
Fred i vent 
 
Els milers de nens assistents, 
amb ulls de curiositat i il·lusió 
i tapats pel fred i el vent, 
no s'han perdut detall de la carrossa, 
inspirada en les joguines de corda, 
formada per estrelles, planetes i satèl·lits. 
Sis grans cavalls inflables, 
els Bombers, una ambulància com a joguina  
o els vint Gordinis inflables 
que han repartit salutacions, 
han captat les mirades i els crits 
dels més petits. 
La cavalcada ha finalitzat 
a les vint-i-una hores tocades a la Font Màgica 
i en l'espectacle han participat 
voluntaris, ballarins, actors, 
col·lectius de cultura popular i tradicional 
i alumnes d’escoles de dansa, teatre i circ. 
 
El pressupost ha estat de 590.000 euros, 
el mateix que l'any passat. 
  



L’ELIONOR 
 
L’Elionor tenia 
catorze anys i tres hores 
quan va posar-se a treballar. 
Aquestes coses queden 
enregistrades a la sang per sempre. 
Duia trenes encara 
i deia: “sí, señor” i “bones tardes”. 
La gent se l’estimava, 
l'Elionor, tan tendra, 
i ella cantava mentre 
feia córrer l’escombra. 
Els anys, però, a dins la fàbrica 
es dilueixen en l’opaca 
grisor de les finestres, 
i al cap de poc l’Elionor no hauria 
pas sabut dir d’on li venien 
les ganes de plorar 
ni aquella irreprimible 
sensació de solitud. 
Les dones deien que el que li passava 
era que es feia gran i aquells mals 
es curaven casant-se i tenint criatures. 
L’Elionor, d’acord amb la molt sàvia 
predicció de les dones, 
va créixer, es va casar i va tenir fills. 
El gran, que era una noia, 
feia tot just tres hores 
que havia complert els catorze anys 
quan va posar-se a treballar. 
Encara duia trenes 
i deia: “sí, señor” i “bones tardes”. 
  



 

COS MORTAL  

Així com cell qui és jutjat a mort, Ausiàs March 

 
Trinquet dels Cavallers, la Nau, Bailén, Comèdies, 
Barques, Trànsits, En Llop, Mar, Pasqual i Genís, 
Sant Vicent, Quart de fora, Moro Zeit, el Mercat, 
Mercé, Lope de Vega, Colom, Hernán Cortés, 
Trenc, Ciril Amorós, Pelayo, Campaners, 
Palau, Almirall, Xàtiva, Cabillers, Avellanes, 
Pouet de Sant Vicent, Cavallers, Sant Miquel, 
Roters, Sant Nicolau, Samaniego, Serrans, 
Rellotge Vell, Sant Jaume, Juristes, Llibertat, 
Soledat, Ballesters, Bonaire, Quart de dins, 
Blanqueries, Llanterna, l’Albereda, Correus, 
Nules, Montolivet, Gil i Morte, Espartero, 
Miracle, Cordellats, Misser Mascó, Minyana, 
el Portal de Valldigna, Porxets, Soguers, Navellos, 
Querol, Reina Cristina, Mayans i Ciscar, Temple, 
Ponts de la Trinitat, del Real, de la Mar, 
d’Aragó, dels Serrans, de Sant Josep, de l’Àngel. 
 
I l’Avenida del Doncel Luís Felipe García Sanchiz. 
	  


