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’odissea fallera», per què? Perquè
sembla que la nostra última falla
infantil de fa dos anys l’any passat, dedicada al cavall de Troia, va ser
una premonició de tot el que ha succeït
amb posterioritat.
Tal com es deia al títol del conte central
del llibre infantil de la plaça de la Malva d’Alzira, la història llegendària del
cavall de Troia serveix en l’actualitat
per a definir un virus informàtic que té
per objectiu traure informació del nostre ordinador o danyar el nostre aparell.
Aquest virus s’anomena troià i servia
irònicament a Aitana, la cosina de l’Ulisses xiquet que protagonitzava el conte,
per a explicar la sobtosa ànsia lectora
del cosí.
Aquell virus fictici, per desgràcia, es
transformava, al cap de pocs dies de
tindre el llibre imprés, en un virus real
encara que invisible com els virus infor-
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màtics, però molt prejudicial per a la nostra salut. Immediatament es van suspendre les falles i la quasi totalitat de les activitats que fèiem normalment: anar a escola, anar a treballar en molts casos, anar al cinema, anar a menjar fora de casa, etc.
I, des d’aleshores, ja fa pràcticament dos anys que vivim en una nova realitat, com
la que va viure l’heroi antic de Grècia que, per uns motius o per altres, passà moltes aventures i penalitats abans de poder tornar a sa casa i compartir amb la seua
estimada esposa Penèlope la felicitats de la vida quotidiana.
Una vida quotidiana que, precisament, els fallerets i les falleretes —i tot el món
faller i no faller— troba a faltar. Per això, podem dir que estem passant una odissea
i, de vegades, tenim la sensació que no arribarem mai a bon port. Per sort, la vacuna contra la covid s’ha fet ja realitat, però sembla que encara hem de cuidar-nos i
mantindre unes mesures bàsiques d’higiene i d’aïllament social. No està, per tant,
clar si podrem viure en març de 2022 unes festes falleres tranquil·les i segures.
Seguirà activa la nostra odissea fallera?
No ho sabem, però nosaltres, els fallers i les falleres de la falla Plaça Malva no ens
rendim i seguim endavant, com l’Ulisses, buscant la nostra Ítaca, que és la nostra
festa i volem estar ben preparats per a quan la trobem. Per això, amb el mateix ànim
de sempre hem fet el nostre llibre faller anual que necessàriament continua el de fa
dos anys perquè l’últim exercici
faller no el vam poder tancar. El
d’enguany l’esperança ens diu
que el tancarem.
Al cap i a la fi, totes les Ítaques,
més tard o més prompte, s’acaben trobant i, com diu el poeta
Kavafis, esperem fer-ho més
rics de tot el que haurem guanyat.
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L’ARTISTA FALLER

r

ecordeu el nom de l’artista faller que dissenyà i
construí la falla infantil de la Plaça Malva d’Alzira
l’any passat? Probablement no, perquè l’ofici de
l’artista faller és un ofici de fama efímera —és a dir,
que dura poc de temps—, entre altres raons perquè les
seues obres estan destinades a brillar només durant
uns pocs dies.
Després, en una nit memorable i festiva, es cremen
totes les seues obres en unes poques hores. Però, no
per això deixen de ser grans artistes plàstics. Alguns,
el més bons, aconsegueixen també premis i distincions. I, fins i tot, si tenen la sort de tindre algun ninot
indultat, el seu nom s’exposa als museus fallers que
cada vegada proliferen més i tenen més importància
al llarg de totes les terres valencianes.
El cas és que l’artista faller que va fer la falla infantil
de la Plaça Malva d’Alzira del 2020 va ser Joan Martí i Martínez. Però va tindre la
mala sort, com també la van tindre tota la resta dels artistes fallers que tampoc no
plantaren les seues falles per culpa de l’expansió de la pandèmia del coronavirus i
la suspensió de les festes falleres quan ja estàvem a les portes de la festa. Ens vam
quedar amb el caramel a la boca.
Joan Martí i Martínez va nàixer a Sueca l’any 1959 i realitzà estudis artístics a l’escola d’Arts i Oficis. No obstant això, aprengué a fer falles d’una manera autodidacta: és a dir, provava ell sol a fer ninots i estructures. Aconseguí, d’aquesta manera,
superar l’any 1985, els exàmens per a l’ingrés de dret al Gremi d’Artistes Fallers de
València.
Des d’aleshores, ha fet moltes falles que ha plantat a València, Gandia, Alzira, Tavernes de la Valldigna i Cullera, entre altres poblacions. I ara, com tots els altres
artistes fallers, desitja amb tota l’ànima que enguany, en 2021, es puga cremar la
falla que va fer per a l’any passat i que estava dedicada als mites i a les llegendes
del món clàssic grec. Va fer una falla que tenia per emblema el cavall de Troia.
Joan Martí i Martínez necessita que el cicle vital del monument s’acabe amb la cremà de la falla que està guardada tot l’any al casal de la Falla Plaça Malva. Únicament així, amb la desaparició del monument consumit pel foc, podrà renàixer, com
l’au Fènix, la creativitat de l’artista faller i superar un any de crisi que pot posar en
perill l’ofici dels artistes fallers.
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VERSOS DE LA FALLA

El nostre monument infantil,
enguany farà història,
perquè cal tindre memòria
i així no perdre el fil.
Les llegendes són un recull
de mites i faules tradicionals,
i s’han d’obrir molt bé els ulls,
per saber si el relat pot ser fals.
El mite o llegenda de Troia
enguany contarem en la falla,
per saber la gran tramoia,
dels grecs i la seua gran batalla.
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La falla tracta el tema,
d’esta batalla suprema,
on els aqueus i el troians,
arribaren a les mans.

Els aqueus oferiren al rival,
utilitzant la intel·ligència,
un regal molt original
i de magnífica presència.

Els troians vivien confiats,
amb la ciutat emmurallada,
era difícil fer-los una emboscada,
perquè estaven ben aixoplugats.

Els troians amb expectació,
van observar meravellats,
com els seus contrincants
havien fet aquella acció.

Però aqueus i troians,
que estaven a sarpa a la grenya,
convocaren pobles i clans,
per a repartir-se molta llenya.

La gent quedà absorta,
ja que conten i no acaben
que no cabia per la porta,
per molt que l’espentaven.
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El cavall era de fusta,
de mida gegant i robusta,
amb unes rodes per a girar,
i així el podien transportar.

Amb la caiguda de Troia,
bella ciutat inexpugnable,
Grècia va perdre la joia,
d’un imperi inigualable.

Pensat i fet, agafaren el cavall,
i l’entraren en la seua ciutat,
feren festa i no perderen detall,
convençuts que ja havien guanyat.

El ninot principal de la falla,
és el famós cavall de Troia,
una cridanera i autèntica joia
que permeté guanyar la batalla.

Mentre tot el poble celebra
tan singular ofrena,
el soldats que van fer la faena
van suar la gota negra.

És un carretó arrossegat,
amb molt bons acabats,
i una panxa plena de soldats
i de lluitadors de molt de trellat.

Però va ser una estratagema,
que mai podien esperar,
i quan descobriren el sistema
molts es van desconcertar.

Atenea amb barret i espasa
muntada dalt del cavall,
els va tirant a tots el rall,
perquè és guerrera de raça.

Dins hi havia persones valentes,
guerrers armats fins a les dents,
que baixaren d’esquitllentes,
doncs eren soldats molt prudents.

Atenea mana de les voluntats,
del seu exèrcit de soldats,
té tota la glòria i el poder,
i és temuda el món sencer.

Obriren les portes de Troia
i els aqueus entraren fàcilment,
als troians els entrà la paranoia,
i així començà el desafiament.

Un soldat li fa d’escolta,
i una xiqueta l’envolta,
també hi ha la corona de llorer,
signe de victòria guerrer.
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Davant, fent una ofrena,
llueixen els ciris dels déus,
llum clara que enllumena
els troians i els aqueus.
Un xiquet llig la història,
sense perdre la memòria,
d’un cavall espectacular,
que a tots va fer somniar.
Una moixeta mira atenta,
au nocturna amb destresa,
ella està feliç i contenta
perquè representa la saviesa.
En la cua del cavall,
asseguda expectant,
ella fa bé el treball,
d’estar sempre aguaitant.
Les dones ja ostentaven,
el poder en temps antics,
feien, desfeien i manaven,
en pobles pobres i en rics.
Darrere, en la comitiva,
va Zeus, Déu principal,
en un gran drac colossal,
i una fada elegant i altiva.

Al capdamunt de la falla,
hi ha dos aus ben peculiars,
que rebutgen qualsevol baralla
fins i tot les familiars.
Són dos bons pardals,
que des de dalt de la cornisa,
esperen que s’aixeque la brisa,
per poder volar ben alts.
Per tant, us ho dic de veritat,
hem d’estar espavilats
amb els regals de trellat
per si estan enverinats.
En el nostre univers faller,
vertader col·lectiu festiu,
la flama ens dona caliu,
i il·lumina el món sencer.
És un món de fantasia,
on domina la il·lusió,
amb històries de cartó,
contades en poesia.
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Hem fet d’una falla,
una història animada,
i d’una gran batalla,
una lliçó contada.

Cal llegir molt per a saber,
s’ha de ser persona de profit,
sempre amb un bon quefer,
i un gust pels llibres exquisit.

Si vols saber-ne més, has de llegir,
perquè de la cultura no has de fugir,
aprendràs a ser culte i molt educat,
recordant tot allò que hem contat.

Hem arribat al final amb goig i plaer,
ara volem que visites la nostra falla,
que si la memòria no em falla,
lluirà el 17 de març al carrer.

Esta era la història que contava,
l’entramat infantil del monument,
una falla que no fou plantada,
per un virus, desgraciadament.
Però no la vam gaudir,
les Falles s’ajornaren,
i així ens confinaren,
i encara està per eixir.

El 10 de març, tot es va suspendre,
i començàrem eixe dia a aprendre
que la vida té infinitats de raons,
per a gaudir fantasies i emocions.
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La història era l’explicació versada
del gran mite o llegenda de Troia
i tot el seu fil conductor i tramoia
està escrita en la clàssica Ilíada.

Sembla que la humanitat,
està en plena odissea,
intentant la normalitat,
i evitant esta nàusea.

Quan finalitzà el combat,
Ulisses hagué de viatjar,
per a la seua Ítaca tornar,
i no va ser fàcil, per descomptat.

Transformant aquella història,
em venen pensaments a la memòria,
i sembla que el cavall estava infestat
d’un virus, i no duia cap soldat.

Una Odissea va ser la tornada
a Ítaca, el port d’arribada.
Ulisses passà per moltes ciutats,
patint grans calamitats.

Però vindrà eixa vacuna.
Segur que eixirem tots a una
i les màscares aniran fora,
amb abraçades a tothora.

Navegant en el seu vaixell,
recorregueren illes i estrets,
sofrint algun que altre tropell,
i eixint de vegades maltrets.

Anirem segurs a l’escola,
sense videoconferències,
sense màscares ni distàncies,
i amb abraçades ens direm “hola”.

En Odissea ens hem convertit.
La vida a tots ens ha canviat.
La pandèmia ens ha transformat,
i pareix que a tots ens ha posseït.

Igual que Ulisses va fer,
eixirem guanyadors d’esta,
tornaren al nostre quefer,
i serà de tots la conquesta.
També plantarem la falleta,
la música eixirà al carrer,
la plaça tornarà a estar inquieta,
i Alzira serà un formiguer.
La Malva serà un comboi,
cadascú de nosaltres, un heroi,
jugant per tots els indrets
i tirant de bell nou coets.
La falleta també està confinada.
La tenim esperant dins del casal,
i la xicalla està molt il·lusionada,
esperant d’este embolic el final.
Si açò que els he contat
en esta nova explicació,
ho lliguen amb il·lusió,
amics, serà que tot ha acabat.
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lisses està content i inquiet. Acaba de telefonar a la cosina i Aitana ha acceptat la proposta
d’anar junts a la biblioteca. Però no podran eixir
sols, han d’anar acompanyats d’una persona adulta.
Sort que el pare d’Aitana ha d’eixir a comprar al mercat
municipal i la biblioteca li ve de pas, perquè ni la mare
d’Aitana, ni la mare d’Ulisses els poden acompanyar.
La primera és professora d’Universitat i està teletreballant amb els seus alumnes. La segona és infermera i
hui té el torn de guàrdia a l’hospital. El pare d’Ulisses,
des de bon matí, està repartint productes de neteja
amb la seua furgoneta.
Encara no ha travessat la porta de casa, quan Ulisses
veu com la cosina ja l’espera amb els braços oberts i
fent bots d’alegria. Amb la mà, Aitana li fa un senyal
perquè s’hi acoste. Però abans de fer-ho, Ulisses entra
al portal de casa i agafa una mascareta. Amb els nervis
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se li havia oblidat i ha recordat la nova
mesura de seguretat en veure-li la cara
a la cosina amb el nas i la boca coberts.
Ulisses mira a un costat i l’altre del carrer i ix corrents en direcció a la casa d’Aitana. Encara que tenen moltes ganes de
retrobar-se, ni l’un ni l’altra s’abracen.
Han de mantindre la distància i evitar
el contacte físic. Una horrible malaltia
s’ha estés per la Terra i afecta greument
els humans. Es tracta d’un coronavirus
microscòpic que ha causat moltes infeccions i, fins i tot, ha matat moltes persones.
—Quines ganes tenia de veure’t, Ulisses! —li diu Aitana quan, finalment,
l’emoció li ha deixat dir unes paraules.
—Jo també! —li contesta Ulisses.
S’han passat dos mesos llargs sense
eixir de casa, confinats per ordre de les
autoritats sanitàries. Només podien
eixir al carrer les persones majors que
tenien treballs bàsics necessaris per a
la subsistència. I també les que havien
d’eixir a passejar el gos, però a casa
d’Ulisses i d’Aitana no viu cap animal
domèstic. Ara, per sort, els contagis han
disminuït i ja no hi ha tantes persones
malaltes pel coronavirus als hospitals.
Per això, han donat permís perquè els
xiquets i les xiquetes puguen eixir de
casa i passejar un poc, encara que continua prohibit jugar als parcs.
—M’ha fet molta il·lusió la teua proposta d’anar a la biblioteca! No m’haguera
pensat mai que fora la primera cosa que
volgueres fer en eixir del confinament!
Realment, Aitana està molt sorpresa.
Durant aquests mesos en què no han
eixit al carrer, Ulisses i ella s’han telefo-

nat molt sovint i, fins i tot, s’han vist per
videoconferència al whatsapp. També
s’han vist des del balcó quan eixien a
aplaudir. Per això, Aitana sabia que el
seu cosí s’estava fent lector, però no es
pensava que ho fora tant com per a desitjar anar en primer lloc a la biblioteca.
—Sembla que l’última vegada que vam
anar a la biblioteca, quan encara era
estiu, et va fer efecte! —exclamà Aitana
amb un somriure irònic d’orella a orella
que Ulisses només va intuir perquè la
mascareta li’l tapava.
—Sí. La veritat és que aquella història
del cavall de Troia em va impressionar.
Després d’aquell llibre vaig començar
a llegir un poc, però no massa. Ja saps
que em distrac amb qualsevol cosa i
que m’agrada molt jugar. Però aquests
últims mesos tancat a casa m’he avorrit
molt i, potser, no he tingut més remei
que llegir.
De fet, Ulisses s’ha llegit tots els pocs
llibres que té per casa. Algun, fins i tot,
l’ha rellegit més d’un parell de vegades.
—Saps —li confessa Ulisses—, a voltes
m’he posat tan desficiós que, quan tenia ganes de llegir i no volia rellegir cap
dels llibres que tenia a casa, m’he posat
a llegir l’orla de ma mare.
Aitana esclata en una carcallada sonora
que crida l’atenció de son pare.
—Què passa? Esteu contents de retrobar-vos...
—Res, el meu cosí que conta unes coses increïbles! Diu que s’ha entretingut
llegint l’orla de la tia. Però com pot entretindre’s algú llegint una relació de
noms?
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—No et burles, Aitana! És
veritat. Primer llegia els
noms en un ordre, d’esquerra a dreta, per exemple, i, després, de dalt
cap avall. Em sé els noms
i els cognoms de totes
les companyes i els companys d’infermeria de la
promoció de ma mare.
Fins i tot, te’ls podria recitar de memòria de baix
cap a dalt i de dreta a esquerra.
—Anem-nos-en ja, pare!
—exclama Aitana mentre intenta dissimular un
somriure
estrepitós—.
Portem Ulisses a la biblioteca abans que es torne
boig!
Ulisses calla i segueix els
passos de la cosina. Els
tres miren a un costat i
l’altre. El carrer els envolta d’una llum esplèndida
de primavera que els duu
records d’un altre temps allunyat de les
preocupacions sanitàries actuals.
No obstant això, hi ha un silenci i una
tristor que els fa avançar callats i amb
els ulls ben oberts. Els pocs transeünts
amb qui es troben passen pel costat
com allunyant-se. La gent té por de contagiar-se i caure malalta. El maleït coronavirus ens ha fet a tots poregosos.
Sort que quan arriben a la biblioteca, es
troben amb el somriure brillant i contagiós de Rut, la bibliotecària, que els rep
a la porta. D’acord amb les mesures de
seguretat dictades per l’autoritat sanitària, encara no es pot entrar a l’edifici,
22
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però Rut els atén feliç de poder fer la
seua faena després de tants dies sense
poder-ho fer.
—Hola, Rut. Ací et porte el meu cosí. No
sé si te’n recordes d’ell. L’estiu passat li
vas deixar un llibre sobre mites grecs i li
va agradar molt.
—Clar que me’n recorde! És el xiquet
que es va adormir mentre llegia al teu
costat i que es despertà amb el desig
de llegir molt. Encara recorde que li
vaig prestar uns quants llibres i que,
al poc de temps, em va tornar sense
haver-se’ls llegit, segons vaig sospitar.

Ulisses, un poc avergonyit, li contesta:
—Sí, tens raó! Ho confesse. Quan vaig
tornar a casa, em vaig oblidar dels llibres i, en acabar-se el termini, els vaig
tornar sense llegir. Però el de la història
de Troia sí que el vaig acabar. I ara en
voldria un com aquell que em va interessar tant.
—Perfecte! —contesta Rut—. Em pense
que ja sé quin et recomanaré. I tu, Aitana, també en vols algun?
—Sí, clar! En vull un de pirates que siga
de molta aventura.
La bibliotecària entra cap a dins i, al cap
d’una estona, ix de nou amb un parell
de llibres.

—Mira, aquest és per a tu, Aitana: L’illa
del Tresor. I aquest per al teu cosí:
L’Odissea.
—És molt gros —protesta inicialment
Ulisses—.
Tu comença a llegir-lo i no faces cas del
nombre de pàgines. La història d’aquest
llibre continua la del que et vas llegir l’estiu passat i que tant et va agradar. El protagonista de l’obra, a diferència de l’obra
anterior on hi havia molts herois, és ara
només Ulisses que acabada la guerra de
Troia es disposa a retornar al seu país,
però el retorn no li és fàcil. Li va a costar
molt tornar a veure la seua família.
—A ell li diuen Ulisses! —li respon sorpresa Aitana.
—Mira què bé! —exclama
Rut mirant als ulls a Ulisses—. Estic segura que et
sentiràs molt identificat
amb l’aventura del protagonista.
Ulisses fa un gest afirmatiu amb el cap, mentre es
queda mirant fixament
els ulls de la bibliotecària. Portar mascareta fa
això, que la gent es fixe
més en els ulls, però Ulisses s’hi ha fixat, sobretot,
perquè ha notat com una
espurna màgica que li ha
eixit a Rut de l’ull dret,
com si el volguera encaterinar.
—Podem ja continuar!
—exclama el pare d’Aitana, trencant la placidesa d’aquell instant
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indefinible—. Si ja ho teniu tot, acompanyeu-me a comprar al mercat.

—D’acord! —contesta Ulisses mentre
obre el pany de la porta—.

Els dos cosins li diuen adeu a Rut i caminen darrere del pare d’Aitana mentre
van xarrant i s’ensenyen algunes pàgines i imatges dels llibres que han tret
de préstec.

Una vegada ja dins, Ulisses puja corrent
les escales i entra en la seua habitació.
Es deixa caure al llit i, sense perdre cap
segons més, es posa a llegir.

La conversa entre els dos fa que Ulisses
tinga cada vegada més ganes de tornar
a casa i disposar d’un temps per a iniciar la lectura de L’Odissea. Però anar a
comprar amb les persones adultes sempre es fa massa llarg i Ulisses acaba posant-se un poc nerviós.
Això fa que, quan tornen al carrer, Ulisses s’acomiade molt de pressa d’Aitana
i de son pare i que es llance a córrer cap
al seu portal.
—A la vesprada passaré per ta casa —li
diu Aitana alçant la veu perquè l’escolte
el seu cosí.
1
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Parla’m, oh Musa, d’aquell de mil cares, que feu mil viatges
quan arrasà el castell i la vila sagrada
de Troia.
Moltes ciutats visità, conegué el pensament de molts homes,
però també va patir per la mar, dins
del pit, moltes penes,
sempre lluitant per salvar els companys, pel retorn i la vida.1

Ulisses es queda quasi sense aire després de llegir les paraules inicials del
llibre.
—Guau! Aquell de les mil cares visità
moltes ciutats i va patir per la mar! I,

Versió de Joan Francesc Mira. L’Odissea. Homer. Edicions Proa. 2011.
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segons Rut, aquest heroi és Ulisses, el
mateix que conquistà la ciutat de Troia i
li duen com a mi.
Ulisses ja no ho pot evitar. Ara, de nou,
fixa els ulls en el text i continua llegint.
El protagonista de l’obra està empresonat en una cova durant molts anys. La
nimfa Calipso el vol per marit i no el deixa abandonar l’illa on va arribar després
de moltes aventures.

Mentre menja no para de pensar en la
història que ha començat a llegir. De
sobte, li va al cap una imatge terrorífica.
La nimfa Calipso té el cos d’una dona
esvelta amb una túnica blanca que enlluerna els ulls, però el cap és una esfera amb ventoses xicotetes com les que
apareixen a les imatges que representen el coronavirus.

El deu del mar, Posidó, odia Ulisses perquè va cegar el seu fill, el ciclop Polifem
i, per això, el va fer naufragar a l’illa de
Calipso. Ulisses no renuncia al somni
de retornar a la seua illa d’Ítaca i abraçar la seua dona, Penèlope i el seu fill,
Telèmac.
Per sort, la deessa Atena sempre ha sigut partidària d’Ulisses perquè gràcies
a aquest heroi la seua ciutat guanyà als
habitants de Troia. Per això, finalment,
aconsegueix que l’assemblea dels deus
grecs es torne a reunir i els convenç
perquè obliguen Calipso a deixar lliure
Ulisses. Tots hi estan d’acord menys Posidó que no té més remei que acceptar
la decisió.
Hermes, el deu olímpic dels viatgers i
dels missatges, és l’encarregat de comunicar l’ordre del déus a la nimfa.
Calipso, per tant, no té més remei que
deixar Ulisses lliure.
—Buf!!! Quantes coses passen en
aquest llibre! Serà millor que pare una
estona i que dine.
Ulisses baixa a la cuina, obri la nevera
i pren el tàper que li ha deixat sa mare
per a dinar. Calfa el contingut en el microones i se serveix els espaguetis en
un plat.
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Un calfred li recorre l’espina dorsal i
mira a un costat i l’altre.
—I si fora Calipso la que ens ha infectat
i ens vol tancats dins de casa? S’hauran
enfadat amb nosaltres els déus antics
per no tindre cura de la nostra Terra?
Ulisses ja no diu res més. S’afanya a
acabar de dinar i deixa els plats i els coberts a la pica per tornar-se’n a pujar,
tot seguit, a l’habitació. Però ara es lleva les sabates i es posa dins del llit, ben
tapat amb el llençol.
—Ací estaré ben protegit! —diu en veu
ben alta—.
Sembla que Ulisses tracta de conjurar
els possibles perills que li puguen ocórrer al protagonista de l’obra.
I, com que ja està preparat, reprén la
lectura. Mentre Ulisses continua de nou
el retorn al seu país, apareixen en escena el fill i la dona. Els dos viuen al palau
d’Ítaca que ha sigut envaït per nombrosos pretendents que volen casar-se
amb Penèlope perquè pensen que Ulisses ha mort ja. Aquests pretendents no
fan més que menjar i beure. S’estan
gastant les riqueses d’Ulisses.
Telèmac, naturalment, no ho pot suportar,
i vol venjar-se de tots els qui menyspreen
la seua família. Però, afortunadament,
abans d’enfrontar-se sense cap possibilitat d’èxit, rep l’ajuda d’Atena que, disfressada de Mèntor —un amic de son pare—,
li diu que Ulisses està viu i que aconseguisca una nau per anar a buscar notícies
de son pare i véncer els dos junts els malvats pretendents de sa mare.
—Redimonis! La història s’està posant
molt interessant! —exclama Ulisses.
26
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Mentrestant, Ulisses es fa una embarcació amb pals i fustes i es llança a la mar.
Però quan el veu Posidó en els seus dominis llança un forta tempesta que fa
naufragar Ulisses. El protagonista, per
tant, no té més remei que nadar durant
tres dies fins que, finalment, arriba a
una costa plena de pedres i espadats.

Per sort, troba la desembocadura d’un
riu i Ulisses li demana a les seues aigües que l’ajuden i el porten terra endins.
—Mare meua! Estava ja a punt d’ofegar-me! —diu Ulisses alçant els ulls del
llibre—. Ja notava com que em faltava

l’aire i els pulmons se m’omplien d’aigua. Hauré de llegir més a espai.
Ulisses nada a contracorrent pel riu i es
troba a una vora Nausica, la filla d’Alcínou —quins noms tenien en aquella
època!—, el senyor dels feacis. Nausica
està llavant roba al riu amb les seues
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donzelles que s’espanten en veure el
cos nu d’Ulisses. Per contra, Nausica li
ofereix ajuda i li dona una túnica.

seus homes que, quan arriben a la ciutat d’Ísmaro es veuen en la necessitat
de lluitar.

Entre totes les dones, ara ja amb alegres rialles, porten Ulisses davant el rei
que li proporciona refugi. A més, en honor d’Ulisses, Alcínou prepara un banquet i li demana al nàufrag que li conte
la seua història.

Ulisses és ara un xiquet, però guerreja
com un home. Alguns dels seus companys moren en la batalla i Ulisses salva
a tots els que pot. De nou, són a la mar,
fins que arriben a l’illa dels lotòfags. Allí
els seus habitants els donen a provar el
lotus i tots els qui el tasten perden el desig de retornar al seu poble.

És, aleshores, quan comencen els vertaders relats de les aventures d’Ulisses. El
protagonista es dona a conéixer com a
guerrer de la guerra de Troia i narra com,
després de la batalla final, es disposa a
retornar al seu país amb els seus companys.
Ulisses està ara totalment absort amb
la història. No para de donar ordres als
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—No mengeu res de tot això —crida desesperat Ulisses en descobrir l’engany.
Però com que ningú no li fa cas, ha
d’obligar els homes que li queden a
embarcar a la nau i fugir d’aquell dolç
malefici.

Per desgràcia, el futur que li espera a
Ulisses i els seus companys és encara
més terrorífic. En la pròxima parada arriben a l’illa del ciclops on el fill de Posidó
els atrapa i els tanca en una cova. A poc
a poc, Polifem es menja uns quants homes i Ulisses, que comença a suar i viu
malsons dins d’un llit tou i càlid, planifica un pla de fugida.

casa! —crida Ulisses amb tot el llençol
del llit enrotllat al seu cos.

—Hem d’escapar d’ací! Hem de véncer
aquest malvat coronavirus i eixir de

L’endemà, quan obri la cova espentant
la roca que tanca l’entrada, com que no

El pla consisteix a emborratxar el ciclop.
Ulisses comença a contar-li coses i li
serveix vi sense parar. Quan es troba ja
marejat i adormit, Ulisses pren un pal
amb la punta afilada i li encega l’únic
ull que té.

UNA ODISSEA
DE SOMNI

29

es veu, comença a tocar el llom de les ovelles que trau
per a pasturar, però no se n’adona que abraçat al ventre de cada animal hi ha un home que se n’ix de la
cova també.
Ulisses i els seus amics s’escapen i aconsegueixen
tornar a la nau. S’han salvat del ciclop, però encara
tenen per davant altres aventures i desventures. Com
ara, quan s’endinsen en la mar de les sirenes.
Ulisses ordena els seus companys que es tapen l’oïda
amb cera, perquè sap que el cant de les sirenes embogeix a qui l’escolta. Però ell vol escoltar-lo i demana
que el nuguen ben fort al pal major de l’embarcació.
A poqueta nit, les sirenes s’acosten a la barca cantant
i Ulisses comença a posar-se nerviós. El cant de les
sirenes és bonic, però molt perillós. De fet, Ulisses no
el suporta ja i comença a intentar deslliurar-se del llençol. Té tot el cos banyat i gotes de suor li cauen per les
galtes.
—Per favor, calleu ja! No canteu més! Em tornaré boig!
Només vull tornar a casa i viure amb total normalitat.
Eixir quan vulga i jugar al carrer!
Ulisses nota com el sacsegen amb força. Com li estiren
el braç, mentre sent que algú li crida. Potser és una
sirena. No, no ho és. És, sens dubte, la seua dona que
el mira amb tota l’estima del món.
—Ai, quina alegria tornar-te a veure’t, estimada Penèlope! —diu finalment mentre sembla véncer la follia
del cant de les sirenes.
—Què dius de Penèlope? Soc jo, la teua cosina Aitana!
Ja t’has tornar a dormir llegint!
—Jo no m’he adormit! He estat llegint tota la vesprada.
Però tu què fas ací? Com has entrat?
—M’ha obert ta mare que ja ha vingut de treballar i
m’ha dit que estaves dormint.
—Jo no estava dormint —li contesta Ulisses visiblement enfadat—. He viscut tota una odissea.
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—Sí, estic d’acord —li diu Aitana amb
sorna i amb un somriure d’orella a orella—. Una Odissea de somni! Vinga va,
alçat que hui ja ens deixen eixir a passejar.
Ulisses es reincorpora i s’asseu en un
costat del llit. Sembla que encara no es
troba conscient del tot. És en aquell moment quan Aitana es fixa en l’aspecte
del seu cosí.
—T’hauràs de dutxar! Estàs tot banyat i
fas olor de peix!
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proposta
Alba Fluixà Pelufo
i Josep Antoni Fluixà
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activitats

i de reflexió

SOBRE EL CONTE
1.

Llig atentament el conte «Una Odissea de somni» de Josep Antoni Fluixà.

2.

Ordena les frases següents segons l’ordre temporal en què apareixen en la història i
obtindràs un breu resum del conte.
Aitana es riu d’Ulisses perquè aquest li diu que ha llegit, fins i tot, l’orla de sa
mare.
Després de dinar, Ulisses continua llegint i, a poc a poc, es concentra en la lectura
i s’identifica amb el protagonista a qui també li diuen Ulisses.
Fa temps que no s’han ajuntat en persona per culpa del coronavirus i pel confinament decretat pel govern que els ha obligat a estar en casa tancats.
Ulisses nada durant tres dies i, finalment, arriba a una costa de penya-segats inaccessibles. Sort que troba un riu pel qual arriba terra endins.
Ulisses ha telefonat a la cosina i Aitana ha acceptat la proposta d’anar junts a la
biblioteca.
El rei Alcínou fa una festa de benvinguda a Ulisses i aquest li conta totes les seues
aventures.
Quan arriben a la biblioteca, Rut els atén feliç i li recomana la lectura de L’Odissea.
El pare d’Aitana els acompanya i Ulisses i Aitana van a la biblioteca amb una mascareta a la cara que els protegeix del coronavirus.
El xiquet Ulisses mentre llig les aventures d’Ulisses protagonista de L’Odissea té
la sensació de viure el mateix malson de les sirenes que criden i canten perquè
l’heroi es llance al mar i s’ofegue.
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La princesa Nausica ajuda Ulisses quan ix del riu i li dona una túnica. Després
l’acompanya a veure son pare, el rei Alcínou.
Ulisses ha escapat del ciclop Polifem a qui li ha cegat l’únic ull que tenia i, per
això, el deu del mar Posidó fa que la barca d’Ulisses naufrague.
Aitana, per fi, sorprén Ulisses dormint al llit i desperta el seu cosí.
Ulisses protesta perquè diu que ell no s’ha adormit, sinó que estava vivint l’aventura.
Quan tornen a casa, Ulisses es gita al llit i comença a llegir l’obra que ha tret en
préstec en la biblioteca.
Ulisses s’ha avorrit molt durant el confinament i s’ha llegit tots els pocs llibres que
tenia a casa.
3.

Explica per què Calipso ha de deixar lliure a Ulisses?

4.

Com s’escapen Ulisses i els seus homes de la cova de Polifem, després que Ulisses
deixe cec el ciclop?

5.

Què ordena Ulisses perquè no es tornen bojos els seus homes amb el cant de les sirenes? Ell fa el mateix? Per què Ulisses pot escoltar les sirenes i no es llança al mar?
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6.

7.

Busca en aquesta sopa de lletres el nom d’onze personatges que apareixen o
són esmentats en el conte «Una Odissea de somni».
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Torna a escriure el nom dels personatges que protagonitzen el conte que has llegit,
però selecciona’ls segons la columna en la qual els correspon anar.
El nom d’Ulisses el podeu posar en dos columnes diferents perquè pot fer referència
al protagonista del conte i al protagonista de L’Odissea.

Personatges
del món real
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Personatges
que són deus clàssics

Personatges de L’Odissea
que no són déus

8.

Valora el conte que has llegit.
T’ha agradat el conte? Molt, prou, regular, no, etc.
Per què?

9.

Busca informació a Internet sobre l’autor del conte,
Josep Antoni Fluixà, i ompli la fitxa següent.
• Nom i cognoms
• Lloc de naixement
• Llibres publicats

• Premis rebuts

• Altres dades biogràfiques interessants
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10. Tan important com l’autor del conte és també la persona que il·lustra la història. Sense dibuixos, els llibres infantils no són tant atractius. De fet, moltes vegades funcionen com a reclam per atraure a la lectura. Per això, és just també conéixer un poc qui
ha fet les il·lustracions del conte «Una Odissea de somni».
Llig a continuació un breu currículum de la il·lustradora.
Marta Roldán va nàixer a Alzira, ciutat en la qual viu actualment. Es formà en l’Escola de dibuix, pintura i restauració
Gaia de València i al taller d’il·lustració de Paula Bonet. És
una jove il·lustradora i artista interdisciplinària. Viu envoltada d’aquarel·les i pinzells. Creu en l’art com una eina per a
expressar tota mena d’emocions i de sentiments. Ha participat a les Jornades d’il·lustració de València i en exposicions
que visibilitzen els drets de les dones, com, per exemple, la
titulada «Amb els ulls d’Artemísia: artista, feminista i lliure».
Ha col·laborat també en festivals d’art africà. Es defineix com a somiadora, amb un
caràcter de cul inquiet i és amant dels viatges plens de colors i cultures.
Si vols més informació, pots seguir-la a Instagram: @martaroldan.il
11. Imagina’t que ets periodista i que li has de fer una entrevista a l’autora de les il·lustracions del conte. Quines preguntes li faries?
Pensa un mínim de sis preguntes. Has d’intentar que et done la màxima informació
possible sobre la seua personalitat i la seua obra artística.
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12. Valoració de les il·lustracions del conte.
Observa els dibuixos que acompanyen la narració «Una Odissea de somni» i digues
quin dibuix t’agrada més i per què.

Quina valoració et mereixen els dibuixos en general? T’han agradat o no? Per què?

UNA ODISSEA
DE SOMNI

39

i els versos explicatius
1.

40

Observa les imatges de l’apartat «Una falla per cremar» i tria el ninot que més t’agrade. Fes un dibuix del ninot elegit i explica per què t’agrada més que els altres.
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2.

Si hagueres d’afegir a la falla de l’any passat un ninot o una escena més per a reflectir
tot el que hem viscut en l’últim any a causa de la pandèmia del coronavirus, quin personatge o situació triaries?
Fes un dibuix del personatge o de l’escena i redacta una explicació per a descriure qui
hi apareix i què és el que passa a la imatge que t’has inventat.

3.

Totes les falles tenen un tema i una moralitat o ensenyança que tracten de transmetre
a qui les mira. La falla infantil de la plaça Malva de l’any passat, la del 2020, tenia per
tema la història del cavall de Troia i com a moralitat la necessitat d’anar amb molta
cura amb els regals que ens facen els nostres enemics, perquè poden estar enverinats.
Enguany, en el 2021, sense canviar de monument perquè encara està per cremar el
de l’any passat, el tema del llibre infantil és «l’odissea» que està patint també el món
faller. Saps per què?
Assenyala la resposta més adequada:
Perquè després de conquistar Troia, Ulisses va ser el protagonista d’una altra història que es coneix amb el nom de L’Odissea.
Perquè hem de cremar la mateixa falla que teníem l’any passat, però canviant de
tema i els lletrerets explicatius de la falla.
Perquè, després de Troia, Ulisses ha de viure moltes penalitats abans de retornar al
seu país i, enguany, les falles també han hagut de viure tota una odissea —és a dir,
dificultats— per culpa del coronavirus que ha impedit, de moment, celebrar la festa.
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4.

Al llibre de l’any passat et déiem que l’artista faller és la persona que trasllada la idea
de la falla al llenguatge plàstic del monument i de l’estructura amb els ninots. En
conseqüència, sense l’artista faller no hi ha falla.
Tenint en compte això, et proposem un exercici d’empatia. T’has de posar en el lloc de
l’artista faller —és a dir, has de pensar que ets un artista faller— i has de contestar a
les frases següents amb un vertader (V) o fals (F), segons cregues que són encertades
o equivocades les afirmacions que es relacionen.
Els artistes fallers han passat un any excel·lent de vacances gràcies al coronavirus.
Els artistes fallers han augmentat els beneficis perquè no han tingut que comprar
els nous materials necessaris per a fer una falla.
Com que les falles de l’any 2000 no es van cremar, les comissions falleres no han
encarregat nous monuments per a l’any 2021 i els artistes fallers s’han quedat
sense faena.
Els tallers dels artistes fallers han continuat oberts sense cap problema i estan
preparant ja les falles del 2022.
Els artistes fallers viuen una etapa de crisi i han perdut molts diners perquè no els
han encomanat falles per a l’exercici de l’any 2021.

5.

Imagina’t ara que tornes a ser periodista i que et demanen que li faces una entrevista
a Joan Martí i Martínez. Quines preguntes li faries?
L’objectiu de l’entrevista ha de ser conéixer com estan vivint els seu ofici en aquest
temps de pandèmia, quines han sigut les pèrdues que ha tingut, com veu les possibilitats de recuperació, etc.
Redacta l’enunciat d’almenys sis preguntes.
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6.

Fes un dibuix o esbós d’una falla infantil que represente les situacions i els elements
més característics de la vida actual en plena pandèmia del coronavirus i la COVID-19.
És a dir, quines coses fem ara i abans no fèiem, en quines coses heu canviat les vostres rutines, etc.

7.

En el llibre de l’any passat també et déiem que una falla és un monument artístic que
conta una història. Per això, els textos explicatius que acompanyen els ninots són tan
importants. En conseqüència, per conéixer millor la falla infantil de la plaça Malva de
l’exercici faller 2020 / 2021, llig els versos de la falla que ha escrit el poeta i faller de
la mateixa comissió Miguel Ángel Martínez Tortosa.
Hi trobaràs dues parts, els versos que explicaven la falla al llibre infantil de l’any passat i uns nous versos que el poeta ha afegit per deixar constància tota l’odissea que
hem viscut en l’últim any.
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8.

Després de llegir el text, sobretot la segona part, contesta a les preguntes següents:
• Escriu el quartet —és a dir, els quatre versos— que dona inici a la segona part de
l’explicació: als versos nous afegits al llibre d’enguany.

• Per on va passar Ulisses i què va patir abans de tornar a Ítaca, el seu país.

• En què ens hem convertit tots?

• La vida ens ha canviat?

• Què busca la humanitat i tracta d’evitar?

• Mirant enrere, què creu l’autor dels versos que portava el cavall de Troia?
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• Què és el que espera que vindrà per a tornar-nos a abraçar?

• Com tornarem a anar a l’escola?

• Com serà la Malva quan passe la pandèmia i que faran els fallerets i les falleretes?

9.

Pren com a model els versos de Miguel Ángel Martínez i escriu, com si fores un poeta
faller, els versos explicatius de la falla l’esbós de la qual has dibuixat a l’activitat 6.
Escriu, almenys, cinc o sis versos.
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DE NARRATIVA

2020

Acta del lliurament dels
premis del XXIII Concurs
de Narrativa Infantil i
Juvenil de l’Associació
Cultural Falla Plaça Malva

Reunit el jurat format per: Alfred Aranda Mata, Susana Boronat Martín, Empar Bria
Pelufo, Yaiza Cáceres Castillo i Esther Català González, el dia 6 de novembre de
2020 a Alzira, decideix atorgar els premis següents per cadascuna de les categories:
TERCERA CATEGORIA
• Finalista: El poder dels somnis. Hugo Tomás Aranda (CEIP Alborxí)
• Finalista: Els objectes farts. Balma Llopis Aranda (CEIP Alborxí)
• Segon premi: El futur és l’esperança. L’esperança és el futur. Inés Ortolá Sanchis
(Col·legi Sants Patrons)
• Primer premi: Reflexions d’un xiquet de la “quinta del covid”. Pau Huerta Martínez
(CEIP Alborxí)
SEGONA CATEGORIA
• Segon premi: Tan sols unes paraules. Marc Aliques Zafrilla (Col·legi Sants Patrons)
• Primer premi: Dietari del confinament pel covid-19. Neus Pardo Calatayud (CEIP
Alborxí)
PRIMERA CATEGORIA
• Primer premi: Un temps per a reflexionar. Paula Morillas Borrull (IES Rei en Jaume)
EL PREMI ESPECIAL A L’ESCOLA amb el nombre proporcional més elevat de treballs
presentats és per als col·legis CEIP Alborxí i CEIP Gloria Fuertes, per la destacada
participació dels dos col·legis.
El secretari
Alfred Aranda Mata

48

Llibret

Primer premi XXIII concurs
de narrativa infantil i juvenil
Tercera categoria
Alumnat de 3r i 4t de Primària

Em dic Pep i tinc onze anys i com diu ma iaia soc de “La quinta del coronavirus”.
I vos preguntareu... Què és això de “La quinta del coronavirus”? No us penseu que
som un grup organitzat d’eixos que apareixen a les novel·les, eh!
La veritat, és que jo no ho entenc molt bé! Però, això és el que diuen ma iaia i les
amigues quan se senten a la porta del carrer a “arreglar el món”.
Crec que, quan ho diuen, es refereixen que nosaltres viurem i recordarem per sempre què és conviure amb aquest virus que a tots ens ha tornat bojos i ens ha canviat
la vida.
Aquest últims mesos han sigut estranys, però, a la vegada, hem aprés moltes coses.
Hem aprés a agrair l’esforç dels altres. Jo mai havia eixit al balcó de ma casa a
aplaudir i cridar ben fort per tal de reconèixer la valentia dels i les infermeres, metges, policies, mestres...
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Per un altra banda, què me dieu de com d’especialistes que ens hem tornat amb tot
allò que té a vore amb la tecnologia? Jo m’he tornat boig!!! I què dir de ma mare! Jitsi
met, Skype, Zoom, Hangouts... La paraula “top” ha sigut “ON LINE”. Pareix mentida
però, no veiem l’hora els meus amics i jo de tornar a l’escola!! Beneïda escola!!
També he aprés a valorar com d’important és conviure. Mai havíem passat tant de
temps junts a casa. Ma casa pareixia la casa de “Gran Hermano”. Hi havia dies que
ens pegava per netejar com a bojos, la “Marie Kondo” era la reina de la casa. Altres
cuinàvem, altres que no ens alçàvem del sofà en tot el dia... Però el que més em va
agradar va ser descobrir que tinc uns veïns fantàstics; Robert, el saxofonista; Toniquín, la bunyolera i Miquel, l’infermer.
Però sense dubte el que més vaig a recordar serà les ganes de sentir l’olor de paella
de ma iaia, d’anar amb mon iaio tots els dissabtes a collir les tomaques i els pimentons del nostre hortet, de riure i jugar amb els meus amics. Han sigut uns mesos
difícils però ara toca ser responsables i això nosaltres els xiquets estem fent-ho
molt bé. Cada dia anem a l’escola amb ganes d’aprendre i de fer malifetes, malgrat
que anem amb mascareta ens mirem als ulls i ja sabem si estem tristos o contents.
Açò, com diuen els majors, és la “nova normalitat”.
Però, si voleu que vos diga la veritat no sé què vol dir... per a mi tots els dies tenen
alguna cosa de nou i no gens de normalitat!!! Així que, crec que vaig a continuar
sent xiquet i com diu ma iaio “a viure, que la vida són quatre dies” i no oblideu TOT
ANIRÀ BÉ!
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DIVENDRES, 13 DE MARÇ DEL 2020:
Hui és l’últim dia que vaig a escola. Uns
dies abans, molta gent ja no va vindre.
Els pares tenien por. Per la tele apareix
Itàlia en una situació preocupant.
En acabar les classes, em trobe un poc
malament. Tinc febre. Intuïsc que les coses no van bé.
DIUMENGE, 15 DE MARÇ DEL 2020:
Efectivament, les coses no van bé. El president del govern ens obliga a quedar-nos a
casa. No anirem a escola. Visca!!
El meu germà i jo ens alcem quan volem
i veiem molt la tele. Com que no eixim al
carrer, no cal canviar-nos, i estem tot el
dia amb el pijama.

El pare sí que pot eixir a treballar, però
la mare no, i es queda amb nosaltres.
DIMECRES, 18 DE MARÇ DEL 2020:
La mare està enfadada i li ho fa saber al
pare. Diu que estem tot el dia amb les
tecnologies.
El pare decideix muntar-nos la caseta de
cartó al garatge.
La casa de cartó està feta amb les caixes
que contenien les noves cadires del menjador. Quan Amparo, la conserge, les va
traure unes setmanes abans, nosaltres li
les vam demanar. El pare és molt manyós
i amb elles ens ha construït un recinte on
hi caben cinc persones. Els pares diuen
que el meu germà i jo som molt afortunats: perquè ens tenim l’un a l’altre, per-
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què tenim un garatge on baixem a jugar i
perquè la mare ens pot atendre.

En arribar, la mare demana que l’ajudem a organitzar la compra.

DIJOUS, 19 DE MARÇ DEL 2020:

DIJOUS, 26 DE MARÇ DEL 2020:

Enguany, la cremà de les falles no es pot
celebrar. El tete i jo hem fet els deures i
podem anar al garatge. Al nostre refugi
hi hem dibuixat flors per fora, i insectes
també, hi hem retallat porta i dos finestres, i al costat de la porta hi ha un codi
secret; l’entrada es restringida. A l’interior, dos coixins grans ens permeten
ajocar-nos còmodament. Tenim permís
per entrar-hi joguets. Ens imaginem que
tenim superpoders i la casa pot volar un
altre món.

Trobe a faltar les amigues i propose a
ma mare fer-los una vídeo trucada. Em
diu que sí. Ens comentem com hem passat aquets dies i ens fem alguna broma.

DIUMENGE, 22 DE MARÇ DEL 2020:
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DILLUNS, 30 DE MARÇ DEL 2020:
Hui juguem amb les nines, i les banyem
en una safata, i després ens banyem els
peus i disfrutem molt, perquè ens agrada despullar-nos els peus en primavera.
Al garatge tenim permís per fer escampades, però que no es noten molt.

Hui es cap de setmana i com que el meu
pare no treballa aprofiten per passar tot
el dia amb ell. El pare ens ajuda a muntar unes figures de paper de 3D. També
fem figures d’argila, mentre la mare fa
el dinar. Ens mengem un gelat i llegim.
Els pares fan una becada, així que nosaltres juguem amb la tauleta digital.

DIMARTS, 31 DE MARÇ DEL 2020:

DIMECRES, 25 DE MARÇ DEL 2020:

DIJOUS, 2 D’ABRIL DEL 2020:

La mare va a comprar i ens deixa a soles una estoneta. Això no havia passat
mai, i ens fa un bon escoltet. Nosaltres
mirem la tele i fem deures. Baixem a la
caseta de cartó. El tete i jo establim que
caldrà entra-hi descalços. Tenim ganes
que el veïnat conega el nostre refugi, i
ells també entraran descalços, perquè
no embrutem la caseta. A la porta, enganxem una noteta que ens adverteix
de la norma. Hi ha dos peluixos que
d’ara endavant dormiran a la caseta.

Hui hem dibuixat dos mapes del tresor.
La casa era un passadís secret que ens
portava on el mapa indicava. El tresor
eren unes arracades de la mare, també
unes polseres i uns collars. No sé si li faria molta gràcia saber que li hem escorcollat el caixó de la tauleta de nit. En acabar
la busca, vam descobrir que el vertader
tresor són les aventures que hem passat.
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Hui, en la caseta, ens ho hem passat
bomba: el tete i jo érem uns cantants
molt famosos i el nostre públic només
feia que perseguir-nos. Fugíem i ens
amagàvem dins, i podíem tancar-nos
amb pany i clau.

DIVENDRES, 10 D’ABRIL DEL 2020:

DILLUNS, 13 D’ABRIL DEL 2020:

Este divendres ens hem fet a la caseta
un “tatu” de dracs. Feia temps que en
els havia comprat la iaia. Amb l’avorriment del confinament ens sabem tots
els caixons de memòria.

Avui hem jugat a la caseta amb la mascareta posada per provar a tindre-la un
temps, no molt llarg perquè suem i ens
molesten les gomes. Ens fa il·lusió portar-la per primera vegada, i la mare ens
diu que a ella no li fa tanta gràcia.

El meu germà i jo hem decidit que dormiríem a la casa amb tots els peluixos,
però els pares ens diuen que no, perquè
alguns estan polsosos. Els tenim al garatge en una caixa de cartó. Ens haurem
de conformar a dormir al llit amb Perriti,
el meu peluix de confiança.
DISSABTE, 11 D’ABRIL DEL 2020:
He ajudat ma mare a fer galetes i una
cosa; mengem les galetes al saló perquè a la caseta caurien molles i vindrien
insectes. Després juguem a les L.O.L.,
que són nines amb el cap gran i el cos
xicotet.

DIMARTS, 14 D’ABRIL DEL 2020:
El pare ha guaitat en estacionar el cotxe i la caseta està feta un desastre. Els
joguets estan tots barrejats i desordenats. El pare està enfadat i ens diu que
cal fer una tria. Nosaltres no tenim massa ganes i ho deixem per a després. No
es pot ni entrar. La mare ens amenaça
que tot se’n va al fem. No m’agraden les
amenaces, i arrepleguem resignats. En
mitja hora, la casa fa goig.
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17 d’octubre de 2020
Benvolgut diari:
Fa uns mesos vam estar tancats a les nostres cases per culpa d’un virus i una malaltia anomenada COVID-19. Aquest virus ha sigut tant fort que molta gent contagiada
ha estat ingressada molts mesos a l’hospital. Fins i tot, moltes persones han mort
per culpa d’aquesta pandèmia.
A causa de tants contagis, el govern va decidir prendre unes mesures de seguretat
molt estrictes que consistien a: no es podia eixir al carrer ni per anar a les escoles,
ni per treballar algunes persones, si eixies a comprar havies de utilitzar mascareta i
desinfectar-te les mans per a poder entrar a les botigues, tampoc podíem eixir a un
altre poble ni per a visitar familiars o amics.
Al principi se’m va fer molt avorrit estar a casa sense poder eixir i sense poder veure
els meus amics i familiars, però, a poc a poc, em vaig anar acostumant a la situació. També ho vaig passar un poc malament per no poder veure al meu pare, ja que
54
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ell viu a Madrid, però, de tant en tant, ens cridàvem. Els meus amics i jo també ho
féiem per no avorrir-nos i passar temps junts cadascun des de la seua casa.
Encara que no anàvem al col·legi per les circumstàncies, els professors ens manaven deure per una plataforma anomenada Web família. Tots els divendres el professor ens cridava, corregíem junts els deures i ens explicava els projectes que havíem
de realitzar al llarg de la setmana. També contàvem les nostres anècdotes sobre el
confinament.
L’últim dia del curs escolar vam fer una connexió especial mitjans Webex per a celebrar la nostra graduació. Em va donar un poc de llàstima no haver pogut celebrar-la
com calia.
Com he dit abans ara ja no estem en quarantena i podem eixir al carrer i als col·legis. També ara podem eixir de les nostres comunitats autònomes. Aquest estiu he
pogut anar a visitar el meu pare i els meus amics de Madrid. La veritat és que els
vaig trobar a faltar.
Un aspecte bo de la quarantena va ser que podies passar temps amb la teua família i dedicar temps a fer coses que, de normal, com anem amb preses i corregudes
no ens dona temps. Com, per exemple, dibuixar que és una activitat que m’agrada
molt, ajudar la meua mare a preparar receptes de cuina, fer esport amb la meua
germana...
Tots el dies a les huit de la vesprada, la gent eixia al balcó a aplaudir els sanitaris, els policies... que estaven duent una tasca complicada per tal d’ajudar a tots
perquè la situació millorara. La veritat era emocionant veure cada dia a tanta gent
unida i donant suport a la mateixa causa.
També, per traure la part positiva d’aquesta situació, cal dir que el nostre medi
ambient ha millorat molt ja que moltes fàbriques han estat tancades, ni els cotxes,
ni molts mitjans de transport han circulat... i tot açò ha afavorit que no hi haja tanta
contaminació al nostre planeta. Estaria bé que continuàrem cuidant-lo.
Fa aproximadament un mes he començat l’institut i la veritat és un gran canvi. Les
instal·lacions són molt grans, encara que un poc antigues, però encara així com en
la resta de centres seguim un protocol de seguretat per evitar contagis.
Per exemple, no podem compartir materials, ni tenim taquilles i tampoc podem
anar a realitzar activitats a altres aules.
Imagine que aquest any tampoc no es podran fer excursions, que tant ens agrada
a tots. Espere que, a poc a poc, aquesta situació vaja millorant de manera que
puguem anar tornant a la normalitat i que tot açò siga una lliçó perquè valorem les
coses. Sí, coses com passar més temps a casa amb la família i recordar com era de
bonic estar tots units per la mateixa causa.
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DE NARRATIVA

2021

Acta del lliurament dels
premis del XXIV Concurs
de Narrativa Infantil i
Juvenil de l’Associació
Cultural Falla Plaça Malva

Reunit el jurat format per: Alfred Aranda Mata, Susana Boronat Martín, Empar Bria
Pelufo, Yaiza Cáceres Castillo i Esther Català González, el dia 4 de novembre de 2021
a Alzira, decideix atorgar els premis següents per cadascuna de les categories:
TERCERA CATEGORIA
• Finalista: Per fi moltes abraçades. Neus Valls Roses (Xúquer Centre Educatiu, 4t primària)
• Finalista: Diari d’un cavall. Teresa Abargues Juan-Mompó (CEIP Alborxí, 4t primària)
• Segon premi: T’en recordes de fa 10 anys? Ona Navarro Martínez (CEIP Alborxí, 4t
primària)
• Primer premi: Els efectes secundaris. Sergi Sanchis Blasco (CEIP Alborxí, 3r primària)
SEGONA CATEGORIA
• Finalista: Virus mortal. Neus Pardo Calatayud (CEIP Alborxí 6é primària)
• Finalista: La volta a la vida. Patricia Castells Soler (La Puríssima, 6é primària)
• Segon premi: Abans i ara. Hugo Tomás Aranda (Xúquer Centre Educatiu, 5é primària)
• Primer premi: El misteri d’Andreu i els seus amics. Irene Morales Moreno (CEIP Alborxí, 6é primària)
PRIMERA CATEGORIA
• Finalista: Jo imagine. Irene Boix Roca (Xúquer Centre Educatiu, 1r ESO)
• Finalista: Coronavirus i ara qué?. Marc Martínez Recio (IES La Murta, 1r ESO)
• Segon premi: Un gran canvi. Carolina Arcujo Talavera (IES La Murta, 1r ESO)
• Primer premi: Ressorgiment. Marc Aliques Zafrilla (Xúquer Centre Educatiu, 1r ESO)
EL PREMI ESPECIAL A L’ESCOLA amb el nombre proporcional més elevat de treballs
presentats és per als col·legis Xúquer Centre Educatiu i La Puríssima, per la destacada participació dels dos col·legis.
El secretari
Alfred Aranda Mata
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Encara que parega una historia de ciència ficció, és real i increïble.
A l’any 2023, quan ja havia passat la pandèmia del coronavirus, les persones que
van estar malaltes per la COVID-19 començaren de nou a tindre símptomes com la
febre, el mal de panxa, vòmits... A les poques setmanes aquest malestar els va desaparèixer, però adquiriren noves habilitats que sols podien desenrotllar la setmana
del seu aniversari.
Així els que varen nàixer del 1r al 7é dia, tenien súper força. Amb ella podien construir edificis ràpidament; ajudar als bombers a rescatar persones; moure càrregues
pesades i reduir així l’excés de transport...
Després, els nascuts la segona setmana del mes, podien volar. Era increïble vore
persones al cel. Amb aquest súper poder es va reduir la contaminació per no utilitzar tants avions ni vaixells; la gent podia viatjar fàcilment i retrobar-se amb persones volgudes.
Per un altre costat, els nascuts del catorzè al vint-i-un dia, tenien súper velocitat,
amb la qual arribaven molt prompte als llocs; tot es feia més ràpid i no s’utilitzaven
cotxes.
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Finalment, la gent que va nàixer la ultima setmana, desenvoluparen súper intel·ligència. Així calculaven més ràpidament, creaven nous invents, els projectes avançaven a gran velocitat i trobaven la cura de les malalties estranyes.
D’aquesta manera, el món es va convertir en un lloc molt especial, on la gent que
havia patit la COVID-19 podia ajudar a altres persones, convertint-se en vertaders
súper herois i heroïnes.
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Transcorria l’any 2048 a la ciutat d’Alzira, un poble com tants altres que durant anys havia patit els efectes d’una
pandèmia molt mortífera. Un d’aquells
habitants era Andreu.
Un dilluns de l’any esmentat, Andreu li
tocava anar-se’n a l’escola. Per aquells
dies, ell i els seus companys aprenien
una matèria molt curiosa i que els encisava molt: “robòtica”.
Aquell matí, com sempre, es repetí la
mateixa rutina:
—Vinga Andreu!!! Ja t’he cridat més de
cinc vegades... —li va dir Catalina amb
veu de pito.
—Andreuuuuu, per favor! Programat el
teu braçalet per a ficar el mode “desde-

juni”! —torna a ressonar la mateixa veu
més prop de la seua orella.
Aquella veu de sa mare indicava, sens
dubte, que ja havia arribat a la fi de la
seua paciència. I havia de ser ràpid en
els seus moviments perquè les coses
no empitjoraren. La coneixia molt, però
que molt bé.
—Val mmareee —va remugar de mala
gana el xiquet.
A la família d’Andreu, cadascú tenia el
seu paper. Pep, son pare, de dilluns a
divendres agarrava la seua motocicleta voladora per anar a treballar, i d’altra banda, sa mare preferia conduir el
seu patinet supersònic (i gens contaminant) per anar a l’oficina de turisme
on programava digitalment els viatges
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de tots aquells que volien conèixer el
mon.
En aquells anys, la gent viatjava moltísiiim, tot el que podia i més. El confinament obligatori a les cases havia
sigut molt dur durant massa temps, i
la gent només volia que airejar-se i no
quedar-se a casa més del que fora necessari.
Andreu era molt espavilat i xarrado. Tant
i tant parlava al llarg del dia que sa mare
li repetia que no callava ni baix l’aigua i
que si haguera nascut mut se les hauria
apanyat per a parlar com fora.
El xiquet d’Alzira, sempre contava moltes coses quan eixia de l’escola, camí
a casa. I hui, exactament hui, era un
d’aquells dies que arribava desesperadet per contar en casa una cosa molt
especial.
—Mare, mare... escolta’m, escolta’m...
—digué amb veu quasi tremolosa.
—Ens ha dit la mestra —continuà dient
Andreu, quasi sense respirar— ens ha
dit la mestra que es posa a la venda un
robot amb braçalet que ens podrà vacunar quan ens baixen les defenses...
mare, mare, jo el vull, jo el vull...

El pare acompanyà aquella nit a Andreu
al llit. Tot seguit, els pares van decidir
parlar a sofà, sense adonar-se’n cap
dels dos que el seu fill, desvetllat, s’havia amagat per a vore’ls i escoltar que
deien.
—Soc conscient que demà serà un dia
important i molt dur per tu —li comentà
Catalina.
—Sí, ho sé. Serà difícil però ha de passar
per mi —contestà Pep amb veu trista.
El menut, que ho estava escoltant tot
amb molta curiositat, volia saber el per
què son pare estava trist.
La mare intentà animar el pare proposant-li una idea que li rodava al seu cap
durant un temps:
—Què et sembla si demà per la nit, quan
Andreu estiga dormint, soterrem al parc
la caixeta del 2021?
—Uff... Bona idea Catalina!!! —contestà
el seu marit, com si li alleugeraren d’un
gran pes a la seua esquena.

Catalina, que ja sabia com de cabut era
el seu fill, i com d’insistent podia arribar
a ser, li va contestar de seguida:

A l’endemà, la colla d’Andreu es va assabentar d’aquell secret tan misteriós
que ocultaven els seus pares.

—Ja vorem, ja vorem, Andreu... segons
com siguen de bones les teues notrobòtiques, tu esforçat i pot ser te’l compre.

Martina i Àlvar, els seus millors amics,
no dubtaren ni un segon en ajudar el
seu amic. Els tres excavaren i excavaren
la terra durant tota la vesprada, fins que
l’últim raig de sol quedava al cel... al
final aconseguiren trobar la misteriosa
caixeta.

Passats els dies, una vegada comprovà Catalina que les notrobòtiques eren
bones, anà a la tenda per fer realitat el
desig del seu únic fill.
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El regalet valia dos-cents euros llargs,
però, com havia complit, sa mare li recompensà el treball.
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“Estimat diari,
hui 15 de març de 2020 s’ha
declarat a tota Espanya un estat
d’alarma... a la meua edat, no
entenc molt bé què volen dir moltes paraules noves que escolte a
tot hora... confinament, pandèmia, Covid 19...?
Hi ha un virus que anomenen Coronavirus i està matant a moltes
iaies i iaios adults, i ara van eixint també els primers casos en
adults... espere que no arribe als
més menuts... ni al meu ANDREUET...”.
“Espere que tot açò passe promte... i tots tornem a estar junts...
esta soledat sense vore als meus
em fa sentir molt trista...”.

Sense poder reaccionar a temps, sa
mare obrí la porta comprovant l’estat
del seu fill.

A l’acabar de llegir l’ultima paraula en
aquells fulls, unes llagrimetes li van
caure de cada ull i va entendre que la
seua iaia va transcórrer aquells dies
amb molta amargura i preocupació, i
que d’ell no es va oblidar...

Per tot això, tant ella com son pare havien decidit fer-li el regal del nou robot
recordatori de la vacuna, un avanç que
podrà protegir-lo en un futur de risc per
a la salut perquè no tinga que patir mai
més cap pèrdua.

—Què fas? Pots explicar-me com has
aconseguit el diari de la iaia ? —digué
sa mare amb preocupació.
El xiquet no entenia per què els adults
decidien ocultar certes coses als xiquets; i començà a plorar desconsoladament.
Sa mare, molt molta dolçor, li explicà
que era menut per a entendre que la
iaia va morir per COVID-19, i que tot allò
afecta molt al pare Pep, ja que sa mare
havia mort sense poder despedir-se
d’ella.
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Hui, de camí a casa, contemple el carrer ple de vegetació i els meravellosos balcons
engalanats de flors de tots els colors i plantes, reivindicant el seu espai, perquè
mai se’ns oblide de l’importantíssim paper que van tindre quan un virus anomenat
Covid-19 va paralitzar el mon sencer.
Ara mateix em ve a la memòria el dia en què als diaris deien que havíem vençut al
virus, ja que les vacunes havien estat efectives i la població mundial s’havia immunitzat.
—Mare meua! Pensava que no acabaríem amb el “bitxet” i mai lluiríem els nostres
somriures —va dir la meua mare.
Aquest record sí que em fa somriure, però no em fa molta gràcia pensar en el primer dia que em vaig posar una mascareta, que si el costat blau o blanc per fora,
que si em tapava els ulls, perquè no sabia ajusta-la bé, que si m’ofegava al primer
segon... Qui ens anava a dir que ens tornaríem uns experts col·locant-la i formaria
part de la nostra indumentària com un altre accessori més.
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De sobte, m’ature, la sensació de llibertat és magnifica, tornem a veure la vida al
carrer, però un carrer amb menys vehicles, més saludable i vibrant. Es respira normalitat, però no una normalitat com l’enteníem abans de la pandèmia ¡Ni bojos!
¿Tornar? ¿No hem après res? La resposta és un sí. Ens vam adonar que els nostres
abusos van fer que les societats foren dèbils i tan sols un virus va provocar que
col·lapsàrem.
Hem acabat amb el “bitxet”, però el gran monstre que és el canvi climàtic continua
esperant que li donen noves oportunitats.
Per aquesta raó, finalment, s’han deixat les paraules a banda i junts amb accions
construïm un món sostenible i inclusiu, és l’única cosa que ens dona esperança.
Una abraçada molt forta em distrau dels meus pensaments.
—Max! A la fi! —van exclamar alhora Ángela i Ximo, els meus millors amics.
—Què passa? —vaig preguntar.
—Portem tot el matí buscant-te —va dir Àngela amb cara somrient.
—Això no t’ho creus ni tu, tururut! —vaig assegurar.
—Ves a pastar fang! —va dir Àngela traient la llengua.
—Deixeu-se de tonteries —va tallar Ximo—. Max, volem fer una ruta per la Serra de
les Agulles. Vens?
—Ah! Redeu! Clar que sí. Anem!
I mentre m’allunye amb els meus amics entre rialles, m’adone que són aquestes
xicotetes coses les que fan que siga essencial continuar cuidant el nostre mon.
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2020

Acta del lliurament del
XII Premi Malva Alzira de
Poesia infantil i juvenil

Reunit a la ciutat d’Alzira, el jurat encarregat de seleccionar les obres guanyadores
del XII Premi Malva Alzira de Poesia Infantil i Juvenil, 2020, format per les persones
següents:
- Adelina España Albelda, mestra.
- Eugènia Pelufo Collado, mestra.
- Paloma Vicente Martí, mestra.
- M. Teresa Vives Pascual, tècnica de joventut de l’Ajuntament d’Alzira.
L’acte es va desenvolupar entre les 10 i les 12 hores del dia 30 de gener, i va concloure amb el següent veredicte:
1A CATEGORIA.
2A CATEGORIA.
3A CATEGORIA.
PER A L’ALUMNAT DE 5É I PER A L’ALUMNAT DE 1R,
PER A L’ALUMNAT DE 3R
2N, 3R I 4T D’ESO
6É DE PRIMÀRIA
I 4T DE PRIMÀRIA
• Finalista, al poema Un
• Finalista, al poema Un
• Finalista, al poema Un
museu musical, de Maria museu del que vulgues,
somni per a recordar,
de Blanca Cabezuelo
Ortega Giner, del CEIP
de Maria Ruiz Pardo, del
Carbonell, del Col·legi La
Alborxí.
CEIP Lluís Vives.
Puríssima.
• Finalista, al poema Un
• Finalista, al poema Un
• Finalista, al poema Un
museu de la meua ciutat, museu de ninots, de Mimuseu extraordinari, de
de Martina Beneyto Para- reia Sánchez Carbó, del
Sonia Cubertoret, del
CEIP García Lorca.
da, del CEIP Alborxí.
Col·legi Sagrada Família.
• 2n Premi, al poema
• 2n Premi, al poema
• 2n Premi, al poema
Un museu especial, de
Un museu de màgia, de
Un museu de la mar, de
Braulio Correal Bañón,
Marc Montagud Ribes,
Marco Pérez Suñer, del
del CEIP Alborxí.
del CEIP Alborxí.
Col·legi La Puríssima.
• 1r Premi, al poema Un
• 1r Premi, al poema Els
• 1r Premi, al poema
museu d’emocions, de
museus d’Alzira, d’Alba
Estimada iaia, d’Andrea
Júlia Ferrando Estrelles,
Palmar Oliver, del CEIP
Carrió Llorens, de Xúquer
del Col·legi Sants PaAlborxí.
Centre Educatiu.
trons.

PREMI ESPECIAL A L’ESCOLA amb el nombre proporcional més elevat de treballs
presentats al CEIP Alborxí i Xúquer Centre Educatiu.
El jurat va destacar l’alt nivell i qualitat de les obres presentades a la tercera categoria, així com l’increment de participació de l’alumnat de Secundària.
De la qual cosa emeten acta les sotasignades, a Alzira, 30 de gener de 2020.
Adelina España Albelda, Eugènia Pelufo Collado, Paloma Vicente Martí i M. Teresa
Vives Pascual
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Primer premi Premi Malva
Alzira de Poesia infantil i juvenil
Tercera categoria
Alumnat de 3r i 4t de Primària
Quina meravella
passejar per un museu,
mirant els quadres
em quede dormint de peu.
Pels corredors vaig caminat
quantes coses estic trobant.
Pintures, estàtues, pots contemplar,
això sí, al museu no es pot menjar.
Amb la meua família vaig aprenent
moltes histories d’antics guerrers,
quan vaig d’excursió
en divertisc a muntó.
Amb eixes escultures tan grans,
l’escultor seria un gegant!
El pintor té molts colors,
perquè els quadres queden millor.
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Segon premi Premi Malva
Alzira de Poesia infantil i juvenil
Tercera categoria
Alumnat de 3r i 4t de Primària

Era de màgia aquell museu
en Polinyà del Xúquer es trobava.
S’entrava apretant una creu
i un mag estrany et saludava.
Ens va portar a una sala,
només entrar els objectes volaven
inclús un pardal sense una ala.
Va vindre una ventolada i tots es bocabadàrem.
Després la sala va pujar com un ascensor.
Quan arribàrem dalt, una porta es va obrir.
Hi havia una vareta d’estrany color,
en un conill es va convertir.
Una porta menuda
un tros de cartó amagava.
El mag de la seua vareta s’ajuda
per convertir el cartó en una falla.
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Primer premi Premi Malva
Alzira de Poesia infantil i juvenil
Segona categoria
Alumnat de 5é i 6é de Primària

Vols enamorar-te? A la tercera sala,
eixa persona et mira,
sents papallones a la panxa
i et caus de la cadira.
Però les emocions no són sols boniques,
les negatives tenen gran intensitat.
Tristor, desesperació o terror,
ací les coneixeràs de veritat.
La por de fugir del teu país,
deixant família i terres,
agafant una pastera,
tot per culpa de les guerres.
Benvinguts sigueu al meu museu,
un lloc on viureu grans emocions.
Gaudireu i també patireu,
i aprendreu coses a muntons.

La tristor de perdre un fill,
que a esta sala vas a sentir,
et deixa un immens forat al cor
i no es pot ni definir.

Hi ha diverses sales,
en elles naixen els sentiments.
Voleu fer-hi una visita?
Segur que viureu grans moments.

L’entrada a aquest museu
ha de ser obligatòria,
per a tots els estudiants,
perquè ho guarden a la memòria.

Primer la més demanada,
tothom vol sentir l’alegria
que ens ofereix esta sala,
la de guanyar la loteria.

I sobretot per als governants,
perquè governen amb empatia,
perquè entenguen els problemes
i canvien el món amb valentia.

O l’enorme satisfacció
d’un públic entregat
perquè l’has deixat fascinat
amb la teua gran audició.

Desitgem que us haja agradat
aquest museu d’emocions.
Us donem les gràcies per vindre
i esperem inspirar bones accions.
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Segon premi Premi Malva
Alzira de Poesia infantil i juvenil
Segona categoria
Alumnat de 5é i 6é de Primària
Un museu d’alegria,
amb pintures i armes de cavalleria.
Amb coses espectaculars,
que et poden emocionar.
Ací en Alzira tenim el MUMA
que començà en Alzira fa anys,
i que acaba en un pati per a poder jugar.
Jo sempre vaig a gaudir
del que allí hi ha exposat.
El que més goig em dona
és vore la història d’Alzira
allí penjada i engalanada.
Situat per la vila
pots passejar i gaudir
de qualsevol cercavila.
A la nit s’il·lumina
i mostra tota la seua vida.
Tots el nostres avantpassats
allí son recordats.
En un museu tot cobra vida
perquè tots els records
tenen cabuda
Al MUMA vine sempre que pugues
que el teu lloc ací tindràs.
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Primer premi Premi Malva
Alzira de Poesia infantil i juvenil
Primera categoria
Alumnat de 1r, 2n, 3r i 4t d’ESO

Hi ha una dona molt bonica,
que viu prop del meu carrer.
Vos parle de la meua iaia,
que és bona a més no poder.
Sempre em conta batalletes
i històries de la seua infantesa,
i sempre que m’ho explica,
se l’inunda la cara de bellesa.
Ella és dolça com la mel,
i m’estima d’ací al cel,
però ja s’està fent velleta
i no vull que em deixe soleta.
Per això a un museu hauria d’estar,
i que mai se n’anara,
doncs és la meua iaia,
la meua iaia estimada.
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Segon premi Premi Malva
Alzira de Poesia infantil i juvenil
Primera categoria
Alumnat de 1r, 2n, 3r i 4t d’ESO

Un museu de la mar
amb moltes coses que contar,
no saber que em diràs
quan et poses a cantar.

Relaxat el fresc aroma de la brisa
quan calma la pressa,
de tot el món
amb un poc d’amor.

A voltes molt traïdora
però sempre molt calmada,
la millor creadora
de la fauna més estimada.

Un museu de la mar
amb moltes coses que contar,
no saber què em diràs
quan et poses a cantar.

Un museu de la mar
amb moltes coses que contar
no saber que em diràs
quan et poses a ballar.
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Lliurament del premi de narrativa
infantil i juvenil

Lliurament del premi de
poesia infantil i juvenil

Lliurament del premi a les escoles guanyadores
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Acta del lliurament del
XIII Premi Malva Alzira
de Poesia infantil i juvenil

Reunit, de manera telemàtica, el jurat encarregat de seleccionar les obres guanyadores del XIII Premi Malva Alzira de Poesia Infantil i Juvenil 2021, format per les
següents persones:
- Adelina España Albelda, mestra.
- Eugènia Pelufo Collado, mestra.
- Paloma Vicente Martí, mestra.
- M. Teresa Vives Pascual, tècnica de joventut de l’Ajuntament d’Alzira.
La reunió es va desenvolupar entre les 18 i les 19,30 hores del dia 16 de febrer, i va
concloure amb el següent veredicte:
2A CATEGORIA.
1A CATEGORIA.
3A CATEGORIA.
PER A L’ALUMNAT DE 5É I PER A L’ALUMNAT DE 1R,
PER A L’ALUMNAT DE 3R
6É DE PRIMÀRIA
2N, 3R I 4T D’ESO
I 4T DE PRIMÀRIA
• Finalista, al poema El
• Finalista, al poema Dalt
• Finalista, al poema El
meu lloc especial, de Mide l’andana, de Sara
meu llit, de Laia Hurtado
reia Sànchez Carbó, del
Fontana Mínguez, de
Escrivá, del CEIP Alborxí.
CEIP Federico G. Lorca.
l’IES La Murta.
• Finalista, al poema La
• Finalista, al poema
terrassa, de Pau Huer• Finalista, al poema Mita Martínez, del CEIP
lers d’hores al sol de casa, La meua terrasseta, de
Núria Carrió Llorens, de
Alborxí.
de Javi Zàlvez Garcia, de
Xúquer Centre Educatiu.
• 2n Premi, al poema El
Xúquer C. Educatiu.
• 2n Premi, al poema
meu amagatall, de Laura
• 2n Premi, al poema El
Viatgera al País d’OM,
Climent Estarlich, del
racó de casa que més
d’Aitana Galdón Monllor,
CEIP Alborxí.
m’agrada, de Carmen
de l’IES La Murta.
• 1r Premi, al poema On
Snachis Martínez, del
• 1r Premi, al poema La
hi ha més imaginació
CEIP Alborxí.
cuina: dolça essència
que en una habitació de
• 1r Premi, al poema Un
de tarongina, de Javier
jocs?, de Balma Llopis
passeig per ma casa, de
Pardo Sanchis, de l’IES
Aranda, del CEIP Alborxí.
Saül Sanchis Blasco, del
La Murta.
CEIP Alborxí.
PREMI ESPECIAL A L’ESCOLA amb el nombre proporcional més elevat de treballs
presentats al CEIP Alborxí i Xúquer Centre Educatiu.
El jurat va destacar l’alt nivell i qualitat de les obres presentades en totes les categories.
De la qual cosa emeten acta les sotasignades, a Alzira, 16 de febrer de 2020.
Adelina España Albelda, Eugènia Pelufo Collado, Paloma Vicente Martí i M. Teresa
Vives Pascual
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Primer premi Premi Malva
Alzira de Poesia infantil i juvenil
Tercera categoria
Alumnat de 3r i 4t de Primària

A mi a l’habitació de jocs és on més m’agrada estar,
i llargues estones passar,
jugue amb ma mare o tan sols amb mi,
perquè amb la meua germana solc renyir.
Ai! Quines ganes d’anar a casa!
A l’habitació de jocs jugue,
amb les nines o els dracs,
als peluixos o a menjars.
Amb les nines imagine que soc mestra en escoles,
amb els dracs jugue a viure aventures.
No m’oblide dels peluixos, amb què tant m’agrada jugar,
ni dels estris de cuineta, que convertisc en menjars de restaurant.
Entre a l’habitació i un puzle vaig a muntar,
aquell tan bonic que la tia em va regalar.
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Després faig partides a les cartes o a les birles,
la veritat és que solc guanyar,
però és un secret dels que no podeu revelar.
Faig un passeig amb cotxe, on puc dormir,
música també a gust sentir,
o els ocells veure venir.
Quanta imaginació!
Ara és un zoo, l’habitació de jocs.
Demà potser serà un zoològic.
Ui, crec que són sinònims!
Ara ja tinc son, tanque els ulls per a seguir somiant
i vivències fantàstiques seguir imaginant.
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Segon premi Premi Malva
Alzira de Poesia infantil i juvenil
Tercera categoria
Alumnat de 3r i 4t de Primària

Avui m’he despertat
en el meu lloc especial,
dins de ma casa
és el meu amagatall.
Sempre que obric un llibre,
comença una història increïble,
cada paraula em fa pensar
i amb la lectura comence a volar.
He conegut personatges bons i roïns,
però sempre és divertit!
He conegut llocs màgics i llunyans,
però sempre torne al meu amagatall.
Quan mire per la finestra,
el sol pacient m’espera
i amb alegria comence el nou dia.
Quan tinc ganes de plorar,
ací mai estic sola i tot ho puc oblidar.
La biblioteca és el meu racó,
on tinc un món ple d’il·lusió
i una finestra oberta al món!
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Primer premi Premi Malva
Alzira de Poesia infantil i juvenil
Segona categoria
Alumnat de 5é i 6é de Primària

Si alguna cosa de la pandèmia hem après,
és que a casa moltes coses pots fer.
Algun exemple d’aquestes poden ser:
A l’habitació de matrimoni el indi pots fer,
construint una cabanya al mateix moment.
Sí, sí això he dit, construir una cabanya, un tipi o un campament,
l’únic important és tindre felicitat i creativitat per viure intensament.
Perquè aquestes dos qualitats i moltes més les hem de cuidar
per no deixar de ser humans i sí robots sense humanitat.
També molta atenció heu de prestar
a un altre indret de la casa com la sala d’estar,
perquè allí moltes coses poden passar,
des de ser un gimnàs, un cinema o un concert on ballar.
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Si a la cuina pots arribar,
un concursant de masterchef apareixerà,
amb un nou hobby menjar faràs,
dolços, pastissos i galetes
que, de molt bon gust, la teua família es menjarà.
Tampoc el bany hem d’oblidar,
ni estirar la cadena per desempudegar.
Ací un SPA et pots muntar
a la banyera o assentat.
Recorda controlar l’aigua que arribes a gastar,
perquè el planeta hem de cuidar.
Ara, a la meua habitació i la del meu germà,
una biblioteca podràs imaginar,
on molts llibres de por, aventures i humor trobaràs,
endinsant-te en mons màgics i fantàstics per poder somiar,
riure plorar i disfrutar.
En aquest camí per la casa,
a la terrassa hem arribat,
i a futbol i a basquet hem jugat.
Si la imaginació s’ha despertat,
el Mestalla o l’Alqueria del Basquet s’han format.
També un estudi d’art hem organitzat
amb quadres, escultures i moltes manualitats.
Ja podeu imaginar el fum de coses que a casa hem passat,
fent que els dies en família siguen una estona per recordar,
plenes d’estima i felicitat.
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Segon premi Premi Malva
Alzira de Poesia infantil i juvenil
Segona categoria
Alumnat de 5é i 6é de Primària

Una altra vegada estic ací,
en el meu racó preferit,
al costat d’una gran finestra
on passe les hores llegint.
Un sentiment de tristesa
envolta el meu cos,
perquè no puc eixir al carrer.
Fora, tot està en silenci sense gent.
Només s’escolta el vent
menejant les fulles dels arbres
i el cant dels pardalets
que anuncien que tot anirà bé.
De vegades encenc la televisió,
el mòbil o l’ordinador.
Jugue amb la meua germana
i dibuixe en el meu bloc.
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Ací estic al saló de ma casa,
en el meu racó preferit,
on tinc tot el que jo vull
menys la companyia dels meus amics.

Primer premi Premi Malva
Alzira de Poesia infantil i juvenil
Primera categoria
Alumnat de 1r, 2n, 3r i 4t d’ESO

A la paret de la cuina,
amb el nom brodat a mà
que un raig de sol il·lumina,
penja el seu davantal.

Encara que fosca nit,
a mi em sembla matinada.
Puc somiar que ella és amb mi,
sentir la seua abraçada!

Puc sentir la dolça essència:
mel, romaní i tarongina,
notar la seua presència,
retindré la seua vida!

De nou estic a la cuina
i l’olor a tarongina
inunda tota l’estança.
Ha tornat la meua iaia!

Aroma a canyella i llima,
cassalla i sucre cremat.
Les seues mans a la massa.
El sabor a la vainilla, rotllets i torrons
[de gat,
coquetes de carabassa...

Mentre vigila la cuita,
recerca per la memòria.
Tota una vida de lluita!
Jo escolte la seua història,
assegut a una cadira
mentre rep lliçons de vida...

Tot em recorda la iaia!
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De moniato els pastissets,
les coquetes, de sagí,
amb castanya, l’arnadí
i amb pinyons els panellets...
Grisos i arrissats cabells,
tota de negre abillada,
amb eixa eterna mirada
que pertany només als vells...
Em somriu la meua iaia.
Un dia fred i assolellat
de sobte es va ennuvolar.
Tota buida està la cuina!
On son les olors d’abans,
l’essència de tarongina,
de la llima i la casalla?
On anà el sucre cremat?
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On està la meua iaia?
Ara qui em donarà estima?
Qui m’omplirà de conversa,
de sucre, d’ous, de farina,
de cuina rica i diversa?
Qui courà el pastis al forn,
per fer festa cada dia?
Qui m’omplirà de petons?
Qui en farà sentir que és meua
la seua dolça companyia?
...Records que em fan tremolar
i sentir-la al meu costat!
...Olors que em fan oblidar
i m’endinsen al passat!
Vivències en una cuina!
Dolça essència a... tarongina.

Segon premi Premi Malva
Alzira de Poesia infantil i juvenil
Primera categoria
Alumnat de 1r, 2n, 3r i 4t d’ESO

Quan estic angoixada,
pels exàmens i assignatures,
pels confinaments, lleis tocs de queda,
per no poder eixir lliurement i veure el camp verd,
sent la necessitat de fugir
a un indret màgic i formidable,
aquell que jo anomene,
amb estima i afecte...,
el meu País d’OM!
En aquest indret m’oblide per una estoneta
dels meus pares, iaios i tutors avorrits,
dels familiars pesats que em regalen
consell sense demanar-los res,
per estar lluny d’aquells que no paren
d’ordenar, recomanar i suggerir,
d’exigir respecte i responsabilitat,
recordant-me a cada minut, segon i instant
les “meues” obligacions com a menor,
les “meues” tasques com a estudiant,
les “meues“ pors com a dona i menor
i les mesures d’higiene i disfressa
que he d’adoptar sense que compte la meua opinió.
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Tothom sembla voler programar la meua VIDA,
orientant-la cap a un hipotètic i il·lusori futur,
conreat de benestar i treball remunerat,
amb estabilitat, progrés i comoditats,
amb menjar esterilitzat i vacunes amb marca i patent,
dins d’una crisi que no troba eixida i veig...
més com un castell d’arena a vora mar,
que el vent i les ones de mica en mica desfà.
El present és vida i també LLIBERTAT,
i JO angoixada per tant de manament i ordre...
senzillament deixe d’escoltar els majors
...per viatger al meu propi País d’OM.
El meu País d’OM no està ni lluny ni a prop,
no és cap nació amb senyera ni estat,
no el fa cap sofà, coixí o llit,
cap tableta, mòbil o televisor amb Bluetooth,
sinó JO mateix que estic
molt a gust amb MI MATEIX.
El País d’OM
és silenci més que paraula,
és reflexió, vall, cant i rialla,
és calentoreta sota
la pelusseta del meu abric batí/manta,
és aquell indret privat i reservat
on sols Jo i sols Jo puc accedir,
i cap altre MAJOR tofonaire.
Estic amb MI.
Una estoneta, dos o tres,
al País d’OM,
i allí ric i plore,
parle i calle,
per tornar
amb les piles recarregades.
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Lliurament del premi de narrativa
infantil i juvenil

Lliurament
del premi de
poesia infantil
i juvenil

Lliurament del premi a les escoles guanyadores

UNA ODISSEA
DE SOMNI

83

Presentació de la guia didàctica
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