la nostra manera de viure i 
ens ha fet reflexionar sobre el model 
social de conducta. Per contra, ens ha 
generat noves oportunitats per a mar-
car un rumb diferent. Per exemple, hem 
implementat noves formes de comuni-
car-nos, com ara les videotrucades, les 
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reunions virtuals, el teletreball i la tele-
docència. Uns termes que sembla que 
conviuen amb nosaltres des de fa temps 
i als quals ens hem acostumat amb cer-
ta facilitat. 

Al llarg d’aquests mesos ens hem adap-
tat a la situació i hem fet costat al sector 
assistint a tallers i presentacions de lli-
bres en línia, apuntant-nos a webinaris 
i cursos digitals, passejant virtualment 
per museus, assistint a concerts i repre-
sentacions teatrals des de casa. La pan-
dèmia ens ha fet veure que una nova 
normalitat és possible i que la cultura 
és segura. 

Quina creus que podria ser l’evolució 
futura de l’activitat cultural, especial-
ment en el sector literari?

Ha quedat demostrat que per a fer front 
a la situació actual i poder encarar el 
futur del sector cultural hem de ser va-
lents i pensar que amb unió i treball en 
equip d’aquesta crisi eixirem reforçats. 
La clau de l’èxit està a apostar per su-
mar esforços i treballar colze a colze 
amb companys i companyes del mateix 
sector cultural i d’altres amb qui podem 
iniciar nous models de treball, ser soli-
daris i apostar per la professionalització 
i, per descomptat, consolidar i reivindi-
car el suport que rebem per part de les 
institucions públiques que ens repre-
senten. 

Quins han estat els efectes de les res-
triccions en l’àmbit cultural i en el de 
les activitats per a fomentar la lectura?

A hores d’ara estem immersos en un 
moment de grans canvis d’hàbits cultu-
rals, uns canvis que afecten el compor-
tament de la societat, i en el cas concret 
del sector literari, els lectors i les lecto-

res, per tant, hem d’assumir eixa dife-
rència i les noves vies de creixement. 
Com? Treballant per a aconseguir que la 
lectura siga una activitat més d’oci fa-
miliar. Igual que mirem amb assiduïtat 
sèries de televisió o practiquem esport, 
hem de demostrar a la societat que lle-
gir és una activitat divertida, que en-
ganxa, crea afició i té molts seguidors i 
seguidores. Llegir per a viure, però tam-
bé per a somiar un món millor. 

Un nou model cultural adaptat a la nova 
realitat és possible o tal vegada cal 
reinventar?

Hem de ser conscients que ací al País 
Valencià es publiquen obres literàries 
de gran qualitat, que comptem amb 
una nòmina d’escriptors i escriptores 
que escriuen textos que atrapen els 
lectors des de les primeres línies, que 
tenim treballant molts professionals del 
sector del disseny i la il·lustració amb 
projecció internacional. Amb això vull 
dir que el sector del llibre en valencià 
és un sector potent que forma part de 
la indústria cultural valenciana. Hi tre-
ballem molta gent i és qüestió de tots i 
totes fer visible el valor dels llibres com 
a producció cultural i l’esforç que hi ha 
darrere de les creacions culturals. 

Tenint en compte el moment concret que 
estem vivint, on la salut de les persones 
és el més important, és imprescindible 
adaptar-nos a la nova realitat i al mateix 
temps reinventar-nos per a enfortir el 
sector de la cultura. Com a societat hem 
d’animar-nos a seguir fent camí, amb 
l’esperança d’arribar sempre més lluny.
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Vicent Baldoví i Martines / Poeta

la cultura curaCURA
La cultura ha sigut un dels sectors més perjudicats en aquesta pandèmia. Si a tot 
el que està patint li afegim la crisi continuada dels últims anys, es troba en una 
situació tan greu que veurem si és capaç de sobreviure a un futur no massa espe-
rançador.

Amb tantes limitacions, regulacions dels espais i de públic, la cosa no pinta bé. 
Però com la gent del teatre som tan disciplinats, ens adaptarem a les circumstànci-
es i ens acostumarem als canvis. No podran res davant d’un col·lectiu unit, alegre 
i combatiu.

Si Bernat i Baldoví haguera viscut en aquesta època de segur que li hauria tret molt 
de suc a la situació actual. No oblidem que a més de ser un famós escriptor, també 
va ser alcalde de Sueca i diputat a Corts Generals. Me l’imagine, amb el seu to satí-
ric, enfrontar-se al ministre de Cultura de l’època per reivindicar que la cultura és la 
vacuna que cura tots els mals. Els seus personatges només podrien contagiar al pú-
blic de rialles, de moments agradables i de pensament crític (que bona falta ens fa).

Els polítics (i que conste que jo he sigut un d’ells) són els que prenen decisions, 
però sembla que troben més necessari omplir els bars o les platges que anar el 
teatre o a qualsevol espectacle cultural. Una classe de contradiccions que no s’en-
tenen de cap manera. Supose que per desconeixement, tal vegada haurien de tre-
pitjar més els espais culturals i es conscienciarien que la cultura, a més de ser 
segura no és cap luxe.

En compte de suspendre funcions el que hauria de servir com a exemple és la imat-
ge que s’està donant de com es fan les coses als espais culturals. Només s’ha de 
veure la disciplina del públic que assisteix a cada espectacle.

Hauríem d’aprendre d’aquesta vivència i eixir més forts. Demanant més recursos, 
més suport per part de les institucions. I als programadors culturals, que sé que 
estan fent una grandíssima tasca, demanar-los que no deixen de programar espec-
tacles. La cultura no són només els creadors o els artistes, també és el públic.

En el temps que hem estat confinats el que més hem consumit ha sigut cultura. 
Llegint, veient pel·lícules i sèries o escoltant música. El que vol dir que la cultura 
és imprescindible. Aleshores està ben clar, la cultura cura. A més de fer-nos més 
feliços ens fa menys ignorants.
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FIMOSI SOCIALs o c i a l
Ja ha arribat, com cada cent anys, rebem 
amb els porus oberts, amb les defen-
ses baixes, la cíclica pandèmia (Còlera 
1820, Grip Espanyola 1920).

Ha arribat la pandèmia i ha entrat en les 
nostres llars, sense demanar permís, 
com les “despertaes” falleres quan es-
tàs al millor dels somnis.

L’innovador “Estat d’Alarma”, singular 
a Europa (que sabran els europeus…) 
ens obligà a comprar paper higiènic, 

a criticar des del balcó als vianants ir-
redempts que anaven a la botica o a 
anar a llançar el fem cinc vegades al dia 
i, entre altres coses emotives, aguantar 
a les 20 h al veí que ens posava “re-
sistiré”, en alguns casos adobats amb 
la marxa de granaders (versió llarga of 
course) i el pasdoble en homenatge a 
Alfons XIII de l’Exposició Regional de 
l’any 1909, i no, en aquell any, no el 
cantà Fransisco (sols Jordi Hurtado per-
viu d’aquella època).

Xavier Rius Torres / Diputat de Cultura
en la Diputació de València
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Tot no seran “peròs” al coronavirus. 
Ha despertat la cultura més íntima de 
cadascú de nosaltres amb resultats di-
versos. Qui no ha cantat fora de la dut-
xa per primera vegada (gravant-se en 
molts casos i pujant-ho a les xarxes, 
preferiblement acompanyat d’una gui-
tarra que no tocava des de fa un grapat 
d’anys)?, qui no ha agafat eixe llibre re-
galat fa un muntó d’anys i com a mínim 
l’ha obert?, qui no ha fet de manyà, fus-
ter o llanterner i en vegada d’una repa-
ració ha fet un obra d’art d’estil indes-
criptible? Sí, el SARS-Cov-2 (sembla un 
nom de forces armades) ha reviscolat 
la nostra vessant artística (i esportiva 
amb el paper higiènic) i al remat, com-
prenent que la realitat és tossuda, hem 
hagut d’acudir a vore i escoltar als qui 
si entenen de cultura amb majúscules. 
Eixos audiovisuals engrescadors, les 
pel·lícules que ens han emocionat, les 
cançons que ens han alegrat o la poesia 
que ens ha aborronat.

Ara és el moment d’omplir els espais de 
cultura per adobar, cultivar i fer florir, 
el més i millor de l’expressió del nostre 
poble i de la nostra gent.

Aquesta pandèmia, sens dubte, ha ac-
tuat com una fimosi que ha evitat el per-
fecte funcionament de la nostra socie-
tat. L’encotillava, la retenia, la deprimia. 
Circumcidem aquest prepuci ofegador i 
deixem que l’expressió artística i cultu-
ral lluïsca en la seua plenitud, això sí, 
amb higiene i mesures preventives, si 
no parlarem aviat d’altres afeccions di-
ferents.
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Abel Guarinos Viñoles / Director general de l’Institut Valencià de Cultura
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De cap de les maneres vull desmerèixer ni la necessi-
tat de la vacuna mèdica contra la Covid-19 ni els tre-
balls dels investigadors dels centres públics i de les 
farmacèutiques AstraZeneca, BioNTech, GSK, Janssen, 
Moderna, Pfizer, Sanofi, Translate Bio… que, a més de 
fer-li un enorme favor a la societat, també faran un bon 
negoci. Mentre preparem aquest llibre de falles ja s’al-
bira el naixement d’alguna vacuna eficient i eficaç, i 
tant de bo tots la poguérem tindre ja injectada en el 
moment en què aquest opuscle estiga a les mans de 
les persones lectores i falleres.

Però una cosa no treu l’altra: tan important com el 
benestar físic és la salut emocional, social i cultural. I 
aquesta vacuna essencial de la cultura l’hem tinguda 
i gaudida en xicotetes ampolles en ple confinament 
(música enllaunada, llibres, pel·lícules…) i també ha 
estat al nostre abast, a poc a poc i amb totes les pre-
vencions sanitàries de distanciament, mascareta i gel 
hidroalcohòlic, des del 18 de maig —Dia Internacional 
dels Museus— en què al País Valencià vam començar 
a obrir els museus, els patis, claustres i places suscep-
tibles d’esdevenir espais d’exhibició, els teatres, els 
cinemes, els auditoris…

Els professionals de les diferents disciplines artísti-
ques i una part important de la ciutadania sí que co-
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neixen els diversos projectes encoratjadors que es van mamprendre des de la Con-
selleria d’Educació, Cultura i Esport, bé directament i bé mitjançant tots els seus 
ens públics: «reaCtivem la cultura»; «Oh! La Cultura»; Decret Llei 2/2020 de me-
sures urgents en l’àmbit de l’educació, la cultura i l’esport; augments dels pressu-
postos destinats als sectors de les arts; …, i la reprogramació de tot el que s’havia 
ajornat a conseqüència de l’estat d’alarma entre març i juny. Sense anar més lluny: 
Alzira i el pati interior de la seua Casa de la Cultura van participar de manera activa 
d’aquests programes des del mateix inici de l’estiu. Passaran a la història gràfica 
de les ciutats les fotografies i vídeos fets en streaming on els espectadors estem 
amb mascareta i tan separats els uns dels altres que els aforaments —al 75, al 50 
o, fins i tot, al 30% de la seua capacitat— semblaven ridículs, quan en realitat eren 
actes necessaris i carregats de trellat amb els quals, també com a societat, li fèiem 
front als efectes del SARS-CoV-2.

La cultura en general i, sobretot, aqueixa que es pot gaudir en grup, en directe, 
davant un escenari o una pantalla, en una plaça, amb amics i amb desconeguts 
conciutadans, no solament ens fa més savis i més lliures sinó que ens humanitza, 
ens fa pertànyer a un col·lectiu, a un poble, a un país, i ens fa avançar. Necessitem 
tindre injectada la vacuna de la cultura —que, òbviament, conté la corresponent i 
indestriable dosi de cultura festiva: fallera, foguerera, gaiatera, muixeranguera…— 
per tal de cremar la Covid-19 ja en aquest 2021!
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Enric Casado / Músic, escriptor i mestre

Cecília és música. Després de 
la suspensió de les Falles, el 
confinament i un estiu sense 
festes ni revetles, els ingres-
sos per l’orquestra on treballa 
han sigut inexistents. No va 
tindre tampoc dret a cobrar un 
ERTE. Amb la banda del poble 
i el seu grup de poc-rock va fer 
un parell de concerts per inter-
net, sense cobrar, clar. Només 
li va quedar l’escola de música, 
unes poques hores de classe a 
la setmana que havia de fer te-
lemàticament.

Ara, Cecília té “sort”, per dir-
ho així. Amb quasi trenta anys, 
com molts “jóvens”, encara viu 
a casa dels seus pares, jubilats. 
Però altres havien de pagar lloguers, 
préstecs, o simplement menjar. Els pro-
fessionals de les arts en general han 
sigut un dels grups més afectats. I en 
molts casos, sense dret a ajudes.

Es diu que les crisis són una oportuni-
tat. En este cas no ho crec. El món de la 
cultura s’ha vist profundament afectat, 
tant en l’aspecte social com en l’econò-
mic. Esdeveniments cancel·lats, institu-
cions tancades, artistes i treballadors 

en situació de precarietat… Si la 
indústria cultural després de la cri-
si de 2008 a penes era rendible, 
amb la Covid-19 ha sofrit un colp 
del qual li costarà molt de temps, 
treball i inversió recuperar-se.

Respecte a internet, els únics que 
han fet negoci són les grans pla-
taformes. Els artistes a penes han 
monetitzat el moviment produït 
durant la pandèmia. Eixe és el gran 
repte, com fer rendible internet 
pels generadors de continguts, no 
només pels grans distribuïdors. I 

parle de tot, música, te-
atre, cinema, literatura, 
etc. I de crear platafor-
mes europees, ja que 
totes les grans empre-
ses són estatuniden-
ques, i primen els seus 
models i continguts.

¿Algun fet positiu, a pesar de tot? 
Sí, l’augment de la creació artística 
amb la utilització de nous canals 

(que ara falta saber com rendibilitzar), 
i que s’ha estimulat l’associacionisme 
en un sector molt disgregat (i que ara 
perdure).

La cultura sempre ha sobreviscut als 
temps adversos: guerres, desastres, 
epidèmies, fanatismes. El que no tinc 
tan clar és si sobreviuran a esta crisi 
molts treballadors i treballadores, ni 
moltes de les xicotetes empreses cultu-
rals.
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la cultura 
es mor 
de fam

David Vid / Editor i poeta

ES MOR

La cultura és segura. Però mor de fam. 

En els darrers dos-cents setanta dies 
hem vist abaixar les persianes de molts 
negocis dels nostres pobles. Des de bars 
fins a tintoreries, tot passant per centres 
de perruqueria, tallers… Tot el món ha 
quedat espantat per les fastigoses con-
seqüències del bitxo i el mal que ha fet a 
l’economia. Però no han alçat les mans 
ni engegats cants ni protestes per la cul-
tura. Un món, un univers tan necessari 
com menyspreat per la societat. 

Cal dir, per als detractors dels esdeveni-
ments, els qui pensen que aquells que 
fem cultura sols vivim subvencionats 
que, al llarg del confinament, van estar 
músics, poetes, actors i actrius, ani-
madors infantils i una llarga filera més, 
aquells que van animar per les xarxes 
matins, vesprades i nits. I tot per l’amor 
de Déu. De franc. Sense passar la gorra, 
ni cibernètica que fora. És ben possible 

que caldria definir i configurar els con-
ceptes que omplen el mot cultura. Però 
això és farina d’altre sac i entrarem en 
altre moment.

Mesos després i amb les portes ober-
tes, teatres, locals de concerts i altres 
sales han hagut de suspendre funcions 
i programacions. Pocs han segut els qui 
han seguit confiant en què la cultura té 
les taxes de seguretat més altres de les 
activitats laborals que coneixem.

Els tancaments han afectat milers de tre-
balladors i treballadores. No parlem sols 
de les cares visibles a un escenari. Ho fem 
de la part tècnica, de la producció, de la 
regidoria, de la perruqueria, la il·lumina-
ció, el so, el transport. Podríem seguir, 
però el llistat abasta molts oficis dins del 
fet cultural. I ningú ha mogut un dit. Una 
tímida manifestació i plant davant de les 
afeccions que feren els mateixos treballa-
dors. Trist. Un sector que aporta riquesa 
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econòmica, creixement personal i col·lec-
tiu, educació i criteri —entre altres— ab-
solutament desatès i relegat a una terce-
ra planta subterrània pels poders públics 
locals, comunitaris i d’estat. Molt trist.

Cal revertir la situació. El que vivim va 
per a temps i la cultura necessita de 
totes per a reviure. Com? La pregunta 
maquiavèl·lica que ens fem. Moltes res-
postes s’obrin en canal i accions. Entre 
elles, el més important, vital, és que les 
administracions tornen a programar de 
forma habitual. Que els programadors i 
les programadores vagen a veure fun-
cions i les contracten. Que els tècnics 
de cultura deixen de fer funcions ad-
ministratives i tornen a l’arena a veure 
espectacles i promocionen i anuncien la 
seguretat de les funcions. Que les sales 
òbriguen les portes sense tremolor de 
cames. Però sobretot cal que la gent, les 
persones individuals, es consciencien 
que la cultura és segura i no hi ha perill, 

tot acomplint les mesures oportunes. 
L’objectiu pot aconseguir-se si, com 
hem dit abans, s’implica fefaentment i 
amb clara vocació l’administració. Una 
feina de promoció i divulgació.

Sabem que molts pobles han tornat a 
programar. Moltes sales estan reforma-
des i adaptades a les noves mesures 
sanitàries. Però cal més esforç per a re-
cuperar tot un col·lectiu malmès abso-
lutament. 

La cultura no és un luxe. És fonamental 
i indispensable per a créixer com a per-
sones, tindre uns criteris i uns valors, 
amb els quals, evitar formar part d’un 
ramat i ser lliures per pensar plenament 
el que volem a les nostres vides.

La cultura és segura. Però mor de fam. 
És cosa de totes que no acabe en una 
cua o, si finalment cau, que tinga un bo-
nic funeral. 
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La cultura és 
segura… i cura!

Immaculada Cerdà Sanchis / Acadèmica 
de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua

I CURA
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La cultura és 
segura… i cura! Quan arribà l’equinocci de la primavera de l’any 2020, no es cremaren els vicis ni 

renaixérem de les cendres. Refugiats a casa, assistíem torbats i en rigorós directe 
al volantí que pegà el món. Com un guant girat del revés, els espais públics on es 
manifestava la llibertat es convertien en llocs inhòspits i sospitosos de contagi.

Arrecerats a casa, ens desinfectàvem compulsivament en tornar d’omplir el rebost. 
Visitàvem els majors i ho féiem des de l’altra banda del carrer. Les pantalles, que 
tan fredes havíem trobat abans, ara eren amigues que ens acostaven a germans, 
amics, parents i companys de treball.

La tornada a la normalitat va comportar el manteniment dels hàbits d’higiene i la in-
corporació de nous: la distància personal tan reduïda en la nostra societat s’hagué 
d’estendre als dos metres. I amb la separació, el redimensionat dels espais, dels 
aforaments, de la distribució… I mentre decidíem si dins o fora, si quedàvem amb 
dos o amb quatre, mentre els menuts tornaven a l’escola i els hospitals recupera-
ven les especialitats no vinculades a la COVID-19, els teatres i les sales de concerts 
continuaven tancats amb pany i clau.

Presentacions de llibres, representacions o concerts, lliuraments de premis duien 
implícit el perill d’infecció. Encara que es mantingueren les distàncies, encara que 
portares mascareta, encara que no t’alçares de la cadira. I ens oblidàrem que quan 
s’alça un teló, sona un acord o s’obri un llibre, a més de moure tota una indústria 
cultural de milions de persones que fan possible que l’art arribe a la societat, tam-
bé es remouen les nostres neurones i la nostra ànima es commou.

Perquè al remat del camí —ara que ja veiem una clariana entre tanta boira— adver-
tim que serà una altra crisi que haurà de superar el sector cultural, una més. I que 
es perdran infinitat de bons projectes, de professionals magnífics, d’oportunitats 
que no sabem si podrem recuperar. Però sí que constatem que hem perdut la salut 
mental. L’angoixa, la por, l’ansietat, l’enuig, la ràbia… troben el terreny adobat i 
s’escampen com la misèria pels camps de tarongers. Salvem el cos i perdem l’es-
perit. Tenim més a mà un ansiolític que un concert o una funció de teatre i diferèn-
cia se’n va de gat a conill. Joan Margarit, premi Cervantes de 2019, deia que «La 
poesia és una de les eines més efectives per donar consol a la pèrdua, a la pena i 
a la tragèdia». La poesia, la música, la cultura… no només és segura, és necessà-
ria perquè ens cura. Com afirma Marc Granell, premi de les Lletres Valencianes de 
2020, els poetes són els éssers més imprescindiblement inútils que hi ha sobre la 
terra.

Fem falles, fem teatre faller, fem llibrets, fem cultura, salvem-nos!
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M. Carmen Sáez Lorente / Escriptora
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La poesia, i tot allò que se li as-
sembla, sempre ha sigut una es-
pècie de xiquet somniador a qui 
ningú no li fa cas. Fins i tot, és un 
tema ideal per a fer acudits sen-
se cap gràcia, del tipus: “Poeta, 
passat la bragueta”, o: “Has dit 
la policia?”. La falta de respecte 
no té límits, hom diu que la igno-
rància és molt atrevida.

Per tant, quan el món es capgira, 
la cultura és la primera en rebre 
el colp. Potser aquesta pandè-
mia ha sigut la coartada que han 
fet servir els qui se suposa que 
la gestionen per clavar-li una 
altra puntada de peu. Quan hi 
apliquen la tisora, el primer tall 
és per a ella, tan esquifida, tan 
humil, tan fràgil i silenciosa. Tot 
i així, sense ella l’ésser humà 
seria una miqueta menys humà. 

Mentre hem estat tancats a casa 
s’han arruïnat llibreries i editori-
als. Encara que sembla increïble, 
no hem sigut ni per llegir-nos al-
gun llibre, llevat de qui abans ja 
ho feia. Era el moment ideal, la 
manera de combatre la tristor i 
la incertesa. Perquè la lectura és 
un acte solitari al qual no li calen 
escarafalls ni té cap pretensió, 
només ens obri el cor, la intel·li-
gència.

Des del punt de vista d’una per-
sona que s’hi dedica, el pano-

rama cultural pinta ben negre. 
Ens han deturat les campanyes 
de promoció dels nostres llibres, 
s’han anul·lat les presentacions, 
les visites a les escoles, les fires, 
les animacions lectores, con-
tacontes, titelles, recitals, tea-
tre… Si més no, a alguns ens han 
deixat fora de tot això, després 
de vint-i-cinc anys de treball, de 
tot el que hem aportat a la llen-
gua, al país. Ara venen els polí-
tics a enterbolir més la situació, 
esborren d’un colp de ploma tota 
la tasca anterior, ens fan de fum i 
no passa res, l’important és que 
ells han d’eixir en la foto. Quines 
coses! Però, com sempre, a l’ho-
ra de pencar tothom fuig. 

La veritat és que no ens merei-
xem això. Què ens resta ara? 
Continuar en el camí, escriure, 
difondre cultura, sensibilitat, ro-
mandre en la lluita quan el dia 
fosqueja, resistir amb un somriu-
re i un grapat de versos.
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BAMBOLLA EN EL 
TEMPS DEL VIRUS 
AMB TORNADA

Merxe Martínez Martí / Professora de música i violoncel·lista

v i r u s

Jo. Jo sóc jo i la meua bam-
bolla.

La meua bambolla és 
l’ens més volgut, la millor 
amiga. M’envolta, protec-
tora i transparent. Res la 
pertorba, res la traspas-
sa, mai em falla. 

Resistiré! Erguido frente a 
todoooo!

La meua bambolla em 
protegeix d’eixos indivi-
dus que omplin els car-
rers, que envaeixen el 
meu espai, les foses na-
sals obertes, els porus 
oberts, les boques ober-
tes darrere les mascare-
tes.

La meua bambolla els 
aparta, els rebutja d’un 
cop de puny infernal, ma-
gistral, alliberador.

Resistiré! Para seguir vivi-
endooooo!

El psicòleg em diu que 
passe per una etapa d’in-
dividualisme i introver-
sió, síndrome d’estrés 
posttraumàtic. 

He d’obrir-me, relacio-
nar-me. He de somriure a 
eixos individus obscens, 
suorosos, violadors d’in-
timitat, de xerrameca bui-
da i pueril, que res veuen 
ni entenen.

Jo em cague en el psicò-
leg!! Vull que no m’aban-
done la bambolla meua a 
l’alba.

Resistiré! Erguida frente a 
todooooo!

La meua bambolla i jo 
imaginem el present, el 
configurem, el creem. 



El present és una infla-
mació microscòpica lim-
focítica a l’intestí que ens 
obliga a confinar-nos. La 
meua bambolla i jo hem 
imaginat una pandèmia 
mundial que requereix 
confinament rere confi-
nament. Un present net, 
blanc, impol·lut, un pre-
sent personal impenetra-
ble.

Hem pensat carrers lliu-
res de presències alie-
nes. Hem configurat un 
present de Skype, Zoom, 
Whereby. Les classes de 
jazz telemàtiques. Esca-
les pentatòniques, alte-
rades, disminuïdes. Ella 
Fitzgerald, Chet Baker, 
Benny Green. Sons bri-
llants, sons penetrants, 
sons trencats, sons im-
periosos, sons punyents 
de dolor. Lliures de 
companys amb somriu-

res obligats, lliures de 
converses obligades, de 
poses obligades, d’egos 
obligats. 

Resistiré! Erguida contra 
todoooo!

Els músics maleeixen el 
Dúo Dinámico, la cançó 
i la seua tornada engan-
xosa.

Els éssers foscos, de vida 
rutinària i gris, ens enva-
eixen des de terrasses ve-
ïnes amb altaveus crida-
ners que trenquen la pau 
de la meua bambolla i jo.

Els músics pensen que 
una música millor és pos-
sible. Obrin el calaix de 
la creativitat i es posen 
a treballar en el present 
configurat per la meua 
bambolla i jo. Un pre-
sent virtual de pantalles i 
apps. Sense la presenci-
alitat, el contacte, la hu-

manitat, serà un treball 
dur i ingrat.

Resistiré! Erguida contra 
todoooo!

I les xarxes comencen a 
omplir-se de música, de 
cançons noves, de ver-
sions originals, d’instru-
ments tocats en la sole-
dat de la cambra i sonant 
junts en la realitat virtual. 
I les xarxes s’omplin de 
llum, de colors, de sa-
bors, de ritmes.

La meua bambolla i jo 
ens mirem. S’obri una es-
querda per on entren no-
tes, sons, estils. 

Sols la música, sols les 
ganes de fer música, sols 
les ganes de fer música 
amb altres músics po-
den fer trontollar la meua 
bambolla.

I la meua bambolla i jo 
imaginem un món des-
confinat, un món que 
gaudeix de les experièn-
cies de la cultura viva, 
presencial i en directe. 
Un món lliure. Un món 
necessitat de sentiments 
i vivències, de contactes 
personals.

Un món on les bambolles 
no siguen, ja, necessàri-
es.
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emergències
Dolors Gimeno Valero / Diputada de Normalització Lingüística 
de la Diputació de València

Qui ens anava a dir que arribaria un virus i ens trastocaria l’existència? Quantes 
vegades hem pensat açò des de les no-Falles de 2020! I és que les emergències 
venen així, sense tro d’avís. De sobte ens vam convertir en espectadors d’una mas-
cletà que tot ho feia tremolar, que llançava carcasses inesperades amb trajectòries 
impossibles, traques simultànies i masclets atronadors, tot a desori. Sols ens vam 
poder refugiar als balcons. Una tremolor monumental sense ordre que poguérem 
reconéixer i no com en una disparada convencional, en la què ja sabem la cosa com 
anirà. I eixa falta d’ordre dins del caos, això, els valencians, ho patim especialment. 

Al 2020 li anem fent mil retrets merescuts; la falta d’abraçades ens ha trastocat, 
no tindre contacte i no veure’ns somriure. Però si hi ha una sola cosa que perso-
nalment no puc perdonar-li a aquest any per oblidar, és l’entropessó que ha patit 
el sector cultural, perquè amb eixa malaltia tampoc comptàvem. Els dies de con-
finament ens vam refugiar en la cultura per fer més fàcil el pas del temps, però en 
contrapartida el sector cultural baixava el teló sense aplaudiments ni actuacions. 
Sols incertesa i feina pendent. Els llibres, el cinema i la música al mòbil no podien 
substituir les actuacions i els concerts en directe, i això obligava a buscar una eixi-
da d’emergència per al sector que ens alimenta l’ànima.

I així va arribar la vertadera emergència, la que ja no tractava d’una situació de 
perill, sinó de l’esperança de normalitat, la que sobreïx sobre la resta per traure el 
cap amb tota la força. Emergir amb seguretat, tornar al carrer de la mà de la cultura. 
Som conscients de l’esforç que totes les persones que formen part del món de la 
cultura han fet i estan fent per véncer els obstacles. La valentia és clau també en 
aquesta emergència, decisions valentes per part de les persones que fan cultura, 
però sobretot de les institucions que han impulsat la recuperació del sector cultural 
com a vacuna contra la indiferència, amb més contractacions, major inversió, bus-
cant espais alternatius, amb totes les mesures de seguretat i idees renovades. Un 
monument nou i ben diferent per seguir fent la mateixa festa. 

El 2021 cremem el passat i encenem un nou foc que ja no s’apague mai. Eixim, 
ressorgim, emergim.
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MIGUEL PRIM SORRIBAS
Vicepresident de Relacions Institucionals

Com ha afectat la crisi del coronavirus 
el teu àmbit laboral? 

En el meu cas, soc director general 
d’una empresa de cursos d’idiomes a 
l’estranger i el fet de les restriccions im-
posades per alguns països, ens han dut 
a perdre i reactivar la nostra activitat en 
diferents fases.

Una primera, en la qual va esclatar a 
març de 2020 la pandèmia en l’àmbit 
mundial i van haver de repatriar en tres 
a tots els estudiants que teníem a la re-
pública d’Irlanda i a Anglaterra.

Més tard, es va cancel·lar l’estiu 2020, 
obligant-nos a tornar als nostres clients 
grans quantitats econòmiques. 

El setembre de 2020 van tornar els es-
tudiants per a fer curs escolar a Irlanda, 
no sense haver de fer catorze dies de 

quarantena a les seues cases, la vida 
ens havia canviat, acostumats a vore 
aeroports plens de gent, estos s’havien 
convertit en espais fantasmagòrics. Va 
ser un curs dur ple de restriccions i clas-
ses per internet.

Els cursos d’estiu de 2021, també es 
van suspendre a Irlanda i a Anglaterra. 

En este moment, la nostra empresa, ha-
via perdut un 92% de facturació en poc 
més d’un any.

Ha canviat la percepció social que es té 
de... les falles. 

Sí, definitivament sí, perquè enmig 
d’una pandèmia els veïnats de cada 
comissió fallera es van adonar que el 
soroll molestava, però que el silenci era 
aterridor. 
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Una altra cosa és que les falles sàpi-
guen aprofitar eixe avantatge. 

Les falles han mostrat la millor cara, 
amb responsabilitat i prudència, sen-
se que hi haja hagut transmissió en els 
seus casals i això és garantia de coses 
ben fetes. 

Veurem quan torne la normalitat en què 
ha esdevingut esta declaració de coses 
ben fetes.

Quina creus que podria ser l’evolució 
futura de la teua activitat? 

Pense que hi haurà un fenomen de so-
bre consum per la necessitat de fer acti-
vitats d’aquest tipus i l’estalvi que han 
dut a terme els pares al no gastar grans 
quantitats en l’oci dels seus fills des de 
l’estiu de 2019.

Caldrà veure com s’ha quedat l’oferta de 
turisme idiomàtic. Perquè les pèrdues 
han sigut milionàries i s’haurà de veure 
si les empreses van a oferir un bon ser-
vici o van a créixer de forma mercantil, 
eixa és la incògnita.

En principi i des de la meua opinió, hi 
haurà una irrupció d’oferta de qualitat 
en el sector i es reordenarà tot cap a un 
client que podrà ser més exigent dona-
da l’àmplia oferta. 

Possibles efectes de les restriccions, 
càrrega de treball, altres canvis...

Les restriccions aconseguiran en gene-
ral que el col·lectiu faller i la societat en 
general entenga que com millor es faça 
compliment d’aquestes normatives més 
fàcil serà retornar a èpoques passades. El 
problema de tota la gent és que vivim 
presos de la nostàlgia i esta ens empen-

ta a desobeir per necessitat, és llarg, 
però açò també passarà. 

En l’aspecte laboral, tindrà conseqüèn-
cies, però cal no oblidar l’aspecte emo-
cional, ja que en la fortalesa mental es 
troba l’èxit i a l’èxit s’arriba mitjançant 
gent feliç.

Les Falles de 2021, hui són una quime-
ra o, ens haurem d’adaptar també a una 
nova festa?

Serà la mateixa festa amb la mateixa 
essència però amb una part de la seua 
existència sacrificada. 

I això no deu resultar un esforç exclusiu 
de les falles, ja que tots els sectors de 
la societat per a tornar a emprendre la 
seua activitat han hagut de fer-ho. 

Cal estar a l’altura del moment, assu-
mir-ho amb responsabilitat i altura d’es-
tat festiva. Si cal escriure un nou relat es 
fa sense complexos perquè la gent del 
carrer ja s’ha adonat que és millor un po-
ble en festes que en silenci. 

Però sobretot cal confiar en el futur, per-
què aquest és el millor lloc per a guar-
dar els nostres somnis, hi haurà demà 
sempre que sorgisca el sol. 
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Mira que pensar ara en festa, amb l’empastre que tenim…

-no teniu 
vergonya!VERGONYA

María José Aledón Oliver / Periodista

Vos en recordeu del final de “Els Serra-
no”? Mira que era roín amb ganes, puix 
hui firmaria on fóra menester per poder 
obrir els ulls i que tot fóra un malson. 
Ho he pensat en moltes ocasions: serà 
cosa meua? Però quina llàstima que la 
realitat és més poderosa que el desig.

Quan tots pensaven que era impossible, 
un 10 de març ens anunciaren que no 
hi hauria Falles, que havia de deixar de 
sonar la música de les bandes, que els 
coets no devien esclatar, que els monu-
ments no podien impregnar d’art els car-
rers, que ens guardàrem la rica indumen-
tària fallera i que tancàrem els casals.

De la nit al dia les il·lusions, els projec-
tes, les ganes i la mateixa vida s’havia 
de detindre, tirar del fre de mà, buscar 
alternatives i intentar tirar cap avant.

Ara recorde aquells que deien: 
—Puix les celebrem en juny, o en juliol. 
—Xica, calla, en tota la calor, millor per al 
pont d’octubre que farà més frescoreta…

I resulta que la tardor ens portà l’esclafit 
de la llavoreta que s’havia anat regant 

durant l’estiu. La irresponsabilitat d’al-
guns, va suposar la ruïna de tots i totes.

I és que quan feia tan sols uns dies que 
ens donaven permís per tornar a obrir 
les portes dels casals, quan s’havien 
creat comissions de gent que ja treba-
llava buscant alternatives per a celebrar 
actes fallers implementant totes les me-
sures que fóra menester, ens tornaren a 
tancar els caus i la festa en general.

I com les xarxes socials són al final un 
pati de veïns on tots poden traure el cap 
i dir qualsevol barbaritat, davant la no-
tícia de la nova parada fallera, vaig lle-
gir el comentari d’un suposat faller que 
deia que:
—Si el casal ha de tancar-se de nou, per 
a què pagar la quota?

Saps la calentoreta que t’entra pel cos 
quan et trobes de front amb un (estic 
pensant un qualificatiu que no siga un 
insult, però no el trobe) moniato? Un 
destarifat que deia ser faller.

Vaig comprendre immediatament la vi-
sió que molta gent aliena a les nostres 
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Falles té de la festa i el prim, primíssim 
favor que fan alguns des de dins.

Si un faller considera que la quota es 
paga per poder anar al casal, ell sabrà 
a què, i que si tanquem les portes, a la 
falla no li suposa cap despesa, vol dir 
que té un desconeixement total de què 
són les Falles.

Llavors davant d’eixa parada obligatòria 
que vam patir, crec que tenim l’oportu-
nitat de canviar models, modificar actes 
i esdeveniments que precisament per 
comportaments de gent festera, no fa-
llera, fan que perden la lluentor i l’emo-
tivitat de la qual sempre han gaudit.

Per a què volem un Gran Teatre per a 
les presentacions de les Falleres Majors 
d’Alzira si a mesura que van pujant els 
protagonistes es va buidant el “marc in-
comparable”?

A l’hora de cantar l’himne regional que-
den 4 llotges plenes, 2 files al pati de 
butaques i Francisco entonant-lo.

I passa el mateix a la gala de lliurament 
de recompenses on l’atenció i reconei-
xement se l’emporta el bar d’enfront, en 
lloc dels fallers que porten tota la vida 
dedicant la seua millor versió a la falla… 
Hi ha faller que puja i els representants 
de la seua comissió es troben fent un 
brindis al sol, literalment a la terrasseta 
de la cafeteria. 

I eixe fet és totalment inclusiu perquè 
afecta a elles i ells.

Davant eixa imatge que s’ha donat els 
últims anys, no és d’estranyar que als 
qui continuem mirant el mes de març 
amb esperança i intentem que la flama 
fallera no s’apague, ens diguen: —No 
teniu vergonya! Amb la que tenim da-
munt i vosaltres pensant en festetes!

De veritat penseu que la festeta és el que 
més ens interessa? Que la diversió noc-
turna, que no falte cassalla, gel i mescla 
per a “cubates” és l’únic motiu de tan-
ta preocupació, reunió i tanta volteta al 
cap? Que no ens preocupem de la gent 
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que l’única font d’ingressos que tenen 
depén de què es puguen fer actes fallers?

Estem davant d’un moment històrica-
ment trist i com ser faller no és una obli-
gació per a ningú, la invitació hauria de 
ser clara, si no tens res per aportar, no 
vingues. Tranquil que la festeta tornarà 
en uns anys, però ara deixa els fallers 
fer el que toca i cuidar tot allò que ens 
dóna el prestigi de ser Patrimoni Cultu-
ral Immaterial per la UNESCO.

És moment de “mimar” tot el que envolta 
el nostre monument, l’artista el primer, 
per això és necessari cremar per a poder 
crear una nova obra l’any següent.

I si volem que els artistes puguen fer 
més falles, si volem que els indumen-
taristes continuen vestint-nos amb la 
nostra rica indumentària valenciana, si 
volem que els pirotècnics ens deixen 
olorar la pólvora amb les seues dispa-
rades, si volem emocionar-nos ballant 
pasdobles, si volem falles, necessitem 
responsabilitat per part de tots i totes, 
els implicats i els espectadors, i traure 
l’orgull de ser fallers i falleres.

Ells són alguns dels principals teixits 
productius de la festa, imprescindibles, 
si no estan s’acaba l’assumpte, però no 
són els únics. Orfebres, perruquers, ma-
quilladors, sabaters, fusters, transpor-
tistes, pintors, el comerç local… el llistat 
de gent i empreses directa o indirecta-
ment involucrada amb les falles és tan 
extensa que sols som capaços d’enten-
dre el que ens juguem, quan diuen les 
xifres astronòmiques que es van perdre 
el passat mes de març quan deixàrem 
de festejar Sant Josep.

I jo vull creure que sí que és possible, 
tinc eixa quimera.

Jo vull ser i formar part dels fallers i les 
falleres que, en una de les majors crisis 
que ha conegut la nostra festa van trau-
re el seu vestit, es van ajustar la seua 
mascareta, mantingueren la distància 
necessària i aconseguiren fer una entre-
ga de premis, una ofrena i el 19 de març 
cremar els ninots que duien esperant la 
calentoreta de les flames des de feia un 
any.

Seria diferent però absolutament espe-
cial.

Quan ho pense em sent un poc Mel Gib-
son en Braveheart, se m’unfla el pit com 
un colom i ja puc escoltar ma mare men-
tre em vist, dient-me: 
—No t’encantes que ja veig arribar l’es-
tendard.

Així que quan tornes a escoltar un faller 
o fallera parlar de les falles, pensa que 
les paraules van acompanyades d’una 
pell aborronada, d’un propòsit ple de 
responsabilitat i que ho farà bé. Ens ju-
guem molt.

Has pensat el que sentiràs quan escol-
tes de nou una banda de música acom-
panyant una comissió pel carrer? Quan 
arribe el dia, tin per segur que almenys, 
mentre passen per davant teu, se t’obli-
darà absolutament tot, somriuràs i re-
cordaràs com era abans de bonica la 
vida, i haurà sigut possible perquè hui, 
un grup de persones somia amb eixe 
moment.

No és que no tinga’m vergonya, és que 
estem molt pagats del que som i lluita-
rem com William Wallace per tal de gua-
nyar la partida.

Perquè si alguna cosa sabem els fallers 
i les falleres, és renàixer de les cendres.
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La criança fallera 
en temps 
de la covid-19 

Verónica Pérez Lloret / Filòloga i fallera

El més cridaner a l’experiència pandèmica de les falles 
és la interrupció del vessant social. Els costums de les 
famílies que propicien la festa han sigut alterats de 
manera abrupta. Això afecta l’any faller en molts as-
pectes i a diverses franges d’edat, però la que més em 
preocupa és la infància i l’adolescència. La perspecti-
va de no falles el 2021 ha seccionat la vida als locals, 
ara buits, que durant tot l’exercici es dediquen en cos i 
ànima a armar tot el seguici d’escenaris fallers. 

Pel que fa als moments de retrobament, els divendres 
són un dia nou que ara passen per no anar al casal a 
sopar. Quant fa a la xicalla, resulta complicat mantenir 
la mateixa relació amb els seus amiguets i amiguetes 
al local. Tot el que abans implicava veure’s les cares, 
ara no hi ha més remei que fer-ho darrere d’una mas-
careta o una pantalla. Si ja la sociabilitat en la xicalla 
i l’adolescència s’ha vist mediatitzada a partir de la 
quarantena, al món faller no és una excepció. Al mo-
ment present, celebrar festetes es limita a enviar fo-
tos amb disfressa per qualsevol temàtica per la qual 
abans es feia una xicoteta reunió, amb berenar-sopar, 
amb moments per jugar. En aquest punt, la criança fa-
llera de soca-rel tradicional, experimenta un buit que 
serà recordada a la seua cronologia, i la manera de 
contar la vida es dividirà en el temps de fer falla abans 
i el de fer-ne després de la pandèmia. 
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Xavier Barber Asensi
Mestre d’escola i faller
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Imaginar és una activitat 
saludable, gratuïta, i de 
les poques que no han 
sigut prohibides o res-
tringides en els darrers 
mesos. Temps hem tingut 
al món real per a analit-
zar, lamentar, ser més o 
menys optimistes o pes-
simistes, crèduls o es-
cèptics amb les hipòtesis 
i els avanços científics i 
amb les dades sanitàries 
de cada dia, i crítics amb 
les indecisions dels nos-
tres polítics. Fins i tot per 
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a dotar al virus que tan mala vida ens està donant de qualitats huma-
nes com ara la maldat, l’astúcia o la crueltat, com si pogués triar el seu 
comportament o tindre dilemes morals.

Per això vaig a jugar simplement a esbossar un monument dedicat a 
la COVID-19 que mai es plantarà, almenys enguany. Com imaginar té 
un pressupost il·limitat, n’imagine un d’eixos de secció especial que 
costa bona cosa de duros. En primer lloc, triarem un lema com cal. Ací 
van algunes propostes: Casolans obligats vivint incerteses diverses. 
Com oblidem vacunar-nos ixirem damnificats. Cunyats, oportunistes i 
visionaris imaginant desgavells. Comissió, òbviament veiem impossi-
ble la diversió. Trieu de la parada i seguim amb el joc. Quedaria així:

Cos Central: Tenim unes representacions en format XXL del virus (la tris-
tament famosa esfera amb trompetes) caracteritzades com a Trump, 
Bolsonaro, Johnson i Abascal. Representen la idea que hi ha un virus 
igual o més perillós, per al qual no es troba la vacuna ideal, que és el 
populisme.

Escena 1: Fernando Simón. Està darrere del seu faristol fent una roda 
de premsa. Va vestit d’escalador i al seu voltant hi ha un metge, un 
negacionista i un membre de l’oposició al govern que li estan oferint 
una ametlla gegant, a vore si s’ofega amb ella. 

Escena 2: Miguel Bosé al bar. El negacionista número u està a la barra 
del bar, en postura de cunyat pontificant a base de desficacis. Té un 
escuradents a la boca i parla i s’escolta. Darrere del taulell està Bill 
Gates fent de cambrer. Li està inoculant al cantant un xis, que diria 
aquell, a través de la cervesa que s’està prenent. 

Escena 3: Apareixen uns personatges que estan passant la mà literal-
ment per una paret blanca i llisa. Són un pirotècnic, un artista faller, 
un indumentarista, un empresari de càtering, un músic d’orquestra o 
xaranga… Afegiu altres professions si així ho estimeu. Van vestits po-
brament, tenen molt mala cara i porten damunt objectes que els carac-
teritzen com al que són. Poden ser personatges masculins i femenins 
indistintament. 

Escena 4: Membres d’una comissió fallera. Regna la incertesa i el des-
control. Un d’ells no sap si fer llibret o no, un altre fa malabarismes 
amb el llibre de comptes, les quotes i el pressupost, un altre no sap si 
traure al carrer el monument de l’any anterior o què fer, l’altre ja no sap 
quines mesures de seguretat i higiene aplicar al casal…

No quedaria malament del tot, veritat? I poder cremar-lo ens donaria 
més gust que mai.
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Quines falles 
trobarem a l’altra 
banda d’aquest desert?

Jesús Peris Llorca / Doctor en Filologia Hispànica, professor de la Universitat 
de València i membre de l’ADEF

QUINES

La irrupció de la Covid-19 en les nostres 
vides ha estat un fet desastrós, com a 
persones i també com a fallers i falle-

res. Al princi-
pi, en vespres 
de falles, va 
ser tan gran 
el shock que 
a penes po-
guérem lle-

par-nos les ferides, passar el duel el 
millor possible i mirar per les nostres 
finestres el buit absurd d’un dia 15 de 
març sense plantà, d’un dia 19 sense 
cremà. Les xarxes socials i les aplicaci-
ons per fer vídeo-cridades ens serviren 
per a mantenir els nexes, per compartir 
la tristor comuna i, d’una manera sub-
til però potent, crec que les comunitats 
falleres resistiren. Encara ho fan —ho 
fem— mentre escric aquestes ratlles, 
en estat de latència, però persistim, 
units pels desitjos bojos que ens vénen 
d’anar al casal en arribar el divendres a 
la nit. Passe el que passe, dure el que 
dure, estic segur que les falles, les co-
missions, sobreviuran, i eixiran de la la-
tència reforçades per la renovada cons-
ciència del que val allò que teníem, del 
que val allò essencial que teníem i del 
que era essencial en allò que teníem.

Més em preocupen els oficis al voltant 
de la festa fallera, especialment els i 
les artistes. Haurem de veure com són 
les falles de 2021 i a partir d’ací com es 
presenten les de 2022, o, el que és el 
mateix, quan tornarem a tindre unes fa-
lles normals, entenent per normals sen-
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Quines falles 
trobarem a l’altra 
banda d’aquest desert?

se mascaretes, distanciament social ni 
restriccions d’aforament. Perquè no és 
el mateix que això arribe en 2022 que 
en 2024, per posar un exemple. Quants 
tallers hauran resistit quan tot açò pas-
se? Què podem fer els fallers i les falle-
res hui per ajudar a fer que un ofici tan 
necessari per a nosaltres sobrevisca? I 
què poden fer les administracions, com 
es poden vertaderament comprometre? 
Perquè no és només la vida i el pa de 
moltes famílies, que ja és en ell mateix 

un element molt valuós i que ha d’alçar 
tota la nostra solidaritat, sinó també un 
ofici tradicional, un element Patrimoni 
Immaterial de la Humanitat i, el que en-
cara em sembla més important, un ele-
ment fonamental de la nostra identitat 
com a poble. Hem de fer possible que 
a l’altra banda d’aquest desert els i les 
nostres artistes tornen a fer falles, per 
poder plantar-les, per fer festa al seu 
voltant, per unir-nos emocionats al vol-
tant de les seues flames.

odissea 67
Falles



i les falles 
desaparegueren 

de les nostres 
vides

Manuel Muñoz / Historiador de l’Art i membre de l’AdEF

d e s a p a r e g u e r e n
Des de fa uns mesos, a 
punt d’arribar als dies 
grossos de la festa fallera, 
tot va saltar pels aires. Ens 
confinarem a casa, i sols 
eixíem per a fer compres 
bàsiques i aplaudir als 
sanitaris des dels nostres 
balcons, terrasses i fines-
tres. Dies durs i grisos en 
els que engegar la televi-
sió feia fredat i no veiem 
la llum al final del túnel.

Poc a poc ens encami-
narem cap a una nova 
normalitat, que, evident-
ment, no era aquella nor-
malitat que coneguérem. 
Després d’anys comen-
çàrem a gaudir de petites 
coses com eixir a fer-se 
un aperitiu amb amics i 
familiars, passejar, anar 
a la platja i altres delers. 
Desgraciadament, com 
veiem, el trellat i el co-
neixement brillà per la 
seua absència i estem 
(al menys quan escric 

aquestes línies), a punt 
de tornar a confinar-nos.

Tot passa a un segon 
plànol, i en especial les 
Falles sembla que ho 
passen. Curiós com un 
esdeveniment tan dolo-
rós pel que ningú s’es-
perava que ens anara a 
tocar viure, ocorreguera. 
Però és així, juliol ens 
pareixia una data molt ir-
real però una llumeta a la 
qual aferrar-se, després 
vingué 2021 i encara se-
guim amb escepticisme 
sobre si realment es cele-
braran.

I és aquesta sensació de 
provisionalitat sine die 
la que fa que molta gent 
pense que no te cap raó 
seguir pagant les quo-
tes de les comissions o 
comprar-se indumentà-
ria. A més de la més que 
probable crisi econòmica 
que sembla que s’albira.

Personalment, em sem-
bla que hem deixat anes-
tesiades les nostres ga-
nes de Falles perquè hi 
ha moltes altres coses en 
aquesta vida que volem 
recuperar i sembla no do-
nar-se el cas. Tant de bo, 
aquest bucle s’acabés en 
uns mesos i poguérem 
despertar del coma induït 
les nostres ganes de tor-
nar al carrer i omplir-los 
amb festa i alegria.

La pandèmia te solució, 
però aquesta situació 
d’estat catatònic dels 
nostres ànims com a so-
cietat mediterrània sem-
bla que va a necessitar 
d’una teràpia de xoc, per-
què, com deuria ser, les 
Falles mereixen tornar a 
les nostres vides.
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Àlex Ramírez i Toni Herreros / L’Aixeta

Recents estudis de la universitat de Benicull han reve-
lat la importància de la diversió per a l’ésser humà i, 
més concretament, la importància de la festa fallera. 

Molts han sigut els beneficis descoberts, tant per a la 
ment com el cor.

Si des de xicotet has anat als sopars i reunions de falla 
al casal tindràs més alegria segons el 99% dels psicò-
legs, l’altre que falta hui no ha vingut.

Davant la pandèmia que pateix tot el planeta es pensa 
també que una ment fallera pot suportar molt millor 
els moments tan durs, ja que veure el món amb ulls 
fallers et farà sentir amb més alegria de viure i buscar 
l’esperança junt amb els germans fallers compartint 
grans moments.

S’ha demostrat també que el pasdoble pot fer que tots 
els maleïts virus es posen a ballar i després de cinc 
xupitos es tornen bojos al crit de: “Una cazayeta i ens 
n’anem, una cazayeta i ens n’anem”.

En el laboratori es va demostrar també que la moral, 
en fer olor de pólvora, puja fins al màxim exponent i 
per això tots hauríem de ser més fallers que mai, sen-
zillament per salvar l’espècie.

A l’estudi es va vore també, que cada vegada amb 
més força, més alzirenys gaudirien de la festa fallera, 
ja que vàrem arribar a la conclusió que veure les falles 
al carrer era sinònim de festa, salut, alegria, germanor, 
bon menjar, salut, salut i, encara si cap, més salut.

Després de valorar festes de tot el món, nou de cada deu 
dentistes… (perdó!, volíem dir nou de cada deu inves-
tigadors) han acordat premiar les nostres falles com la 
festa que un dia li passarà factura a la COVID i es riurà 
d’ella i la cremarà, com sempre ha fet el foc purificador.

Veritablement no feia falta cap estudi de cap univer-
sitat perquè a partir d’aquesta crisi mundial tots ens 
emocionarem més encara amb les falles d’Alzira i al-
tres localitats i, de segur, serem més fallers que mai.
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Ningú no 
ho haguera 

imaginat mai
Aureliano J. Lairón Pla / Arxiver Municipal i Cronista Oficial de la ciutat d’Alzira

Eren dies feliços. Ens preparàvem, amb 
la mateixa il·lusió de sempre, per a viu-
re, una vegada més, la Festa.

Estàvem contents perquè s’havia fet 
públic el resultat del concurs de llibrets 
convocat per la Generalitat Valenciana i 
un any més —I ja en van 9!, diem— haví-
em aconseguit el primer premi.

Prompte entraríem de ple en la gran Set-
mana Fallera i ens disposàvem a ultimar 
detalls abans de procedir a traure les 
diferents peces del nostre monument, 
que este any tractava sobre bufons i 
bufonades, des del taller del nostre ar-
tista, Alfred Bayona, fins a la nostra es-
timada placeta.

Havíem celebrat la XXVIII Setmana Cul-
tural amb diferents actes, entre els 
quals van destacar les exposicions d’Al-

ba Fluixà i la de l’Associació d’Artistes 
Plàstics i Visuals d’Alzira i comarca i la 
mostra gràfica “La Trobada a Alzira, 25 
anys després”; havíem entregat el nos-
tre Guardó d’Or a la nostra amiga Imma 
Cerdà i havíem celebrat, al Gran Teatre, 
el concurs de corals que organitzem.

Uns dies abans d’este últim acte el diari 
Levante-EMV havia entrevistat a Jacob 
Mocholí, un jove estudiant alzireny, re-
patriat des de la Xina per l’amenaça de 
la Covid-19. Eixa entrevista ens va dei-
xar preocupats en ser molt comentada 
el mateix dia mentre sopàvem al casal 
de la Comissió.

Passaren uns dies i el 29 de febrer vam 
assistir a l’acte de la Crida. Alba Car-
rió, Fallera Major de la ciutat, acabava 
de reivindicar des del balcó central del 
nostre Ajuntament el seu desig que les 
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pròximes festes falleres foren “les més 
inclusives de la història”.

De sobte, quan ningú ho esperava, les 
emissores de ràdio i les cadenes de tele-
visió ens anunciaven que era imminent 
—donada la gravetat de la situació— la 
presa d’una sèrie de mesures en relació 
amb la pandèmia. Mesures que anaven 
a canviar i de quina manera!, el rumb de 
la nostra història més recent.

Mai s’haguera imaginat Alba i mai s’ha-
gueren imaginat tots nosaltres que 
aquell desig de la Fallera Major de la 
ciutat mai no seria possible perquè 
a penes uns dies després —el 10 de 
març— se suspendrien la totalitat de les 
activitats festives programades, decisió 
que va ser ratificada al dia següent, a 

la Casa Consistorial, per l’assemblea de 
presidents de falla.

Els actes es van ajornar sine die.

La plantà, les despertades, els almor-
zars, els passacarrers, l’entrega de 
premis, l’ofrena, el pasdoble, la cremà, 
tot…

I ací estem, pràcticament un any des-
prés, amb renovades il·lusions, per a 
dir-los a pirotècnics, indumentaristes, 
floristes, a les falleres i els fallers i als 
que senten i viuen la festa que no ens 
donem per vençuts i que les falles res-
sorgiran com l’Au Fènix de les cendres 
d’un foc que tot ho purifica i que bate-
ga en el cor de tots els que estimem la 
festa.
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VICENT CUCARELLA TORMO
Síndic de Comptes de la Generalitat Valenciana

Com ha afectat la crisi del coronavirus 
el teu àmbit laboral? 

Afortunadament, en la Sindicatura de 
Comptes abans de la pandèmia ja es-
tàvem prou acostumats a auditar sen-
se papers, amb ordinadors portàtils, 
connexió VPN, signatura electrònica i 
també teníem avançada l’administració 
electrònica. Esta manera de treballar 
ens ha permés poder seguir fent la nos-
tra faena pràcticament amb normalitat. 
Sols ha calgut reforçar alguns aspectes 
tecnològics i redefinir alguns proces-
sos. La prova és que 2020 ha sigut l’any 
que més informes hem publicat.

No hem parat de treballar, adaptant-nos 
satisfactòriament al nou mode no pre-
sencial. És cert que el treball a distàn-
cia no permet el contacte personal (im-
portant en moltes ocasions), però ho 
hem sabut compensar amb el contacte 
sovint per videoconferència, la major 
flexibilitat que permet el teletreball i la 
facilitat de conciliar treball i família.

Si a tot açò afegim el fet que treballant 
a distància evitem l’impacte mediambi-
ental dels desplaçaments, l’exposició al 
perill d’infecció i la reducció de la pres-

sió sobre els mitjans de transport, ales-
hores podem considerar que l’experi-
ència resulta interessant per a treballs 
com el nostre.

Malauradament no tots els sectors d’ac-
tivitat tenen les mateixes possibilitats de 
seguir funcionant en el nou escenari i això 
ens hauria d’obligar a reflexionar sobre 
quins són els sectors pels quals volem 
apostar de cara a un futur més resilient. 

Ha canviat la percepció social que es té 
de… l’economia?

Considere que ha canviat la percepció 
d’un tipus d’economia: l’extractivista, 
competitiva, globalitzada i que pretén 
estar per damunt de les condicions de 
vida i del medi ambient. Amb la pan-
dèmia i el confinament es demostra el 
risc de deslocalitzar la producció, de la 
transmissió internacional pels continus 
viatges de llarga distància, de la reduc-
ció de la biodiversitat que ens exposa a 
les zoonosis, del creixement exponenci-
al impossible en un món finit. Eixa visió 
de l’economia hauria d’estar qüestio-
nada i, al mateix temps, caldria recor-
dar que hi ha altres interpretacions de 
l’economia.
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VICENT CUCARELLA TORMO
Síndic de Comptes de la Generalitat Valenciana

Per això espere que esta experiència 
ens ajude a caminar cap a una societat 
més local i menys dependent del trans-
port; més comunitària i menys compe-
titiva; més pendent d’una distribució 
d’ingressos equitativa i no tant del crei-
xement del PIB; més respectuosa amb 
els límits del planeta i menys lligada a 
l’endeutament il·limitat; més familiar i 
menys economicista.

Quina creus que podria ser l’evolució 
futura de la teua activitat? 

La faena de la Sindicatura no ha min-
vat per la pandèmia, més bé al contrari 
perquè cal fiscalitzar moltes de les des-
peses i contractes realitzats pel sector 
públic durant l’estat d’alarma. 

Ara bé, l’experiència viscuda ens hauria 
de fer meditar sobre què entenem per efi-
ciència en els serveis públics. Actualment 
l’anàlisi de l’eficiència està renyida amb 
els recursos ociosos. No obstant això, sen-
se estos excedents no es té la capacitat 
de maniobra necessària quan arriba una 
urgència (ho hem viscut amb els respira-
dors, els llits hospitalaris, inicialment amb 
les mascaretes… i des de la perspectiva 
dels serveis també ho hem viscut amb la 
falta de personal especialitzat).

Possibles efectes de les restriccions, 
càrrega de treball, altres canvis en la 
societat…

Seria convenient que acceptàrem que 
aquesta situació no sols és conjuntu-
ral. És molt probable que -amb alts i 
baixos- alguns sectors econòmics que-
den tocats permanentment. I, per una 
altra banda, és també desitjable que 
l’economia reduïsca el seu nivell per a 
situar-se en escenaris de sostenibilitat 
mediambiental.

Els problemes econòmics recents han 
vingut provocats per una pandèmia, 
però tot apunta que prompte els torna-
rem a patir (i de manera més permanent) 
pels efectes de l’escassesa de minerals 
indispensables o d’energia de qualitat, 
així com per l’efecte del canvi climàtic o 
per la necessitat de reduir l’impacte so-
bre el medi ambient.

Un nou model d’economia més sosteni-
ble és possible?

Tenint en compte el que acabe de dir, 
seria convenient que partírem de la pre-
missa que per diferents motius es pre-
veu un escenari de decreixement. Però 
no és el mateix planificar eixa reducció 
de l’economia de manera equitativa 
que vinga imposada com una crisi eco-
nòmica d’un sistema que pretén seguir 
creixent i ja no pot fer-ho.

Com més prompte ho acceptem, més 
senzill resultarà abordar mesures com, 
per exemple, el repartiment del treball 
entre tota la població per a garantir l’ac-
cés generalitzat a unes condicions de 
benestar suficient, alhora que més res-
pectuoses amb el medi ambient i millor 
adaptades al descens energètic. Em re-
ferisc a una societat que es mouria en 
un nivell de vida més sobri, però amb 
una existència digna generalitzada, 
més accessible a tots, més igualitària i 
més sostenible.

Caldria, doncs, aprofitar esta situació 
perquè la societat revise la direcció, 
canvie de perspectiva i avance cap a 
una economia al servei de les persones i 
respectuosa amb el seu entorn. És a dir, 
enfocar la societat cap a la cerca d’un 
nivell de vida suficient per a tots però 
no excessiu per a ningú, amb benestar 
sense creixement i amb acord mutu.

odissea
economia

75



La fortalesa de 
la sanitat i el 
sector públics, 
imprescindibles 
en pandèmies i 
sempre

IMPRESCINDIBLES
Leo Giménez Giménez / Tècnic lingüístic 
de l’Ajuntament d’Alzira
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IMPRESCINDIBLES

La pandèmia de la COVID 19, des que va aparéixer, primeries de 2020, va posar de 
manifest i va confirmar una necessitat per a totes les situacions, però refermada en 
temps de crisi de qualsevol índole. Es tracta que és necessari l’enfortiment i mante-
niment d’un fort sector públic que evite o tempere les conseqüències de qualsevol 
complicació o dificultat que afecte la societat en conjunt.

Esta macropandèmia patida ens ha confirmat que el sector públic és fonamental 
sempre, però especialment en temps de crisis, i demostra la negativitat i nocivitat 
de les polítiques que defenen i preconitzen la privatització dels servicis públics, i la 
reducció de l’Estat (i de totes les administracions públiques), com són les que cons-
tituïxen el centre del pensament neoliberal i de dreta extrema espanyol. El libera-
lisme econòmic, el modern neoliberalisme, ha vilipendiat i desqualificat l’Estat del 
benestar, perquè suposa càrregues econòmiques, tributs per al contribuent, més 
per als que més tenen. I preconitza que l’Estat sols ha de tindre les competències 
de les Forces Armades, les Forces de Seguretat i Orde Públic i l’Administració de la 
Justícia, de pocs impostos i poc més. Per a eixe pensament, propi dels extremats 
conservadors, la sanitat pública, l’ensenyança, la seguretat social, el sistema de 
pensions públic, els servicis de protecció social, la cultura i altres servicis necessa-
ris no han d’existir com a competència de les administracions públiques, o només 
de forma residual o marginal.

Podem imaginar una pandèmia com la COVID19, gestionada per mans privades, 
amb unes formes de govern a Espanya comandades o influïdes pels neoliberals de 
l’extrema dreta espanyola i altres aliats del mateix pensament polític i econòmic, 
que a banda del seu radicalisme polític extremat són també devots d’eixe libera-
lisme econòmic que preconitza i defén, com diem, la privatització generalitzada de 
l’educació, de la sanitat, de la Seguretat Social, del sistema públic de pensions, i, 
en general, de tot allò que siga públic i solidari per a la ciutadania. Quants morts 
més hi hagueren hagut amb un govern o règim “patriòtic” i neoliberal? La fortalesa 
d’una sanitat pública forta i solvent i un sector públic igual de saludable són im-
prescindibles per al benestar de tota la ciutadania.

Molts volem que la roïna pandèmia ens servisca per a valorar més el bé comú, el 
medi ambient, la fortalesa i l’eficàcia de l’estat del benestar i, en especial, la sani-
tat pública. I, particularment, desitgem que el neoliberalisme insolidari i el poder 
dels seus valedors passen a quarantena i confinament eterns.
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L’ULL CLÒWNIC DE PUPETES

reflexions 
econòmiques 

des d’una 
mirada 

pallassa
Rosana Mira Talón

“La igualdad económica es la piedra 
angular de una no violencia independi-
ente.”

Gandhi

Ja jajajaja… ai… si Ghandi 
alçara el cap…

Economia… ECO no 
“Mia”… “Mia” no és, ni 
meua tampoc. Eco Ecooo-
ooo… Hi ha algú que ens 
escolte? ECO NO MIA SOS 
TENIBLE… “tenible”? Jo 
no tinc res… TEMIBLE en 
tot cas… SOS ¡¡Socorroo-
oo!!

Em vaig gitar amb es-
tes paraules al cap… al 
cap i a la fi estan a l’or-
dre de dia… AJORNAT!.. 
AJORNAT!… AJORNAT!…, 
intentant tancar els ulls 
i buidar el meu cap amb 
el desig què arribe altra 
JORNADA, sense que de-
caiga la il·lusió… per un 
nou dia, tal vegada demà 
siga el dia que ens tin-
guen en compte a les per-
sones de l’espectacle… 

perquè que sí que som un SERVEI ES-
SENCIAL, alimentem i omplim l’ànima 
de les persones, encara que de vegades 
els nostres frigorífics estiguen buits…

“Ai… tu saps… és que els diners que 
eren per a pagar-te… o per la teua activi-
tat s’han destinat a coses més urgents… 
relacionades amb la COVID…” 

—Disculpa? (per no dir… Perdonaa?)… 
Jo també sóc COVID…!!!

tro d'avís78



…lalalala… Algooo Pequeñ “ICO”…(com 
la cançó d’aquell)… i hala no passa 
res… tu demana l’ICO al banc, endeutat 
més, AUTÒNOM!! AUTO No… mo… moi 
(“mua” en francés)… “moi” hauré de 
vendre l’auto… per a poder continuar… 
vivint?, treballant? Em dedique a altra 
cosa?… sí són pensaments que passen 
pel meu cap… en gitar-me, en somnis… 
però no passa res, un nou dia vindrà… 
A RE-INVENTAR-SE… doncs, sabeu què? 
Estic farta de RE INVENTAR-ME, és el que 
he estat fent tota ma vida!! Ser creati-
va està molt bé, però si ens recolzaren 
un poquet “econòmicament” podríem 
destinar la nostra creativitat cap a un 
altre lloc més interessant… com és la 
infància i les necessitats bàsiques que 
estem eliminant pel tema COVID… Molt 
en compte amb la salut emocional dels 

nostres xiquets i xiquetes!!… Necessi-
ten les activitats artístiques i educati-
ves culturals!!

Tornem a l’ICO… No haguera estat bé 
avançar els pressupostos que ja esta-
ven destinats per a les activitats precon-
contractades amb un nou contracte de 
compromís de realitzar-les més avant? 
No hagueren caigut tantes empreses 
culturals… No ho entenc… n’hi ha mol-
tes solucions, “querer es poder”. En fi… 
no tot és tan negre… però un poc gris 
fosc, sí… Ens fiquem el nas roig?
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MANTENIM 
LA CULTURA 

EN TEMPS DIFÍCILS
Alfred Aranda i Mata / Regidor de Cultura de l’Ajuntament d’Alzira

t e m p s d i f í c i l s
La Regidoria de Cultura i la Regidoria de Festes d’Alzira, des de l’inici de la pandè-
mia ocasionada pel coronavirus, han treballat conjuntament per tal de fer front als 
canvis que ha generat en les nostres programacions culturals i en els actes festius 
previstos.

Considerem la cultura com un element imprescindible, enriquidor i un dels millors 
antídots contra l’avorriment. Des de març de 2020 hem fet tot el possible per man-
tenir la cultura en temps difícils i per facilitar el seu accés a tots els alzirenys i les 
alzirenyes, hem dut a cap les campanyes La cultura no s’atura i Cultura segura, amb 
més de 65 actuacions. El balanç és satisfactori. Tot ha anat bé. Estem satisfets, 
contents i molt contents.

Satisfets perquè hem actuat amb precaució i responsabilitat. Hem aplicat les nor-
mes sanitàries establertes: control d’aforament, de distàncies i d’ús de les masca-
retes en tots els espectacles. Cap contagi ocasionat en el nostre àmbit.

Contents perquè hem generat treball als artistes (actors, músics, ballarins, pin-
tors…), als tècnics (so, il·luminació, escenari…) però també a l’hostaleria i al co-
merç local. Alzira ha sigut una ciutat pionera en la tasca de recuperació a la norma-
litat d’espectacles. Diversos artistes i companyies han manifestat públicament el 
seu agraïment per l’oportunitat de tornar a l’escena per primera vegada en la nostra 
ciutat.

Molt contents perquè moltes persones ens han felicitat per l’esforç realitzat, per la 
qualitat dels espectacles i per la manera de dur-los a cap. Un públic agraït i com-
prensiu que ens anima a continuar en la mateixa línia. Cal destacar la gran acollida i 
participació del públic en Cultura a casa, Nan@fest, Música al claustre, Art al carrer 
i JIA 2020, així com en el Cicle de cantautors valencians… Més de 300 obres s’han 
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presentat a la 35a edició dels Premis Literaris Ciutat d’Alzira, fet que demostra el 
seu prestigi i interès. Alzira és un referent en tot el nostre àmbit lingüístic.

Aquesta és la nostra manera de gestionar la vida cultural: pensant en les persones, 
seleccionant les propostes més interessants, oferint espectacles diversos i de qua-
litat, arribant a tots els públics, difonent les nostres tradicions i festes, recolzant 
els artistes i els autors del País Valencià, fomentant l’ús del valencià i potenciant la 
reflexió crítica, la imaginació i la tolerància.

Algunes de les mesures que hem adoptat són: la suspensió d’actes festius i al-
guns esdeveniments culturals; la destinació d’una elevada part dels nostres pres-
supostos per a atendre les necessitats de l’àrea de serveis socials; hem ajornat 
els espectacles concertats; hem contractat empreses, tècnics i artistes alzirenys, 
principalment.

Hem demostrat que, malgrat la pandèmia, hem continuat mantenint viu l’ambient 
cultural de la ciutat. El nostre projecte de recuperació cultural i festiva anirà avan-
çant de manera constant però sobretot segura, d’acord amb les normes sanitàries 
vigents, fins que arribem a la nova normalitat.

Des de l’Ajuntament d’Alzira animem totes les associacions culturals i festives a 
continuar treballant per oferir espectacles, concerts, exposicions i publicacions 
que facen d’Alzira una ciutat millor, més viva i alegre.
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: Bàrbara Torres Monerri / Advocada i escriptora

Són les 15.30 del divendres 13/03. Sánchez anuncia 
l’Estat d’alarma que entrarà en vigor l’endemà. El país 
es col·lapsa. La sanitat no dona abast. Els polítics es 
confronten. Les empreses, sobretot les hoteleres, es 
posen les mans al cap. «Què farem?» es pregunten. 
Tranquils, el Govern té la solució: ERTE. I mentre don 
Amancio i companyia, que venien amb beneficis el 
darrer any, sol·liciten la mesura, al·leguen no poder 
fer front a les nòmines; les PIMES fan malabarismes, 
disminueixen jornades laborals, els donen vacances 
avançades als i les treballadores… i tot per evitar anar 
a un expedient de regulació de treball o, en alguns ca-
sos, acomiadar.

Als sectors essencials treballem sense descans. Als 
supermercats, hospitals, agricultors (els grans obli-
dats), farmàcies, transport… Transport. Del transport 
no en parlaven. A la televisió no li interessava. Di-
gueren que feren hores, que les limitacions desapa-
reixien, que podien creuar frontera per portar menjar 
i productes farmacèutics i sanitaris. Però tancaren les 
àrees de servei i l’aliment l’aconseguien on podien. 
Aplaudiments no en tenien. Moltes empreses feren 
ERTE’s, d’altres tancaren el negoci. Solament els frigo-
rífics van sobreviure.

Però les ajudes per als hotelers, i si alguna t’arribava 
ara dobla el llom i a tornar-la, que l’Estat no dona res a 
canvi i si et queixes, «Tu calla que el turisme és el nos-
tre salvador». I passen els mesos, i treballem, fem ho-
res, però no som don Amancio, ni don Juan —Ai! Calla! 
Que el que pensa que sols les dones fem la compra no 
tancà. Tan sols incrementà els preus als productes, so-
bretot internacionals. Perquè ja se sap que això d’aju-
dar als de casa és un mal pla— i hem de donar gràcies, 
que d’altres ni a peu pla poden anar.

Són les 15.30 d’un dia qualsevol d’octubre. La Covid 
ha tornat amb força i, mentre tramitem papers per-
què els transportistes puguen circular —les restricci-
ons internacionals es fan més grans i les multes són 
cares d’abonar—, i que a tu no et falte el menjar, el 
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Govern amenaça amb més 
restriccions i l’oposició ja ex-
clama: «Impossible! Inviable! 
L’economia l’hem de salvar!». 
I quina economia diuen? La 
dels hotels plens de turistes? 
La dels bars replets en els que 
no cap ninguna agulla? La que 
ens marquen des d’Europa? O 
és que, per fi, es refereixen a 
l’economia essencial? Sí, ja 
sabeu, la de crear llocs de tre-
ball dignes i de qualitat —Ui, 
no! Que això és una utopia 
no vos anem a enganyar—. 
Continuaran enfonsant la nos-
tra agricultura, asfixiaran als 
transportistes amb increment 
dels carburants i pagant els 
viatges irrisòriament, aban-
donaran la investigació i la 
sanitat, apujaran els preus del 
pa i dels llibres, no rebaixaran 
l’IVA que l’FMI estreny i la UE 
amenaça. Que els rescats in-
ternacionals no són tan idíl-
lics com ens els han disfressat 
i tu, ciutadà/na que pagues 
impostos, prepara la butxa-
ca que aquest préstec hauràs 
de tornar. Que la banca tanca 
l’aixeta i les ajudes als grans 
aniran a parar.

odissea
economia

83



Les nostres falles 
són més que una festa

Isabel Aguilar López / Regidora de Patrimoni Cultural i Turisme

més que

Per a un nombrós col·lectiu és una manera d’entendre el dia a dia. Dones i homes 
involucrats, que es desviuen per la tradició, per inculcar els valors de la idiosincrà-
sia valenciana a les seues filles i fills, i fins i tot lluiten per defendre la nostra llen-
gua, per salvaguardar-la i per ajudar a mantindre-la viva, ajudant a transmetre-la 
de generació en generació.

Tota eixa il·lusió s’ha vist entelada per una crisi sanitària que no hem pogut veure 
vindre, per desconeguda fins ara; cap de nosaltres podíem presagiar l’abast de 
la seua transmissió i letalitat. Des del passat mes de març de 2020 hem hagut 
d’anar resignant-nos i hem acabat entenent que l’esforç i la consciència col·lectiva 
és l’única arma per a fer front a la pandèmia.

Les Falles, declarades Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat, compten amb 
un factor que les fa distintes de la resta de festes, els seus espectaculars i colorits, 
monuments, eixes obres d’art efímer que són l’eix central sobre el qual giren totes 
les activitats que donen sentit a la celebració.

Fins ara diversos motius puntuals havien paralitzat la festa: la Guerra Civil o la pan-
tanada de Tous, però mai una circumstància que en aparença és invisible, no mos-
tra els estralls d’una guerra, ni la devastació d’una catàstrofe natural, encara que 
quasi en silenci i sense armar pols ni remolí ha sigut capaç de paralitzar l’activitat 
de tot un país, de tota una societat, i relegar les manifestacions festives a la més 
absoluta insignificança.

Però si d’alguna cosa sabem els valencians, és de sobreposar-nos davant els con-
tratemps i les adversitats. Esta vegada no serà distint de les altres, ens alçarem, 
lluitarem, agafarem forces, continuarem mostrant la nostra cara irònica, encendrem 
la pólvora, farem sonar la música, inundarem de color els carrers amb la indumen-
tària valenciana, deixarem a l’aire la subtil olor que desprenen els rams de flors… 
ressorgirem, i prova d’això és este llibre que tens ara entre les mans, elaborat amb 
ganes, il·lusió, però davant de tot amb l’esperança de seguir fent de les nostres 
Falles la festa més bonica del món.
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Les nostres falles 
són més que una festa

Xavier Rius / Diputat de Cultura, Diputació de València

QUIN FUTUR 
CULTURAL?

Estem passant uns anys 
on la cultura està po-
sant-se a prova. Els ar-
tistes i l’art en general, 
han plantejat un canvi 
substancial per garantir 
la pervivència econòmica 
(noves circumstàncies) i 
espiritual (nous paradig-
mes), tant per garantir la 
visibilitat del treball com 
a protecció de l’ànima 
davant l’alerta d’una crisi 
mundial arribada contra 
pronòstic.

Les quarantenes, l’allu-
nyament social, l’afecció 
al sistema sanitari, finan-
cer, educatiu, les pèrdues 
de vides humanes… tan-
mateix; enfront del tan-
cament d’espais vingué 
la innovació i alternatives 
per construir entorns més 
transversals, enfront de 
la paralització s’enfortí 
un desafiament creatiu, 
amb més i millors projec-
tes i materials que estan 
veient ara la llum. Fins 

i tot hem vist reflexions 
que han aprofundit en la 
revisió i noves concepci-
ons culturals.

Hi ha fet eclosió el criptò-
art, s’han multiplicat les 
exposicions immersives, 
els hologrames, el strea-
ming és un format habi-
tual, 

La crisi sanitària dona 
pas a una crisi social i 
econòmica de proporci-
ons incommensurables 
que ha impactat en les 
indústries creatives i del 
patrimoni, i a la vegada, 
ha fet patents les vulne-
rabilitats i desigualtats 
del sector cultural.

Si parlàvem adés del 
desenvolupament de no-
ves formes de comuni-
car que han incrementat 
transversalitat, alhora, 
s’ha visibilitzat la bretxa 
d’un sistema on tothom 
no té el mateix accés a 

la connectivitat, ni la di-
versitat cultural arriba 
d’igual forma.

Caldrà reflexionar si es-
tem ara dibuixant el futur 
cultural que volem. Per 
un costat, la globalitza-
ció i la major connecti-
vitat no pot suposar que 
les expressions i cultu-
res “minoritàries” (per 
seguidors o practicants) 
siguen invisibilitzades 
per les grans. Per altre, la 
capacitat econòmica no 
hauria de suposar entre-
bancs pel coneixement i 
accés a la cultura en ge-
neral. 

Cal analitzar la cultura co-
mercial i la cultura popu-
lar des d’un aspecte molt 
social, al contrari, eixe 
“neoliberalisme cultural” 
fomentarà elits culturals i 
laminarà la diversitat que 
permet créixer i florir la 
Cultura amb majúscules.
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reactivació 
econòmica i 
recuperació verda

r e a c t i v a c i ó
Diego Gómez García / Alcalde d’Alzira

La pandèmia del corona-
virus, el confinament i les 
mesures preventives de 
l’Estat d’Alarma han can-
viat moltes coses, però 
sembla que no tot és ne-
gatiu, també és cert que 
s’ha incrementat el sen-
timent de pertinença i de 
col·laboració, que pos-
siblement es pot traduir, 
ara i també quan tot pas-

se, en un major suport a 
l’economia de proximitat, 
és a dir, al comerç i la 
producció local.

La majoria, pràcticament 
totes les entitats locals, 
han desenvolupat diver-
ses i variades actuacions 
per ajudar a superar esta 
crisi i donar suport a les 
persones més vulnera-

bles des dels vessants 
sanitaris, socials i econò-
mics. La planificació es-
tratègica a les diferents 
escales s’ha situat al cen-
tre de la reactivació eco-
nòmica. Així, el món local 
a hores d’ara es troba 
immers en una veritable 
onada d’anàlisi, prognosi 
i disseny de mesures per 
donar resposta a la crisi 
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derivada de la COVID-19. 
Una crisi encara plena 
d’incerteses.

Alzira, possiblement, viu 
una situació tan dolenta 
que es podria compa-
rar a la sorgida en 1982 
després de la pantanada. 
Una ciutat com la nostra, 
viva culturalment i fes-
tiva, s’ha vist sacsejada 
per la crisi causada pel 
coronavirus i les limitaci-
ons que ens ha compor-
tat de mobilitat, accés 
a determinats espais i 
esdeveniments, ha mo-
dificat els nostres hàbits 
i ens ha abocat a un altre 
mode de viure les relaci-
ons personals, socials, 
comercials i econòmi-
ques. També les nostres 
festes falleres entre d’al-
tres, hauran de replante-
jar moltes de les seues 
activitats i projectes.

Tota la prioritat ha estat 
i segueix essent la sa-
lut dels nostres veïns i 
veïnes, però hem de co-
mençar a pensar i creu-
re que hem d’eixir junts 
d’aquesta i per això cal-
drà l’ajuda i el compro-
mís de tots i totes. Hem 
de tindre especial cura 
dels nostres infants i dels 
nostres majors, però tam-
bé hem de pensar noves 
estratègies que hauran 
d’incidir en temes d’inci-
dència directa per a les 
nostres butxaques com: 

el comerç, el consum, 
l’ocupació i formació del 
treball, l’educació, la di-
gitalització, l’agricultura, 
etc.

Apunte algunes de les 
estratègies que s’em-
marquen dins d’una re-
cuperació verda post CO-
VID-19, com a cimentació 
d’un futur més sostenible 
per fer front a una crisi 
social i econòmica que 
ens ve damunt:

- privilegiar els produc-
tes locals i de km 0 o 
comprar en mercats 
de proximitat o boti-
gues de proximitat i 
grups de consum són 
bones pràctiques per 
a revitalitzar el teixit 
econòmic i social del 
nostre entorn.

- l’economia local és 
imprescindible perquè 
genera llocs de treball, 
ofereix alternatives de 
consum, distribueix 
més equitativament 
la riquesa i ens fa més 
forts i resilients com a 
poble. Els diners que 
es gasta en el xicotet 
comerç reverteix fins 
a tres vegades més 
en la comunitat que el 
pagat en una gran su-
perfície.

- hem de pensar en la 
biodiversitat com a 
part de les nostres 

ciutats: implementar i 
invertir en infraestruc-
tures verdes, repensar 
espais verds, crear i 
sembrar en horts ur-
bans i a la fi crear llocs 
de treball des de la 
restauració ecològica.

- implementar infra-
estructures verdes i 
millorar la mobilitat 
i l’accessibilitat a la 
nostra ciutat. També 
pensar en jardins i 
plantació d’arbres, en 
zones periurbanes. 
Trobar noves formes 
de circulació alterna-
tiva per reduir emissi-
ons de CO

2 
i potenciar 

la Comunitat Energèti-
ca Local.

És cert que necessitem 
un món més equitatiu, 
pensar en com traure a 
les persones de la po-
bresa i reduir la injustícia 
social. Però per a fer front 
a la crisi econòmica del 
coronavirus, necessitem 
mesures “contra-cícli-
ques” i diferents com la 
recuperació verda, però 
sobretot necessitem l’im-
puls i el suport de les ad-
ministracions públiques 
superiors. O repensem 
la situació sanitària, so-
cial i econòmica que ens 
ha produït la COVID-19, o 
ens veurem abocats a un 
augment de l’atur i, po-
tencialment, a una crisi 
financera.
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ELENA CASADO PINEDA
Metgessa i escriptora

Com ha afectat la crisi del coronavirus 
el teu àmbit laboral?

Estem enfront d’una de les tragèdies 
més importants en l’àmbit sanitari d’es-
te segle. Per als professionals sanitaris 
esta crisi ha estat un impacte importan-
tíssim, tant a la manera en la qual tre-
ballem com a la pressió personal diària 
que hem hagut d’aprendre a suportar.

Ningú esperava que un virus ens canvia-
ra tant la nostra forma de viure.

A la primera bufetada de por i de des-
coneixement va seguir una onada de 
resiliència, de treball molt dur i sobretot 
de plasticitat a l’hora de desenvolupar 
la feina. La flexibilitat del personal sa-
nitari, que s’ha bolcat des d’un primer 
moment, tant en les seues funcions com 
en les hores que es feien ha sigut fona-
mental per a evitar una catàstrofe major 
de la qual ha succeït.

La frase que tots teníem en la boca en 
tot moment era: “En què puc ajudar? 
Què es necessita?”

El més important en una crisi d’estes ca-
racterístiques és la transparència. I en 
això sí que ens vam trobar desemparats. 
Ens sentíem que anàvem lluitant sense 
recursos i sense informació real del que 
estava passant. En una professió on tot 
està protocol·litzat, la improvisació ens 
genera molts conflictes.

Si alguna cosa hem trobat a faltar, ha 
estat l’empatia i la informació directa i 
clara des de qui havia d’haver-la oferit.

Ha canviat la percepció social que es té 
de… la sanitat?

Crec que una cosa positiva d’esta crisi, 
si es pot parlar de positivisme enfront 
d’una catàstrofe així, és que s’ha des-
terrat (per fi) la falsa creença que tení-
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em el millor sistema sanitari del món, 
que la classe dirigent repetia com un 
eslògan publicitari.

Veníem d’un sistema deteriorat per les reta-
llades i esta situació l’ha col·lapsat del tot.

Si bé és cert que en un inici les mostres 
de suport i afecte de la societat van ser 
patents, va fer falta poc per a tornar a les 
sendes velles on l’usuari, desprotegit i 
cansat ha tornat a reclamar a la cara visi-
ble del sistema el funcionament deficient.

No ha fet falta gens de temps per a tor-
nat al mal ús dels recursos que presenta 
el sistema i l’agressió cap als professi-
onals.

Crec que la gent ha descobert la impor-
tància d’un sistema sanitari públic fort i 
de qualitat, però encara falta molt per-
què comprenguen que cal respectar-lo i 
sostenir-lo amb un bon ús d’este.

Quina creus que podria ser l’evolució 
futura de la teua activitat?

En la primera onada vam pensar que les 
promeses d’inversions i nous contractes 
ens portaven un raig d’esperança. Des-
prés de veure les successives decisions 
i abús dels treballadors sanitaris sense 
pensar en el benestar de qui cuida no 
puc ser massa optimista.

Espere que hi haja un canvi de paradig-
ma enfront del concepte de sanitat que 
coneixem. S’ha de replantejar el tipus 
d’inversió. Implantar de forma correcta 
la telemedicina i aprendre a gestionar de 
forma més eficient els recursos dels quals 
disposem. Però, sobretot, reforçar les 
plantilles de personal per a poder atendre 
com es mereix al pacient, eliminant les 
llistes d’espera i podent dedicar el temps 

necessari per a una atenció digna.

Hem d’assumir que en el món que ha-
bitem situacions sanitàries com l’actu-
al podem repetir-se, i no podem tornar 
a enfrontar-nos en l’àmbit estatal amb 
un sistema sanitari moribund, i a escala 
internacional amb una descoordinació 
com la que hem viscut. 

Un nou model sanitari més sostenible, 
modern i amb bons professionals és 
possible?

Esta situació ens ha ajudat a ser millors 
professionals i persones i valorar la im-
portància de gestos que pot ser abans 
desmereixíem. Valors com la humanit-
zació del sistema sanitari s’han vist evi-
denciats com fonamentals en la pràcti-
ca clínica diària.

Pense que esta pandèmia ens ha fet apren-
dre en la nostra feina aspectes com l’ajuda 
més enllà del tractament nu i cru. I sobretot 
a compartir amb els pacients la necessitat 
de caminar cap a un model de coresponsa-
bilitat, respecte i empatia social.

La solidaritat entre els equips assisten-
cials ha salvat una sanitat pública que 
ensenyava les costures, però no podem 
seguir depenent de la bona voluntat i el 
sacrifici personal dels treballadors i tre-
balladores per al sosteniment del siste-
ma de sanitat pública.

Requerim una doble intervenció sobre 
la Sanitat Pública. D’un costat precisem 
majors inversions i millora de les con-
dicions de treball dels sanitaris. D’una 
altra, una educació sanitària dels usu-
aris perquè aprenguen a fer un bon ús 
d’uns recursos limitats. És l’única ma-
nera d’aconseguir una sanitat pública 
de qualitat i perdurable en el temps.
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Un xicotet 
extracte d’una 
llarga conversa

Rafa Tortosa Garcia / Faller

del pacient marit de Rosarín, la de la falla de la Malva, amb la 
doctora de l’ambulatori del seu poble, ocorreguda fa uns pocs 
mesos durant el període de pandèmia… o no (I)

Nou-sis… dos-quatre-sis… noranta sis-cero-cero. 

…Tuuuuuuuu. Tuuuuuuuu. Tuuuuuuuu. Tuuuuuuuu. Tuuuuuuuu. Tuuuuuuuu. 
Tuuuuuuuu. Tuuuuuuuu. Tuuuuuuuu. Tuuuuuuuu. Tuuuuuuuu. Tuuuuuuuu. 
Tuuuuuuuu. Tuuuuuuuu. Tuuuuuuuu. Tuuuuuuuu. Tuuuuuuuu. Tuuuuuuuu. 
Tuuuuuuuu. Tuuuuuuuu. Tuuuuuuuu. Tuuuuuuuu. Tuuuuuuuu. Tuuuuuuuu. 
Tuuuuuuuu. Tuuuuuuuu. Tuuuuuuuu. Tuuuuuuuu. Tuuuuuuuu. Tuuuuuuuu. 
Tuuuuuuuu. Tuuuuuuuu. Tuuuuuuuu. Tuuuuuuuu. Tuuuuuuuu. Tuuuuuuuu. 
Tuuuuuuuu. Tuuuuuuuu. Tuuuuuuuu. Tuuuuuuuu. Tuuuuuuuu. Tuuuuuuuu. 
Tuuuuuuuu. Tuuuuuuuu. Tuuuuuuuu. Tuuuuuuuu. Tuuuuuuuu. Tuuuuuuuu. 
Tuuuuuuuu. Tuuuuuuuu. Tuuuuuuuu. Tuuuuuuuu. Tuuuuuuuu. Tuuuuuuuu. 
Tuuuuuuuu. Tuuuuuuuu. Tuuuuuuuu. Tuuuuuuuu. Tuuuuuuuu. Tuuuuuuuu. 
Tuuuuuuuu. Tuuuuuuuu. Tuuuuuuuu. Tuuuuuuuu. Tuuuuuuuu. Tuuuuuuuu. 
Tuuuuuuuu. Tuuuuuuuu. Tuuuuuuuu. Tuuuuuuuu. Tuuuuuuuu. Tuuuuuuuu. 
Tuuuuuuuu. Tuuuuuuuu. Tuuuuuuuu. Tuuuuuuuu. Tuuuuuuuu. Tuuuuuuuu. 
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Un xicotet 
extracte d’una 
llarga conversa

Rafa Tortosa Garcia / Faller

del pacient marit de Rosarín, la de la falla de la Malva, amb la 
doctora de l’ambulatori del seu poble, ocorreguda fa uns pocs 
mesos durant el període de pandèmia… o no (II)

—Bon dia!

—Eh… ah… Bon dia, bon 
dia!

—En què el puc atendre?

—Disculpe, què vol?

—Què vull? Si ha cridat 
vostè?

—Jo? Doncs disculpe, 
però no sé on cride!

—Al Centre de Salut d’Al-
zira. Què li passa?

—Eh… la veritat és que 
no recorde ara perquè cri-
dava, no ho sé, se m’ha 
oblidat.

—A vore si el puc ajudar: 

vol demanar alguna re-
cepta, necessita anar a la 
infermeria, li fa mal algu-
na cosa…

—Uf… Sí. Em fa mal la 
mà d’aguantar el telèfon 
durant moltes hores de 
molts dies però no crec 
que necessite un metge 
per a açò… Vaja! Quina 
memòria! Disculpe.

—Aleshores, quan se’n 
recorde, em torna a cri-
dar…

—Nooooo! Noooo! En el 
que m’ha costat de què 
m’agafaren el telèfon, 
com per a penjar!

—Doncs diga’m. No sé, li 
fa mal el cap?

—Ja que ho diu, mal de 
cap en tinc… Imagina’t, 
la meua situació, la meua 
dona presidenta de la 
falla, la meua filla fallera 
major. Unes falles que, 
vaja!, que no s’han cele-
brat… Desitjant que arri-
bara el dia de Sant Josep, 
que es cremara la falla 
i que acabara tot… I ara 
resulta que no, que açò 
continua per a un altre 
any… o dos!

—Senyor home, però 
mals de caps com el que 
em conta en tenim tots!

—Sí, però damunt, com 
no s’ha plantat la falla, 
resulta que l’artista no la 
volia al taller i han anat 
a parar totes les peces, 
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els ninots grans, els xico-
tets… tot, absolutament 
tot, a la meua cotxera de 
baix de ma casa. I el cot-
xe fora, amb l’aigua que 
està caient, que en una 
d’estes el riu se l’endú…

—El veig una mica nervi-
ós. Té ansietat, marejos, 
pèrdua de memòria?

—Espere un moment, que 
la meua dona m’està par-
lant… Sí, és de l’ambu-
latori, després de molts 
dies me l’han agafat… 
Sí, sí, molta sort, com 
si m’haguera eixit la lo-
teria… Rosario, per a què 
havia de cridar a l’ambu-
latori?

—Senyor, senyor…

—Disculpe, disculpe, la 
meua dona m’ha fet me-
mòria.

—Ja ho sap? Aleshores di-
ga’m, que ja portem una 
estona….

—És per allò d’anar a fer-
me la pe-se-erre? És que 
he estat mirant el proco-
tolo, el protoloco, el pro-
locoto… xè, que he tingut 
calentura i Rosarín m’ha 
dit que tenia que cridar, 
que amb açò del bitxo és 
el que calia fer.

—Sí, és cert. Però, anem 
a vore… Vostè, quan ha 
tingut febra? I quanta?

—He tingut trenta-huit i 
mig, però fa catorze dies.

—Catorze dies? Havia 
d’haver cridat de segui-
da!

—Sí, clar, però si fa quasi 
dos setmanes que estic 
intentant parlar amb vos-
tès. No he eixit de casa i 
quasi que ni menge. Ací 
en la salita, en la mesa 
camilla, cridant i vinga 
a cridar… La meua dona 
portant-me l’esmorzar, 
el dinar, el cafenet… i jo 
sense menejar-me d’ací. 
No sé les vegades que he 
cridat.

—I ara té febra?

—No, no. No en tinc. Des 
de fa uns tres o quatre 
dies que no en tinc. He 
tingut mal estar, com si 
m’hagueren pegat una 
palissa; tampoc no olora-
va res. Jo que quan vaig 
a ca… a visitar a Roca, 
no m’aguante ni la meua 
olor, ja que no olorava res 
de res. Alguna vegada em 
costava respirar, però la 
meua Rosarin em dona-
va un paracetamol… una 
pastilleta d’eixes pal mal 
de cap, m’entén?

—Sí, sí, l’entenc…

—I res, això, que ja no em 
feia mal res…

—Aleshores, s’hi troba bé 

en estos moments?

—Gràcies a Déu, estic de 
categoria!

—Doncs, pense que des-
prés de catorze dies ja no 
necessita fer-se cap pro-
va per vore si té el virus. 
Sembla que l’ha passat i 
ja s’ha recuperat!

—I el mal de cap que tinc? 
Té algun remei?

—Quin… el tema de les 
falles que m’ha comen-
tat?

—Sí, això sí que és un 
mal de cap!

—Home, açò no és un 
tema sanitari que jo puga 
solucionar, però ja li dic 
que fins que no es cre-
men les falles vosté tin-
drà eixe mal de cap.

—Sí, la veritat és que pen-
se el mateix. Que cremen 
les falles ja!

—Alguna cosa més?

—No, no, moltes gràcies.

—A vosté, que passe un 
bon dia.

—Adéu.
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José Luis Lagardera Ventura / Periodista

Pit, pit, pit…

Una altra vegada més. De nou eixe so a l’altra banda 
del telèfon que sols és superat en malediccions quan 
apareix el missatge: “El telèfon al qui crida està apa-
gat o fora de cobertura…”. 

Podria estar telefonant a algun amic per veure si ens 
n’anem de canyes, a la família que viu a Tarragona per 
saber com els va i si estan passant-ho molt mal per allí 
amb el tema aquest de la Covid-19. Podria inclús estar 
tractant de contactar amb alguna ex per veure si ens 
donem una altra oportunitat. Però no. Qui hauria de 
contestar-me a l’altra banda de la línia és el meu met-
ge de capçalera des de l’ambulatori. I això que estic 
fent la telefonada en horari laboral, res de matinades 
o caps de setmana. 

Amb resignació vaig acceptant que hui tampoc em 
donaran una solució. I això que fa una estona m’he 
tornat a posar el termòmetre i he tornat a donar algu-
nes dècimes. Que he estat un bon tros del matí al Sol i 
quasi agafe la pallola? Clar, però i si no té res a veure i 
és Covid o alguna cosa pitjor? I si estic malgastant els 
meus últims dies de vida en fer telefonades absurdes? 
Sort que tinc tarifa plana…

Perquè això de què t’atenguen per telèfon és un poc 
estrany. Va molt bé quan l’únic que vols és que et re-
cepten les pastilles per a l’al·lèrgia, però quan no saps 
de quin mal pateixes, els metges sembla que juguen 
a les endevinalles. A voltes, fins i tot sembla que haja 
telefonat a una línia eròtica: “Passa la mà per aquesta 
zona…”, “sents alguna cosa?” “Et fa mal?”.
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Per fi sona la flauta i escoltes un “vine a veure’m”. I vas, i no saps si estàs en el 
teu ambulatori o eres l’extra d’una pel·lícula de Hollywood sobre l’espai: metges i 
infermeres que semblen astronautes, cables i càpsules com per a omplir una nau 
espacial i més soledat a la sala d’espera que la d’un planeta menut enmig del cos-
mos. I mentre esperes, se’t va creuant gent i no pots evitar pensar “estarà contagiat 
i vindrà a fer-se la prova?”, “ui, ha passat a menys de mig metre de mi i ha ester-
nudat… i si ara jo també soc positiu?”, “ací desinfectaran?”, “per què no obrin eixa 
finestra i ventilen”?

Res. Ja he eixit i m’ha dit que el malestar és normal i que no he de preocupar-me. 
Que estos dies la grip està fent mossa. Jo, que mai en ma vida m’havia constipat. 
Que “paracetamol i molta aigua”. I per a això he estat cinc dies telefonant sense 
que m’agafen el telèfon? Quasi que preferia el d’abans, agafar cita per a quatre set-
manes vista o esperar durant hores i hores a la sala d’espera. Almenys així passes 
el matí i socialitzes. Almenys així no se’t clava al cervell eixe maleït “pit, pit, pit…”. 
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que 
és el 
que ha 
canviat?
Pedro García Bermejo 
Metge d’urgències

En desembre del 2019, va aparéixer un 
nou virus respiratori en el panorama 
mundial. Novament l’inici va ser a Àsia, 
novament van saltar els senyals d’alar-
ma, novament veiem l’amenaça llunyana 
i incapaç d’aconseguir-nos… però tot va 
canviar per primera vegada, en el nostre 
record eixa amenaça va arribar al nostre 
món i… ho ha canviat tot.

Fins ara davant qualsevol amenaça sem-
pre s’ha intentat mantindre la calma i no 
alarmar la societat, però això venia es-
biaixat, potser per la informació que es 
donava en principi que el nou virus SARS-
CoV-2, causant de la Covid-19, podia es-
tar controlat. Però això no era així.

La globalització de la nostra societat ha 
demostrat que no existeixen barreres per 
a la disseminació de malalties infectes 
contagioses. Que s’han d’imposar, si això 
és necessari, mesures de restricció en el 
trànsit de persones íntegrament malgrat 
la impopularitat que elles pogueren im-
plicar. Eixa seria la nostra primera lliçó.

Previsió, no podem entendre un proble-
ma d’este tipus, pensant que quedarà 
confinat en una regió i això ha de por-
tar a realitzar una previsió d’allò que es 
puga necessitar a l’hora d’afrontar els 
problemes derivats de la malaltia… Cal 
gestionar els recursos i en determinats 
moments tindre plans d’autosuficiència 
davant un problema d’este tipus, seria la 
nostra segona lliçó.

Gestionar els recursos assistencials. 
A Espanya, que al meu parer té un dels 
sistemes sanitaris més eficaços del món, 
sembla que ha fallat, quan això no és 
així, s’ha demostrat que malgrat que l’ex-
pansió i les necessitats s’ha tingut una 
resposta concorde a les necessitats. S’ha 
tingut la capacitat d’organitzar hospitals 
assistencials en temps rècord pel treball 
del personal militar i això és una cosa 
que s’ha de protocol·litzar. Cal començar 
a treballar els estaments civils i militars 
per a compaginar este tipus de decisions 
amb els quals millor coneixen les limita-
cions que es donen en el temps. Seria la 
tercera lliçó.

Respecte al material. No es pot entendre 
que s’hagen hagut de realitzar donacions 
per empreses, per ciutadans… sense que 
es produïsca una resposta dels nostres 
gestors. Ha de ser aquells, els qui esti-
guen al comandament, els qui organit-
zen una actuació amb la seguretat i amb 
la qualitat cap als usuaris. No es poden 
buscar idees partidistes o propagandis-
mes, s’ha de buscar l’eficàcia i l’eficièn-
cia per damunt d’interessos particulars, i 
esta és la quarta lliçó.

Fins ara utilitzem els sistemes sanita-
ris sense cap mena de concessió ni de 
comprensió. Tan sols per l’amenaça que 
ha suposat la possibilitat d’usar alguna 
cosa i no tindre-la ha fet que prenguem 
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consciència, no ja només de conservar 
la nostra salut, sinó dels recursos que es 
disposen per a gestionar-los. Esta seria 
la cinquena lliçó.

Promoure l’I+D. D’una manera constant i 
continuada es produïx l’eixida de profes-
sionals del nostre país a uns altres, do-
nades les nul·les possibilitats de treball 
en el camp de la investigació. Es produ-
ïxen restriccions i retallades en recerca i 
desenvolupament i en estos moments 
hem aprés que són necessaris per al 
desenvolupament i benestar d’un país. 
Centrar l’economia en camps que poden 
estar influenciats per determinades situ-
acions com la present, demostra l’equí-
voc d’estos plantejaments. Sisena lliçó.

I què ens queda per aprendre?

Hem de gestionar els recursos assis-
tencials, no sols l’ús de la telemedicina 
que ha arribat per a quedar-se, gestionar 
l’atenció amb l’ús adequat del sistema 
sanitari, amb mesures impopulars, posa 
de manifest que tan sols mitjançant l’es-
tabliment de mesures assistencials efec-
tives, que no populars, assegurarà el 
nostre futur.

Els experts. Hem de confiar i posar 
en mans dels experts problemes que 
superen l’àmbit no sols polític sinó com-
prensible. Buscar la formació i experièn-
cia en crisi d’este tipus és prioritari en el 
maneig d’estes situacions.

Buscar alternatives i promoure la cons-
ciència solidària… Tots els anys es pro-
mouen campanyes contra accidents de 
trànsit, seguretat en el treball, violència 
de gènere… Totalment necessàries, però 
cal començar a conscienciar a la població 
de l’ús adequat dels recursos universals 
pel bé de tots.

Cal valorar el que és la família i els amics 
per a nosaltres. Ens hem vist obligats a 
sacrificar eixa passió i temperament pro-
pis de la nostra societat d’estar amb els 
nostres, per a promoure un aïllament so-
cial, necessari en estos moments i des-
encadenat no ja per no contagiar-nos de 
la malaltia sinó de no contagiar nosaltres 
la malaltia cap a les persones que apre-
ciem.

Hem passat d’una comprensió i respecte 
a tot el personal relacionat amb l’àmbit 
sanitari a criticar i castigar l’actual actu-
ació d’este personal en estos moments… 
Els sanitaris són persones i en la seua 
vocació porten també la condició de 
l’adaptació a les circumstàncies i això 
comporta en determinats moments com-
portaments, que venen exigits per les 
normes i directrius, i no perquè no com-
prenguen el ciutadà.

Hem aprés i hem posat noves expectati-
ves en les nostres vides i tot això per un 
motiu, perquè tot en les nostres vides ha 
canviat després d’esta pandèmia.



CULTURA 
SANITÀRIAs a n i t à r i a

Davinia Pastor / Infermera i cantant

Si hi ha alguna cosa una mica clar de tot 
això que ens ha passat és que no tenim 
gens de respecte per la sanitat, ni per 
la cultura. Ser sanitària en plena pandè-
mia a Madrid i, alhora, cantant i compo-
sitora és ja cosa complicada.

Des de dins hem viscut, i vivim, en un 
món diferent, com en una altra dimensió. 
L’horror de veure la mort en cada hora 
del dia, en cada torn i l’esgotament men-
tal i físic es feien més dolorosos en veure 
que en la meua terra ni tan sols sabien 
del que parlàvem. Ha estat, i continua 
sent, una ferida que mai es tancarà amb 
seqüeles i conseqüències. I ara arriba la 
gota que ompli el got… la cultura, tan ne-
cessària en les nostres vides.

Veure, com a cantant, als meus com-
panys com se’ls tancaven les portes 
dels locals, que la cultura s’havia con-
vertit en el propi virus i que ens van fini-
quitar les portes de la creació… Milions 
de famílies es moren de fam i la cultura 

també. Gestions i decisions mal fetes 
que, avui en dia, segueixen amb la des-
trossa a la vida lliure i artística de tot el 
que a la vida envolta.

Sentir tot això en mi mateixa ocasiona 
una gran tristesa que només l’esperan-
ça, que l’Artista mai perd, fa que siga 
més forta cada dia.

Sempre dic que “la vida sense reptes 
no val la pena”, però això que ens està 
passant és un gran vot que ens costa 
molt de passar i aprendre d’ell.

Que els desitjos són els que sempre 
vam tenir tots, que la normalitat torne a 
ser la norma de cada dia.

Respirem de l’aire net que desprén una 
cançó, un himne, del record d’una festa, 
les falles i un ritme frenètic que se’ns va 
parar al març del 2020. 

Un any inoblidable.
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M José Colero / Poeta i mestre d’escola

El tema de la globalització em té amb la mosca darrere 
de l’orella. Perquè el mal que antigament solia vindre 
d’Almansa i per proximitat geogràfica teníem controlat 
(altra cosa és que fera mal de valent, que normalment el 
d’aquella zona als valencians ens en solia fer) s’ha con-
vertit en unes pessigolles al costat del que ve de la Xina. 

Al país asiàtic les coses no es fan amb banalitats i 
quan porten un mal, el porten de veritat. Dels que cau-
sen dolor. Dels que col·lapsen un món que, a hores 
d’ara, està tan globalitzat que és més fàcil evadir im-
postos i fugir a Abu Dhabi que escapar-se del mal que 
ve de la Xina.

I és que la meua preocupació no és una quimera per-
què, qui s’havia de pensar que un virus de pel·lícula 
arribaria des de la Xina (des d’on la majoria de coses 
que ens arriben són falsificacions dolentes que no du-
ren ni una setmana) i ens portaria un any sencer de 
cap?

I el que és pitjor, quan una persona hipocondríaca 
com ho sóc jo, el maldecap de la Covid se li transforma 
en mal de cap dels que situen l’epicentre a la zona del 
pols i recorre la part de darrere del cervell i li entrà un 
desig irresistible de contar-li a un professional sanitari 
les seues preocupacions que fins fa quatre dies eren 
solucionades amb un paracetamol i molta aigua, re-
sulta que actualment després de tres telefonades per 
agafar-me el telèfon, esperar pacientment que el met-
ge tinga un moment per poder atendre’m i negar-se 
a realitzar cap inspecció palpable de la zona adolori-
da en qüestió; m’aconsella que em realitze una prova 
PCR amb l’única explicació que la maleïda Covid actua 
com li dóna la gana amb qui li dóna la gana, i que fins 
i tot es pot manifestar produint un simple mal de cap. 

I és en eixe moment quan els hipocondríacs ens ca-
guem en la mare que ha parit als virus, als que van 
retallar en sanitat i han produït que el nostre país tinga 
falta de sanitaris per fer front a pandèmies orientals i 
a tots aquells que, pensant-se que la cosa no va amb 
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ells, fan cas omís de les recomanacions dels experts i 
es dediquen a escampar la malaltia de manera aleatò-
ria, fent augmentar exponencialment el nombre de ca-
sos i obligant els hipocondríacs i els malalts de veritat 
a haver de ser atesos en dolentes condicions. 

Perquè cal no oblidar que les malalties d’abans de la 
modernitat covidiana no entenen de virus xinesos i se-
gueixen produint-se, tot i que ara les xifres de malalts 
de simptomatologies de les de tota la vida queden se-
pultades davall la barbaritat de números que ens anun-
cien el govern i els mitjans de comunicació cada dia. I 
les persones que pateixen aquestes malalties precovi-
dianes, són desateses per una sanitat pública que, si 
abans era precària, ara se n’oblida que hi ha vida més 
enllà de la covid. Però la veritat siga dita, aquest fet no 
ocorre perquè els professionals sanitaris no vulguen fer 
la seua tasca (que massa fan pobres, per als diners que 
cobren i les hores que treballen) sinó perquè el dia so-
lament té vint-i-quatre hores. Perquè tot siga dit, tenim 
els millors metges i metgesses del món, els millors in-
fermers i infermeres de la galàxia i el millor personal de 
neteja (del qual moltes vegades ens oblidem que si no 
fora per ells i elles seria impossible acostar-nos a quilò-
metre i mig d’un hospital) de l’univers. Per això em pre-
gunte: com és possible que amb aquest equip siguem 
incapaços de guanyar la lliga? Tal volta el que falla siga 
l’entrenador i la directiva. 

És aquest el tema que em preocupa, perquè tal volta 
aquesta siga la sanitat que mereixem, una sanitat ba-
sada en la inconsciència d’aquells que la van retallar, 
en la inconsciència d’aquells que es neguen a complir 
les normes que ens donen per evitar la propagació del 
virus i en la inconsciència d’aquells que vam consentir 
una cosa i estem consentint-ne l’altra. 

Mentrestant jo seguiré a casa, esperant que el metge 
tinga un instant per a telefonar-me i comunicar-me el 
resultat de la prova PCR, telefonant una vegada i una 
altra, al centre de salut per col·lapsar els pocs recursos 
que queden a la sanitat pública i després, si el resultat 
és negatiu, eixiré amb els meus amics a prendre unes 
copes i celebrar-ho, perquè en el grup de WhatsApp 
que tenim m’asseguren que cap d’ells tenen el virus i 
segur que algun lloc trobem obert.
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Paco Fernández Ruiz / Poeta

Predestinat

L’altre dia el meu amic 
Pep Calabuig Roselló em 
va telefonar per dir-me 
que no es trobava massa 
bé, que tenia una mique-
ta de febra i que no sabia 
què fer. Ja havia telefonat 
més de quinze vegades 
al Centre de Salut i no hi 
havia forma de contactar 
amb la seua metgessa de 
capçalera, la doctora Pa-
loma Castells Ripoll. 

—Tu que faries? Tu creus 
que estaré infectat del 
coronavirus? —em va pre-
guntar.
—Mira, Pep, jo no entenc 
massa d’aquestes coses, 
però per què no fas una 
cosa… 
—Tu diràs?
—Tu fas bones paelles, no?
—Sí, per què?
—Perquè te’n podies fer una 
per a dinar i si notes l’olor del 
socarrat i quan te la menges 
trobes que està bona, això 
voldrà dir que estàs més sa 
que una poma, perquè no 
has perdut el sentit de l’ol-
facte ni del gust. 
—Sí, tot això està molt 
bé, però què faig amb la 
calentura?

—Xe! Un parell de parace-
tamols i ‘arreando’.
—Moltes gràcies, Paco, 
pel teu consell. Ja et con-
taré com he quedat.
—De res, home! Per cert, 
dóna-li records a la teua 
dona.
—D’acord, ja li’ls donaré 
a Conxa de part teua, no 
et preocupes. 
—No t’oblides, eh! I cui-
da’t, Pep.
—Igualment. Adéu, Paco.
—Adéu!

I em quedí més ample 
que llarg després de do-
nar-li eixe meravellós 
consell gastronòmic al 
meu amic, Pep.

Moments després de 
parlar amb ell, de sobte, 
em vaig adonar que les 
sigles del seu nom eren 
‘PCR’, Pep Calabuig Ro-
selló. Seria això una pre-
monició? Sí que ho era. 
N’estava cada vegada 
més convençut, perquè 
la seua metgessa de cap-
çalera (la doctora Paloma 
Castells Ripoll) també te-
nia les mateixes sigles. 

I tot no s’acaba ací, a la 
dona del meu amic li di-
uen Conxa Vilanova Da-
viu, és a dir… té les sigles 
de la Covid i enguany fan 
dènou anys que estan ca-
sats. De pensar-ho esta-
va horroritzat.

Espaordit vaig telefonar 
a Pep per a dir-li que se-
guirà intentant contactar 
amb el Centre de Salut 
perquè li feren immedi-
atament les proves de la 
PCR. Em quedí de pedra 
quan em va dir que ja te-
nia cita per a fer-se la pro-
va i per a què el visitara 
un nou metge de reforç 
que acabaven de contrac-
tar en el Centre de Salut. 
El nom del metge era Sal-
vador Roig Senent. Mare 
meua! Tenia les sigles del 
virus SARS. 

Pobre amic! Crec que 
amb totes aquestes casu-
alitats està predestinat a 
contagiar-se per la Covid 
19, però com deien en 
la pel·lícula Casablanca: 
SEMPRE LI QUEDARÀ LA 
PAELLA. 
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MARIA JOSEP AMIGÓ LAGUARDA
 Vicepresidenta de la Diputació de València

Com ha afectat la crisi del coronavirus 
al teu àmbit laboral?

La crisi sanitària de la Covid-19 ens ha 
pillat a totes a contrapeu. Ningú no es-
perava a principis de 2020 que passarí-
em gran part de l’any confinades i llui-
tant contra una pandèmia mundial.

Des de l’àmbit de la política, hem vist 
com totes les administracions s’han 
bolcat en l’atenció a la ciutadania i en 
solucionar els problemes que han anat 
sorgint per minimitzar els seus efectes 
en tots els àmbits. Les primeres de les 
institucions que han estat al costat del 
veïnat, sense cap dubte, han sigut els 
ajuntaments. Les alcaldies han fet un 
gran treball d’adaptació a la nova situa-
ció i de traducció de tota la normativa a 
la vida dels nostres pobles i ciutats per 
poder implementar un model de convi-
vència el més segur possible. I darrere, 
hem estat la Diputació, donant suport i 
assessorament i analitzant la situació 
per també oferir una resposta ràpida a 
les necessitats ciutadanes amb fons, 
subvencions, i suport; i també cal des-
tacar, com no pot ser d’una altra mane-

ra, l’esforç fet des de la Generalitat, un 
esforç que trobe que ha estat molt ben 
valorat per part de la ciutadania.

En definitiva, cap administració ha pa-
rat, l’adaptació ha estat prioritària, fer, 
continuar fent, la tasca del dia a dia: 
millorar la vida dels valencians i les va-
lencianes.

Ha canviat la percepció social que es té 
de la política, de la societat?

Com en totes les crisis o moments in-
tensos, la política mostra la seua cara 
més amable i la més bruta, i en aquest 
cas hem de destacar la part més prope-
ra a la ciutadania. Hem vist posar-se a 
tots i totes mans a l’obra per eixir con-
juntament de la situació: el personal 
sanitari donant el 200%, el personal de 
neteja, les forces de seguretat, el sector 
alimentari… adobada amb la responsa-
bilitat personal, amb els aplaudiments, 
amb el sacrifici de moltes persones tre-
balladores, empresàries… i amb les llà-
grimes per les pèrdues, un reflex de la 
societat solidària que entre totes i tots 
construïm.
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MARIA JOSEP AMIGÓ LAGUARDA
 Vicepresidenta de la Diputació de València

La percepció de la política per part de la 
ciutadania, crec que s’ha modulat per-
què s’ha visualitzat la capacitat de ges-
tió de les persones que som servidores 
públiques.

Quina creus que podria ser l’evolució 
futura de la teua activitat?

Com a vicepresidenta de la Diputació i 
responsable de l’àrea de Medi Ambient, 
i amb un gran equip de companyes i 
companys, treballadors i treballadores i 
amb molta gent compromesa, crec que 
hem de seguir aprofundint en les polí-
tiques contra el canvi climàtic. En els 
dies de confinament hem tingut temps 
per reflexionar i per adonar-mos de la 
importància de la salut i del benestar, 
però també de la necessitat de cuidar el 
nostre entorn per fer els nostres pobles i 
ciutats més sostenibles i adaptades.

També hem vist la importància dels ser-
veis públics i la necessitat de mantin-
dre’ls en les condicions òptimes, com 
algunes duem tota la vida defensant: la 
sanitat universal, l’ensenyament públic i 
de qualitat, la nostra capacitat com a so-
cietat per ajudar a les famílies en situa-
cions adverses i, per descomptat, la cul-
tura en totes les seues manifestacions, 
s’han revelat més necessàries que mai. 
Hem guaitat a la finestra cultural per ob-
servar un pati florit de tota classe d’arts 
i que necessita l’aigua del públic i de 
l’adob dels organismes públics en situa-
cions adverses com les que hem passat.

Mirar i comprendre la realitat és una part 
fonamental de l’evolució de la tasca ins-
titucional, amb la mirada de la sensibi-
litat política de les diferents opcions. I, 
per descomptat, la voluntat de canviar, 
de millorar, perquè aquesta pandèmia 
ens ha demostrat que els serveis pú-

blics requereixen ser reforçats encara 
més.

Possibles efectes de les restriccions, 
càrrega de treball, altres canvis…

La càrrega de treball, quan és per tre-
ballar pel bé comú, no pesa. Treballar 
per al veïnat és una de les satisfaccions 
polítiques més grans, i més quan ob-
serves com a poc a poc eixe treball va 
fent efecte en la qualitat de vida de la 
ciutadania.

Respecte de les restriccions, són ne-
cessàries, i per més que ens limiten o 
ens generen molèsties, s’han de seguir 
escrupolosament. Els criteris científics i 
la capacitat com a societat de seguir-los 
són determinants per eixir d’aquesta si-
tuació.

I els canvis, en tindrem de positius, i 
dins d’eixe cabàs m’agradaria com un 
gran desig incloure l’increment a la 
compra en el comerç local, als produc-
tes de quilòmetre zero, a la valoració del 
fruit del treball de la nostra agricultura o 
al coneixement del nostre entorn natu-
ral i patrimonial. I també, és clar, la po-
sada en valor de les nostres festes i ma-
nifestacions tradicionals, com les falles, 
que haurem de tornar a celebrar quan 
siga possible fer-ho dins d’un àmbit de 
seguretat per a tot el món.

Un model social més sostenible, mo-
dern, és possible?

Estic convençuda que és possible. Tre-
ballem dia a dia per aconseguir-ho amb 
la complicitat de la societat i amb el 
motor de les persones que ens obrin el 
camí amb l’exemple, o les entitats que 
ens ho demostren, com la vostra comis-
sió fallera.
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I si no canviara 
res?Elena Bastidas Bono

Diputada de les Corts Valencianes RES?
Quan vivim situacions dramàtiques col·lectivament o individualment sempre ens 
porten a la reflexió. Revisem i meditem sobre els aprenentatges que haguérem de 
traure d’elles i fins i tot, a vegades, arriben a provocar vertaders punts d’inflexió 
positius.

Les conseqüències d’aquesta pandèmia en tants àmbits haurien de servir per a 
això. No conec a ningú que des de l’esfera pública o en l’entorn privat el negue. 
Cosa diferent és que ho aconseguim. 

No voldria ser pessimista i menys en una publicació com aquesta que naix vincu-
lada a una festa que simbolitza com cap a la capacitat de ressorgir amb més color 
i força. Però lamentablement, tenim en la història passada i recent massa casos 
en els quals no ha sigut així. Recordem casos de catàstrofes naturals, terrorisme, 
guerres, fams, violència contra les dones o la infància… 

Tragèdies col·lectives que, una vegada superat el xoc, només s’han quedat en una 
extensa llista de bones intencions, accions temporals de solidaritat, propòsits d’es-
mena i uns lleus canvis. 

Quan això passa, el fàcil, el còmode és sacsejar-nos la responsabilitat individual 
esguitant de culpa a “tots els polítics” o més concretament a “els polítics que no 
pensen com jo”, als mitjans de comunicació o a qualsevol, menys a nosaltres ma-
teixos.

No ens pot estranyar perquè ens succeeix també en lo personal. Quan un accident 
o una malaltia s’ha emportat massa prompte a algú pròxim. Qui no ha pensat que 
havia de canviar l’ordre de les seues prioritats? A les poques setmanes ja trobem 
excuses o “culpables” amb els quals justificar-nos perquè tot continue igual. 

I si no canviara res? De cadascun de nosaltres depén anar sumant accions o canvi-
ant actituds en els nostres xicotets mons particulars perquè es produïsca el miracle 
i hàgem millorat com a éssers humans i com a societat. 

Només així aconseguirem que en la pròxima edició d’aquest llibret estiguem cele-
brant l’aniversari d’un altre punt d’inflexió positiu en la nostra història.
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Enrique Furió Orba
Advocat i faller

CEGA, 
SORDA 
I MUDA

CEGA
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Mentre que la COVID-19 ens feia estar confinats per tal de paralitzar els contagis, hi 
havia dues coses que anaven a fer que no paràrem tots aquells que ens dediquem 
al món laboral i de la Seguretat Social: ERTO i subvencions.

Allò que per a uns era just i necessari, la veritat que per a nosaltres s’ha convertit, 
en la majoria dels casos, en un malson: sol·licituds, documentació, firmes elec-
tròniques, i un gran fum d’enviaments als organismes estatals per tal que tots els 
treballadors i treballadores pogueren cobrar els ERTOS, i que totes les empreses 
pogueren cobrar les subvencions.

A tot açò, has de fer front a treballar a porta tancada, jornades intensives que aca-
ben a l’hora de sopar, perquè tota la feina tirara endavant, i com no, tots els nos-
tres clients, no massa contents i desil·lusionats. Però la desesperació de tots era 
evident per veure alguna llum al final d’aquest gran túnel… del que encara no hem 
eixit.

Açò en assessories. Ja per part dels jutjats, val més no parlar-ne massa, perquè tot 
s’ha traduït en una paralització total del sector, i a més d’una gran desesperació de 
veure’ns a tots els professionals que els procediments no acabarien mai.

Les cridades per part nostra no han cessat en cap moment, i l’únic que pots dir als 
clients eren frases que ja tenies més que sabudes en la teua ment: “encara no sa-
bem res”, “intentarem cridar a veure”, “no ho entenc, està tot tramitat com cal”. Al 
final penses que és millor deixar el mòbil apagat una estona per poder descansar 
l’oïda i la ment.

Tot açò que vos dic és real, però el que és real també és que les facilitats per part 
del Govern, o de la Justícia, en aquests mesos de confiament fins ara, han sigut ben 
poques: les cites ja són prèvies, els números de telèfon ja tenen el prefix 901 (toca 
recaptar), cridades als organismes públics on parles més amb la veu virtual que 
amb la teua parella, funcionaris que es veu que treballen més en Mercadona i en el 
mercat que al seu lloc de treball, etc.

Açò suposa, encara que ningú “d’allà dalt” ho vulga veure, un vertader col·lapse 
per a tots els professionals laboralistes, i ens impossibilita, com a tals, tirar la fei-
na endavant i donar llargues a la clientela que veu com no posa fi a tots els seus 
problemes.

La COVID-19 hauria d’haver demostrat la deficiència dels organismes públics i jurí-
dics, i que el col·lapse que patim s’accentua cada vegada més, però pareix que són 
imaginacions nostres.

La Dama de la Justícia porta els ulls embenats, però caldria dir que ni veu, ni sent, 
ni atén a tots els problemes i súpliques que fem des del sector. Com deia Shakira a 
la cançó, la Justícia és “cega, sorda i muda”.
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cal repensar 
les falles
Gil-Manuel Hernàndez i Martí
Director del Museu Faller de València i membre de l’ADEF

r e p e n s a r

El 10 de març de 2020 es va decidir la suspensió de les Falles a causa de la crisi 
sanitària de la Covid-19. Però si hem de fer un exercici reflexiu en clau autocríti-
ca, hauríem de preguntar-nos: quants aspectes importants de la nostra festa no 
portaven ja molt de temps suspesos? Parlem, per exemple, de la sàtira punyent 
contra els poderosos; de les relacions de cordialitat i col·laboració amb el veïnat; 
de la centralitat del cadafal respecte a altres activitats accessòries; de la germanor 
i comprensió entre els membres del col·lectiu faller; de la consideració respectuosa 
pel treball dels artistes fallers; de la capacitat per a integrar les diferències i les dis-
sidències. I així més coses. Potser ha arribat, aprofitant la crisi, el moment de recu-
perar amb il·lusió renovada, eixos aspectes essencials en suspens, desapareguts, 
“confinats” o en decadència. És hora de reivindicar-los, enfortir-los i adaptar-los en 
el temps d’este temps d’incertesa que s’ha obert en la festa fallera.

Perquè tota crisi, per forta que siga, pot ser una oportunitat per aprendre, per créi-
xer personalment i col·lectivament, per millorar. I per això, aprofitant el temps de 
crisi, potser és ja l’hora de repensar profundament els fonaments de la festa de les 
Falles: quin tipus de festa volem, com es pot potenciar la seua vessant patrimonial, 
quins aspectes són centrals i essencials i quins perifèrics i prescindibles, com refer 
la complicitat amb el veïnat, com superar els enfrontaments interns, reformular les 
reglamentacions, gestionar imaginativament el món faller per a fer-lo més visible 
i atractiu, afavorir la participació directa en la presa de decisions, redimensionar 
l’ofici d’artista faller, protegir les artesanies lligades a la festa, apostar decidida-
ment per la igualtat de gènere, la sostenibilitat mediambiental i la sensibilitat soci-
al, imaginar nous festejos o reformar altres.

Estos i molts temes més cal repensar amb temps i ganes. De manera positiva, cons-
tructiva i propositiva. Perquè les Falles han de ser sentides i percebudes realment 
com un patrimoni valuós de tots i totes. Atesa la seua dimensió i complexitat, és 
necessari escoltar a tot el món, als fallers i als ciutadans, als artesans i als pro-
fessionals, als estudiosos i als gestors. I a partir d’eixa capacitat d’escoltar caldrà 
elaborar un projecte mancomunat i consensuat, preparar un gran pla estratègic per 
al futur, contemplant diversos escenaris, tenint en compte les diverses vessants de 
la festa i generant un marc flexible que ens permeta capacitat de reacció i agilitat de 
gestió. Són temps nous que requerixen noves ferramentes i noves idees. Aprofitem 
el moment.
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Remei Pau Fayos / Integrant del Grup de Debat per la Igualtat d’Alzira
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Al mes de gener començava a conèixer-se l’existència 
d’un nou virus que aconseguia traslladar a la societat 
tantes incerteses, tant pel seu origen com per les pos-
sibles conseqüències: el Covid19. Les pors i les ma-
neres d’afrontar-les van anar apareixent a les nostres 
vides. És una emoció, la por, que la percebem com a 
negativa, però també és la que ens pot permetre so-
breviure. La humanitat ha sobreviscut gràcies a la per-
cepció dels perills i la posada en pràctica de maneres 
d’afrontar-los, de gestionar eixes pors. Pors a perdre la 
salut, la feina, la integritat física o mental, les maneres 
de divertir-nos…

I ací estava en perill també la celebració de la nostra 
festa, les nostres falles.

L’11 de març, declarada la pandèmia mundial, comen-
çava a estudiar-se l’aplicació de mesures per combatre 
l’escalada de casos positius i el 14 es decretà l’estat 
d’alarma i el conseqüent confinament. Era prioritària 
la salut de les persones. Un informe divulgat per ONU, 
Mujeres, puntualitza que les desigualtats de dones i 
xiquetes empitjoren en situacions de pandèmies i con-
vidava als governs a què els serveis dedicats a les víc-
times de violència masclista es consideraren “serveis 
essencials”, tasca de prevenció i atenció realitzada 
majoritàriament per dones.
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https://www.cepsicap.com/mama-tengo-miedo-al-virus-los-ninos-y-el-miedo-al-covid-19
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https://www.unfpa.org/es
https://www.unfpa.org/es
https://www.un.org/es/coronavirus/women-rise-for-all
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A la Comunitat Valenciana i a nivell local 
es van iniciar campanyes de sensibilit-
zació dirigides a la població en general: 
adherint-se a la coneguda com “mas-
careta 19”, l’habilitació de telèfons 
d’atenció directa per completar la del 
016… Pronunciant estes paraules servi-
rien per advertir la necessitat d’atenció, 
d’activació del protocol de protecció a 
les víctimes.

Al tancament i la quarantena les dones 
han hagut de quedar-se atrapades en 
una convivència obligada amb les pa-
relles que exercien violència masclista 
sobre elles, amb la impossibilitat de 
complir en l’aconsellable distanciament 
per evitació de contagis, amb la por que 
inevitablement han hagut de patir. De 
vegades ni tan sols l’eixida a la farmà-
cia estaria permesa pels maltractadors. 
Què es podria fer en estos casos? L’ac-
ció de la família, del veïnat, sempre ani-
rà en benefici d’elles i de la societat.

Només al mes de març les cridades al 
016 d’atenció a les víctimes de la vio-

lència masclista van ser de 6.273, la xi-
fra més alta dels tres últims anys. Xifres 
que es van incrementar quan es va inici-
ar la desescalada, acompanyades d’un 
augment de les denúncies als jutjats de 
guàrdia de violències masclistes. La vi-
olència contra les dones fou declarada 
per la OMS al 2013 com “un problema 
de salut pública mundial de proporci-
ons epidèmiques”.

Però esta pandèmia té vacunes ja des-
cobertes en la història de la humanitat: 
respecte, tolerància, solidaritat, empa-
tia… Cal desaprendre comportaments 
típicament masclistes, posar atenció a 
la formació i la reeducació, aprofundir 
en les causes i, com diu l’article 12 del 
Conveni d’Istambul, ratificat per Espanya 
i dedicat a la prevenció: “poder erradicar 
els prejudicis, costums, tradicions i qual-
sevol altra pràctica basada en la idea de 
la inferioritat de les dones o en un paper 
estereotipat de les dones i els homes”.

Aturem la pandèmia de violència mas-
clista contra les dones.
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La importància 
de la salut mental
Enric Valls Roselló / Psicòleg expert en salut i educació

Com et trobes? Que fàcil és 
fer aquesta pregunta, i que 
poc la solem utilitzar. Les 
oportunitats que tenim de 
parlar amb la nostra pare-
lla, pares, fills o amistats, 
són moltes, però quantes 
vegades ens acostem amb 
calma, i els preguntem 
que com estan?

En aquest món en el qual 
vivim, el temps és sinònim 
de canvi. Cada dia pot ha-
ver-nos passat moltes co-
ses diferents, bones o no 
tan bones. Vivim d’experi-
ències i cadascuna d’elles 
ens afecta d’alguna ma-
nera. Ens fan sentir emo-
cions, i aquestes seran les 

causants de l’estat d’ànim 
que tinguem eixe dia.

Anem tan de pressa que 
no som conscients de 
com pot trobar-se la per-
sona que tinc al costat, i 
el que és fins i tot més im-
portant, ni de com ens tro-
bem nosaltres mateixos.

SALUT MENTAL

tro d'avís116



La importància 
de la salut mental

SALUT MENTAL

Fa poc un pacient em con-
tava que va arribar a casa 
de treballar i va entrar al 
saló callat, capcot, reflexi-
onant sobre un malentès 
que havia tingut amb un 
company sobre el projecte 
que estaven dissenyant. 
Tal era la seua abstracció, 
que va tardar una bona 
estona a adonar-se que 
la seua filla tenia els ulls 
plorosos. Al mateix temps 
que el pare estava discu-
tint amb el company de 
treball, la seua filla aca-
bava de suspendre una 
prova acadèmica. A partir 
d’eixe moment, els dos 
es van trobar en un estat 
desagradable, inestable i 
incert i la mescla de tots 
eixos sentiments els va 
incitar a sentir-se irritats, 
abatuts, desanimats…

Tots sentim emocions 
constantment, que venen 
derivades de les accions 
que fem a cada moment i 
no sempre són un encert. 
Ací és quan apareixen 
aquelles que no són tan 
desitjades com la tristesa, 
la por, la irascibilitat, etc. 
Però què ocorre quan 
convivim amb aquesta 
mena de sentiments de 
manera permanent? Què 
passa quan comença a 
interferir en la nostra vida 
diària? De sobte vivim en 
un estat de desequilibri 
físic, mental i social que 
ens impedeix continuar 
mantenint la rutina. 

No parar-li atenció a 
aquesta classe de símp-
tomes pot fer que s’incre-
mente el nivell d’estrès, 
que es descuren les rela-
cions, es reduïsca la pro-
ductivitat en el treball, i 
fins i tot es perda l’interès 
en aquelles activitats que 
abans ens agradaven, i 
llavors on queda la nos-
tra salut mental?

Segons l’OMS la salut 
mental és “un estat de 
complet benestar físic, 
mental i social, i no sola-
ment l’absència d’afecci-
ons o malalties”.

Així que, per a poder aten-
dre els que ens envolten, 
la persona ha d’estar ben 
cuidada de dins cap a 
fora. Igual que travessem 
circumstàncies que ens 
poden afectar negativa-
ment, també hem d’en-
focar-nos i esprémer les 
situacions que ens gene-
ren alegria, tranquil·litat, 
orgull, pau…

Diàriament en consulta em 
trobe a moltes persones 
que pateixen per temes de 
vida, autoestima, parella, 
família i treball. I ara amb 
aquests temps de cruesa 
que corren en 2020 per la 
pandèmia i la Covid.

No ens enganyem, hui 
dia continua existint un 
prejudici respecte a visi-
tar al psicòleg. Continua 

havent-hi objecció a dir 
que estem acudint a te-
ràpia. És curiós, si tenim 
dolor d’esquena acudim 
a un fisioterapeuta, si te-
nim dificultat per a veure 
correctament acudim a 
l’oftalmòleg. I per què si 
tenim dolor emocional, 
patim per una ruptura o 
simplement no em tro-
be bé amb mi mateix no 
anem a un psicòleg?

Ens vam mostrar molt se-
gurs quan tenim “algun 
problema amb el nostre 
estat físic” però en relació 
amb la nostra salut men-
tal, hi ha una creença molt 
present en l’inconscient 
col·lectiu, concretament, 
la creença de deixar-lo 
passar o pensar “ja em 
curaré” serà efectiu i ràpid 
i això mai serà així, tard o 
d’hora t’aborda el dubte, 
la por i “el no saber”. 

Estem convençuts que 
hem de ser forts, supe-
rar-ho per nosaltres ma-
teixos perquè és sola-
ment una etapa, no patir 
i no pensar massa és la 
clau. Preferim anar al met-
ge per a prendre’ns una 
pastilla i deixar que ens 
passe “la por a”. Però re-
corda, això funciona en un 
moment concret i en un 
moment determinat. Fun-
ciona perquè és un pegat. 
Però pot funcionar tota la 
vida? Per què existeixen 
depressions cròniques? 
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Per què ens medicalitzem 
automàticament abans 
de “treballar-nos” en una 
teràpia psicològica? 

Ningú ens ha ensenyat a 
com gestionar les nostres 
emocions, com canalitzar 
els pensaments negatius 
i/o obsessius i què he de 
fer quan una persona no 
se sent bé amb si matei-
xa o com posar límits en 
el món laboral.

No passa res per anar a 
un psicòleg. I en aquests 
temps que estem traves-
sant s’ha normalitzat una 
miqueta més. Desgraciada-
ment, afrontar una pèrdua, 
la incertesa, adaptar-nos 
a les limitacions horàries 
i físiques, quedar-nos a 
casa, cuidar d’uns altres ha 
posat en marxa la nostra 
capacitat humana de re-
sistir o també anomenada 
“resiliència”.

La resiliència és la capa-
citat de l’ésser humà per 
a afrontar l’adversitat. 
Des de la Psicologia es 
considera que les perso-
nes més resilients tenen 
major equilibri emocional 
enfront de les situacions 
d’estrès i límits, suportant 
millor la pressió. Podria 
dir-se que la resiliència és 
l’enteresa més enllà de la 
resistència, la resiliència 
és la nostra capacitat de 
flexibilitat, de superació i 
de fortalesa. 

La resiliència és un con-
cepte que es va construir 
per a definir o caracteritzar 
a persones que malgrat 
haver viscut experiències 
negatives en la vida, han 
aconseguit sobreposar-se 
creant-se i desenvolu-
pant-se en un ambient 
positiu i és ací on durant 
aquests mesos hem po-
gut comprovar que l’ésser 
humà és un gran ser. 

Moltes persones han 
hagut d’afrontar soles 
moltes situacions trau-
màtiques i unes altres 
han acudit a un psicote-
rapeuta. 

Des d’ací enviem el mis-
satge de que no passa 
absolutament res per 
acudir o demanar ajuda 
professional perquè par-
lar, esplaiar-te, aprendre 
i que siga un professional 
que ha estudiat i és espe-
cialista en la conducta 
humana, no és un pecat 
portar a “el nostre rector” 
o ocultar al nostre veí, 
eixe que fa olor de tabac 
i mira estrany.

A continuació et pose 
pautes per a assegurar 
una salut mental sana:

• Tindre una dieta varia-
da i saludable

• Dormir entre 7 i 8 ho-
res

• Fer exercici físic diver-
sos dies a la setmana

• Reprendre les activi-
tats plaents

• Posat metes realistes 
per a aconseguir nous 
objectius en la vida

• No descurar l’aspecte 
físic

• Mantenir el contacte 
amb familiars i amics

• Comunicar les preo-
cupacions amb afins i 
familiars

• Practicar tècniques de 
relaxació

• Evitar la sobre infor-
mació en un camp es-
pecífic

Tots mereixem l’atenció 
que ens faça parar i re-
flexionar sobre què sent 
hui i que puc fer per a tro-
bar-me millor.

Perquè acudir a un psicò-
leg i saber quines són les 
teues capacitats i limi-
tacions, conèixer la teua 
manera de ser, conèixer 
la teua personalitat, reco-
nèixer els teus esquemes 
mentals i poder millorar 
és crucial per al benestar 
emocional.
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Regidora d’Educació i Infància de l’Ajuntament d’Alzira
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Com ha afectat la crisi del coronavirus 
el teu àmbit laboral? 

Com a tot el món. Aquesta crisi ho toca 
tot, considere que sobretot pel des-
concert que ha creat i que continua ge-
nerant. Ningú no sap com anirà al dia 
següent. Al principi hi havia l’esperan-
ça, recordeu? Quan estàvem confinats 
semblava que tot passaria més promp-
te o més tard, però ara… es parla d’una 
segona ona de contagis i hi ha qui diu 
que encara ens toquen dos o tres més.

Anar al treball tots els dies és mostrar 
que es pot tirar avant, que poc a poc 
anirà evolucionant aquesta malaltia i 
podrem continuar amb les nostres vi-
des, tot i que res serà igual. A l’aula, 
amb totes les restriccions que hi ha, no 
cal que vos les conte, s’intenta fer les 
explicacions dels temes curriculars, tot 
i amb la mascareta que no sabeu com 

ens recurta la comunicació amb l’alum-
nat. 

Ha canviat la percepció social que es té 
de… l’educació?

No sé cert què s’opina en general sobre 
la docència. Jo començaria distingint 
entre educació i ensenyament. Tam-
bé dir que com estic a un centre per a 
majors, l’alumnat està motivat, ve a es-
tudiar i treballar perquè li interessa la 
llengua i en la resta de casos, acabar el 
cicle d’estudis que en el seu temps no 
pogué fer. 

Per haver dut l’estudi a casa sembla que 
les famílies s’han involucrat més, per a 
bé, clar. Les activitats escolars s’han fet 
en grup familiar i açò ha permés a molts 
pares saber més dels estudis dels fills. 
També haurem d’assenyalar que alguns 
han col·laborat massa i tot.
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Ara es valora més l’assistència a classe, 
la participació en grup i vull pensar que 
la tasca del professorat. La pandèmia 
ha portat un gran aïllament i falta de so-
cialització.

Possibles efectes de les restriccions, 
càrrega de treball, altres canvis…

La resposta és anar al pitjor dels esce-
naris, que és treballar en línia, requereix 
un esforç de temps increïble i mai no 
substitueixen la presència del professo-

rat a l’aula, el tu a tu diari. Sols espere 
que l’alumnat no es veja afectat en el 
seu futur.

Un nou model educatiu més sostenible, 
modern i adaptat a la nova realitat és 
possible?

Vull pensar que és possible i necessari, 
caldrà que les comunitats educatives 
estiguen en eixe procés, perquè totes 
les parts són imprescindibles perquè el 
futur de les criatures siga el millor.
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rondinant, 
rondinant 

els dies van passant
Adelina España Albelda / Mestra i membre de la Fundació Bromera

No pensava ara ni mai 
que un virus ens modi-
fiqués la vida d’aquesta 
forma. Un agent infecci-
ós que ho ha trastocat 
tot, sobretot la manera 
d’ensenyar i aprendre del 
nostre alumnat.

Buscant al diccionari tro-
bem que l’acte educatiu 
consisteix a formar, ense-
nyar i instruir els infants 
per tal d’aconseguir el 
desenvolupament inte-
gral de llur personalitat.

Això vol dir que, no sols 
han de rebre instrucció, 
sinó que hem de po-
sar-los en diferents tessi-
tures com desenvolupar 
tallers, xarrades sobre 

temes diversos, animaci-
ons lectores, visites d’es-
criptors, excursions, acti-
vitats extraescolars com 
aprenentatges en socie-
tats musicals, corals, etc.

I ací apareix el malvat del 
bitxet!

Si l’alumnat ha d’estar a 
casa per causa d’aquest 
(amb la diversitat de si-
tuacions que existeixen), 
ells perden i perden prou. 
Perden l’encant d’anar a 
escola i compartir amb 
les companyes aprenen-
tatges, jocs, baralles i 
alegries.

Centrant-nos en les ani-
macions lectores diré: si 

un agent extern no pot 
entrar a l’aula, que és el 
lloc d’interacció per ex-
cel·lència, haurem de tro-
bar fórmules factibles per 
estimular a la lectura.

Una pantalla et deixa 
contar una història, con-
tarella o conte, des del 
punt de l’emissor, però 
no pots captar la recep-
tivitat del que escolta. Si 
s’utilitza únicament l’ull 
de vidre, com deia Joan 
Borja, ens perdem la mà-
gia de contar i escoltar.

Una xiqueta i un xiquet 
quan escolta manifesta 
tot un món, amb la seua 
cara i el seu posat cor-
poral: fa ganyotes, obre 
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els ulls com a plats, mou 
la barbeta, deixa la boca 
embadalida, li abelleix 
tocar… un munt de ges-
tos que fa, al que conta, 
intensificar o modificar el 
contingut. Per què? Per-
què el que entra en joc 
és la mirada als ulls i l’ús 
de la paraula. La paraula 
com a facultat d’expres-
sar el pensament amb 
el joc bidireccional de 
l’emissor i el receptor.

Maleït virus!

Però, com sempre, hem 
de ser creatius i albirar 

una possible fórmula per 
a que l’infant no siga el 
que perda. Açò, al meu 
parer, passaria per la 
lectura acompanyada. 
És a dir, un adult llig o 
escolta el que llig l’in-
fant i dona peu a parlar, 
o millor dit raonar, sobre 
el que s’ha llegit, expres-
sar sentiments del que la 
lectura li provoca i, al ma-
teix temps, respectar els 
seus ritmes, la seua au-
tonomia i les seues pors. 
S’ha creat el vincle afec-
tiu amb la persona que 
l’està acompanyant en la 
lectura. I donarà opció a 

crear més situacions com 
aquesta.

També ho podríem apli-
car al visionat d’un conte 
en pantalla, ara bé amb 
l’acompanyament de 
l’adult.

En definitiva, la utilització 
de la llengua oral com a 
manifestació d’interacció 
ordenada, per a aconse-
guir el desenvolupament 
integral de la personalitat 
de l’infant.
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OFERTES FLASH!
Beatriz Martínez Martí / Mestra i dolçainera

OFERTES INCREÏBLES EN TEMPS 
DE PANDÈMIA!!

Vols celebrar un event? Sou més de sis 
i no tens lloc on passar el Nadal en fa-
mília? Conselleria d’Educació t’ho fica 
fàcil!!

ATENCIÓ, SÚPER OFERTA!!

Aules acollidores, amb capacitat de 25 
comensals en temps de covid-19!! Pos-
sibilitat de servei de menjador. Amb un 
preu just!! Sols un pla de contingència i 
el virus desapareix!! (Oferta vàlida fins a 
la fi del coronavirus. Abstindre’s nega-
cionistes).

No et preocupes de res; l’aula disposa 
de cinc, ATENCIÓ!, cinc mascaretes per 
a tot l’any en cas que se li trenquen a 
algú dels comensals. MASCARETES A 
BON PREU! Tot gratuït!!

PERSONAL ATENT A TOTA HORA.

Disposem de personal (docent) per a 
servir-te a tota hora i sense descans… 
Pots insultar-los i criticar el seu treball. 
Admeses frases com: Heu estat sis me-
sos de vacances! O bé Ergo no treballes, 
ergo no cobres. Pots desfogar-te per-
què recorda: TU ERES MÉS LLEST/A QUE 
ELLS!

ZONES D’OCI DELIMITADES 

Sou més d’una família celebrant el Na-
dal? Ho tenim tot previst. Els centres 
educatius compten amb patis. Aquests 
espais d’oci estan delimitats per zones, 
per tant, no hi ha possibilitat de contagi 
entre famílies. Sols podràs relacionar-te 
amb els teus, però ‒què caram!‒ són fes-
tes de gaudir amb ells!

Si en algun moment vols relacionar-te 
amb altres persones, a 100 metres hi ha 
bars i tan sols a 40 km hi ha una plaça 
de bous. Allí podràs estar sense masca-
retes, junts, tocant-vos, fumant i gau-
dint de la festa. CASSALLA PARADISE!

OFERTA VÀLIDA FINS FI 
D’EXISTÈNCIES!

Aquesta oferta és vàlida fins al fi de 
l’existència de la humanitat o bé fins 
al fi del coronavirus. La nostra empresa 
aposta pel fi de la humanitat, així que 
no t’ho penses!!

*CONDICIONS

Només es poden dur tres xiquets/es per 
família. Són perillosos i perilloses i de-
mostren tindre molt més trellat que els 
adults. No es lleven la mascareta per a 
res i entenen a la perfecció les normes. 
DANGER!!
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Ni en el pitjor dels meus malsons haguera pogut ima-
ginar que arribaria a viure una situació de pandèmia 
mundial.

Al mes de març el nostre món es va aturar. Va canviar la 
nostra manera de viure. Va canviar el món del treball, 
va canviar la manera de comunicar-nos i varem viure i, 
per desgràcia, continuem vivint una situació sanitària 
lamentable i una infinitat de drames personals difícils 
de superar. I també la pandèmia va fer trontollar el 
sector de l’ensenyament. 

Però l’educació és un dret fonamental, l’educació ha 
d’estar garantida. L’escola continuava estant present 
malgrat les infinites dificultats. Considere que no es va 
valorar l’esforç realitzat pels docents per a continuar 
impartint les seues classes i seguir en contacte amb 
el seu alumnat. I tot perquè l’educació no és sols im-
partir coneixements. L’educació està basada en valors 
i l’escola és un espai per a compartir, per a gaudir de 
l’amistat, per a debatre, per a investigar, per a viure 
experiències.

Amb aquest punt de partida i plantejament, des de la 
pantalla d’un ordinador no es pot aconseguir ni una 
mínima part. Ni tan sols la de transmissió de coneixe-
ments, doncs es dificilíssim motivar i vèncer l’avorri-
ment davant de qualsevol matèria de manera on-line.

Però també existeixen infinitat d’aspectes més. 
Aquesta pandèmia ha aconseguit agreujar les dife-
rències econòmiques i socials del nostre alumnat, no 
solament en el domini de la tecnologia digital, tam-
bé de l’habitatge, de les condicions sanitàries de les 
vivendes, en la possibilitat i disponibilitat horària de 
les famílies per a poder motivar i acompanyar als seus 
fills en el seu procés d’aprenentatge.

Sempre he pensat que l’escola és el lloc on s’aconse-
gueixen suavitzar aquestes diferències, és un espai 
d’igualtat on es treballa partint de la diversitat. Dins 

Ana Ausina López / Mestra
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de les aules es desenvolupa una tasca complicada però motivadora, basada fona-
mentalment en les relacions personals i en l’estima. L’escola, és sense dubtes, el 
lloc on els professionals de l’ensenyament treballen per la igualtat d’oportunitats 
de cadascú dels seus alumnes i de les seues alumnes.

Però, a més a més, l’escola és diversa. A les nostres classes hi ha alumnat amb di-
ferents capacitats i en aquesta crisi de la covid, caldria valorar la llavor i entrega de 
les famílies amb fills i filles amb necessitats educatives inclusives, que s’han vist 
desemparades i privades de tots els recursos i suports amb el personal especialit-
zat que tant necessiten els seus fills i filles en el dia a dia escolar.

L’epidèmia ha suposat tot un repte per a les comunitats educatives i sobre tot per 
als professionals del món educatiu en l’inici del nou curs escolar. Ells i elles han 
aconseguit crear espais segurs per a desenvolupar les seues classes i garantir la 
igualtat d’oportunitats i els processos d’aprenentatge per tots i totes, per a cadas-
cú dels seus xiquets i xiquetes.

I sobretot, el que caldria valorar extraordinàriament és el comportament 
de la nostra xicalla, com a exemple de responsabilitat, solida-

ritat i compliment de les normes i protocols. Són uns verta-
ders herois i heroïnes que molts adults hauríem d’imitar.

Malgrat tot, malgrat les experiències dolentes i les si-
tuacions d’incertesa que encara són paleses i 

reals, necessitem mirar el futur 
amb esperança per a les no-

ves generacions i això no 
ho aconseguirem sense 
reforçar el món educatiu, 

sense recursos econòmics i 
personals per l’ensenyament, sense 
polítiques de cohesió social i estra-
tègies de superació de les conse-

qüències d’esta epidèmia en els 
nostres xiquets i xiquetes i en els 

nostres adolescents i joves.

Sense salut i sense educació 
no hi ha economia, no hi ha 
recuperació, no hi ha futur.
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el circ 
dels horrors
Macarena Tabacco Vilar / Professora i escriptora

CIRC

Senyores i senyors, nens 
i nenes, xiquets i ado-
lescents…. Passen i ve-
gen! L’institut en temps 
de pandèmia on podran 
trobar: contorsionistes, 
funàmbuls, pallassos i, 
per descomptat, el do-
mador; que si Conselleria 
ens llança els lleons, els 
centres educatius es re-
converteixen. Ja estem 
tots? Doncs…

La funció pot començar!

Els presente els funàm-
buls, equips directius 
dels centres, des de maig 
sobre la corda fluixa, 
buscant la millor mane-
ra d’adaptar les escoles 
als protocols COVID i tro-
bant-se les queixes de 
mares, pares, alumnat i 
professorat… Així no hi 
ha qui mantinga l’equili-
bri! Els uns no volen els 
dies alterns, els altres 
no volen normes i, molt 
menys, portar un morrió i 
els profes… El professorat 
té tanta por com el direc-
tor que, a més és el do-
mador, perquè enguany 

som tots els qui hem de 
provar sort davant la CO-
VID-19, encara que el 
director ens aplanarà el 
camí amansint les feres…

Que entre la música! Ai, 
no! Que enguany no s’ha 
de fer música, enguany 
ens oblidem de les flau-
tes i dels cors, ja saben, 
per això dels aerosols i 
obrim totes les portes, 
totes les finestres… En-
guany la música ens ve 
del carrer, enguany les 
lliçons se’ns presenten 
en oferta “2 x 1”. Entres 
a una classe i t’emportes 
dos! Com a mínim! Amb 
això de les mascaretes, 
fins i tot, els pallassos 
s’han pujat a la moda del 
micro i el que expliquen a 
uns, no, no serveix per a 
tots, però se sent per tot 
arreu.

Com? Que encara no sa-
beu qui són els pallas-
sos?

Doncs vos presente els 
pallassos. Els clons de 
l’educació som el profes-

sorat, horroritzat amb la 
tornada a les aules, amb 
el metre per bandera i 
rient per no plorar. I més 
quan després de posar-te 
sabates folrades de pe-
luix, dos parells de calce-
tins, pantalons de pana, 
suèter de llana i polar; 
l’alumna et diu que no et 
preocupes, que clar que 
li pot deixar el llibre a 
Fulanito, perquè ells són 
molt amics i que només 
eixir de l’Institut es lleven 
la màscara i s’abracen. 
I tu, amb tot el fred del 
món a l’esquena, inten-
tes trobar-li la gràcia. Qui 
conta l’acudit a qui?

I és que tots hem hagut 
de reinventar-nos, també 
a les aules, d’ací els con-
torsionistes, eixos bojos 
baixets als qui cantava 
Serrat i que hui es posici-
onen per ocupar el mínim 
espai, miren on miren, 
això dona igual, sempre 
que el metre i mig vaja 
per davant.

El circ de l’escola… i, mal-
grat tot, està funcionant!
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MESTRE DE MOLT, 
aprenent de poc

mestre
Pura Santacreu Berenguer / Catedràtica d’ensenyament secundari

I és el cas que en els temps que corren 
tot ho paga l’ensenyament. A tort i a 
dret van inventant com es pot continuar 
donant la lliçó amb tot capgirat i la im-
provisació lligant-nos de mans i peus. I 
és el cas que als docents ens carreguen 
de romanços i ens donen per a jugar 
huits i nous i cartes que no lliguen i així 
no anem bé.

I és el cas que no cal anar on brama 
la tonyina a descobrir la sopa d’all de 
l’ensenyança. Perquè per això només 
cal algú que escolte amb atenció a qui 
parla amb propietat i saviesa. I és el cas 
que hem canviat la pissarra i el llapis 
per la tablet, la veu docent per imatges. 
I és el cas que hem canviat sendes ve-
lles per novelles per anar al lloc on està-
vem. Com diu Gianni Rodari:

Aquesta escola és el món sencer
tan gran com és: 
obre els ulls i tu també aprovaràs!

I és el cas que sabem que el millor mestre 
és el temps; la millor ciència, la pacièn-
cia i d’això no en tenim i anem a l’aven-
tura i a la valenta amb el pit descobert a 
l’escola… de casa. Sempre hem donat la 
cara i ara, a més a més hem de donar-la 
virtualment i a més a més explicant uns 
coneixements que la pandèmia devo-
ra ràpidament mentre guaitem des del 
forat lluminós de l’ordinador. I és el cas 
de la veritat que amaga la vella dita que 

cadascú és mestre a sa casa i ensenyant 
s’aprén i la feina ensenya i com la neces-
sitat i la pràctica fa mestres, què més vo-
lem? MESTRES DE TOT i que no acabem 
com contaven els vells de les presses del 
Corpus: tres cosint un botó, i el mestre 
enfilant agulles en un racó.

I és el cas que hem començat el curs 
anant a l’escola i pareu el cabàs si voleu 
saber tot el que podem fer: ajudar, ana-
litzar, atendre, contar, controlar, corre-
gir, escoltar, esmenar, explicar, formar, 
instruir, llegir, orientar, parlar, preparar, 
raonar, rectificar, reprendre. I, també, és 
el cas que consolem, organitzem i coor-
dinem horaris, matèries, dependències, 
avaluacions; informem de les novetats, 
corregim a tothora; fem informes de 
seguiment de les matèries curriculars; 
netegem taules, cadires, materials; exa-
gerem la veu darrere d’una carasseta; 
som experts en prendre la temperatura i 
vigilar com es llaven les mans; guardem 
la seguretat del centre controlant entra-
des i eixides…

I és el cas que l’ensenyament no depén 
únicament dels docents ni amb pandè-
mia ni sense i que si seguim així acaba-
rem com Camot o com el ball de Torrent, 
es pot triar, sempre es pot triar.

Ensenyar és una forma
d’estimar i compartir…
(Ponç Pons)
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QUAN VAM 
EIXIR DE L’OU

Oreto Trescolí Bordes / Professora d’institut

U mai no imagina com, 
ni quan, ha de ser exac-
tament l’eclosió d’un ou 
que està ja prou covat, o 
l’instant màgic i maièutic 
d’un part. La realitat sem-
pre ens ix per peteneres i 
ens sorprén fins i tot quan 
u té feta amb previsió una 
llarga llista de possibili-
tats. Les retafiles de lleis 
educatives en els darrers 
anys a colp de cada nou 
ministre podien optar a 
ser respostes a allò que 
l’educació reclamava 
des de feia temps, però 
corrien també el perill de 
només fer rodar la boleta 
inútilment al voltant del 
clot per tal d’evitar assu-
mir-lo i anar directament 
al gra. Currículums repe-
titius i inabastables, una 
matèria que ix i una que 
torna, o l’eterna pugna 
entre catequització i laï-
cisme a les aules. Els fan-
tasmes dels adoctrina-
ments per a desprestigiar 
l’ofici, la introducció de 
les noves tecnologies, la 
dicotomia entre educació 
integral i instrucció, o la 
pendular lluita de llacets 
i samarretes entre la ini-
ciativa privada i la públi-
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ca… Fum i més fum… I en el fons sempre la cada vegada més gran càrrega d’atribu-
cions docents —una mena de calaix de sastre social— en un context cada cop més 
divers i complex, amb escarits recursos, que a poc a poc han anat deixant vore sota 
el soroll de la superfície una escola encara ancorada a la tradició decimonònica, 
repetitiva i de tall industrial, però no sols en les formes —tal com créiem— sinó en 
el fons. L’escola, com la cultura en general, en el sentit més clàssic del terme, cor-
ria el perill de sucumbir a la temptació de bescanviar la necessària contemplació 
estètica per la productivitat i el benefici, ara totalment estèril amb la frenada brusca 
del carro que va escampar, mentre seguia el solc de la trilla, totes les evidències 
que créiem ben travades amb la llarguera. Diguem-ne que el poll ja volia nàixer i no 
sabia com ni quan fer-ho. I la pandèmia ens va assestar el colp de gràcia. 

Quasi com un senyal metafòric diví, el renaixement vingué en plenes falles, a l’anun-
ci regenerador d’unes cendres que amenaçaven de representar la lliçó apresa, la de 
l’au fènix aixecant-se cada any del no-res. Però fins i tot en això es va haver d’impro-
visar l’eclosió sobre l’escenari. La falla es muntava exultant, amb l’esplendor de les 
vespres, recreant-se amb l’acabament dels últims retocs de la plantà, sense saber 
que aquell any no moriria de flama, sinó de pena. Alhora, a l’institut vivíem el cant 
de cigne de la darrera arcàdia. Ens miràvem als ulls i ens somréiem amb els llavis, 
ens parlàvem directament i ens agafàvem les mans, esmorzàvem en rotgles al pati 
i treballàvem en equip a l’aula. Tant ens donava que hi haguera LOGSE, que LOE, 
que LOMQE que LOMLOE, a la fi la classe era eixe acte primari, col·lectiu i íntim que 
consistia a mirar als ulls, d’humà a humà, i a fer despertar al món els adolescents 
que cada dia passaven per les nostres mans. Però ningú no ho sabíem, o potser 
sí, recercant essències sota l’asfalt. Ens sentíem antics de fer-ho així, tan senzilla-
ment, i anhelàvem ingènuament renàixer en les formes, amb entorns virtuals més 
complexos, amb moderns escenaris de gamificació… Érem potser els “pobres de 
béns i rics de dies…” del poema, sense saber-ho. I allò semblava un anunci, quasi 
una trompeta apocalíptica d’aquelles que advertia Sant Vicent i que ningú no érem 
capaços de vore ni entendre. Amb els genolls encara plens d’arraps i moradures 
pel bac vam tancar el curs com vam poder, sense horaris, sense mitjans, però plens 
d’estima, l’últim reducte que ens va deixar de la professió la pandèmia. El canvi 
estava servit, i per fi no venia donat per cap normativa. L’ou s’havia trencat tan 
lliurement que ningú no va preveure el traç de les escletxes. 

Virtuals i moderns de la nit al matí, tornàvem providencialment a les tauletes com 
en l’antiguitat, només que ja no eren d’argila, sinó de llum, però estàvem cridats a 
anar més enllà i a regressar als clàssics, en entendre a la fi que quan u perd el rastre 
del camí sempre cal tornar al rengló d’origen. Que no estàvem malalts de formes 
sinó de fons, que calia ressuscitar el relat, l’escolta, la veu que diu i els ulls lluents 
que aprenen d’altres ulls. Que la clau està a reduir ràtios i a augmentar docents per 
a tractar individualment cada alumne tan simplement, tan plenament com ho fem 
les persones. I així, amb les cares cobertes de drap, hem aprés ja a somriure amb 
els ulls. I ens untem religiosament amb gel com quan un mulla els dits a la piqueta 
d’aigua beneïda, però per dins sabem que no hi ha marxa enrere. Que l’ou s’ha 
trencat i que la vida no estava en la corfa. 
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re educant
Si hi ha una cosa evi-
dent és que estem vivint 
i escrivint un moment 

històric en el diari de 
la nostra societat. 
En un món envaït 

pel desenvolupa-
ment humanístic, 
personal i tecno-
lògic apareix un 
element que la 
ciència ho consi-
dera a mig camí 
entre un ésser 

viu i un inert ha-
vent sigut capaç de 

parar i transformar allò 
que pensàvem que era 
indestructible.

I és precisament en 
aquests moments quan 
els nostres valors hu-
mans han de funcionar al 
100% contagiant d’ener-
gia i entusiasme a tots 
aquells que creem en 
què la sanitat, la justícia 
i l’educació són pilars fo-
namentals per a la nostra 
societat.

I és l’educació una eina 
social encarregada de 

transmetre i crear cultura, 
un àmbit especialment 
colpejat per aquesta de-
vastadora crisi podent 
frenar una cosa tan im-
portant en l’ésser humà 
com és el desenvolupa-
ment personal i intel·lec-
tual. 

Tancar els col·legis va 
ser necessari, però ga-
rantir la continuïtat dels 
processos acadèmics i 
educatius va ser un gran 
repte al qual ens vam en-
frontar els docents i els 
nostres polítics, encar-
regats de coordinar una 
resposta humana, pro-
fessional però sobretot 
educativa tan necessària 
per a la nostra societat.

En l’àmbit humà, des de 
l’inici de la nostra de-
mocràcia, allà per finals 
dels anys setanta, un 
dels objectius del siste-
ma educatiu va ser i és la 
compensació de les de-
sigualtats culturals entre 
els nostres joves i oferir 
les mateixes possibilitats 

David Salvador Sáez / Mestre
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de creixement personal 
i professional a tots els 
xiquets que acudeixen 
cada dia a les nostres 
aules. Però és possible 
aconseguir aquest objec-
tiu amb les escoles tanca-
des i a través de l’educa-
ció on-line? Aquest va ser 
un dels primers reptes als 
quals ens enfrontàrem 
centenars de docents. In-
tentar en la distància que 
cap alumne es quedarà 
darrere dins d’una situa-
ció educativa inèdita fins 
al moment, al no tindre 
les eines tecnològiques 
o la formació digital els 
seus progenitors. I van 
començar les barreres… 
Plataformes on-line que 
es col·lapsaven, cerca 
d’eines digitals com a 
blogs per a acostar la 
formació acadèmica a 
tots, contacte perma-
nent a través del correu 
electrònic i una necessi-
tat docent: la de “trans-
formar” els processos 
pedagògics i didàctics 
que es desenvolupen de 
manera presencial en els 
nostres centres per altres 
capaços d’arribar a tots 
i cadascun dels nostres 
alumnes sense perdre 
la qualitat educativa. 
És l’àmbit i la dimensió 
professional del meu tre-
ball i la vocació de molts 
companys: continuar tre-
ballant i educant sense 
deixar a cap alumne sen-
se atenció educativa. És 

en aquestes situacions 
complexes i adverses el 
moment idoni per a de-
mostrar la capacitat que 
tenim els professionals 
de l’educació de portar a 
tots els racons de la nos-
tra comunitat la cultura i 
els processos alfabetitza-
dors demostrant, així, la 
necessitat social del pro-
fessorat, en coordinació 
amb tots els membres de 
la comunitat educativa. 
Una situació de la qual, 
una vegada més, l’esco-
la ens ha ensenyat a tots 
els docents, educadors, 
pares i responsables po-
lítics l’obligació de man-
tindre actualitzada la 
nostra xarxa de centres 
educatius.

És en aquest punt d’ac-
tualització escolar on jo, 
com a docent, plantege a 
la societat una pregunta 
que durant la meua vida 
he notat que s’ha intentat 
evitar i a la qual més tard 
o més d’hora hem de do-
nar una resposta col·lec-
tiva. La qüestió a respon-
dre és: realment invertim 
els nostres recursos eco-
nòmics en allò que és re-
llevant i imprescindible 
per al nostre desenvo-
lupament social en ple 
segle xxi? Els diners són 
finits, d’això ningú té cap 
dubte i per aquest motiu 
hem d’exercir la nostra 
responsabilitat com a 
ciutadans, organitzar-nos 

i exigir als qui adminis-
tren els nostres recursos 
econòmics que invertis-
quen en aquells àmbits 
que milloren la nostra 
vida. I millorar les nostres 
escoles transformant-les 
en llocs segurs enfront 
de pandèmies és alguna 
cosa més que necessària 
i que hem d’abordar de 
manera immediata.

Com a docent sempre 
he valorat i defensat que 
el millor que tenim a la 
societat són les nostres 
futures generacions que 
en aquests moments 
són a les aules creixent i 
formant-se en aqueixos 
valors que ens definei-
xen com a persones. Es-
tic segur que el futur ens 
presentarà grans desafia-
ments, com l’emergència 
climàtica que pot originar 
problemes de diferents 
tipus a la nostra societat 
i necessitem tindre unes 
infraestructures educa-
tives fortes i vitaminitza-
des que tinguen capa-
citat de continuar amb 
l’atenció a tots i cadas-
cun dels nostres alumnes 
sense importar la seua 
cultura, nivell econòmic, 
procedència o les seues 
capacitats personals o 
intel·lectuals. Perquè 
l’educació és un dret 
humà fonamental al qual 
tots tenen dret i que cap 
virus ni cap crisi té dret a 
robar-nos com a societat.
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Cada dia estem més a 
prop de tornar a gaudir 
de totes les coses bones 
que hem creat i hem curat 
com a societat. La nostra 
cultura, amb les seues 
falles i la seua música, 
tornaran amb més força 
i desitge que al costat 
d’ella, tinguem a la nos-
tra escola forta i sana per 
a continuar educant als 
nostres joves en aquells 
valors que ens defineixen 
com una societat del se-
gle xxi.
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A TREBALLAR!

Els cercadors 
per a cercar, 
les sabates 
per a caminar 
i els fallers... 
a treballar!

Alícia Falcó Aguado
Fallera major de Sueca 
l'any 2021

Si els fallers posàrem “10 de març de 2020” als cer-
cadors de la nostra memòria de segur que el primer 
resultat seria “dia catastròfic en què s’apagaren els 
cors encesos en flama d’aquells qui viuen per i per a 
la falla” o fins i tot ens eixiria un “volies dir: apocalipsi 
faller”. Tot potser. El cas és que siga com siga, els fa-
llers necessitem falles per a donar sentit a la nostra 
raó de ser. Necessitàvem tornar i hem buscat la ruta 
i les sabates per a fer-ho sense trencar cap pedra del 
nostre ferm sender, el que ens ha portat durant anys a 
cada nit de cremà.

Amb cada “es suspèn” o “s’ajorna” un gran colp inten-
tava tornar-nos més menuts. El cel que esperava ser 
inundat de coets va decidir ennuvolar-se per no veure 
el que anava a deixar de passar; la música deixà de 
marcar el ritme de milions de batecs; i què em digueu 
de la des-plantà? En la vida haguérem imaginat tal 
atrocitat! I quants sectors i professionals afectats...!
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Els cercadors 
per a cercar, 
les sabates 
per a caminar 
i els fallers... 
a treballar!

Però les falles sense vida no tenen sentit. Així que les 
primeres sabates que ens calçarem per a seguir fent 
camí foren les d’anar per casa. La distància ens va unir 
com mai i convertirem les xarxes socials en la nostra 
arma de creació massiva. Inventarem les falles virtu-
als, la clau per a tornar era no desaparèixer i ho acon-
seguirem: mantinguérem viva la il·lusió d’un poble 
sencer.

Passada la fase de reclusió, els soldats del com-
boi eixirem al carrer. En molta precaució, més que 
cap altre ciutadà, ja que, com a col·lectiu, havíem 
de carregar amb un cartell lluminós de: “perill, 
faller al carrer”. L’únic que podíem contagiar era 
sentiment, però havíem de demostrar la nostra in-
nocència cada dia. Fou la fase més dura, però ens 
posarem les sabates de muntanya i vencérem 
cada obstacle. Amb llagues i dolor, però feli-
ços vencedors.

Després de mil reunions, requisits i con-
dicions... Per fi el famós “tornarem” va 
ser un “estem tornant”. Quines ganes de 
posar-nos les esportives de treballar! El 
primer pas fou entrar al casal: pocs, sepa-
rats i sols per a treballar, però quina sensa-
ció més gran tornar a casa! I el primer coet?, 
difícil olorar la pólvora, sí, però ai, d’eixe dia que 
ens tornàrem a aborronar! 

I mil reunions, súpliques i proves després, aplegà el 
moment de les sabates “de mudar”. Tornar a dir allò 
de “ja ve la xaranga”, “trau la brusa que hui és dia de 
plantà”, la primera llàgrima de felicitat, el primer “es-
tic cansà”, tornar a allò de “corre, que la falla se’n va”, 
i per fi... “hui és nit de cremà”. Com sentir que tornes 
a respirar... 

I tu... quines sabates et posaràs? Encara queda un 
llarg camí fins a aplegar als somriures en llibertat. 
Mentrestant posa al cercador del teu cor “falles 2021” 
i gaudeix del resultat. El mèrit és únicament teu, faller, 
fallera, t’ho has guanyat.
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Enrique S. Ballester Llopis / Metge d’Urgències Hospital de la Ribera

VACUNAR-SEVacunar-se: 
Dret o deure?

Imagineu-vos, fa trenta anys, al cinema 
del seu barri, veient una pel·lícula de 
ciència-ficció, en la qual la raça huma-
na es veu amenaçada per un virus letal, 
i ara recorde el sopar d’ahir veient les 
notícies de la nit en la seua cadena pre-
ferida. Conclourà quasi segur, en què 
transcorregudes tres dècades ens po-
dríem fer en l’actualitat la mateixa pre-
gunta: que ha de prevaldre, el dret a la 
llibertat de l’individu a triar vacunar-se, 
o l’obligatorietat de la vacuna per res-
ponsabilitat social i humanitària per a 
evitar la propagació mortal de la malal-
tia en el planeta?

Difícil decisió per als governants dels 
cinc continents, i en aquests moments 
especialment per a Europa on tots els 
indicadors de la malaltia, incidència 
acumulada, hospitalitzacions, ingres-
sos en UCI i morts, han desbordat les 
més pessimistes previsions.

Actualment a Espanya, les autoritats sa-
nitàries alerten que més del 60% dels 
hospitalitzats en UCI per coronavirus no 
estan vacunats, i els epidemiòlegs asse-
guren que les persones no vacunades 
d’entre 60 i 80 anys tenen 25 vegades 
més risc de mort per covid que les que 
tenen la pauta completa, i afirmen que la 
incidència en persones que no han rebut 

la vacuna, triplica a la registrada entre 
les protegides per la immunització.

En la resta d’Europa la situació és molt 
més greu: Merkel qualifica de “dramà-
tica les xifres de la pandèmia” i que les 
mesures actuals “no són suficients”, 
mentre que el seu ministre de sanitat 
afirma que “Al final de l’hivern tots esta-
rem vacunats, recuperats o morts”.

A França, el president Macrón anuncia 
una campanya de reforç de vacunació a 
persones d’entre 50 i 64 anys i l’obliga-
torietat d’una tercera dosi per a la reno-
vació de la passada sanitària, al mateix 
temps que més de 150.000 persones 
van desfilar en diferents ciutats france-
ses contra el passaport sanitari i l’obli-
gatorietat de la vacunació, qualificant 
aquestes decisions governamentals 
com a “dictadura sanitària i persecució 
nazi” als no vacunats, i mentrestant, a 
Àustria, tota la població ha quedat con-
finada a casa durant tres setmanes, i la 
vacuna serà obligatòria per a tots els 
austríacs a partir de febrer. 

Actualment, els experts de l’OMS i 
l’Agència Europea del Medicaments 
insisteixen que a part de mesures de 
protecció individual amb màscares i 
distància de seguretat, les diferents 
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vacunes contra el coronavirus 
són l’única possibilitat per 
a contindre l’expansió de la 
malaltia, encara que algunes 
persones dubten o neguen 
aquesta efectivitat, i fins de la 
veracitat de la pandèmia.

Després de totes aquestes ca-
tegòriques constatacions, po-
dem preguntar-nos: Que s’ajus-
ta més a dret: la llibertat d’elecció a no 
vacunar-se o l’obligació ètica, social i 
moral a si fer-ho. Alguns podrien pensar 
que és inviolable la llibertat de triar, i al-
tres que la irresponsabilitat social de no 
immunitzar-se amenaça el dret a la vida 
d’uns altres.

Per a agreujar més el debat, està de-
mostrat científicament que l’efectivitat 
de les vacunes al llarg dels mesos de-
cau clarament, i després de mig any 
de la segona dosi la immunitat baixa 
fins a nivells mínims. Per això, en paï-
sos com Israel on està en vigor el “pas-
saport covid”, es perden els privilegis 
d’aquest passaport sense la dosi de 
record al cap de sis mesos de l’última 
vacuna, i les seues autoritats sanitàries 
ja apunten cap a una probable quarta 
dosi. Mentrestant, Brussel·les també 
proposa que el passaport, covid cadu-
que al cap de nou mesos de vacunar-se 
si no es rep la tercera dosi de reforç.

Després de tota aquesta argumentació, 
el debat social, jurídic i polític sobre 
l’obligatorietat de les vacunes va en 
augment, arribant a nivells de discre-
pància i crispació que amenacen d’al-
terar la normal convivència, i es radica-
litzen les opinions contràries fregant la 
discriminació més extrema i la violèn-
cia.

Segons els experts juristes, per a im-
posar la vacunació obligatòria es pre-
cisa una llei orgànica que la regule, ja 
que afecta els drets fonamentals de les 
persones, per la qual cosa només es 
pot imposar l’obligatorietat de la va-
cuna, prèvia autorització judicial, en la 
via contenciós-administrativa. Al nos-
tre país, per a poder seguir els passos 
d’Àustria i obligar al fet que tota la po-
blació es vacune, seria necessari apro-
var una llei de caràcter orgànic que ho 
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autoritze, i també hauria de ser així 
per a poder confinar als qui no esti-
guen vacunats, promulgant una llei 

de caràcter orgànic que ho autorit-
ze o decretant un estat d’excepció al 

país.

I mentre debatem sobretot això, la pan-
dèmia continua avançant imparable, amb 

Alemanya polvoritzant el seu rècord de con-
tagis i morts amb més de 76.400 positius en 

un dia, i França anunciant la vacunació amb la 
dosi de reforç a tots els adults sense excepció.

Simultàniament a tots aquests esdeveniments, els in-
vestigadors i científics de l’Agència Europea de Medica-
ments donen suport a la vacuna de *Pfizer per a xiquets 
de 5 a 11 anys i la tercera dosi per a tots els adults, la qual 

cosa contrasta amb l’opinió d’una part important de la po-
blació espanyola, que després de l’última enquesta del CIS 
al novembre conclou que el 25,4% dels enquestats opinen 
que “no caldria obligar a ningú a vacunar-se”, un 21,8% 
considera que “depén dels casos” i un 4,8% “no el té clar”.

Per a filar encara més prim de la polèmica, ací estan les decla-
racions d’un viròleg del Consell Superior d’Investigacions Cien-
tífiques Espanyol (CSIC) que obrin un nou debat sobre els qua-
tre milions de persones no vacunades al nostre país en afirmar 
que els qui hagen decidit no immunitzar-se “haurien d’assumir 
majors restriccions i pagar les despeses sanitàries derivades 
de la seua malaltia”.

I com a acte final en aquesta tràgica obra, apareix en l’esce-
nari mundial la nova variant sud-africana que ha disparat 

totes les alarmes per la seua elevada capacitat de con-
tagi i la seua major resistència a les actuals vacunes, la 
qual cosa agreuja més la polèmica davant la resposta 
a la difícil pregunta: vacunar-se, és un dret o un deure?

Nota: acabant la redacció d’aquest escrit, he recordat 
les paraules de Stephen *Hawking en unes declaraci-

ons a un periòdic britànic allà per octubre del 2001, on el 
prestigiós científic va assegurar que seria un virus i no una 

bomba atòmica el que acabaria amb tota la humanitat. Tant 
de bo estigueres equivocat, estimat Stephen, i aqueixa lúgubre 

premonició no es convertisca en realitat.
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Mentxu Balaguer Pastor 
Diputada d’Informàtica 
i Tecnologia, Cooperació 
Internacional, Govern Obert
i Participació i GIRSA 
de la Diputació de València

NOUS TEMPS
Davant les adversitats, com a societat organitzada i re-
flexiva que som: ens refem, ens reinventem, i seguim 
endavant! Sí, n’estic convençuda, així és. Ho estem 
demostrant un parell d’anys ja amb aquesta pandèmia 
sobrevinguda i per a la que ningú estàvem prepara-
des, ni tan sols pensàvem que la cosa anava per a tant 
de temps, un temps massa llarg i esgotador. 

El més important és que estem experimentant situa-
cions i vivències que ens han convidat a reflexionar. I 
mirar cap a dins nostre i repensar les formes de viure 
i conviure assolides, per tal de revisar les nostres ru-
tines diàries afectades, tant individuals com col·lecti-
ves. Ens hem adaptat dins i fora de casa, a les ciutats 
i als pobles, a les administracions, també a les feines, 
a les associacions a les quals pertanyem, i per des-
comptat també a les comissions falleres. Hem aturat 
els nostres mons per moments, i el món s’ha aturat, i 
hem pres decisions per a tornar a moure’l, per a tornar 
a moure’ns, també a les falles: a les sessions virtuals, 
recuperant els espais d’interrelació humana i festera 
amb noves normes, posant-se les piles. Això sí, sem-
pre des de la perspectiva de la prudència i la respon-
sabilitat que comporta viure de prop la tragèdia. Per-
què tampoc ho oblidem i ho hem aprés amb aquest 
maleït virus, convivim amb la impotència, la ràbia i la 
tristesa pel trencament de moltes famílies, també fa-
mílies falleres, i pels esdeveniments de moltes situ-
acions injustes i incongruents. Amb tot, creixem, ens 
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refem, aprenem i seguim endavant; per elles i ells que ja no estan, per nosaltres 
també, però sobretot pels i les que són el relleu i el futur. Per què la vida no s’atura 
i renaix, sempre. 

Moltes coses hem aprés amb la pandèmia mundial, i una d’elles, és la interconne-
xió global i la rapidesa d’expansió, no únicament dels virus, sinó també de la infor-
mació i de coses tan bones com poden ser la sostenibilitat (no podem viure sense 
respectar el nostre entorn, necessitem viure de cara al planeta en què habitem), la 
digitalització (la tecnologia està al servei de les persones i ens cal en el dia a dia 
per a tot) i la solidaritat (som poble, som colla, som equips, som, famílies, entre 
totes i tots fem el camí més ferm per a no deixar ningú enrere). Tres aspectes rela-
cionats en les diferents àrees que gestione amb els respectius magnífics equips 
de professionals en cadascuna d’elles, que malgrat que la pandèmia han fet que 
el treball en la Diputació de València no s’ature, i l’engranatge rode, a poc a poc, 
però amb pas ferm. 

El mateix passa en les comissions falleres: el treball en equip que és sinònim d’èxit, 
junt amb els valors assolits per la perspectiva que donen trajectòries de dècades 
d’experiència en la gestió de la festa, i amb els reptes sobrevinguts superant-se dia 
a dia, setmana a setmana, mes a mes, i ja podem dir també any a any. Tot barrejat 
ha fet que les falles es reinventen, i que com a motor econòmic dels pobles i ciutats 
que són, no s’aturen i s’adapten a les normalitats noves i canviants que ens està 
tocant viure, i que les administracions estiguen al seu costat, també la Diputació 
Provincial de València, en diferents formats d’ajuda i assistència: indirectament 

estan al costat dels ajuntaments i directament estan al costat dels gremis 
artesans i sectors específics de la festa fallera: pirotècnia, floristes, 

indumentaristes, música... 

La pandèmia ens ha acaronat amb una nova comuni-
cació: la virtualitat. En el segon Nadal de pandèmia ho 

tenim recent: felicitacions virtuals, visites canviades per ví-
deotelefonades, telefonades transformades en reunions, i 
reunions a través de les pantalles han estat i estaran a l’or-
dre del dia. Han vingut per a quedar-se i de nou la Diputa-
ció de València està al costat dels Ajuntaments per a ajudar 
en la renovació i adaptació informàtica de les corporacions 
locals. I les corporacions locals al costat de la ciutadania. 

Parlem del que parlem, en la Diputació de València sempre 
estem amb vosaltres perquè treballem per convertir la dis-
tància en proximitat, siga en l’àmbit que siga, i per a tots i 
totes, de forma sostenible i solidària, responsable i com-
partida. 

Esperem gaudir d’unes bones falles 2022, repensades i 
plenes de goig!



Dolors Gimeno Valero 
Diputada de Normalització Lingüística 

de la Diputació de València

Som de barri
i de mercat

És ben conegut l’esforç que s’ha fet els darrers anys des de la Diputació de València 
per ajudar els nostres pobles en la promoció del valencià, però no ens enganyem: 
la presencia del valencià al carrer s’ha vist reduïda els darrers anys. Tot i que des 
de l’any 2015 els coneixements de valencià han augmentat gràcies a les polítiques 
engegades per la Conselleria d’Educació, Cultura i Esports, el seu ús social habitu-
al ha experimentat una xicoteta regressió, fet que ens ha de fer continuar en estat 
d’alerta. L’ús del valencià augmenta a l’escola, però al carrer no fem el pas per 
mantindre l’ús de la llengua. 

El comerç local és un sector clau en el desenvolupament de la societat valenciana. 
La seua importància resideix en els efectes econòmics, mediambientals, territorials 
i socials que van associats a la seua activitat, fet que el converteix en una peça fona-
mental del teixit socioeconòmic valencià. Però a més a més el comerç local potencia 
els canals de venda de proximitat i la generació d’experiències personalitzades, 
que comporten també necessitats lingüístiques, per això hem engegat des de la 
Diputació de València, en coordinació amb la Xarxa pública de Serveis Lingüístics 
Valencians, la nostra campanya de promoció del valencià al comerç local: “som de 
barri, de ciutat, de botiga i de mercat”.

L’ús del valencià en qualsevol botiga ha de ser un valor afegit de proximitat i bon 
tracte. La nostra llengua no ha de ser minoritzada, menys encara per nosaltres ma-
teixos: no ens permetem el fet de deixar de parlar-la. No siguem “valenciano-ca-
llants”: parlem i usem la nostra llengua, i fem del valencià la llengua viva que volem 
per al nostre futur, el dels nostres fills i filles i del nostre País.
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Maria Josep Amigó Laguarda / Vicepresidenta de la Diputació
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Un bon llibre sempre és una provocació. Cert, açò és 
una cita de Joan Fuster, i l’esmente en ocasió de la 
commemoració, al 2022, de l’any de l’autor de “Nosal-
tres els valencians” en el centenari del seu naixement. 
Com a presidenta de la Institució Alfons el Magnànim 
estic convençuda que l’aforisme del de Sueca és una 
veritat incontestable.

La Institució Alfons el Magnànim és una entitat cul-
tural amb més de setanta anys d’existència, amb la 
funció principal de ser editorial pública de recerca i 
divulgació. En l’actualitat, té un fons editorial de més 
de 1.300 títols i organitza els Premis València des dels 
anys cinquanta del segle passat, fet que els ha conver-
tit en els més antics de la ciutat.

El Magnànim té una història ben llarga i, des de 2016, 
un present ben encoratjador. Amb una mitjana d’una 
publicació per setmana, amb traduccions, reedicions 
i noves edicions d’autors i autores del País Valencià 
i d’arreu del món, així com clàssics i contemporanis, 
el Magnànim s’ha consolidat fins a uns nivells de pro-
ducció i qualitat de primera magnitud. I no només en 
l’àmbit de l’edició: després d’uns temps complicats 
per la pandèmia, tornem a la presència en el territori a 
través d’actes públics, presentacions i debats.

Ara volem fer un pas més, volem que el Magnànim 
faça un pas més. Per això hem acordat amb la Con-
selleria de Cultura anar caminant cap a la constitució 
d’un consorci on participarien tant la Diputació de Va-
lència com la Generalitat, i on convidem a formar-ne 
part a les altres Diputacions i als ajuntaments de les 
ciutats valencianes amb major població. Una manera 
de projectar encara més la tasca que estem duent a 
terme des del Magnànim, que ara passarà a ser una 
institució d’àmbit de País Valencià. Perquè com diu 
Fuster, i tornant als aforismes, “Llegir no és fugir, Lle-
gir és seguir vivint i cadascú ho fa a la seua manera”.
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Campaya 
de super-
vivència 
fallera
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Com s’ha vist afectada la teua professió en la 
situació que estén vivint?

S’ha vist afectada greument, ja que el 95% de la nos-
tra producció està destinada a complementar la indumen-
tària Fallera. També fem treballs per a festa, núvies i orfebreria 
religiosa. Però els actes festius també s’han detingut de colp.

Has rebut alguna ajuda per les administracions? I per les comissions?

Una xicoteta ajuda de la Generalitat, que no era compatible amb la de l’Ajuntament 
i l’ajuda de la seguretat social, per ser la facturació inferior al 75% de l’habitual. 

Creus que allò que s’ha perdut en el temps es podrà recuperar?

El que es perd en el temps no es recupera, però nosaltres el temps no l’hem perdut, 
ja que des del primer moment hem continuat creant i treballant, amb la mateixa 
il·lusió de sempre. L’artesania és molt laboriosa i estem aprofitant la situació per a 
ampliar el mostrari, i investigant en la tradició valenciana, per a les nostres noves 
creacions.
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També estem immersos a la botiga en línia https://agustinyamaia.es/tienda/ per a 
donar major visibilitat a les nostres joies.

Com veus el futur de la festa i de la teua professió?

Ara mateix està tot bastant inestable, però la festa és més gran que tot això, tot 
passarà i l’alegria de la festa tornarà als casals i al carrer.

La nostra professió és una forma de vida i sempre que hi haja gent que apre-
cie l’artesania, continuarem posant les nostres mans a la seua disposició. 

Nosaltres no som sols, una botiga, també som taller i restaurem, per-
sonalitzem i arreglem qualsevol classe de peça. Ara mateix tenim un 
projecte entre mans d’una peça única per a una confraria de Gandia. 

Imagines un altre any sense Falles?, que passaria? 

M’agradaria no imaginar-m’ho perquè les Falles són una segona fa-
mília per als fallers i un centre de cultura per als valencians, en els 
casals et desconnectes de la rutina diària i tots tenim necessitat, de 
compartir vivències i experiències amb els nostres amics. Esperem 
que es vaja normalitzant al més prompte possible.

Afegeix qualsevol altre comentari breu que cregues convenient

Tot passarà, i ens agradaria que tots ens unírem, per a fer actes, en els 
quals es feren de notar tots els pobles, i tots els sectors del món faller i no 

sols a València, sinó de tota la Comunitat.

Estem a la vostra disposició per al que vulgueu.

Moltes gràcies.



ARTISTA FALLER

Com s’ha vist afectada la teua professió en la situa-
ció que estem vivint?

En este moment estem a un ERTO la meua empleada 
i jo. No hem pogut contractar els nostres altres tre-
balladors. El taller està tancat i hem perdut un any 
sencer de feina. 

Has rebut alguna ajuda per les administracions? I 
per part les comissions?

Sí, tenim concedit un ERTO de llarga duració. I to-
tes les comissions amb les quals treballem ens han 
abonat per complet la falla 2020. Algunes s’han 
oferit a començar a pagar la del 2022, però en estar 
amb l’ERTO no ho podem fer. Però estes ajudes són 
molt limitades. Un autònom no pot durar molt així. 
Per sort, jo ho estic podent suportar, però no és fàcil.

Creus que allò que s’ha perdut amb el temps es po-
drà recuperar?

L’esperit faller és molt fort. Quan puga’m celebrar 
les falles pense que la gent ho farà amb més ganes 
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que mai. A poc a poc recuperarem les abraçades al casal, assentar-nos deu al vol-
tant d’una paella, i brindar amb una cassalla a la barra!!! 

Confie que la gent viurà amb més ganes la vida i tindrà més estima per coses que 
abans ens passaven desapercebudes.

Com veus el futur de la festa i de la teua professió?

Pense que costarà molt recuperar-se d’esta situació. Les falles eixiran molt tocades, 
és més d’un any sense la seua festa i els fallers, com és normal, es donen de baixa! 
La situació laboral és molt precària, i no oblidem que la nostra festa és un luxe per 

a les persones.

Si les falles tenen menys fallers, hi haurà menys pressu-
post, i malauradament en la majoria de comissions, 

d’on primer es retallarà serà de monument. Crec que 
molts tallers tancaran les portes.

Imagines un altre any sense Falles? Què passa-
ria? 

No puc imaginar-lo perquè de ser així seria el 
final de la nostra professió. Cap taller podrà 
continuar amb esta situació, perquè la majo-
ria estan tancats, i els que treballen ho fan ja 
de cara a 2022 i amb projectes que encara 
que ajuden no són una solució. Mantindre el 
taller tancat també costa i amb els ERTO no 
ens podem mantenir.

Si les falles que hi ha guardades no es cre-
men en el 2021, serà una ruïna total per al 
nostre gremi.

Afegeix qualsevol altre comentari breu que 
cregues convenient.

Sols donar les gràcies a les comissions falleres, 
perquè sense el seu bon fer de cara a nosaltres 

estaríem molt pitjor en estos moments.

Des de Falles Bayona dir que esperem retrobar-nos 
prompte amb vosaltres els fallers i desfrutar de la plan-

tà que ens deuen i ens mereixem tant!

odissea 155
supervivència fallera



IN
DU

ME
NT

ÀR
IA

Ana RubioHijas de Carmen 
Esteve d’Algemesí

156



Com s’ha vist afectada la teua professió en la situa-
ció que estem vivint?

Està situació ens ha suposat un desastre, ens ha 
afectat al 100% com a tots els del nostre sector.

Has rebut alguna ajuda per les administraci-
ons? I per les comissions?

De les administracions no hem rebut cap 
ajuda de cap classe. I tot i que de part de 
les comissions tampoc, és veritat que la 
voluntat d’estes últimes és ben diferent, 
ja que s’han prestat a ajudar-nos i impul-
sar el treball d’este sector.

Creus que allò que s’ha perdut amb el 
temps es podrà recuperar?

Ens costarà molt per a tornar a la matei-
xa normalitat que teníem, ja que estàvem 
en una molt bona campanya. Però també 
hem de dir que el món de les falles sem-
pre està dispost, i de segur que tornarem 
als bons temps. 

Com veus el futur de la festa i de la teua pro-
fessió?

El futur de la festa fallera està assegurat, és 
una festa que està molt arrelada a la nostra cul-
tura i segur que tornarem a gaudir d’unes falles 
com tots volem.

Imagines un altre any sense Falles? Què passaria? 

No ens imaginem cap altre any sense falles, però en es-
tos casos el que prima és la salut i seguretat de les per-
sones. Si bé és cert, esperem que es faça tot el possible per 
tindre unes falles segures i poder tirar endavant, a més de rebre 
ajudes, no sols econòmiques, per part de les institucions.

Afegeix qualsevol altre comentari breu que cregues convenient.

Gràcies.
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Com s’ha vist afectada la teua professió en la situació que 
estem vivint?

S’ha vist molt afectada perquè l’anul·lació de les festes, tant 
Falles, Setmana Santa, festes dels pobles i de carrer, en les 
quals es fan llibres, cartells, fullets, etc., ha tingut com a con-
seqüència directa l’anul·lació també dels treballs d’impres-
sió. A més, el tancament de les empreses i la disminució de 
l’activitat comercial han disminuït la demanda de treballs 
que es realitzen normalment. Els catàlegs de nous produc-
tes per a les fires i promocions també han estat anul·lades. 
Des de l’àmbit cultural i educatiu també hem vist reduïda la 
comanda de treballs dirigits a exposicions, teatres, presenta-
cions de llibres, ús escolar, etc.

Has rebut alguna ajuda 
per les administraci-
ons? I per les comissi-
ons?

Les mínimes, ja que a 
nosaltres no ens van 
fer tancar. El tanca-
ment va ser per les 
mesures de restric-
ció i per no tindre 
treball, perquè la 
majoria de clients 
estaven sense acti-
vitat laboral.

Per part de les co-
missions, no va 
haver cap ajuda.



Creus que allò que s’ha perdut 
amb el temps es podrà recu-
perar?

No es pot recuperar perquè 
gran part dels treballs van di-
rigits a actes a celebrar en da-
tes úniques. Molts dels actes 
s’han cancel·lat i no es torna-
ran a fer.

Com veus el futur de la festa i 
de la teua professió?

La festa tornarà, i supose que 
amb més ganes i il·lusió després 
de la pandèmia.

La professió continuarà, però 
creiem que inicialment amb 
menys volum d’impressió.

Imagines un altre any sense Falles? 
Què passaria? 

Em costa pensar que una festa tan 
important en la Comunitat Valencia-
na tarde anys a tornar a celebrar-se com 
es feia abans de la pandèmia. No obstant, la 
prioritat és la salut de les persones i si entre les mesures de seguretat està el dis-
tanciament social, aleshores caldrà mantindre’l, deixant de costat la festa fallera.

La supressió de les Falles suposarà que moltes empreses especialitzades que 
abastien de productes i serveis el món faller quedarien greument afectades o des-
apareixerien (tallers fallers, tallers d’indumentària, focs artificials, turisme, hosta-
leria, etc.).

Afegeix qualsevol altre comentari breu que cregues convenient.

Cal protegir totes aquestes empreses amb mesures econòmiques, perquè així tam-
bé protegirem no sols el teixit industrial dels pobles, sinó també les nostres tra-
dicions, la nostra cultura i la nostra identitat, i podrem mantenir la capacitat de 
transmetre-la.
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NI
A Com s’ha vist afectada la teua profes-

sió en la situació que estem vivint?

El nostre sector està travessant una 
etapa extremadament difícil, en la qual 
alguns de nosaltres no aconseguirà so-
breviure professionalment.

El món pirotècnic està en perill d’extin-
ció.

Has rebut alguna ajuda per les adminis-
tracions? I per les comissions?

No, en l’àmbit governamental, no hem 
rebut cap classe d’ajuda per al sector.

En l’àmbit faller sí, el 90% de les comissi-
ons on treballem (València, Alzira, Carcaixent, Aldaia, Xàtiva...) van reaccionar posi-
tivament, abans de finalitzar el mes d’abril, van fer el pagament de part o totalment 
de la comanda sol·licitada a l’espera que se celebren les pròximes falles.

Creus que allò que s’ha perdut amb el temps es podrà recuperar?

Crec que és temps de recapacitar, de no donar-ho tot per segur. Però, sincerament, 
el que s’ha perdut, perdut està. Es tornarà amb més ganes, però dubte, i espere 
equivocar-me, que es puga recuperar el perdut.

Com veus el futur de la festa i de la teua professió?

Professionalment crec que el pitjor no ha arribat, ja que per mitjà de recursos pro-
pis hem pogut suportar esta situació, però eixos recursos s’acaben i pinta mala-
ment… Molt malament.
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El nostre sector fins i tot estant pràc-
ticament parat a un 95% té una sèrie 
de despeses fixes insuportables, ja 
que els nostres magatzems continuen 
plens de material.

Zero ingressos, però el 100% de des-
peses (assegurances, alarmes...) com 
si estiguérem en plena producció.

La festa arribarà, igual no d’igual ma-
nera i no al 100%, però segur que 
encara que ens deixen actuar amb un 
30% el món faller es reinventarà. Esta 
bestiola ens ha arrancat les nostres ar-
rels i quan sapiem derrotar-la, el món 
sencer s’assabentarà que València 
està en falles.

Imagines un altre any sense Falles? 
Què passaria? 

No, necessitem la nostra festa. Espe-
re amb ànsies que encara que siga en 
un altre mes, i d’una altra forma, ens 
deixen respirar l’olor de pólvora, sen-
tir la música als carrers, vibrar amb 
l’alegria de les comissions... Crec que 
si es crea un bon equip de treball, es 
poden aconseguir unes Falles segu-

res i donar exemple al món sencer.

Les persones necessiten alegria, és 
essencial i nosaltres amb la nostra 
cultura fallera més encara. Crec que un 
altre any sense viure esta festa seria 
desastrós moralment.

De la forma que siga, necessitem sen-
tir, plorar, vibrar....

Per la part econòmica, el món de les 
Falles és extens i infinit, i cada dia que 
passa mor una mica més... Necessi-
tem la reactivació del sector festiu/
cultural.

Afegeix qualsevol altre comentari 
breu que cregues convenient

Este estiu el sector pirotècnic es va 
reinventar, ràpidament i van ser algu-
nes poblacions les que van arriscar 
celebrant actes de Focs Artificials as-
segurant, on es pogueren veure des 
de diferents punts de les localitats, 
des de terrasses, balcons… De forma 
sincronitzada.

Faig una crida perquè l’esperit i el sen-
timent per la pólvora no es neutralitze 
per aquesta pandèmia. Es pot sentir, 
es pot viure i, sobretot, es pot somriu-
re mentre travessem aquesta horroro-
sa situació

Amb seguretat i mesures sí es pot, 
i ho hem demostrat.
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Julián 
Tafaner
Atenea 
Hosteleria 
Sala Atenea 

GASTRONOMIA
Com s’ha vist afectada la teua professió en la 
situació que estem vivint?

Ha sigut un any desastrós a tots els nivells. 

Has rebut alguna ajuda per les administraci-
ons? I per les comissions?

Molt poques ajudes. Alguna cosa pel que fa a 
autònoms i un poc de l’Ajuntament d’Alberic. 
Per les comissions...?? Res. Per??

Creus que allò que s’ha perdut amb el temps es 
podrà recuperar?

Impossible de recuperar.
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Com veus el futur de la festa i de la teua professió?

Amb molta incertesa i preocupació. A curt termini i espere 
enganyar-me, moltes festes que ens afecten continuaran 
suspenent-se.

Imagines un altre any sense Falles? Què passaria? 

Hui per dia i, molt al nostre pesar, crec que enguany tam-
poc les podrem celebrar. Resignació i estar a la vostra dis-
posició per al que poguéreu necessitar.

Afegeix qualsevol altre comentari breu que cregues con-
venient

Crec que el que desitgem tots és que passem este malson, 
però en temes de salut i festa és una mala combinació.

Finalment desitge a la Falla la Malva molts ànims per a su-
perar este malson que ens afecta a tots.

Quedem a la vostra disposició per al que pugueu neces-
sitar.
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Vicent Roig Saval
Xaranga Malagana

Com s’ha vist afectada la teua professió en la situació que estem vivint?

Molt afectada, al punt que algú de la xaranga ha hagut de canviar de professió.

Has rebut alguna ajuda per les administracions? I per les comissions?

No, cap ajuda per ninguna part.

Creus que allò que s’ha perdut, amb el temps es podrà recuperar?

Tot és relatiu, però pensem que no.

Com veus el futur de la festa i de la teua professió?

La festa no s’hauria de veure afectada una vegada arribe la vacuna, ja que tot hau-
ria de tornar a la “normalitat”, però en la meua professió no serà el mateix ja, molt 
de músic ho ha deixat i s’ha dedicat a fer altres coses... o la gent major de les ban-
des, que també ha eixit molt perjudicada i ara s’ho pensaran dos vegades abans 
d’eixir a fer “actuacions”.

Imagines un altre any sense Falles? Què passaria?

Clar... En el cas d’un dels nostres músics, a part de treballar i seguir amb els seus 
estudis, com ara té els caps de setmana lliures, ha començat un parell de projectes 
personals com a desenrotllador. La veritat és que està prou ocupat i si haguera de 
tornar a tocar, hauria d’abandonar alguna cosa.

Afegeix qualsevol altre comentari breu que cregues convenient

Voldria afegir que aquest any ha marcat un abans i un després per a alguns dels 
nostres músics, ja que vivien 100% de la música.

odissea 165
supervivència fallera



FL
OR

IST
ER

IES
 

Ismael Martínez 

Colomina 
Floristeria Carol Alzira

Com s’ha vist afectada la teua profes-
sió en la situació que estem vivint?

A la nostra empresa igual que a la 
resta de floristeries de València, ens 
marcà molt el principi de la pandèmia 
amb l’anul·lació sobtada de les falles 
ja que teníem les càmeres plenes de 
flors tant per a l’ofrena com per al dia 
del Pare (ens tancaren els cementeris 
dos dies abans).

Després pel confinament haguérem 
de tancar els negocis. Ens ajudà l’ad-
ministració amb ERTOS (una ajuda 
discriminatòria per als empleats de 
la privada sens dubte) i amb mínimes 
ajudes a l’empresa que no ens perme-
tien passar del dia cinc del mes.

Quan ens deixaren tornar a obrir ens 
trobarem amb una situació d’anul·la-
ció d’actes, celebracions i festes i en 
un Totsants amb molta incertesa, ja 
que de nou les administracions no ens 
ajudaren massa a planificar-ho, enca-
ra que he de dir que hi hagueren mem-
bres de l’ajuntament més involucrats 
que altres.

Per a rematar, a final de setembre amb 
una situació asfixiant ens denegaren 
l’ERTO en què estàvem a última hora, 

sabent la situació que patim i la que 
ens queda d’ací a què la vacuna faça 
efecte: les falles com a tal no existiran 
en 2021, a setmana santa no crec que 
arribem i el goteig de bodes i comuni-
ons es perdrà.

Una situació molt difícil per a la majo-
ria de sectors, que espera i es deses-
pera intentant tornar a la normalitat, i 
que veu que en el camí ha hagut una 
manera molt diferent de tractar als di-
ferents membres de la societat.

Hi ha altres negocis que sabem que 
ho estan passant molt pitjor que no-
saltres.

Però anem a ser positius que tot s’ar-
reglarà!

Has rebut alguna ajuda per les admi-
nistracions? I per les comissions?

Per part de les administracions no 
vaig poder rebre ajudes al ser autò-
nom i tindre altra activitat a banda 
de la floristeria física a Alzira, lle-
vat dels ERTO anomenats abans.

La majoria de comissions han estat 
molt empàtiques i han entès que la 
flor estava comprada i han col·labo-
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Ismael Martínez 

Colomina 
Floristeria Carol Alzira

rat o tenen el compromís de col·labo-
rar parcialment en la despesa d’eixe 
clavell que es va haver de tirar.

L’ajuntament, amb el problema que 
tinguérem en falles… no arribaren ni 
a reunir-se amb nosaltres, que entenc 
que al principi ni érem, ni nosaltres 
ens creiem, prioritat, però deu mesos 
després no els haguera costat res dir-
nos que no hi ha cacaus per a nosal-
tres i que hi ha altres sectors més in-
defensos o els motius que tingueren.

Però opine que si volen ser Patrimoni 
(que ho són) haurien almenys haver 
donat la cara.

Creus que allò que s’ha perdut en el 
temps es podrà recuperar?

S’han perdut moltes coses que no 
es podran recuperar. Però en l’àmbit 
d’empresa, falla, societat… sóc de 
l’opinió que ens superarem, ho farem 
millor, eixirem més reforçats i ens por-
tarà a punts més alts a tots els nivells.

Com veus el futur de la festa i de la 
teua professió?

En general sóc una persona molt opti-
mista, de tot ens hem d’ensenyar, i no 
deixe d’apreciar que ens ve una crisi 
grossa que afectarà el món faller i al 
meu sector.

Però si eixírem de la crisi del 2008, 
d’esta també eixirem i amb molt més 
après.

A nivell falles imagine, que cal que és 
ressentim uns anyets, però tornaran a 
ser igual o més grans del que són ara.

És la nostra festa, la portem dins i una 
pandèmia no ens la traurà.

Imagines un altre any sense Falles?, 
que passaria? 

L’any 2021 ja el veig pràcticament 
perdut i allò que es decidisca fer es 
pareixerà ben poc a unes falles, per la 
situació que tindrem. Simplement es-
pere que siga segur i democràtic i que 
en la mida que es puga es deixe parti-
cipar a tot el món faller del poc que es 
puga fer,

Però veig que el 2022 les falles torna-
ran a ser el que eren, en menys fallers i 
falles, però amb l’essència de sempre.

Afegeix qualsevol altre comentari 
breu que cregues convenient

Simplement donar ànims a tota la 
comissió de la falla la Malva en par-
ticular i en general a les falles d’Al-
zira. D’esta eixim sí o sí.
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balcons Fotografies: Ángela Mondéjar Pérez
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MUMA vs. 
COVID-19

Agustí Ferrer Clari / Director del MUMA

L’any 2020 representarà un abans i un després en 
la nostra vida, tal com ens va passar als que visqué-
rem la Pantanada de Tous de 1982. Hi ha hagut de 
ser, en esta ocasió, un virus, la COVID-19, el que ha 
protagonitzat que fora un any, lamentablement, in-
oblidable per alterar-nos el ritme de vida establit. A causa d’ell no sols s’ha vist 
amenaçada la salubritat sinó que en general ha afectat en la resta d’aspectes quo-
tidians, tant laborals, com socials, festius, i culturals, entre altres. 

Pel que fa a l’àmbit del Museu Municipal d’Alzira, la reclusió del 14 de març va 
suposar un nou repte, en veure que algunes de les funcions no es podien desen-
volupar, per la qual cosa es va optar per almenys per mantenir un servei cultural 
orientat al públic que, confinat en el domicili, necessitava ofertes d’entreteniment 
per a superar el que ja es presagiava com un prolongat període de reclusió.

Ja que el públic no podia visitar el museu, hauria de ser ell el que arribara als domi-
cilis. Així es van plantejar diferents opcions, com la de fer activitats encaminades a 
difondre el museu a través de les xarxes, la més oportuna.

Una de les activitats que es va promoure, per al públic escolar preferentment, va ser 
editar un conte, El codi secret del museu, en el qual el protagonista, Toni, al veure 
que passaven els dies i el museu estava en silenci, eixia del quadre de La paella 
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d’Andreu ubicat al Saló d’Actes. 
En el seu recorregut per la Sala 
Teodoro Andreu va conèixer a 
Berta, una xica del quadre de 
Les estibadores de moscatell, i 
així al llarg de cinc capítols, Toni 
anava trobant per les sales del 
museu unes lletres que a mane-
ra de jeroglífic havia de resoldre 
per a descobrir un codi secret. 
Un interessant conte que va ser 
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possible gràcies al personal del MUMA 
que des de casa va anar coordinant-se 
per a completar el text de Virgínia Me-
dina, amb les il·lustracions de Mónica 
Ibáñez i d’Esme Mata. 

Les obres d’art del MUMA no podien 
quedar-se al marge de protegir-se de 
la COVID-19 i d’aportar a la ciutadania 
el missatge d’utilitzar la mascareta per 
a combatre l’epidèmia. Diferents per-
sonatges es posaren la mascareta per 
a donar exemple com L’Hortolà, d’An-
dreu; els set apòstols de la taula gòti-
ca de L’apostolat; L’Home amb martell 
neumàtic, de Pérez Contel; La reina 
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Isabel II, d’Esquivel; La Immaculada, de 
Vergara; o La Muchacha en el lago, de 
Ballester… entre altres. Modèlic és el 
cas del xic de Tres roses en un pomell, 
d’Andreu, que va substituir la rosa per 
a oferir tres mascaretes, una per a cada 
jove. També cal destacar el quadre de 
Las estibadoras de moscatel, del reano-
menat Andreu, que treballen amb la 
mascareta posada, i inclús guants i un 
dispensador d’hidrogel prop. En el cas 
contrari tenim el grup de La paella, que 
va ser denunciat per un policia local per 
no dur ningú de tots la mascareta i per 
estar reunits en moments que no es po-
dien fer reunions. 

Com no podia faltar, els protagonistes 
de les ulladetes eixiren al balcó del 
MUMA, en representació de l’equip 
humà absent, per tal d’agrair als serveis 
públics el seu suport a més a més de 
tot el treball realitzat durant el confina-
ment.

El quadre de Tres roses en un pomell es prestà també per a fer el joc de les set 
diferències, així com el mural ceràmic de Juan A. Matoses, que representa la festa 
de Sant Antoni, en el qual es tractava de buscar diferents personatges o elements 
representats en mural. 

Mitjançant un conveni entre l’Ajuntament i la Mancomunitat de la Ribera per a di-
gitalitzar el Patrimoni Cultural d’Alzira, a febrer es va començar a treballar per a fer 
una visita en 360º al MUMA, fotografiant, filmant i elaborant les fitxes informatives 
de cada espai, dels objectes… però el confinament va interrompre el projecte. El 
qual ha pogut finalitzar-se el passat mes d’octubre, presentant-se com una opció 
vàlida i útil de treball en cas de no poder visitar presencialment el museu, de mane-
ra que a través del web, tant de la Mancomunitat: www.riberana.es, com de la muni-
cipal: www.alzira.es, es tinga accés a la visita virtual del MUMA. És un projecte que 
una vegada completat ha tingut seguiment en la preparació de la visita al Museu 
Faller, al qual continuarà l’apartat etnològic de la Casa Alós-MUMA, del Llavador de 
l’Alquerieta, així com de monuments i jaciments arqueològics del municipi.

D’igual manera que en el sistema educatiu, el sanitari, el de l’alimentació, o al-
tres sectors professionals, institucionals o domèstics, la COVID-19 ens ha obligat 
a adaptar-nos a les circumstàncies i a seguir endavant. Una lliçó més que ens ha 
donat la vida i que hem d’aprendre per a no tornar a repetir-la.
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Una fallera 
de suro a la Casa 
de la Cultura
En temps de pandèmia 
calia reinventar-se, per 
tal motiu, la regidoria de 
Cultura en col·laboració 
amb la regidoria d’Educa-
ció i Infància organitzaren 
el premis del concurs La 
fallera atorgant 21 pre-
mis entre els escolars. 
Este concurs tenia com a 
objectiu decorar la figura 
fallera que ocupava l’en-
trada de la Casa de la Cul-
tura.

A la convocatòria es pre-
sentaren 840 dibuixos re-
alitzats per alumnes de 1r 
a 6é de primària, d’Educa-
ció Especial i de participa-
ció lliure. Els estudiants 
han pintat el dibuix de 
la figura de la fallera de 
dos metres, dissenyada i 
fabricada per David Bolu-
da, que serà pintada per 
l’alumnat i pel professo-
rat de l’Escola Municipal 
d’Arts Plàstiques.

El jurat va estar format per 
Alfred Aranda, Regidor de 
Cultura, Elisa Torremocha, 
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directora de la Casa de la 
Cultura i Lambert Penalba, 
director de l’EMAP i lliura-
ren un diploma a tots els 
guardonats. Els guanya-
dors dels huit premis van 
rebre una figureta de la 
fallera, pintures i un llibre; 
els finalistes, material de 
dibuix i un llibre.

També han atorgat una 
menció especial al dibuix 
d’una fallera que rendeix 
un homenatge al personal 
sanitari i un premi per al 
nom de la figura de la fa-
llera, triat per sorteig, que 
és Amparito.
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‘Per Amor a l’Art’,
visibilitat dels artistes fallers 
alzirenys en temps de covid 

La festa fallera es va parar un 10 de març 
de 2020, les falles, a punt d’eixir als car-
rers hagueren de preservar-se en magat-
zems o en casals per a temps millors. Els 
artistes fallers van ser uns dels grans per-
judicats en les No Falles.

S’acabà 2020 i no hi havia notícia alguna 
de la festa, potser en algun mes del 2021 
es duria a terme. 

En els mesos més complicats de la inci-
dència de la pandèmia, en Alzira, es va 
promoure una campanya, ‘Per Amor a 
l’Art’ amb l’esperit d’ajudar als artistes 

fallers locals. L’objectiu d’aquesta mostra 
va tindre diverses vessants, d’una banda 
buscar en plena pandèmia que els artis-
tes fallers d’Alzira puguen treballar en un 
encàrrec de l’Ajuntament i d’altra donar 
visibilitat als seus treballs de manera que 
tinguera continuïtat en el temps.

Es tractava de figures d’una grandària 
d’1,80 d’alt per 1 metre de base. L’assig-
nació de les obres es va fer per sorteig 
entre els artistes: Bernat Estela, Roberto 
e Iván Parra, Toni Pérez, l’equip Planta 
Deu, Falles “Ferni” i Borja Lorente.

Per ‘Amor a l’Art’ es va poder visitar fins al 
20 d’abril a la Casa de la Cultura d’Alzira.

Estes escultures van ser creades per a 
perdurar de manera que es col·locaran 
en diferents espais municipals com la 
Casa de la Cultura, la Biblioteca o el Gran 
Teatre.

Miguel Á. Martínez Tortosa
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ACTIVITATS
ORGANITZADES PER L'AJUNTAMENT
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Enrique Furió Orba
president

Anem reiniciant-nos, i dirigir-me a vosaltres com 
a president, encara que siga un orgull de nou, he de 
dir-vos que les ganes són encara un poc agredolces.

Aquest exercici, activitats i actes es modifiquen a cau-
sa de tot el que estem, però sempre mantenint les 
mesures de seguretat i higièniques, tot per tal que els 
nous projectes isquen al capdavant d’aquest gran col-
lectiu que conformem.

No obstant això, lluitarem, i esperem merèixer més 
que mai els premis que puguem guanyar amb el nos-

tre TRO D’AVÍS, els nostres monuments i altres con-
cursos a què participem. Però enguany, Directiva, 
fallers i falleres i tot el col·lectiu que col·labora 
amb nosaltres any rere any, hem d’aconseguir 
que el nostre propòsit siga mantenir la flama 
viva i constant, encara que aquesta pandèmia 
ens impedisca fer el que més ens agrada: di-
vendres al casal, festes, reunions, presentaci-
ons i un gran, etcètera que, tard o prompte, 
tornarem a gaudir tots junts amb total norma-
litat.

El 14 de març de 2020 quan tot el món s’atu-
rà, la veritat que una gran angoixa m’envaí 
el cor, per pensar que cap de nosaltres ana-
va a poder veure la nostra plaça engalana-
da amb els nostres monuments, de poder 
veure’ns a les cercaviles tots junts gaudint 
de la festa, de la música, de la pólvora, 
però desitge que aquestes falles que ve-
nen les puguem gaudir com cal.
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Carmen, Triana i Pablo sé que gaudiran 
les seues falles junt les seues famílies, i 
podran assaborir l’oportunitat que tots 
i totes les gaudirem amb el seu no-
menament. Sobren paraules 
d’agraïment per mantenir en la 
seua ment l’esperança de po-
der celebrar les Falles a març de 
2022.

A tots vosaltres, malvers i malve-
res, una vegada llegit aquest full 
d’un gran llibre com és el nostre, 
vos demane que aquestes falles 
les gaudim més que mai, perquè 
és una gran festa, la nostra festa, 
celebrant tots junts els bons mo-
ments, actes, èxits i totes aquelles 
activitats, sempre amb seguretat i 
bon fer, i que es veja recompensat 
aquests dos anys de dur treball. 
Un tro d’avís ens endinsa a la festa, 
a la diversió, a l’alegria, a una Alzira 
i una Malva més fallera que mai.

En nom meu i de tota la Directiva, 
vos convide a tots a la reflexió de 
tot allò que hem passat aquests 
dos anys, i entenguem que fa-
llers, falleres, lectors i lectores 
d’aquest magnífic llibret de falla 
som els que fem que la cultura i la 
tradició valenciana seguisca viva i resi-
lient a totes les adversitats.

La nostra placeta tornarà a veure els nos-
tres monuments plantats, on la càrrega de 
sàtira i crítica dona suport al treball incan-
sable d’aquesta comissió per la cultura, la 
festa i la tradició fallera.

Bones falles a tots i a totes.



Carmen María 
Sanchis Castillo
Fallera Major

Ací estem, qui ho diria,
amb els ulls clamant al cel
per a vore si canvia
el mal vent que, a contrapèl
tot just de sobte ha glaçat
el nostrat costum rialler,
foscament esquinçant
el batec del casal fester.

Anhel de falla i festa,
la dosi nostra de cada dia
coberta de mascareta
amb adob de malenconia.

Sense gràcia i per l’esquena,
quan resulta que érem feliços,
ens ha envaït esta pena
sense grisos ni matisos.

Però et tenim, Carmen María,
reconfortant llum de far
que ens redreça i ens guia
per véncer tan embravit mar
Com icona d’esperança,
com un tòtem benaurat,
allunyes la recança
d’este temps tant mal-carat.

Raül Calabuig
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Sura per l’aire una mal dissimulada 
gana d’enviar molt lluny este malparit 
bitxo invisible que ens porta de cap, de 
cul es podria dir, més encertadament, 
des d’uns dies abans de pegar-li foc a la 
traca final de les falles de dos mil vint. 
Quina manera més cruel, inoportuna 
i grollera d’aparéixer en les nostres vi-
des, desbaratant els clams de festa, de 
festa gran, que ja teníem a punteta de 
gola, llestos per a esclatar joiosament. 
No parlarem ací de la corbellada, arran 
a soca, que va suposar per a l’econo-
mia. És esta una publicació fallera i ens 
centrarem a fer una ulladeta a la nostra 
fallera major, tractant d’imaginar com 
haurà sigut esta espècie d’insuportable 
incertesa al voltant del què farem amb 
tot el que anava a vindre i s’ha quedat 
en un ai, en un no-res suspés en l’aire, 
en un univers paral·lel esperant el mo-

ment del seu retorn. Va caldre tornar a 
alçar els vestits de festa, aquells que 
tant costaren d’enllestir, després de 
temps de curada tria; tornar a encapsar 
delicadament pintes i arracades, amb 
dits reblits de desencant, mentre ulls 
plorosos escrutaven, entre les cortines, 
el cel de març, estranyament orfe, cer-
cant un per què, implorant un quan.

Vingué el temps de la impaciència, de 
portes i il·lusions tancades, de picar 
els dits sobre la fusta de l’alé reprimit. 
Deien que què anàvem a fer i que si 
paciència i tot això que es diu per no 
callar; passàvem els dies sense remei i 
per què no hi havia cap altra cosa per a 
passar. I tornà un nou estiu amb rajos 
de sol i d’esperança; ja havien dit que 
per a setembre tampoc podia ser i que 
caldria posar-li ciris a la “Maedéu de les 
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Mascaretes” perquè la desfeta no ana-
ra a més. De moment es tractava d’anar 
deixant fluir els dies de Sant Bernat i tot 
l’agost i, vinga, va, que tampoc no era 
per a queixar-se perquè no ens faltava 
platja, ni piscina ni crema que ens pro-
tegira del sol i de la mala llet. I així, entre 
tele-treballs i “guasaps” hem anat fent 
equilibris, tot invocant un karma bene-
volent; hem reprimit besos i abraçades, 
efusius afectes que s’han quedat pel 
camí com fruites per collir als arbres de 
les nostres vides.

Ja fa vora un any “el meu any, justa-
ment el meu any” remugaria Carmen 
cap endins, perquè no estaria ben vist 
que amollarà cap a fora totes les male-
diccions que li venien al cap dia sí dia 
també. I no val acollir-se a la dita aque-
lla que assegura que “no hi ha mal que 
dure cent anys”; esta vegada el destí ha 
encertat, fotudament, a l’hora de fer la 
punyeta i ha posat el ditet on més coïa. 
Han calgut mesures preventives, sí; 
hem hagut de canviar el tempo del ba-
tec faller, d’acord. I… què? El demà, per 
a Carmen, és un espill que es revela en 
obrir les portes d’un armari, fidel cristall 
que reflecteix el que és ella: tota llum, 
de cap a peus.
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Sou il·lusió, de la festa passió,
teniu força, estímul que es reforça,
beneïda tendresa, subtil delicadesa, 
esclat d’elegància, olorosa fragància,
ferma noblesa, distingida lluïdesa, 
empenta constat, real i perseverant,
gràcia i molt d’estil, distinció gentil,
sou fantasia, la més pura alegria.
Sou falla, la més pura i dolça batalla,
sou casal, l’esperit més gran i colossal,
sou cercavila que el colorit perfila,
sou Malva i el nostre goig a mansalva.

Miguel Ángel Martínez Tortosa

d’honor
cort
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1. Sara Alemany Botella
2. Rosa Alemany Botella
3. María Amparo Arocas Timor
4. Nuria Blay Sayol
5. María José Bohigues Agustí
6. Arantxa Bohigues Parra
7. Mercedes Bohigues Valls
8. Rosana Borrull Casterá
9. Inés Brines Pellicer
10. María Amparo Buendía Pau
11. Blanca Caballero Ortiz
12. Clara Caballero Ortiz
13. Susi Caballero Pellicer
14. Ariadna Cáceres Castillo
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15. Yaiza Cáceres Castillo
16. Ruth Camarena Peris
17.  Andrea Carrió Llorens
18. Carmen Castillo Peris
19. Mari Ángeles Castillo Peris
20.  María Clari Marzal
21. Paula Domínguez Pous
22. Chelo Expósito Rodríguez
23. Begoña García Albelda
24. Sandra García Albelda
25. Carla García García
26. Elisabet García García
27. Lorena Giménez Serrano
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16

17

15

21
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28. Nerea González Caballero
29. Paula González Caballero
30. Sofía González Sangil
31. Alba Guillem Martí
32. Blanca Gurrea Arocas
33. Tamara Hernando Montalvá
34. Loles Iborra Ballester
35. Gemma Llopis Tello
36. Claudia Llorca Rodríguez
37. Cristina Llorens Furió
38. María José Llorens Furió
39. María José Lluch Bono
40. Belén Marchesi Sanchis

36

35

3834

28 32

37

31

40

3329 30

39

odissea 197
Fallerio



41. Rosa María Martín Campanero
42. Mari Ángeles Martín Ugarte
43. Sofía Martínez Miralles
44. Silvia Martínez Valls
45. Marta Mena Gallach
46. María Mesto Lirio
47. Pilar Mesto Lirio
48. Martina Miquel Llopis
49. Patricia Mira Blanquer
50. Ángela Mondéjar Pérez
51. Ana Montalvá Monsalve
52. Roxana Oliver Hernández
53. María Ortiz Sánchez
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54. María Amparo Parada Buendía
55.  Ruth Pellicer González
56. Isabel Pellicer Rubio
57. Laura Pérez Artés
58. Mari Carmen Pérez Gadea
59. Mari Lluch Ramírez Puerto
60. Pilar Ramos García
61. Laura Roca Ibáñez
62. Aina Romera Castillo
63. Aroa Rosell García
64. Irene Roses Escandell
65. Marina Sampedro Spitz
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66. Carla Sanchis Castillo
67. Marta Sanchis Castillo
68. Alejandra Sanchis Fuster
69. María Sanchis Fuster
70. Mari Carmen Sanfrancisco Vila
71. Inma Soler Iborra
72. Mar Soler Iborra
73. Carolina Sotos Quirce
74. Mercedes Valls Julio
75. Silvia Valls Julio
76. Carmen Valverde Albelda
77. Noelia Varela Ferrer
78. Natalia Verdú Garés

FOTOGRAFIES FALLERES: 
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CoMiSsió 
president
Enrique Furió Orba

fallera major
Carmen Maria Sanchis Castillo

vicepresidenta d’activitats diverses
Roxana Oliver Hernández

vicepresidents de casal
Maria Ángeles Castillo Peris
Fernando Calderón Cerdeño

vicepresidenta de cultura
Maria Isabel Pellicer Rubio

vicepresidenta econòmica
Marta Blasco Espí

vicepresidenta de festejos
Ángela Mondéjar Pérez

vicepresident de monument
David Llorca Ríos

vicepresidenta de protocol
Mercedes Valls Julio

assesor a la presidència
Carlos Sanchis Doménech

secretària
Rosa Maria Martín Campanero

vicesecretària
Teresa Mariner Vidal

comptadora i delegada de loteries
Eva Maria Fuster Albentosa

tresorera
Maria Isabel Pellicer Rubio

jurat de monuments
José Manuel Rubio Albentosa
José Luis Bono Blay

delegades de festejos
Paula Hernández Castillo
Paula González Caballero

delegats de cultura i de llibret
José Manuel Rubio Albentosa
Miguel Ángel Martínez Tortosa

delegades de cens i recompenses
Ana Maria Montalvà Monsalve
Tamara Hernando Montalvà

delegada de xaranga
Aina Romera Castillo

delegats de junta local fallera
Maria Amparo Arocas Timor
Francisco Javier Sanchis Doménech

delegat jurídic, de pirotècnia i crema
Francisco Javier Sanchis Doménech

delegat de premsa i xarxes socials
Miguel Ángel Martínez Tortosa

delegada de publicitat
Maria Isabel Pellicer Rubio

delegada de pasdoble
Gemma Llopis Tello

delegada de falleres
Maria Amparo Buendía Pau
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delegades de protocol i presentacions
Maria Amparo Parada Buendía
Nuria Blay Sayol
Teresa Mariner Vidal 
Sílvia Valls Julio
Maria Carmen Sanfrancisco Vila
Maria José Bohigues Agustí

delegades de replega
Maria José Bohigues Agustí
Maria Asunción Caballero Pellicer

delegats d’activitats diverses
Francisco Javier Lázaro Ortiz
Sergio Parada Buendía
José Parada Martínez
José Luis Bono Blay
Jerónimo Vélez Algaba
Francisco Santamaría Lorja

delegats d’accessibilitat
Carlos González Martínez
José Pastor Martínez

bunyoleres
Antonia Bohigues Peris
Maria Ángeles Pla García

Alicia Albelda Pérez
Mercedes Albelda Talens
Miquel Albelda Zanón
Rosa Alemany Botella
Sara Alemany Botella
Noemí Alfonso Sanfrancisco
Francisco Alfonso Vivas
Amanda Almendro Blanco
Lorena Andrés Serrano
Aitor Antón Fernández de Gorostiza
Nerea Baldoví Crespo
Ana Ballester Martínez
Belén Ballester Martínez
Carlos Berenguer Doblas
Genaro Bixquert Santos
Antonio Blasco Calafat
Arantxa Bohigues Parra
Jaime Bohigues Valls
Mercedes Bohigues Valls
Ricardo Boluda Sarrión
Ximo Borràs Sanchis
Rosana Borrull Casterà
Inés Brines Pellicer 
Blanca Caballero Ortíz
Clara Caballero Ortíz
Salvador Caballero Pellicer
Rubén Cabrerizo Dalmau
Ylenia Cabrerizo Dalmau
Ariadna Cáceres Castillo
Yaiza Cáceres Castillo
Raul Calabuig Suñer
Pau Calafat Casterà
Ricardo Calvo Llorens
Ricardo Calvo Palomares
Ruth Camarena Peris
Justo Carrió Badenes
Andrea Carrió Llorens
Núria Casasús Torremocha
Arnau Castillo González
Raúl Castillo González
Pau Castillo González
Antonia Castillo Peris
Carmen Castillo Peris
Raúl Castillo Peris 
Carla Clari Giménez
María Clari Marzal
Borja Cortabarra Dalmau
Fernando Cortabarra Fernández

vocals
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Francisco Cuenca Pons
Gemma Dalmau Pérez
Montserrat Dalmau Pérez
Silvia Dalmau Pérez
Noelia De la Concepción Bodi
Paula Domínguez Pous
Francisco Domínguez Utrero
Chelo Expósito Rodríguez
Ariana Fiarni Requena
David Fisac Monje
Juan Fito Santamaría
Begoña García Albelda
Sandra García Albelda
Sisenando García Fernández
Carla García García 
Elisabeth García García
Luís García Mollar
Victor Javier García Muñoz
María Ángeles García Pérez
J. Vicente García Sanchis
Héctor Garrido Vitón
Pablo Garrigós Jordán
Carlos Giménez Bohigues
Daniel Giménez Bohigues
José Carlos Giménez Gromaz
Lorena Giménez Serrano
Joan Gómez Roda
Nerea González Caballero
Sofía González Sangil
María Gregori Ortega
Alba Guillen Martín
Pedro Guillén Piera
Blanca Gurrea Arocas
Iván Hernandez Sala
Luís Manuel Hernando Carrasco
Pedro Huerta Martínez
Antonio Huertas Soler
Borja Huertas Soler
Loles Iborra Ballester
Alejandro Iñigo Vila
Salvador Juan Mira
Mercedes Julio Boquera
Ana María Justo Molina
Jorge Justo Molina
Ladislao Lancero Soler
Rafael Landete Montalvá
Mª del Lluch Laudes Alfonso
Daniel Lencina Calatayud
Gemma Llopis Tello
Claudia Llorca Rodríguez
Cristina Llorens Furió
María José Llorens Furió

Isaac López Granero
Alberto López Llopis
Pedro López Llopis
José Antonio López Valverde
Adrià Lorenzo Rosell
Mª José Lluch Bono
Ignacio Marchesi Alcober
Belén Marchesi Sanchis
Daniel Marco Egusquiza
María Ángeles Martín Ugarte
Gloria Martínez Llombart
Sofía Martínez Miralles
Juan Salvador Martínez Palomino
Encarna Martínez Peris
Miguel Ángel Martínez Valls
Silvia Martínez Valls
Marta Mena Gallach
María Mesto Lirio
Pilar Mesto Lirio
Eduardo Miquel Girbés
Martina Miquel Llopis
Patricia Mira Blanquer
Marc Molina Camarena
Pilar Molina Pérez
Adrián Molina Sansaloni
Mónica Montalvà Pastor
Marta Moya Calero
Javier Monzó Giménez
Ainhoa Natividad Serrano
Rubén Ortega Llorens
María Ortiz Sánchez
Isabel Pasqual Pastor
Gala Pastor Soriano
Ruth Pellicer González
David Perales Ferrer
Laura Pérez Artés
Mª Carmen Pérez Gadea
Lucia Pérez Llopis 
Carmen Peris Ferrús
Soraya Pous Albelda
Mª Lluch Ramírez Puerto
Sofía Ramón Alcolea
Pilar Ramos García
Alba Resa Añó
María Resa Añó
Tamara Ribero Balaguer
Antonio Ripoll Asensio
José Vicente Ripoll Molero
Laura Roca Ibañez
Sara Roig Cerveró
Andreu Romera Castillo
Aroa Rosell García
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Irene Roses Escandell
Mª Isabel Rubio Albentosa
Marina Sampedro Spitz
Clara Sánchez Onrubia
Beatriz Sanchis Aguilar
Carla Sanchís Castillo
Marta Sanchís Castillo
Alejandra Sanchis Fuster
María Sanchis Fuster
Mª Teresa Santamaría Gregori
Celeste Sarió Boluda
Noelia Sayol Sánchez
Inma Soler Iborra
Mar Soler Iborra
Pablo Soler Iborra
Bernardo Soler Monerri
José Manuel Soler Torro
Carolina Sotos Quirze
Anastasyia Sovgan
Rebeka Tamas
Ángel Tello Casterá
Pau Tello Mena
Pilar Vallés Chornet
Javier Valls Julio
Jorge Valverde Albelda
Carmen Valverde Albelda
Jorge Valverde Soler
Noelia Varela Ferrer
Julio Vayá Villanueva
Natalia Verdú Garés
Àlex Vidal Bosch
Isabel Zanón Hernández
Patricia Zanón Hernández

G
u

ar
do

n
at

s FLAMA D’ARGENT 

Roxana Oliver Hernández 
Enrique Furió Orba 
Lorena Gimenez Serrano 
Mª Teresa Santamaría Gregori 
Pablo Soler Iborra 
Pilar Mesto Lirio 
Fernando Calderon Cerdeño 
María Sanchís Fuster 
Paula González Caballero 
Silvia Martínez Valls 
Aitor Antón Fernandez De Gorostiza
Ángel Tello Casterá 
Ángela Mondéjar Pérez 
Daniel Lencina Calatayud 
Gema Dalmau Pérez 

FLAMA D’ARGENT I MURTA 

Carlos Berenguer Doblas 
Carmen Sanchís Castillo 
Enrique Ruiz Valenciano 
José Vicente Ripoll Molero 
Julio Vallá Villanueva 
Mª Lluch Laudes Alfonso 

2021
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FLAMA DE COURE 

Andrea Carrió Llorens 
Aroa Rosell García 
Juan Fito Santamaria 
Martina Miquel Llopis 
Mireia March Aguilar 
Nerea González Caballero 
Pablo Ruiz Gandía 

FLAMA D’OR 

Tamara Hernando Montalvá
Gema Llopis Tello 
Genaro Bixquert Santos 
Gloria Martínez Llombart 
Mercedes Bohigues Valls 
Ricardo Boluda Sarrión 
Sandra García Albelda 
Sofía González Sangil 

FLAMA D’OR I MURTA 

Carmen Peris Ferrús 
Mª Amparo Parada Buendía

Guardonats
FLAMA 
D’OR I MURTA 
AMB BRILLANTS

Francisco Javier Valls Julio
Silvia Valls Julio

FLAMA D’OR

Antonio Huertas Soler
Mª Carmen Pérez Gadea

FLAMA 
D’ARGENT I MURTA

Marina Sampedro Spitz
Ivan Hernández Sala
Isaac López Granero
Antonio Ripoll Asensio
Jaime Bohigues Valls

FLAMA D’ARGENT

Alba Guillem Martí
Mar Soler Iborra
Francisco Santamaria Lorja
Arantxa Bohigues Parra

FLAMA DE COURE

Miquel Albelda Zanón
Inés Brines Pellicer
Ricard Calvo Llorens
Belén Marchesi Sanchis
Carmen Valverde Albelda
Pau Tello Mena
Ylenia Cabrerizo Dalmau
Marco Molina Camarena

2022
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Javier Valls Julio
Flama d’Or i Murta amb brillants

La falla va a poc a poc complint anys i 
la gent fent-nos majors. Amb trenta-nou 
de vida, la Malva, va començant a reco-
llir els fruits i les distincions dels seus 
fallers que amb el pas del temps a hi es-
tan, amb més o menys responsabilitats, 
contribuint a escriure en lletres d’or la 
història de la comissió.

Enguany, un d’eixos fallers recompen-
sats, en aquest cas amb la Flama d’Or i 
Murta amb Brillants és Javier Valls Julio, 
més conegut per Javier el forner. Ell va 
ser membre fundador de la Malva. Ales-
hores formava part de la joventut de sa 
falla junt amb la seua quadrilla d’amics.

Va participar molt activament aquells 
anys en els quals la Malva participava 
en el Concurs de Teatre. 

Així mateix, va fer de presentador en al-
gunes de les presentacions que la falla va 
fer allà per la meitat dels anys noranta.

Igual que son pare, la fae-
na de forner, no li permetia 
ostentar càrrecs de responsa-
bilitat, tampoc li han fet falta, 
la seua personalitat ha fet i el 
fa com a un faller d’aquells que 
anomenaríem de festa i imprescin-
dible dins de la comissió.

La seua presència al casal, en les des-
filades, en un sopar sempre es fa notar 
pel seu caràcter obert i graciós. Les dis-
fresses i perruques han estat una cons-
tant en la seua trajectòria fallera. Javier 
Valls és un faller de cens, necessari, tan 
sols perquè du la Malva per les seues 
venes.

Per tant, ara, esta nova recompensa fa-
llera, Javier la té més que guanyada, i 
la seua comissió vol reconéixer la seua 
trajectòria mitjançant este escrit.

Falla Plaça Malva
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Flama d’Or i Murta amb brillants
Silvia Valls Julio

La Falla passa les fulles de la història 
del seu particular calendari i amb ella 
els seus membres també ho fan. En-
guany és el torn de Silvia Valls Julio 

a qui li pertoca la Flama d’Or i 
Murta amb Brillants, que atorga 
la Junta Local Fallera d’Alzira.

Silvia va començar a ser fa-
llera, en companyia dels seus 

pares i germans, en l’exercici 83-
84, per tant estem parlant d’una 

família i en este cas concret una fa-
llera fundadora de la comissió. Eixe 

mateix any va conéixer a Miguel Ángel, 
que amb el pas del temps es convertiria 
en el seu marit. Els dos han format un 
tàndem inseparable i a sa casa quan es 
diu Malva és tocar ferro.

L’exercici següent, 1984-85, va ser no-
menada Fallera Major de la comissió, 
sent el seu president, Salvador Salvador 
Goig (El blanco). Va participar de mane-
ra destacada en les obres de teatre de 
la comissió, així com en les presenta-
cions, fent de presentadora i actriu. Ha 
ostentat diversos càrrecs, secretaria, vi-
cesecretaria, etc.

Com anècdota destacada cal dir que es 
va ficar de part del seu primer fill, Mi-

guel Àngel, veient una obra de teatre 
dins de la I Setmana Cultural de la Mal-
va en el Gran Teatre de la nostra ciutat.

Ha estat sempre al costat del seu marit, 
els cinc anys que este va ser president 
de la comissió. En l’exercici 2006-2007 
el seu fill Miguel Ángel va ser el presi-
dent de la comissió infantil.

En companyia del seu home són habi-
tuals a les reunions del divendres, són 
d’aquells que pensen i diuen —hui és 
divendres, hui hi ha falla—. Continua 
agradant-li vestir-se de fallera els ma-
tins als passacarrers i desfilar amb els 
seus amics de la comissió. L’acte que 
mai no falla és l’ofrena.

Silvia és una fallera que du la falla en la 
sang i com no, la seua Malva al cor. Per 
a ella dir Malva és dir llibret, setmana 
cultural perquè ho té dia a dia a casa, 
però sobretot dir Malva és dir sentiment 
de festa i de vida. 

Per tant, ara, esta nova recompensa fa-
llera, Silvia la té més que guanyada, i 
la seua comissió vol reconéixer la seua 
trajectòria mitjançant este escrit.

Falla Plaça Malva
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Enguany tinc el privilegi de dirigir-me a tots vosaltres, 
per segon any consecutiu degut a la pandèmia, amb 
orgull i satisfacció com a President Infantil, i ho faig 
de bell nou des d’esta finestra oberta que és el nostre 
Tro d’Avís. 

L’any passat vos contava que, entre les meues afici-
ons estan les Falles i la Setmana Santa, les dos van ser 
ajornades però, això no vol dir que les meues ganes de 
tocar el tambor i gaudir de la Malva estiguen intactes.

Quan es puga, faré tot el que siga menester per estar 
a l’altura de les circumstàncies, ja que sé que estic re-
presentant als xiquets d’una gran comissió, que s’ha 

llaurat el seu nom a base de treball i constància ha-
vent aconseguit molts premis al llarg de la seua 

història.

Dir-vos què a pesar de no haver plantat les 
falles, jo ja vaig tindre la sort de guanyar els 
primers premis de llibret a Alzira i València, 
la qual cosa és un fet que tot faller d’esta 
comissió estima i jo, encara més. 

Així mateix, contar-vos què és una qüestió 
molt rara, ja que vaig gaudir de presentació, festes 

al casal, cavalcada, paelles, etc. però ens faltà el mi-
llor, traure la nostra falleta al carrer.

Pablo Acosta Sanchis
President 
Infantil
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Tinc la gran sort de ser President Infantil 
com ho va ser mon pare, orgull de famí-
lia per als dos.

Vull donar-li les gràcies a ma mare 
i al nostre president Enrique per-
què gràcies a ells, el meu somni 
des de molt menut, a la fi, està 
fent-se realitat. 

Però no m’acomiadaré de vos-
altres sense abans dir-li a la 
meua Fallera Major Infantil, Tri-
ana, que allò que passarem ja 
no ens ho lleva ningú i tot el que 
queda està per vindre i de segur 
que serà bo. 

I a la Fallera Major, Carmen, dir-te 
que tu també formes part del meu 
somni, ple

d’alegria, música, pólvora i festa. 
Festa, a la qual vos convide per a 
gaudir junt amb nosaltres, a la nos-
tra plaça de la Malva. Ha estat un 
punt i a part però la fulla del llibre del 
nostre any encara no ha acabat.

Per acabar esta salutació, el meu 
gran desig és que este malson pas-
se, que tots tornem al casal, als 
carrers, a les desfilades, que els 
coets esclaten en les despertades 
i la música òmpliga de goig cada 
lloc del nostre poble i al fi, que els 
ninots s’apoderen de la nostra pla-
ceta, amics, ja vos dic que serà el 
senyal. 

Moltes gràcies a tots.



Triana 
Miquel 
Llopis

El somriure de passió
s’ha tornat màscara,
no puc endevinar llavis,
sols veig ulls il·lusionats.
La innocència sublim
i la teua dolçor celestial,
s’ha tornat crua realitat,
la vida t’ha servit d’escola.

El dia a dia es va parar,
el món se’n va baixar,
estava fart de ximpleries,
i ens ha ficat en el lloc,
el goig d’adolescència
va ser per un temps,
sense comboi al carrer.

Però ells no t’han fallat,
la família sempre al costat,
donant-li l’alé faller,
a la seua ama del carrer,
i esperant amb ansietat,
que vinguen dies de felicitat,
per a tornar a desfilar al mig,
i sentir de bell nou el desig.

La joia ja llueix al pit,
la pinta ja et ressalta
eixa trena capgirada,
venen ja temps de bunyols,
i el soroll d’un coet està ansiós, 
el fum de la traca aguaita impacient,
la carcassa d’un castell vol el cel,
i el color de la falla ja endevina la plaça.

Tornes a ser de bell nou
protagonista del llibret,
esperant la traca fugissera,
que vessarà eixes llàgrimes
en la nit màgica de la cremà,
i la flama que al cel retallarà,
l’algaravia de tota la xicalla,
sent tu l’orgull i regina de la Malva.

Miguel A. Martínez Tortosa
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Corren temps d’incertesa, de canvis 
importants, d’assumir realitats dures, 
d’entendre alguna cosa que la ment en-
cara no assumeix. Temps d’un present 
que no sap com li donarà pas al futur 
i d’un passat que ens ha arrancat re-
cords, vivències. 

La pandèmia ens ha deixat un reguer de 
baixes, sí, persones que estaven al nos-
tre costat i que ara formen part tan sols 
d’un número que els mitjans de comu-
nicació diuen dia a dia. Ens hem acostu-
mat a aquest maleït fet, però cada famí-
lia, aquella que s’ha pogut acomiadar 
com la que no ho ha fet tenen una his-
tòria darrere i una ferida difícil de curar.

Des d’aquell dimarts de març res ha si-
gut igual en les nostres vides. La pan-
dèmia també ha colpejat de ple en les 
nostres empreses, comerços i com no, 
les persones. Ha fet que allò que més 
ens toca de prop, l’ambient faller, s’ha-
ja refredat; els divendres a la nit ja no 
han sigut igual sense reunions, els diu-
menges de gener i febrer han estat buits 
sense les xarangues que cada comissió 
necessita perquè les seues falleres ma-
jors passegen pels carrers en el ritu re-
petitiu de la presentació.

Corren temps d’angoixa per a fallers, 
indumentaristes, pirotècnics, músics, 
orfebres, artistes fallers i tot aquell que 
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viu de la festa de les falles, però nosal-
tres, cada Nit de Sant Josep, tenim una 
Au Fènix particular que ens fa ressorgir 
de les cendres, així és que ressorgirem 
i tornarem a ser el que hem sigut. Tan 
sols vull desitjar a tots molts ànims.

I ja per acabar, mai vaig imaginar aquest 
malson, ni tan sols, que seria Fallera 
Major Infantil dos anys, contant que no 
és per voluntat pròpia.

Aquell 10 de març. El cor se’n va tren-
car, no podia imaginar que, de sobte, et 
llevaren de davant teu un somni. Passar 
una setmana fallera des del balcó va ser 
dur, les meues llàgrimes banyaven les 
meues galtes, però també, la meua àni-
ma.

Com a Fallera Major Infantil de la Mal-
va vos dic que hem de ser forts, esperar 
amb paciència el moment just, tornarem 
al casal, i a la nostra placeta, la tempes-
ta humanitària haurà passat, i les Falles 
i Alzira sorgiran amb més força. Ànim 
amics, ànims fallers de la meua Placeta 
Malva. 
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de la falla
xicalla

Ho ompliu tot…
goig exuberant,
llum radiant,
bullícia del carrer,
cridòria constant, 
embolic amb gust,
baralla festiva,
soroll necessari.

Alegria del casal,
entusiasme infantil,
diversió diària,
felicitat present,
somriure joiós,
esplai d’infantesa,
rialla sorollosa,
hilaritat incessant.

Un xiquet plora,
una xiqueta juga,
dos criden fort,
una pilota bota.
Un palet al cel,
uns ulls mirant,
una falla admirada,
una llàgrima vessada.

Miguel Á. Martínez Tortosa



1. Francisco Andújar Vélez
2. Marc Andújar Vélez
3. Jesús Brines Pellicer
4. Cristina Calvo Llorens
5. Nuria Carrió Llorens
6. Pau Castillo González
7. Álvaro Domínguez Pous
8. Sandra Fábregues Roses
9. Daira Fisac Cáceres 
10. Julia García Sanchis
11. Pau Huerta Martínez
12. Carles Huertas Sanchis
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13. Francisco Javier Lázaro Parada
14. Sergio Lázaro Parada
15. Bernat Llopis Rubio
16. Hugo López Mira
17. Valeria López Mira
18. Hugo López Pérez
19. María López Pérez
20. Andrés Marchesi Sanchis
21. Marcos Marchesi Sanchis
22. Sara Marchesi Sanchis
23. Ana Palau Vélez
24. Laura Palau Vélez
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32

FOTOGRAFIES 

XIQUETS I XIQUETES: 

25. Clara Parada Sayol
26. Claudia Pastor Vélez
27. Iago Pastor Vélez
28. Francisco José Rosell García
29. Pablo Ruiz Gandía
30. Diego Ruiz Gandía
31. Ana Sancho Vallés
32. Pau Santamaría Jorques
33. Marina Soler Pérez
34. Joan Valls Roses
35. Neus Valls Roses
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34

27

26

30
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CoMiSsió infantil
president 
Pablo Acosta Sanchis

fallera major 
Triana del Carme Miquel Llopis

delegat de junta local fallera 
Francisco Javier Lázaro Parada

Martina Albelda Zanón
Francisco Andújar Vélez
Marc Andújar Vélez
Jesús Brines Pellicer
Cristina Calvo Llorens
Nuria Carrió Llorens
Elena Clari Pardo
Aitana Cortabarra Dalmau
Álvaro Domínguez Pous
Martina Doñate Díaz
Sandra Fábregues Roses
Daira Fisac Cáceres
Kilian Flores Tamas
Julia García Sanchis
Pau Huerta Martínez
Carles Huertas Sanchis
Gerard Huertas Sarió
Sergio Lázaro Parada
Bernat Llopis Rubio
Hugo López Mira
Valeria López Mira
Hugo López Pérez
María López Pérez

Andrés Marchesi Sanchis
Marcos Marchesi Sanchis
Sara Marchesi Sanchis
Claudia Marco Almendros
Héctor Martínez De la Concepción
Leyre Martínez De la Concepción
Joel Mico Mira
Ana Palau Vélez
Laura Palau Vélez
Clara Parada Sayol
Claudia Pastor Vélez
Iago Pastor Vélez
Fco José Rosell García
Pablo Ruíz Gandia
Alejandra Sánchez Dalmau
Ana Sancho Vallés
Pau Santamaría Jorques
Marina Soler Pérez
Joan Valls Roses
Neus Valls Roses

vocals
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2021 COET D’OR 

Jesús Brines Pellicer
María López Pérez
Héctor Martínez de la Concepción
Ana Sancho Vallés
Marina Soler Pérez 
Laura Palau Vélez 

COET DE COURE

Elena Clari Pardo
Bernat Llopis Rubio
Ana Palau Vélez
Clara Parada Sayol

COET D’OR

Valeria López Mira
Adrián Valverde Pascual

Martina Albelda Zanón
Leyre Martínez de la Concepción

Aitana Cortabarra Dalmau
Álvaro Domínguez Pous

COET DE COURE

Claudia Marco Almendro
Carles Huertas Sanchis

Kilian Flores Tamas
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Toni Cortabarra 
i Mercedes Monreal,

dos malvers més en el cel

Un any d’incerteses, un exercici faller 
que es va apagar com la flama que es 
consumeix quan falta l’aire, i un espai 
de temps que ens ha llevat de colp a 
dos persones que, en el seu dia van ser 
membres actius de la comissió.

La Covid-19 ha fet que molts dels nos-
tres ser volgut se n’hagen anat sense 
una despedida digna, de puntelletes, 
com qui no vol la cosa, però en nom de 
tota la Falla Plaça Malva, volem que tin-
guen un record en el nostre Tro d’Avís.

Mercedes Monreal, ella va treballar tota 
la seua vida en la sanitat i va tirar avant 
a la seua família, guanyant-se el respec-
te i l’afecte de quants la van conéixer. 
Elegant i dolça en el parlar, mai li vaig 

conéixer una cosa que no fora un som-
riure en la boca. 

Es va apuntar a la falla de ben major en 
companyia del seu home Pepe Arocas, 
al qui, per desgràcia per a mi, li vaig 
haver d’escriure unes paraules de des-
pedida després que faltara l’any passat.

En la Malva, van fer rogle en la taula que 
tots diem dels majors, un grup de per-
sones que aportaven el seu saber estar 
i com no, un gran equilibri a la falla. 

Els dos foren fallers de brusa, mocador 
i casal.

Això sí, era una amant del llibret de la 
falla, sempre pendent de tindre’l, lle-

tro d'avís220



gir-lo, d’enviar-ne un a Barcelona per al 
seu cosí, i molts anys, en companyia de 
l’home, acudien en l’autocar a la Gene-
ralitat, amb la brusa i el mocador malva, 
a recollir el premi.

Mercedes i Pepe van ser molts anys ve-
ïns dels meus sogres i per tant, m’unia 
una certa amistat i complicitat.

Mercedes, te n’has anat tal com vas viu-
re, sense fer soroll, el maleït Covid i les 
circumstàncies sanitàries i polítiques 
no et van ajudar en cap moment, però 
vull que sàpies que ací en la Malva et 
recordem, ja no estàs, però encara et te-
nim present. 

Mercedes Monreal, els teus valors i en-
senyaments viuen en els teus i et fan 
immortal. 

Toni Cortabarra. Un altre faller de bru-
sa se’ns ha anat. Toni, en companyia 
de la seua ben estimada Agustina, va 
conviure el comboi de la Malva en dos 
èpoques distintes de la falla. 

Recorde al faller de davantal, darrere de 
la barra, i sempre dies: —Qui està darre-
re de la barra?, Cortabarra.

Especialista on els n’hi haguera en ta-
llar i desossar minuciosament un pernil, 
crec que de la manera que ho feia, estic 

convençut, hauria d’haver fet algun curs 
de cirurgià perniler. Ell gaudia com un 
xiquet fent aquella repetida operació, 
i emplatant tan exquisit menjar dels 
Déus.

Una altra de les imatges típiques de 
Toni era quan formava part de la inten-
dència de la falla dins d’una furgoneta 
en la cavalcada, repartint menjar o beu-
re, semblava trobar-se en estos temes 
en el seu hàbitat natural.

També el recorde, en algunes desfilades 
en l’ofrena, amb el seu vestit negre de 
faller i faixí blau, panxa fora i cap ben alt.

Toni va ser un faller de casal, que el vivia 
intensament com si fora sa casa, va ser 
casaler més d’una vegada i el torcamans 
penjant de la cinta del davantal és una 
figura que ens ha quedat per a sempre.

El maleït Covid tampoc t’ho va ficar fà-
cil, però ara és el moment just, que esta 
comissió, et dedique de tot cor una des-
pedida senzilla, sincera i com diria jo, 
llibretera.

Toni Cortabarra, una vegada dalt, de 
ben segur estaràs de farra amb tots ei-
xos malvers que et precediren, mentres-
tant ací, ens quedem amb el teu record.

Miguel Á. Martínez Tortosa
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confinats 
però fallers.
diari d’unes 
falles diferents
Ricardo Calvo / Faller consort confinat 
(vamos, que la fallera és la meua dona, però jo també estic confinat)

CONVERSES D’UN FALLER CONSORT 
(ANY VI, ANY I DE CONFINAMENT)

Tot semblava com tots els anys, les Fa-
lles s’engegaven a poc a poc, comen-
çàrem els soparets dels divendres al 
casal, també les paelletes dels diumen-
ges, alguna festeta dissabte després de 
la crida o la cavalcada. Tot bastant nor-
mal, la gent queixant-se de la barra, si 
hui es paga, si hui no es paga, vamos, 
normal, normal del tot. Fins i tot, amb 
un nou cocktail, el malvabeach que 
començava a triomfar (una explosiva 
combinació de vi tint del qual serveixen 
a les taules, Fanta taronja de la que hi 
ha oberta al congelador, gel del perol i 
l’ingredient secret del casalero, que no 
el sap ningú, i de vegades eixes coses 
millor no saber-les). Tant començava a 
triomfar que, al principi, els malvabeach 
no es pagaven perquè es consideraven 
un refresc (vi amb Fanta de taronja i 

gel), fins que a la gent li va agradar i ja 
eren massa malvabeach gratis… Vegeu 
com era tot prou normal!!! (ha, ha, ha, 
ha…). Açò va generar molts comentaris: 
“la barra és com la borsa, el preu de les 
consumicions puja i baixa segons la de-
manda, haurem de ficar una pantalla, 
per a seguir com van els preus i així sa-
ber què demanar en cada moment”; o 
com digué un altre (JC 1r de la Malva), a 
la barra s’aplica la teoria del moneder, 
“si no ho demana ningú és gratis, si la 
gent ho demana es paga…, el meu dub-
te és si tots demanem vinagre amb gel, 
es pagaria també?”

Mireu si era tot normal que fins i tot To-
niquín… imagineu-vos la situació, ella 
sentada a l’entrada de les tanques el 
dia de les paelles com si fóra la policia 
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de l’aduana, controlant qui entrava i qui 
no (devia ser la que donava els visats). 
Si a ella li hagueren deixat el tema del 
Brexit, no haguera passat el que ha pas-
sat, assegurat! Tot normal, converses 
de barra on també hi hagué temps de 
comentaris d’aquells graciosos, parlant 
d’expresidents i de quan Fernando Cor-
tabarra penjaria la seua foto a la paret 
dels presidents, algú digué: “… ell se-
gur que es farà la foto amb guants…” o 
l’ex-primera dama, Gemma cridant: “… 
Òstia, pilotes, m’encanten…” mentre 
es menejava una crua a la barra abans 
de la paella. O no menys interessant la 
de Fernando parlant amb el meu fill, “… 
si jo fora capurrullo, seria del silenci…” 
—va dir—, al que JC 1r va afegir: “… tu 
com has d’estar callat, tu series del sant 
sopar, perquè portaries el vi, sí o què? 
(això sí, vi de Requena, clar!)”.

I com si fóra premonitori, el cap de set-
mana de la cavalcada, el coronavirus ja 
estava present, sent el tema de conver-
sa per tot arreu i clar, no es xocava la 
mà, sinó el colze. I ja a la setmana prè-
via a les falles esclatà la traca que ningú 
volia, se suspengueren les Falles… però 
de colp i volta, sense més, no s’acaba-
ren ni els sopars de la setmana gastro-
nòmica prèvia a falles, TOTS A CASA! Tots 
confinats a casa —bo quasi tots, menys 
aquells ninots que ficaven en perill la 
resta no fent cas de les recomanacions 
de quedar-se a casa—. Una setmana 
fallera que es quedà com una traca re-
mullada i no pogué encendre’s. On les 
parets de casa —en el millor dels casos 
si tenies gos podies anar a donar una 
volteta—, eren els límits d’uns dies tris-
tos i apagats, on a més va estar plovent 
quasi tota la setmana, i on el whatsapp 
es va convertir en el mitjà de contacte 
més pròxim. Proximitat que a nosaltres, 
els valencians, tant ens agrada, besar-

nos, saludar-nos, abraçar-nos… ara, el 
whatsapp de malva 2 no podia fallar… i 
de fet, no va fallar.

És per això que este any vull realçar eixe 
contacte que ens va fer notar que està-
vem vius i que malgrat tot el que estava 
passant, la gent estava a prop fora del 
nostre món casolà. Vos conte algun dels 
millors memes sobre el coronavirus que 
compartírem en eixos dies, i que subs-
tituïren tots eixos moments divertits, 
surrealistes en alguns casos, que es ge-
neraven en situacions normals i van ser 
inspiracions per al nostre text al llibret 
de la falla. 

Si recordeu, el primer dia de la pandè-
mia va ser el dia del paper higiènic i 
dels gossos, quina mania tant en com-
prar paper higiènic com en fer memes 
dels gossos pobrets, quina culpa tindri-
en… que si uns comprant paper, que si 
altres amb paper per donar i vendre… i 
gossos que no volien eixir, que pixaven 
al WC de casa…
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El paper del WC i els gossos deixaren 
pas a altres situacions gracioses, si 
recordeu el 2n dia de la pandèmia, un 
aparegué a un balcó, vestit de bústia i 
amb un megàfon cridant… ME ABURRO-
OO! ja, ja, ja… molta rissa, sí, sí, però 
quina gran veritat, me aburro y mucho… 
començava a fer-se llarg…

El 3r dia de la pandèmia, un xiquet al 
corredor de sa casa va cap a la porta, 
fart d’estar tancat a casa i son pare li 
diu: “—Vine a conéixer als teus cosinets, 
que venen a propòsit de Madrid”. I el 
xiquet aterrat girà mitja volta i se’n va 
corrent, aterrat cridant… (cal recordar 
tots els madrilenys que el primer cap de 
setmana del confinament vingueren a 
passar el cap de setmana a les nostres 
costes, com si estigueren de vacances, 
amb la situació que tenien allí amb el 
coronavirus…) i a passar el cap de set-
mana a la platja…

El 4t dia de la pandèmia (dia de la plan-
tà), la convivència amb els fills (i amb la 
dona) començava a fer-se complicada… 

per moments molt complicada, diria 
jo… al respecte em ve a la memòria el 
meme d’un robot de neteja rumba amb 
una olla damunt anant cap a la porta de 
casa?, i l’amo de casa dient “… se me 
ha ido la olla…” Xé, que bó!!!… quantes 
olles se n’anaren en aquells dies!!!

El 5é dia de pandèmia i primer dia de 
falles, plovent… i com que no podíem 
fer passacarrers, ens dedicàrem a en-
viar-nos whatsapps… eren dies de molt 
d’intercanvi d’informacions sobre la si-
tuació que estàvem passant, sobre el 
que eixia als mitjans de comunicació i 
del que ens deia el govern, algunes ve-
ritats i moltes altres que no ho eren tant 
(bulos). En este sentit recorde aquell 
que va enviar i deia “sóc José i sóc met-
ge de La Fe i vull dir que tot es mentida: 
ni sóc metge, ni treballe a La Fe, ni em 
dic José…”

Al 6é dia i vespra de Sant Josep, i com 
que no hi havia dinars al casal, però 
s’havia de dinar igual, també compar-
tírem allò que hi havia per a dinar… al-
guns tenien paella (paella, però contada 
i fotografiada pas a pas), altres tenien 
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fideuà (amb foto, com no), gaspatxo al 
balcó o natilles casolanes (a que no sa-
beu qui va fer les natilles?, es veu que 
no en va tindre prou l’any anterior…). 
Tant es va compartir què hi havia per a 
dinar, sopar, desdejunar o berenar que 
més d’un va proposar fer un canal de TV 
“La malva cuina a casa”, “Malva2 et cui-
na”, on semblava que les panxetes i el 
sobrepés anaven a tindre molt d’èxit… 
mireu-ho, que tenim proves gràfiques…

I clar, què complementa un bon menjar? 
Alguna cosa per a banyar la gola, un vi, 
una cerveseta… per tant, també cabia 
un canal propi d’enologia a casa. Uns 
perquè saben de vi i fan recomanaci-
ons, altres perquè està de moda i volen 
fer que saben, i altres perquè el que vo-
lien era obrir-les i beure-se-les, també 
es compartiren infinitat de fotos de bo-
telles de vi…

Amb tot, arribà un dia de Sant Josep —
encara que no ho semblava— on el més 
típic és felicitar als Josés, als Joses, als 
Pepes, als pares, als Joses i pares, als 
Joses que no eren pares, als pares que 
no eren Joses, als que creien que eren 
pares, als que creien que eren Joses i 
pares… vamos que el dia de Sant Josep 
si no felicites algú, és perquè no vols… 

I també tinguérem cremà, clar que sí, 
com toca, sempre hi ha qui pensa amb 
tot i amb tots, mireu-ho si nó…

I, recordeu el “Resistiré”? Quina tela, 
cada nit a les 8 de la vesprada al bal-
có, cada moment a la tele, a cada ver-
sió que es feia, que si entrevista al Dúo 
Dinámico, que si vídeo que feien uns, 
que si versió que feien altres…, doncs 
com no podíem ser menys, un bon gra-
pat de malva 2 i les seues respectives 
malvades —encara que com podeu ima-
ginar-se la idea va ser d’elles, vegeu 
perquè són malvades!— també férem 
un vídeo amb la nostra versió del “Re-
sistiré” per a immortalitzar un moment 
com este, que si bé ara no som consci-
ents, amb el pas del temps segur que 
el recordem com una fita de la nostra 
història.
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I com que, dins del mal, 
sempre hi ha alguna cosa, 
per a tancar, una cosa bona 
de la quarantena… a lo tonto 
a lo tonto el VCF ja portava 3 
setmanes sense perdre cap 
partit, que amb la tempora-
da que estava fent… era un 
èxit (això sí, perquè entre 
unes coses i altres no havia 
jugat cap partit… AMUNT VA-
LÈNCIA!!

tro d'avís226



Concurs 
Poesia Satírica

i Trobada 
de cors
2020-2021



Acta del lliurament del 
Premi Malva 2020
al millor poema satíric 
d’un llibre de falla

Premi malva
2020 al millor poema

Reunit el jurat format per: Josep Antoni Fluixà Vivas, director de la Fundació Brome-
ra i escriptor, Enric Lluch Girbés, escriptor, Jesús Peris Llorca, doctor en Filologia 
Hispànica i professor de la Universitat de València i Verònica Pérez Lloret, filòloga, 
actua com a secretari sense vot, José Manuel Rubio Albentosa, coordinador cultural 
de l’Associació Cultural Falla Plaça Malva, el dijous dia 20 de febrer de 2020, a les 
vint trenta hores, i decideixen atorgar els premis següents:

FINALISTES:
Poema titulat: Viure en comunitat
Autor: Francisco Fernández Ruiz
Comissió Fallera: Falla Verge de Sales de Sueca

Poema titulat: La falla desconstruïda
Autor: Josep Enric Gonga
Comissió: Falla Carrer Major i Passeig de Gandia

Poema titulat: El fantasma de l’òpera? Hi ha de pitjors
Autor: Francisco Fernández Ruiz
Comissió: Falla El Canet de Cullera

Poema titulat: Vox populi
Autor: Antoni Lluís Martínez Furió & Enric Xavier Ferrús Fayos
Comissió: Falla Avinguda Josep Pau d’Alzira

MILLOR POEMA SATÍRIC D’UN LLIBRE DE FALLA:
Poema titulat: Oda al faller modèlic
Autor: Xavier Barber Asensi
Comissió: Falla Plaça del Forn d’Alzira

El jurat vol destacar l’alta participació i l’augment considerable de la qualitat dels 
treballs presentats. Així mateix, agrair la seua participació, a les nombroses falles 
de València capital i la resta de pobles de tota la Comunitat. Han participat 140 
poemes de 50 comissions i de 17 poblacions inclosa València capital. I perquè així 
conste i als efectes oportuns, signe aquest certificat.

El secretari
José Manuel Rubio Albentosa
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Premi Malva 2020 
al millor poema satíric
d’un llibre de falla

Tenim a la falla un vocal
polit, docte i primmirat,
que viu molt conscienciat 
per transmetre al personal
amb menys trajectòria vital
certes normes d’urbanitat.

Sobre higiene al casal expressa 
que hi ha fallers obtusos 
que cometen grans abusos
i ell després no té peresa 
en deixar a terra una estesa 
de corfes de cacaus i tramussos.

D’abstinència i lucidesa 
és exemple per la jovenalla.
A l’alcohol li presenta batalla
amb sobrietat i fermesa:
sols veu un poc de cervesa…
per rebaixar la cassalla.

Amb un discurs ferm i versàtil
defensa amb gran convicció
la convivència i l’educació,
i després es trau el dàtil
als dos pams d’un vàter portàtil
i es pixa en un portaló.

Del feminisme és abanderat,
vol que cresca com l’espuma
afirmant que cada detall suma,
però és un fet documentat
que a les revetles fa feredat 
quan sona BadBunny o Maluma. 

Viu l’Ofrena amb devoció,
la considera un acte singular,
i no es cansa mai de vetlar
perquè desfile bé la comissió 
mentre abandona la formació
a les portes de cada bar. 

D’abnegació contrastada,
exemple de faller solidari,
és un fet habitual i rutinari
que tinga l’excusa preparada,
per a aparèixer a taula parada
cada diumenge del calendari.

Pel seu carisma i celebritat
en sessió ordinària de directiva
s’ha aprovat una iniciativa
de reconeixement declarat
que l’expulsió li ha suposat,
irrevocable i definitiva.
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Els pisos de hui en dia 
no estan insonoritzats,
i mireu si estan mal fets
que com es tiren dos pets 
s’entera tot el veïnat.  

Jo tinc un apartament 
amb les parets tan estretes 
que quan vinc de treballar,
per tal de no molestar,
he d’anar de puntelletes. 
  
Tot retrona, tot se sent,
jo ja estic desbaratat,
i això és un inconvenient
de viure en comunitat.   

Se sent la tele de dalt, 
la de baix, la del costat, 
i això em fica a mi malalt
sobretot si estic gitat. 

També em fica molt nerviós,
i és difícil suportar,
que el teu veí tinga un gos
que no pare de lladrar.  

No fa res l’animalet!
És que és un poc desficiós.
I et fiques de mala llet 
perquè tu ja estàs fartet
de sentir lladrar el gos.  

Tampoc no saps què cuinar, 
perquè si torre sardines, 
es queixen unes veïnes, 
i si torre una cigala,
ja es queixa tota l’escala.  

I és que això de les olors
quan vius en comunitat,
tant si fa fred com calor,
sempre entra pel desllunat. 
 
I si tens veïns ‘porreros’,
que viuen al teu costat, 
només alces la persiana
de l’olor de marihuana
et quedes mig col·locat.  

Això qui fuma no ho nota, 
però si no ho has tastat,
se’n pujarà a la cabota 
i et deixarà apardalat.  

Faré com molts propietaris, 
perquè estic tan cabrejat, 
que he decidit no pagar 
els gastos comunitaris
que té la comunitat.

Finalista Premi Malva 2020 
al millor poema satíric
d’un llibre de falla
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Sempre volia guanyar
un president ambiciós, 
no es podia conformar
amb algun guardó vulgar, 
ell volia el premi gros. 

La caixa estava buida, 
i per poder competir
va buscar alguna eixida
per seguir en la partida
sense haver de patir. 

Llegint un dominical,
va trobar la inspiració, 
deia que l’art més actual, 
més potent i radical, 
és l’art de la desconstrucció. 

Una obra es muntava 
amb peces diferents 
que l’artista instal·lava, 
i després la desmuntava
per mostrar els ingredients. 

Una falla així faria, 
va pensar el president, 
quasi res li costaria 
i amb ella es lluiria, 
seria un projecte potent. 

Un cadafal li va llogar,
a un artista, amic lleial, 
que alguns ninots li va deixar. 
Un gran monument va plantar, 
sense un gran capital. 

El primer premi guanyà, 
la gent la falla admirava, 
però el dia de la cremà 
un gran merder es formà
quan la falla desmuntava. 

L’artista es va emportar
el cadafal i els ninots, 
i allà sols es van cremar 
quatre pals que van quedar,
una granera i dos pots.

Una falla que has llogat
no és falla desconstruïda, 
i si tota no l’has cremat,
a la festa has estafat,
que ha estat falla de mentida. 

Sols el foc renovador 
a la festa justifica, 
no cremar el que es fica
ni és modern ni innovador, 
és matar-la una mica. 

Finalista Premi Malva 2020 
al millor poema satíric
d’un llibre de falla
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A l’Òpera de París
—segons conta una novel·la—
apareixia d’improvís
un fantasma del país
buscant una damisel·la.
Diu que estava enamorat 
de la principal artista,
un amor apassionat
d’un fantasma mig tronat,
per la bella vocalista.
I és que fantasmes tronats
—estic segur que ho sabeu—
com no van encadenats
estan tots en llibertat
i en trobem per tot arreu.
La Falla és com un teatre, 
i fantasmes té a muntons, 
però estan tan amagats 
i tenen tan poc trellat
que no van a les reunions.

Fantasmes amb forma humana,
als quals podrem reconèixer
perquè fan com el Guadiana…
aparèixer i desaparèixer
conforme els dóna la gana.
I és que el fantasma faller,
ja sabeu que està xafat,
només vol parlar de festes,
dels seus lligues o conquestes
quan no es menja ni un torrat.
Sol fardar amb els amics
del cotxe que s’ha comprat
fent-los creure que és molt ric…
I ho té tot hipotecat.
Ell diu que mai s’engarrofa
perquè va molt al gimnàs,
i a la primera cassalla
que li donen en la falla 
ja du un pet com un cabàs.
I és que un fantasma bufat
pot resultar perillós, 
com t’agafe per davant
et pot fer un desgraciat
i això pot ser contagiós.
Ells solen eixir de nit,
sembla que els molesta el sol,
com que no tenen esperit,
en lloc d’anar ben vestits,
haurien d’anar amb llençol.

Finalista Premi Malva 2020 
al millor poema satíric
d’un llibre de falla
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Finalista Premi Malva 2020 
al millor poema satíric
d’un llibre de falla

És “Vox populi” que torna a haver un drac
que s’infiltra en el sistema com si res.
I a les lleis de gènere i molt més
els està llançant el seu atac. 

Col·lectius tradicionalment marginats, 
les persones LGTBé, 
tots aquells que pels drets més han lluitat
eixe drac entre cella i ull els té. 

El drac del passat ha retornat. 
—Qui el farà de nou tirar arrere?
Quaranta anys duia soterrat
però ací seguix erre que erre. 

S’embolica amb banderes de l’estat.
Com en temps de la postguerra, no es deté.
Amenaça i mossega allà on li ve
i està present fins als jutjats.

Les idees que porta són quadrades,
s’alimenta de mitges veritats, 
les mentides el fan gran i diu favades
que ocupen sempre lloc als titulars. 

El drac amb el seu hàlit pestilent 
fa que algun periodista mig tronat,
qualifique a algun nazi violent
de constitucionalista. Quin trellat!

I entre grups periodístics i mediàtics,
mitjancers d’interessos radicals, 
han fet créixer una colla de fanàtics
que estan covant els ous que posa el drac.

Quan el drac retorna desfermat
i tirant foc i flama pels queixals,
el femer mediàtic orquestrat
va escampant falses notícies digitals. 

I criden que un exèrcit de tenebres
governe des de la uniformitat.
És el monstre que renaix hui de les cendres
invocant negres figures del passat. 

Ressusciten monstres anormals.
I hi ha gent, sense vana suspicàcia,
que està perquè la duguen dels ramals
perquè estan embrutant la democràcia.

I qui siga que s’entenga pel que he dit
puix qui es senta al·ludit en conseqüència,
ho serà per pura coincidència
i ací vos ho deixe per escrit: 
O acabem d’una vegada amb tots els dracs
o ens fotran de nou les llibertats!

El drac del passat ha retornat. 
—Qui el farà de nou tirar arrere?
Quaranta anys duia soterrat
però ací seguix erre que erre.
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Acta del lliurament 
del Premi Malva 2021
al millor poema satíric 
d’un llibre de falla

XV Premi malva
2021 al millor poema

Reunit el jurat format per: Josep Antoni Fluixà Vivas, escriptor, Enric Lluch Girbés, 
escriptor, Jesús Peris Llorca, doctor en Filologia Hispànica i professor de la Univer-
sitat de València i Verònica Pérez Lloret, filòloga, actua com a secretari sense vot, 
José Manuel Rubio Albentosa, coordinador cultural de l’Associació Cultural Falla 
Plaça Malva, el dilluns dia 26 de juliol de 2021, a les vint hores, i decideixen atorgar 
els premis següents:

FINALISTES:
Poema titulat: Qui no ronque, que alce la mà
Autor: Francisco Fernàndez Ruiz
Comissió Fallera: Falla Verge de Sales de Sueca

Poema titulat: En la paella o en el plat?
Autor: Francisco Fernàndez Ruiz
Comissió: Falla Rei en Jaume I de Cullera

Poema titulat: Qui amaga quan té... ensenya quan vol!
Autor: José Antonio Martínez Giner
Comissió: Falla El Canet de Cullera

Poema titulat: El cantó del meu carrer
Autor: José Colero
Comissió: Falla Cambro Tavernes de la Valldigna

MILLOR POEMA SATÍRIC D’UN LLIBRE DE FALLA:
Poema titulat: Epístola poètica
Autor: José Colero
Comissió: Falla Cambro Tavernes de la Valldigna

El jurat vol destacar la qualitat dels treballs presentats. Així mateix, vol agrair la 
participació de les falles dels diferents pobles de València i la resta de pobles de 
tota la Comunitat Valenciana. Han participat 42 poemes de 14 comissions i de 8 
poblacions, inclosa València capital. I perquè així conste i als efectes oportuns, 
signe aquest certificat.

El secretari
José Manuel Rubio Albentosa
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Distingida majestat:
li escric aquestes paraules
perquè s’estan contant faules
de gran incredulitat.

Disculpe’m la insensatesa
si ho he fet en valencià,
però amb la seua saviesa
no dubte que l’entendrà.

No sé què fer ni què dir,
perquè sé que el patiment
no el deixarà ni dormir
vetlant per la seua gent.

El seu país l’ha traït
inventant fatalitats,
dient que s’ha enriquit
i que a Espanya li ha robat.

A mi no hi ha que m’enganye;
vosté ja era ric abans,
quan es deixava les banyes
treballant sense descans!

I ara que parlem de banyes,
també han xafardejat,
contant mentides estranyes,
que a la reina ha enganyat.

Valga’m déu, quanta mentida!
Vosté ha sigut tan lleial
que donaria la vida
per la glòria nacional.

No suporte tanta farsa,
com quan caçant un conill
el va envestir l’elefant
que el va posar en perill.

És normal que el matara,
que ells no ho haurien fet
si una fera els atacara
i els deixara ben maltrets?

L’IMSERSO ha subvencionat
viatjar a Aràbia Saudí
com qualsevol jubilat
fins que se’n vaja el Covid.

Però ens tornen a mentir
per enveja popular
i ho intenten convertir
en un intent d’escapar.

Sense altre particular 
i ànima compungida
s’acomiada el seu vassall
amb l’estima sense mida.
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La dona m’ha dit que ronque
i que no ho pot resistir.
Jo dorc com un marmota,
per això em fa la granota
per vore si pot dormir.

Em fa canviar de costat
vint vegades per la nit,
i com estic tan torrat
d’un ronquit inesperat
quasi la tire del llit.

Jo dorc tan profundament
que no m’alçe ni a pixar.
Em desperte simplement
quan ella em diu de repent:
Xe! Vols parar de roncar!

I és que el tema del ronquit
és un tema delicat,
perquè és tan controvertit
que la dona i el marit
podrien perdre l’amistat.

Jo conec un matrimoni
d’eixos que ronquen els dos,
que degut als seus ronquits
ni s’acosten els mosquits
ni deixen dormir al gos.
Quan els dos estan roncant
no es molesten mútuament,
perquè estaran disfrutant
d’algun somni apassionant
o dormint profundament. 

Després de tants anys roncant,
m’acaba de dir la dona,
que la millor solució
és canviar d’habitació,
perquè sembla la més bona. 

No estic massa convençut.
Consultaré algun expert,
però segur que em dirà,
com qualsevol xarlatà,
que passe la nit despert. 

El pneumòleg ja m’ha dit
que el meu cas és complicat,
perquè de cada ronquit
que jo pegue per la nit,
es desperta mig veïnat. 

No sé com acabaré.
Jo ronque sense parar,
i com no tinc solució
arribe a la conclusió
que a mi m’agrada roncar.
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Al meu carrer hi ha un Cantó
com els que hi havia abans
que era centre de reunió
d’un muntó de Ciutadans.

El Cantó mostrava encants
amb bogeria distreta
a tots aquells habitants
que arribaven per la dreta.

Allà tenien converses
molts il·lustres valencians
amb les idees disperses
i somnis extravagants.

I pactaven condicions
de tripartits estatals
amb extremes coalicions
per la glòria nacional.

La gent d’aquell vell Cantó
en Twitter sempre opinava
tanta absurda opinió
que a vegades la cagava.

Passaven el dia odiant
que arribaren vianants
i que estigueren parlant
en l’idioma valencià.

Al Cantó del meu carrer
un actor sempre actuava
de polític viatger
i d’un partit a altre anava.

L’actor d’aquell vell Cantó
que abans era Ciutadà
tenia la sensació
que ara havia de volar.

I aquell actor va somiar
una experiència divina:
la màgia el va transformar
de ciutadà en gavina.

És que era tan erudit
que somiava en castellà,
somnis en els quals Madrid
se l’enduia de la mà.

I de sobte aquell actor
es va fer tan Popular
que es va endur el meu Cantó
a un lloc de la capital.

Ara li queda una espina
al Cantó del meu carrer:
que l’anomenen Esquina
que sembla més madrileny.
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La paella valenciana
que tinga un bon socarrat
s’ha de menjar en paella
en lloc de menjar-se en plat.

Com menjar en la paella 
hi ha molta gent que no sap, 
recordaré algunes coses
que m’han vingut ara al cap.
 
Quan la trauen a la taula,
és el moment ideal 
perquè algú faça la foto 
com prova testimonial.

En sentir el seu aroma 
sempre hi haurà qui dirà: 
Xe, quina pinta més bona! 
Xe, quina oloreta fa! 

La deixarem reposar,
i després d’un breu descans,
aplicarem certes normes
que tenim els valencians.  

A l’amic de confiança
que tingues al teu costat
li diràs que agarre l’ansa
si tu estàs mal col·locat.

Així evitarem que rode,
perquè té molt poc trellat
que la paella es menege
i que et furte un tros de fetge
el comensal del costat.  

No fiques llima a l’arròs,
demana permís primer,
que a molta gent no li agrada
una paella regada
amb el suc del llimoner.

La paella té fronteres,
són fronteres virtuals,
que s’hauran de respectar
pel conjunt de comensals.

No és de bona educació
envair al del costat...,
espera una indicació
que et diga que ja ha acabat.

I a partir d’eixe moment, 
si ja estàs autoritzat,
podràs menjar lliurement 
fins i tot el socarrat.

Voràs que està molt millor, 
si l’arròs no està empastrat,
i que té molt més sabor 
en la paella, que en plat.
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Esclaten cants d’alegria,
s’oloren trons i rialles,
per fi ha arribat el gran dia
de somnis i algaravia
en què presenten les falles.
La fallera engalanada
com una flor d’un ramell...
es queixa desesperada
perquè una agulla creuada
li punxa fins al cervell.
El president vol pixar
i el vestit no té bragueta,
però fa un glop d’amagat
de cassalla que ha portat
en una lluent petaqueta.
De sobte arriba l’artista
més mudat que un faristol;
l’autèntic protagonista
d’una festa surrealista

que abans era per a tots.
Encén la televisió
mentre incrusta un llapisset,
de sobte fa aparició
el que sembla un margalló
girant poquet a poquet.
Veient que aquell esperpent
no és un esbós de cap falla,
ha pegat el president
en aquell mateix moment
el segon glop de cassalla.
Aquella modernitat
no té trellat ni sentit
i la fallera ha exclamat:
“Per això m’he pentinat?
La mare que l’ha parit!”
Entre tanta decepció
i en silenci sepulcral,
l’artista fa explicació
del que sembla un margalló
en un espai sideral.
“És una falla imponent!”
diu al Facebook un devot,
i en llegir-ho el president
amb indignació impotent
s’ha acabat bufant del tot.
L’artista, pel que jo sé,
diu que si al taller hi ha bou,
s’evitarà posar més,
ja que qui amaga quan té
després ensenya quan vol.
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V Trobada
DE CORS INFANTILS 2020

L’Associació Cultural Falla Plaça Malva 
convoca la quinta Trobada de Cors In-
fantils Falla Malva Ciutat d’Alzira, amb 
el suport i el patrocini de les regidories 
de Cultura i Educació de l’Ajuntament 
d’Alzira. Es tracta d’una iniciativa que 
s’afegeix a la llarga trajectòria d’activi-
tats culturals que la nostra associació 
organitza i gestiona des de fa ja molts 
anys i que demostra, una vegada més, 
el nostre compromís amb la cultura i les 
tradicions del poble valencià: una cultu-
ra i unes tradicions que es consoliden i 
innoven des de l’educació.
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PARTICIPANTS

COR DEL CENTRE ESCOLAR FEDERICO GARCIA SANCHIZ
- Població: Alzira
- Nombre d’alumnes que formen part del cor: 100
- Format per alumnes de 3r a 6é de Primària
- Nom i cognoms de la directora del cor: Lourdes Suñer Oltra
- Títol de les cançons que interpretaren:

A. “La vida és bella”, música de Nicola Piovani.
B. “Kusimama”, música de Jim Papoulis.

COR DEL CENTRE ESCOLAR L’ALBORXÍ
- Població: Alzira
- Nombre d’alumnes que formen part del cor: 103
- Format per alumnes de 3r a 6é de Primària 
- Nom i cognoms del director del cor: Félix Cortés Gomis
- Títol de les cançons que interpretaren:

A. “Bonse Aba” (cançó tradicional de Zàmbia).
B. “On aniré” (de la banda sonora original de la pel·lícula Vaiana).

CEIP Federico Garcia Sanchiz 

CEIP L’Alborxí
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Una vegada finalitzada l’actuació dels diferents Cors, per a fer l’entrega dels diplo-
mes de participació i el sobre amb l’import de la subvenció, van pujar a l’escenari 
Maria Calvo Palomares, Regidora d’Educació, Triana Miquel i Pablo Acosta, Fallera 
Major i President Infantil, respectivament, junt amb el president de la Falla Plaça 
Malva, Enrique Furió. 

El Gran Teatre de la nostra ciutat va comptar amb una molt bona entrada, aproxima-
dament sobre 450 espectadors, per a celebrar la V Trobada de Cors Infantils Premi 
Malva - Ciutat d’Alzira. 

L’acte es va celebrar al Gran Teatre d’Alzira, el dimarts 18 de febrer de 2020, amb 
l’assistència de les autoritats locals i representants de les diferents entitats partici-
pants i col·laboradores.
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ACTIVITATS 
CULTURALS 
2020-2021



EXPOSICIONS 
I INAUGURACIÓ 
SETMANA 
CULTURAL

L’acte inaugural de la 
XXVIII Setmana Cultu-
ral Falla Plaça Malva va 
comptar amb la secreta-
ria autonòmica de Cul-
tura, Raquel Tamarit; el 
president del Consorci 
Ribera-Valldigna, Voro 
Montañana; Diego Gó-
mez, alcalde d’Alzira, 
amb una ampla represen-
tació de la corporació mu-
nicipal i va estar presidit 
per les Falleres Majors de 
la Malva, Carmen Maria 

2020/21
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Sanchis i Triana Miquel, 
i els presidents, Enrique 
Furió i Pablo Acosta. 

L’acte fou conduït per la 
periodista Begoña Perpi-
nà i va actuar la ballarina 
alzirenya, Maria Belda.

‘De carn i versos’ va ser 
l’exposició central de la 
XXVIII Setmana Cultural 
Falla Plaça Malva obra de 
l’artista Alba Fluixà. Es va 
instal·lar en la Sala 1 de 
la Casa de la Cultura i va 
tindre una gran acollida 
per part de públic.

La Sala 2 va alber-
gar una exposició 
fotogràfica retros-
pectiva que ens 
duia al 2 d’abril 
de 1995 quan Al-
zira va celebrar la 
X Trobada d’esco-
les en valencià de 
la Ribera. 
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L’exposició col·lectiva 
‘Crítica i foc' va reunir 
a catorze artistes per-
tanyents a l’Associació 
d’Artistes Plàstics i Visu-
als d’Alzira i comarca. La 
mostra va ser exposada 
en la Sala 3 de la Casa de 
la Cultura.

CACAU LECTOR
Un any més, dins de la setmana cultural va tindre lloc 
el Cacau lector, una sessió d’animació lectora que en 
esta ocasió va ser magistralment conduit per Josep A. 
Fluixà i Beatriz Martínez. En l’acte va participar la Fa-
llera Major Infantil d’Alzira, Clàudia Dolz, la seua Cort 
d’Honor així com Pablo Acosta i Triana Miquel màxims 
representants de la comissió infantil de la Malva.
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TROBADA ESCOLES 
EN VALENCIÀ
Dins de les activitats proposades en aquesta edició de 
la setmana cultural, era una taula redona amb el títol 
‘35 Trobada d’Escoles en Valencià a la Ribera’ en la 
que participaren Emili Gascó, Ana Ausina, Maria Calvo 
i Alfred Aranda.

PRESENTACIÓ de 
LLIBRE
La presentació del seu llibre de Josep A. Fluixà ‘El 
llop vençut i altres contes mig inventats’, publicat per 
Edicions Bromera dins de la col·lecció “El Micalet Ga-
làctic” va tindre un gran èxit. En l’acte va participar 
l’editor Josep Gregori, Adelina España, el regidor de 
Cultura Alfred Aranda i el mateix autor.
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HOMENATGE A 
CARME MIQUEL
La Casa de la Cultura va albergar un emotiu acte ho-
menatge a Carme Miquel, acadèmica recentment des-
apareguda. En ell van participar Josep A. Fluixà, Imma 
Cerdà i Diego Gómez, assistint al mateix el president 
de l’AVL, Ramon Ferrer.

PRESENTACIÓ 
del LLIBRE
Un altre dels actes programats va ser la presentació 
del llibre de Juan Pablo Giner, ‘Tatuaje 2.0’, que va 
ser a càrrec de l’Arxiver Municipal, Aureliano Lairón; 
Macarena Tabacco, professora, i el mateix autor, Juan 
Pablo Giner.
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CONCERT RECITAL 
VERSOS A L’ILLA 
i PRESENTACIÓ 
del CATÀLEG

La Sala 1 d’Exposicions 
va albergar la presenta-
ció del catàleg de l’ex-
posició d’Alba Fluixà, ‘De 
carn i versos’ i el recital 
poètic ‘Versos a l’illa’ en 
la que van participar Eli-
sa Torremocha, directora 
de la Casa de la Cultura; 
Alfred Aranda, regidor 
de Cultura d’Alzira; Anna 
Moner, escriptora, Josep 
A. Fluixà, Elena Casado, 
poeta i la mateixa autora 
de l’exposició, Alba Flui-
xà. Nèstor Mont va posar 
la música de fons amb la 
seua guitarra.

PRESENTACIÓ 
de LLIBRE i 
GUARDó D'OR
La presentació del Tro d’Avís 2020 i el lliurament del 
Guardó d’Or a l’acadèmica Immaculada Cerdà va om-
plir l’auditori de la Casa de la Cultura.
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Maria Josep Amigó, vicepresidenta de la Diputació de Va-
lència, Ramon Ferrer, president de l’AVL, la guardonada 
Immaculada Cerdà, els diputats, Andreu Salom, Dolors 
Gimeno i Mentxu Balaguer, el Síndic de Comptes de la 
Generalitat Valenciana, Vicent Cucarella, Diego Gómez, 
alcalde d’Alzira, acompanyat per una gran representació 
de la corporació municipal i el bon amic Toni Ortifus no 
volgueren perdre’s l’acte que fou magistralment presen-
tat per Ángeles Hernández i Carlos Galiana.

CONCERT 
ANDREU VALOR
El cantant de Cocentaina, 
Andreu Valor, va oferir una 
actuació dins de la XVIII 
Setmana Cultural de la Falla 
Plaça Malva que va ser del 
gust del públic assistent.
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PRESENTACIÓ 
de la GUIA 
DIDÀCTICA
L’acte del lliurament del XII Premis de Poesia Infan-
til i Juvenil 2020 es va dur a terme en el MUMA i va 
comptar amb l’actuació dels artistes alzirenys, Rosana 
i Paco Mira.

Una nova edició de la guia didàctica en esta ocasió 
elaborada per Josep Antoni i Alba Fluixà, va ser pre-
sentada amb la presència de la regidora d’Educació 
d’Alzira, Maria Calvo.
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Després de la situació sa-
nitària provocada per la 
Covid-19 i moltes reuni-
ons, la Federació de Lle-
tres Falleres va acordar 
fer el lliurament dels pre-
mis 2020 el 8 d’octubre 
al pati del col·legi Carras-
quer de Sueca. L’acte va 
ser tot un èxit fet amb les 
màximes mesures de se-
guretat possibles.

LLETRES 
FALLERES
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La Falla Plaça Malva va 
rebre una gran alegria en 
saber que el Tro d’Avís 
2020 havia guanyat el 
primer premi de la Con-
selleria a València. Era la 
novena edició que este 
fet passava.

El Tro d’Avís 2020 també 
va rebre el Pont de Ferro 
al millor llibret d’Alzira en 
format gran. 

Un article d’ecologia va 
ser nominat en el concurs 
que la falla La Victòria de 
Sagunt organitza. A l’ac-
te assistiren l’autora de 
l’article, Adelina España 
en companyia dels mà-
xims representants de la 
comissió infantil, Triana 
Miquel i Pablo Acosta i 
el president de la Malva, 
Enrique Furió.

Imma Cerdà signant com 
a guardonada 2020 en el 
Llibre d’Or de la Malva.

PREMI per al 
LLIBRE TRO D’AVÍS
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Postal de Jesús Brines Pellicer, 
guanyadora del concurs de postals 

de Junta Local Fallera de 7 a 10 anys (any 2020)

Postal de Pau Huerta Martínez,
guanyadora del concurs de postals 

de Junta Local Fallera de 7 a 10 anys (any 2021)
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—JO EM 
QUEDE 
A CASA

XIQUETS MALVA

tro d'avís258



odissea 259
ACTIVITATS CULTURALS 2020-2021 



soc de la falla
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ACTES 
de la 

COMISSIó
2020-2021



PRESENTACIÓ INFANTIL
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PRESENTACIÓ 

MAJORS
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DE TOT 
UN POC
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CASAL
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CABALGATA
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NIT AL 
CASAL
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MONUMENT
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dies de falles 
despertà
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ofrena
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torrà
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fallers en primera línia
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Odissea 
pandèmica



El camí 
de la festa

Miguel Ángel Martínez Tortosa

Dia 16 de març, en condicions normals, hui haguera sigut la Plantà, a migdia, fa-
llers i amics hagueren celebrat un dinar d’arròs amb fesols i naps, després, mentre 
la comissió haguera deixat la gespa i la falla, la més bonica possible, José Manuel 
i jo haguérem ficat els cartells dels ninots. En acabar, una torrà de llonganisses, 
botifarres i cansalà ens haguera reunit al voltant de la plaça. No, amics, res d’açò 
passarà, encara que, de segur, tornarà a passar. Mentrestant, cada faller/a, cada 
músic, ens reinventem, oferim la nostra solidaritat penjant mocadors, fent la plantà 
simbòlica dins de les nostres cases o toquen pasdobles des de balcons o terrats.

Hui, tornant del treball, he escoltat en l’avinguda Sants Patrons, per uns altaveus, 
com han disparat una mascletà i en acabar ha entrat València en falles, he plorat, 
de ràbia, por i no sé quantes coses més.

Com a reflexió vull dir que enguany he perdut el camí de la festa, però la nostra 
manera de ser no ens la podran llevar mai. Tan sols he de fer un reset. Tornarem 
amb més força.

Personalment enguany he perdut el camí de la Malva, a pesar que hi ha senyals 
que l’indiquen; perfectament sé on trobar-lo. Molta força, salut i una gran abraçada 
virtual a tots.
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Crònica 
d’unes 
des-Falles
Miguel Ángel Martínez Tortosa

La paraula falla conté algunes entrades 
en el diccionari com: conjunt de figures 
de fusta i cartó que caricaturitzen i iro-
nitzen sobre personatges o fets d’actua-
litat i que es cremen públicament per tot 
el territori valencià la nit del 19 de març. 

Però jo ara agafaré la paraula com a 
verb: falla o fallar és frustrar-se, faltar o 
eixir mal alguna cosa. 

Les Falles de 2020 ens han fallat, els fa-
llers ens hem frustrat i tot ens ha eixit 
mal.

Esta festa renaix de les cendres del foc 
cada Nit de Sant Josep i enguany no po-
dria ser d’una altra manera.

Propose fer una Cremà virtual dins dels 
nostres cors, sentir l’acre de la pólvora 
quan la traca corre fugissera cap al cen-
tre de la falla; deixar, perquè no, esva-
rar unes llàgrimes per les nostres galtes 
flonges i suaus; agafar-nos de les mans 

per tal de voltejar la falla ja reduïda a 
brases i cendra.

Demà no passarà l’agranador per nete-
jar la plaça, estarà ben neta i preparada 
perquè, a pesar de tot, demà és prima-
vera i la humanitat ara la necessita més 
que mai. 

Molta força, salut i una gran abraçada 
virtual a tots.



confinament 
Paco Fernández

Açò del confinament
ja està tocant-me els collons,
ja comencen a apretar-me
camises i pantalons.

Tot el dia dins de casa
obrint i tancant nevera…,
serà per avorriment
o perquè sóc un fartera?

Primer un tros de pernil,
després un tros de formatge,
em faré com un barril
per menjar com un salvatge.

Jo no pare de pesar-me
per veure quant he augmentat
i em posa de mala llet
perquè he pujat un quilet
i encara no s’ha acabat. 

Açò no té precedents,
i per la meua feblesa
menge sense mirament
i bec Martini i cervesa.

A casa jo no sé estar,
és per a mi un suplici,
i no pare de menjar
en lloc de fer exercici.

Tot el dia dins de casa
com si fóra un calabós,
i tot per culpa d’un virus
que diuen que és contagiós.

Estic fart de quarantena,
i fart de la meua dona,
tot és manar-me faena
i enviar-me a Mercadona.

Ja ho ha agarrat per costum!

No queda paper de vàter!
Veges si queda en Consum!

Com açò no acabe prompte,
el meu cap tirarà fum.
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Primavera 
adormida
Miguel Ángel Martínez Tortosa

Les hores passen lentament,
dona temps a comptar els segons,
els balcons i terrasses,
han pres les vivendes,
els carrers buits criden el silenci,
coloms i estornells es
pregunten on està la gent,
la ciutat dorm nit i dia,
sí, les roselles estan en flor, 
però no puc anar a veure-les.

Mai haguera imaginat
un desert en la ciutat,
ni a tota la humanitat
amagant el seu somriure,
ni a cap persona
deixant de ser lliure,
és la tirania de la necessitat,
dictadura escudellada en plat,
sí, les roselles estan en flor, 
però no puc anar a veure-les.

No ens han robat l’abril,
ens furten de vil manera 
tota la primavera sencera,
els xiquets i adolescents,
a pany i pastell tancats,
els majors, enclaustrats,
pares i mares desesperats,
la vida ens ha atemorit,
sí, les roselles estan en flor, 
però no puc anar a veure-les.

La incertesa ens tenalla,
hem de ser constants en la il·lusió,
decidits a canviar la situació,
perseverants en la voluntat,
ens queda el desig d’estimar,
l’anhel de reconstruir,
de no caure en semblants errades,
de què les mirades siguen netes,
sí, les roselles estan en flor, 
però no puc anar a veure-les.

En la ruleta d’esta situació,
juguem al tot o res a les persones,
és l’única opció d’eixir guanyant,
l’as en la mànega és la solidaritat,
no subestimen mai la necessitat,
haurem de remar a contracorrent,
no deixem que la forta tronada
ens faça oblidar el que hem aprés,
sí, les roselles estan en flor, 
però no puc anar a veure-les.



FER LA O AMB 
UN CANUT
Paco Fernández
Poeta

Jo em vaig quedar a ma casa
amb els xiquets i la dona
per passar la quarantena
d’eixe virus amb corona.

Tot el dia mirant la tele, 
tot el dia ‘de cara al caixó’, 
esperant que arribe l’hora
d’aplaudir des del balcó. 

Fent deures amb els xiquets, 
repassant-los les lliçons, 
i com eren tan inquiets 
acabí fins als… (acaba en ‘ons’).

Estava fart de Netflix 
i fart de televisió, 
jo volia eixir de casa 
i canviar de distracció. 

Jo tenia ganes de marxa, 
ganes de jugar al truc,
perquè em feia mal el cap 
de llegir tant de Whatsapp 
i de mirar el Facebook.

La dona em va amenaçar, 
per ser un estaquirot,
que en lloc de col·laborar
a casa no feia ni un brot.

Em va agafar dels cabells
i em va canviar la rutina:
“Vés i neteja els taulells
del vàter i de la cuina”!

Em va ensenyar a planxar,
a posar la llavadora, 
a agranar i a escurar
i a passar l’aspiradora.

Vaig acabar rebentat, 
i fart de la quarantena,
no sabia que en una casa 
hi havia tanta faena.

També m’ensenyà a cuinar
i vaig fer tan gran progrés,
que ara jo faig el dinar
i abans no sabia fer res.

Els meus fills estan contents
perquè sóc altra persona,
gràcies al confinament
i sobretot a la dona.

Estic de categoria!
Fins i tot, desconegut!
Perquè abans jo no sabia
fer la o amb un canut.
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enganxats
a la pantalla

a falta de falla
Toni Lluís

Enganxats a la pantalla
per culpa de la COVID,
o tornem prompte a la falla
o se’ns farà a tots de nit
sense haver eixit del llit. 

Enganxats a la pantalla
pendents de les novetats,
hi ha hui internautes de talla
i gent que xarra i no calla
sempre dient destrellats. 

Si és tot parlar per parlar,
sense l’ànim de faltar,
hi ha llibertat d’expressió
i tots tenim dret a errar
com a canviar d’opinió.

Però causa més d’un mal,
qui parlant sense saber,
dispara ací, erra el tir
i com pareix que tot val,
hi ha qui es clava en un femer
i ja no sap com eixir. 

Per això ací va un consell:

Qui diu allò que li rota
o allò que l’ix del budell,
cal que prenga bona nota
de que abans de vendre el peix,
li pot passar el mateix
rebotant-li la pilota.

I si hi ha algun pilotari
i vols saber on es mou,
si amb la imatge no en tens prou,
analitza el comentari
que amb un nick vaja signat,
i sabràs d’on ix el bou,
si t’entra al drap o escarmenta.
I en quin partit o badat
li esmolen la cornamenta.

Puix entre tant, esperant
a que escampe ja el Corona,
amb el ditet teclejant
siga assentat en la trona
o espatarrat al sofà,
qualsevol excusa és bona
per a seguir navegant. 

Per això un altre consell:
No entreu en picabaralles
disparant a tort i a dret.
No armeu ningun cartapell,
gaudiu de nou de les falles
més que siga en internet. 

Que de patir ara ens salva,
llegir tots junts i a mansalva,
si torna el confinament,
per a eixir tots d’ell ben sans
un bon llibret de la MALVA,
el TRO D’AVÍS senceret,
com el que tens a les mans. 
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UN VIRUS 
MOLT FOTUT
Vicent Baldoví

Que s’acabe prompte aquest any
perquè sembla estar maleït
ens hem portat un desengany
per tot el que ha succeït.

Glòria, amb el greu temporal, 
després la maleïda pandèmia,
fins i tot la família reial 
s’ha sumat a l’epidèmia.

El virus a tot el món ha fotut,
vivim tan alarmats
que quan sentim un estornut
de por estem tots cagats.

A la tele estem molt atents
quan apareix Fernando Simón,
encara que alguns no queden contents 
és el que més sap d’este món.

Jo no m’atrevisc a opinar 
perquè d’aquest assumpte molt poc sé,
si a algú li voleu preguntar
per favor, que no siga a Miguel Bosé.
S’ha estés entre molta gent,
Donald Trump també s’ha contagiat,
això era prou evident
perquè aquest home no té massa trellat.

Quan et saluda algun conegut
no el reconeixes pel tapaboques,
moltes vegades et quedes mut
per si de cas t’equivoques.

Estem fins als collons,
no ens podem ajuntar,
sols podrem fer reunions
només si són en el bar.

En el temps que hem estat confinats
uns quants quilos hem engreixat,
en la cuina estàvem arrossinats
i ara lluïm un cos ben guaixat.

La cultura és la més afectada,
molts actes s’han suspés,
ha sigut la gran oblidada
i les autoritats no han fet res.

Les falles han passat un any en blanc,
amb resignació haurem d’esperar,
 entre tots superarem este entrebanc
i amb més ganes ho tornarem a celebrar.

Omplirem de nou places i carrers,
la xaranga no pararà d’animar,
lluitarem amb força com guerrers
i en festa ja no haurem d’escatimar.

… i tornarà la il·lusió i l’alegria a les Falles
… i si ens veiem per ahí, us convidaré 

[a dos cassalles.
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Volem agrair l’estimada col·laboració de totes 
les empreses que formen esta guia comercial i a tots 

els que han fet possible l’edició d’aquest llibre de falles.

guia comercial

“LA MEUA RIQUESA 
SÓN ELS MEUS AMICS”

William Shakespeare

La riquesa d’una falla són els seus amics, 
patrocinadors, col·laboradors, empresaris, 

fallers d’honor, veïnat, fallers i falleres…
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Pere Esplugues, 147 · ALZIRA

floristeriacarolalzira@gmail.com
96 240 44 05
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ACADEMIA ATENEA ALZIRA
96 240 50 50

www.academia-atenea.net

Preparadores oficiales Cambridge
Preparación de A2, B1 y B2 for Schools

A partir de 12 años, tus hijos pueden obtener
un certificado oficial de Cambridge.

Haz que destaquen en inglés

A
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Colón Nº 32
Alzira
Valencia

La Cambra
Ropa interior - hogar - uniformes escolares
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C/ Gandía, 20
Ventas: 96 241 10 76
Recambios: 96 241 45 70
Taller: 96 241 45 92

46600 ALZIRA (Valencia)

Visítanos en: www.todomovilalzira.es
Síguenos en:

EXPOSICIÓN Y VENTA - REPARACIÓN Y SERVICIO

MULTIMARCAS Y VEHÍCULOS DE OCASIÓN

servicio técnico oficial
RECAMBIOS ORIGINALES

JUAN MIGUEL RESA

e-mail: juanmiguelresa@gmail.com

616 657 872
Alzira (Valencia)
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V E T E R I N A R I A
Tlf. 96 201 68 36 - Urgencia. 627 393 415
veterinaria.ammar@gmail.com
C/ Pere Esplugues 27, Alzira

Horario: L-V (10:00h - 13:30h; 
17:00h - 20:30h)

S (10:00h - 13:30h)

Tel. 962 415 679
miguel.electrodomesticos@gmail.com

MIGUelectrodomésticos#
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C/ Rosendo Pastor, 1 bajo - 46740 Carcaixent (Valencia)
Tel. 96 243 44 32 - Tel./Fax 96 243 12 66 - Móvil 617 315 290
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Tel.: 675 608 726 - enrique@furioorbalaboralista.com
CARCAIXENT: C/ Julián Ribera, nº 18, bj

ENRIQUE FURIÓ ORBA
Abogado especialista en

Derecho Laboral y Seguridad Social
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Ctra. Alzira - Carcaixent
Partida Materna, s/n. 46600 ALZIRA

Tel. 96 241 50 79 · Fax 96 241 51 17 - Móvil: 600 40 90 20
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construcció
promoció

inmobiliària
manteniment integral

cep@cepsl.com
Tel. 96 245 04 71 - 96 245 26 22

Avda. de l’Estació, nº 4
46270 - VILLANUEVA DE CASTELLÓN
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PINTURA Y DECORACIÓN - ALISADOS DE GOTELÉS

IMPERMEABILIZACIÓN DE FACHADAS Y PENALES

REHABILITACIÓN DE FACHADAS

COLOCACIÓN DE PAPELES PINTADOS

C/ Esperanza, 3 5º-18ª
46600 Alzira (Valencia)

T- 96 240 51 67
M- 639 12 20 32
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ASCENSORES
SILLAS SALVA-ESCALERAS

ASCENSOR VELOCIDAD REDUCIDA
SALVAESCALERAS

ELEVADORES INDUSTRIALES

C/ Salvador Santamaría, 31 - 46600 ALZIRA
elevacionesrosell@gmail.com

Telf. 698 279 678

tro d'avís308



Benito Pérez Galdós, 54

46600 ALZIRA

Tfno. 962.412.434

Jaime de Olid, 20

46600 ALZIRA

Tfno. 962.403.906

ALZIRA - CARCAIXENT

www.facebook.com/autoescuelaricardo.xativaalzira

www.aericardo.com
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El dinaret
menjar per emportar

eldinaret@gmail.com 963 124 131
600 968 686Hort dels Frares nº 39, Alzira
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El dinaret
menjar per emportar

eldinaret@gmail.com 963 124 131
600 968 686Hort dels Frares nº 39, Alzira

CARNICERÍA 
CHARCUTERÍA

C/ Bandera Valenciana, s/n - Tel. 96 201 36 73
Horario: Lunes a sábado.

Mañanas: 9 - 13:30 h. · Tardes: 17 - 20:30 h. · Lunes, Martes y Sábado tarde cerrado
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DR. ALEJANDRO VALLS BENAVENT

PEDRO ESPLUGUES, 6 BAJO · ALZIRA

CLINICA DENTAL VALLS
dentalvallsalzira@gmail.com

644 198 138

Alejandro Tarazón · Francisco Tarazón
PODÓLOGOS · ORTOPEDIA

Avda. Santos Patronos, 8 (entlo.), 3ª
46600 ALZIRA (Valencia) - Tel. 96 240 17 25

Plantitis ortopédicas · Ortopodolgía infantil
Uñas incarnadas · Prótesis de silicona
Micosis ungueales (hongos) · Callosidades · …
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Agustín y Amaia
ORFEBRES
trabajos personalizados

Peinetas y Aderezos Artesanales

C/ Molinet, 26
46680 Algemesí (Valencia)

Tel. 96 248 22 52

síguenos en:
www.agustinyamaia.es
artesania@agustinyamaia.es

C/ Mayor San Agustín, nº 33
46600 ALZIRA - VALENCIA

Tel.: 96 240 10 72
Fax: 96 240 05 73
info@alzilex.com
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DR. JUST, 3 - TELF. 96 241 34 12 · ALZIRA

 ADESALZI
Avda. Hispanidad 3, bajo
46600 ALZIRA Valencia 

 Tel. 96 241 64 11
M. 678 619 589 (Silvia)
M. 678 619 590 (Delia)
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Todo tipo de 
Eventos 

Comuniones
Bodas

Bautizos
Cumpleaños

www.casalfester.com	 www.restaurantesenalzira.com Síguenos	en

Pol. Ind. Tisneres - Avda. Derechos Humanos 24 - Alzira (Valencia) - Tel. 667 669 344
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Polígono Industrial “EL RACÓ”
C/DE LLEVANT 4 - NAVES A-B
46612 CORBERA (VLC)
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POSTULAT FINAL 
Miguel Ángel Martínez Tortosa
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El coronavirus ens ha canviat,
un any tot suspés o ajornat, 
i ara amb la gran possibilitat,
de fer conclusions al postulat.

Les falles s’hauran plantat,
reprendrem la normalitat,
els casals tindran activitat,
i el malson s’haurà acabat. 

El llibret de la falla està acabat.
Molta gent amiga ha participat,
l’enginy i gràcia han aguditzat,
i als qui els hem d’agrair la bondat,
en fer-ho debades —no han cobrat!—,
i així el pressupost hem quadrat.

Poden, si volen, seguir en el destrellat
sense eixir d’aquest embolic embolicat,
però necessitem distància de seguretat,
mascareta i molta responsabilitat,
gel en les mans per a un bon llavat,
i complir allò que ens marca l’autoritat.

En més d’una ocasió els he avisat:
el faller vol no estar sentenciat,
no deguem fer la casa pel terrat,
refarem la situació amb trellat,
ressorgirem la festa per necessitat,
perquè les falles ens haurem adaptat. 

Aquest llibre romancer i tan Malvat,
s’acabà de parir en aquesta noble ciutat,
poble de les germanetes i de sant Bernat,
un dia del calendari, festa d’algun sant alabat,
al qui ens aclamem i, si no hi ha adversitat,
li ho agrairem en cas del llibre ser premiat.

Quan escric açò no sé si les falles s’han convocat,
si en març, maig, juny, octubre, sense adversitat,
esperant que de les decisions de la Generalitat,
a mi, ‘fallerament’, em pillen content i confessat.
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