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JORNADA PRIMERA
A L’APARCAMENT DE L’ULLAL DE BALDOVÍ

(Apareix Joan, desconcertat.)
JOAN:

Bon dia. No saben el bé que em ve que hagen vingut perquè...
perquè estic en un malviure des de fa una estona.
Però vinguen amb mi, que els ho explique tot des del principi
perquè no pensen que m’ha pegat massa el sol i se me’n va
el cap. Ah! i per cert, em dic Joan, com un dels més famosos
habitants que ha tingut Sueca... Saben de qui parle? No? Com
que no? Doncs de l’inigualable Joan Fuster, per descomptat. Ai,
esta joventut!
(Va caminant fent gestos perquè el seguisquen) Al que anava.
Veuran, jo solc vindre quasi tots els dies ací a l’ullal passejant.
Doncs resulta que m’havia assentat ja per a pegar una xicoteta
cabotaeta quan, entre les fulles, he vist que una cosa reflectia
molt forta la llum del sol. Molt estrany era això perquè este racó
solc tindre’l sempre molt net de fems. Així que m’he alçat i, en
acostar-me, he vist que era una botella amb el seu tap i tot. En
anar a agafar-la per a reciclar-la m’ha semblat que tenia com a
llum pròpia, així que l’he netejada una mica amb la mà i resulta
que dins, no s’ho creuran, hi havia un tros de paper. Un missatge
en una botella! Com en les pel·lícules!
M’ha estranyat tant que l’he tornada a deixar on estava. La volen veure? (Agafa la botella i li l’ensenya al públic) Serà d’algun
enamorat? No sé si atrevir-me a obrir-la. L’obrim?
(Forceja amb el tap, el lleva i trau amb cura el paper.)
Mare meua! Però què posa ací? Açò no hi ha qui ho entenga...
I ací tinc poca llum per a llegir sense les meues ulleres. Anem
allí davant que podrem posar-nos tots més junts per a veure-ho
millor.
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JORNADA SEGONA
EN LA PLATAFORMA DEL L’ULLAL

(Joan intenta llegir el missatge però s’embolica i
desisteix.)
JOAN:

Mira a veure si tu pots amb este travallengua. Què no serà açò
una broma pesada?
(Entre tots acaben de llegir el text. Apareix Deva.)

DEVA:

Ui! Quanta gent! Però Joan, que se suposa que només em tens
que veure tu.
(Joan s’espanta.)

JOAN:

Mare meua, mare meua! Però qui o què eres tu? I com saps el
meu nom?

DEVA:

Calma, calma, Joan. Que espantaràs a tota esta gent.

JOAN:

Espantat estic jo!

DEVA:

És que la idea era que obrires la botella i em cridares tu només.
Així t’ho hauria explicat tot amb més calma.

JOAN:

Ai, que crec que estic somiant.

DEVA:

Que no, Joan. Veuràs, si és que açò és molt senzill: soc la teua
fada de l’aigua, Deva!

JOAN:

La meua què? Igual sí que m’ha pegat massa el sol...

DEVA:

Ais, quin home este. Joan, mira’m, soc real. I, en el fons, ja em
coneixes. Soc eixa veueta que des de sempre t’ha dit que tanques l’aixeta mentre et llaves les dents, o que arreplegues l’aigua de pluja per a regar les plantes de casa.
(Joan posa cara com d’anar entenent-ho.)

DEVA:
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Veus com som vells amics? I ja era hora que ens coneguérem
en persona. Per això et va arribar la invitació dins d’eixa botella.

(Joan es gira cap a la gent.)
JOAN:

Vostés també veuen i senten a eixa cosa?

DEVA:

Cosa? Cosa, jo? Soc una libèl·lula! I som moltes, així que cura
amb el que dius de nosaltres.

JOAN:

Perdona, no t’ofengues, però les libèl·lules que fins hui he vist
són així de xicotetes, i no apareixen del no-res després de llegir
unes estranyes paraules.

DEVA:

Em tem que hauré d’explicar-t’ho tot des del principi: Les meues companyes i jo estimem els aiguamolls i dediquem les nostres vides a protegir-los. Amb els segles hem creat una xarxa
d’informació a escala mundial, que ric jo dels vostres grups de
WhatsApp, per a donar la veu d’alarma de seguida si sorgeix algun problema. Unes quantes companyes i jo ens encarreguem
de cuidar de l’Albufera i, per descomptat, de l’Ullal de Baldoví.
Altres companyes s’encarreguen d’altres aiguamolls, o d’altres
consciències. Segur que per ací veiem a més d’una.

JOAN:

Val, val... I això de la botella? I això d’aparéixer-se així i donar-me
este esglai?

DEVA:

Joan, Joan, Joan... És que ha arribat el moment de fer una mica
més que vigilar. Però no puc aparéixer-me si no em crides, és
una saviesa ancestral, així que em vaig haver d’inventar això de
la botella.
Mireu, sabeu què és açò? (Assenyala la làmina d’aigua) És un
ullal, on brolla l’aigua del sòl omplint de vida zones com esta
però este que ací veieu està en perill.
Sabeu la quantitat d’animalets que se n’han anat per a no tornar? Ais... a penes ens queda samaruc, alguna tortuga de rierol,
quatre fotges i algun ànec.
Vosaltres sembleu bones persones, i si esteu ací ara és per alguna cosa, que la mare naturalesa és molt sàvia i no fa les coses sense pensar. A que m’ajudareu? A que entre tots podrem
aconseguir que l’Albufera continue sent un refugi i que cada dia
estiga una miqueta millor? Ja sabia jo que els humans no són
tan dolents com alguna de les meues companyes diuen.
Però, ara que ho pense... Encara no sé el que sabeu sobre aiguamolls. I sense coneixement no hi ha cura. Joan, tu que eres un
expert, m’ajudes a explicar-los-ho a ells?
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JOAN:

Puf, faré el que puga. A veure... Un aiguamoll és... Un aiguamoll
és... és... espera que ho busque en el Diccionari de la Llengua
(Trau el mòbil, busca i llig) Un aiguamoll és un terreny saturat
d’aigua permanentment.

DEVA:

Bé, això es queda molt curt. A veure, aiguamoll és un llac, un riu,
un aqüífer subterrani, un mareny, fins i tot un oasi a la meitat del
desert. Però va, anem a seguir que tenim treball.
(Deva es dirigeix cap a l’aparcament fent senyals
perquè la seguisquen.)
Veniu, veniu, que us ensenyaré un muntó de coses interessants
sobre com s’utilitza sàviament l’aigua per esta zona des de fa
mooooolts anys... Encara que també us puc contar cada cosa
més trista...

6

JORNADA TERCERA
A L’EIXIDA DE L’APARCAMENT,
AL COSTAT DELS PRIMERS CAMPS D’ARRÒS

JOAN:

Mira, Deva, d’açò sí que puc parlar-vos jo tot el que vulgueu, de
l’arròs. I, a més, està molt relacionat amb l’aiguamoll. És més,
tan relacionat que no existiria sense ell.

DEVA:

Ja comptava amb això. Però no els entretingues molt que vull
arribar prompte a la Muntanyeta dels Sants.

JOAN:

Ja deia el meu homònim Joan Fuster, que no hi ha res com la
bellesa de l’arrossar, ja vingues a l’estiu o quan vulgues. A veure
si me’n recorde, més o menys, de les seues frases…

DEVA:

Joan, (L’interromp) que et desvies molt del tema.

JOAN:

Perdó. Al que anava. L’arròs, el cultiu de l’arròs. Per on comence?

DEVA:

Pel principi, home, pel principi.

JOAN:

Ah, perquè el principi és la fanguejà. Sabeu què és? Sí, home,
quan al gener es lleva l’aigua dels camps i es llaura bé per a
mesclar la palla vella amb la terra i així també es lleven les males herbes. No heu vist mai a les garses darrere dels tractors? A
que no sabeu què fan eixos ocells?
Exacte! Busquen els crancs i els cucs que deixem a l’aire. Es
posen les botes! Després, allà per abril, quan el sol ja ha fet el
seu treball assecant una bona crosta de terra, se li dona la volta
a eixa capa.

DEVA:

Ara ve la part que més m’agrada. Però alleugereix, que t’enrotlles molt.

JOAN:

Al maig, juny i juliol, es tornen a omplir d’aigua els camps, es
torna a llaurar i se sembra. Ho he resumit bastant?

DEVA:

Just resumeixes quan arriba el més bonic. Resulta que és l’època en la qual més aus arriben a l’entorn de l’Albufera, i l’arrossar és el restaurant preferit de moltes d’elles. I ahí estan els
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camps... tot verd pertot arreu, amb les garses per ací i per allà,
tan blanques, i, de tant en tant, també picaports, camallongues,
garses reals... Ais!
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JOAN:

Després soc jo el que m’enrotlle, clar. A meitat d’agost, més o
menys, s’assequen els camps i al setembre comencen a recollir
l’arròs. Molt de treball hi ha per ací al setembre i octubre. I bo, al
novembre es tanquen les comportes que comuniquen l’Albufera amb el mar i l’aigua que sobra passa a les séquies. Però això,
millor us ho conte més endavant.

DEVA:

I ara es fa l’interessant. Seguim? Perquè este vol contar moltes
coses i jo encara no he pogut ni començar amb el meu.

JOAN:

I, què és el teu? Anem a veure.

DEVA:

Doncs la cura de l’Albufera, què serà! Ja t’ho he dit abans. Hem
de pensar entre tots què podem fer perquè estiga cada dia una
miqueta millor, no pitjor. Va, continuem caminant.

JORNADA QUARTA
AL PONT

DEVA:

Ah, ja entenc per què abans et feies l’interessant. Ens contaràs
això de les séquies ací, veritat?

JOAN:

Tu què eres, la saberuda de la classe? Doncs sí, és que ací es
veu millor el que és una séquia i com els agricultors treballem
amb elles per a manejar l’aigua.

DEVA:

Que interessant, Joan! Conta, conta, perquè tots sàpien el bé
que aprofiteu l’aigua en l’arrossar.

JOAN:

I des de fa moltes dècades. L’avi del meu avi ja ho feia, més o
menys, com jo. És clar que ara tenim més tecnologia, però el
bàsic no ha canviat a penes.
Mireu. L’Albufera és alguna cosa així com un pantà natural que
ajuda a regular la quantitat d’aigua que arriba des de les conques del Túria i del Xúquer. El que és el llac en si, ara mateix
ocupa unes 2800 hectàrees de terreny quan, a mitjan segle
XV-II, es multiplicava això per més de 10.

DEVA:

Ai, Joan! Si quan jo dic que m’estic quedant sense llac és per
alguna cosa.

JOAN:

Tranquil·la, la resta no sempre està sec... Mira, el que és el Parc
Natural té les seues bones 21200 hectàrees. I ací, naturalesa i
agricultors hem arribat a una espècie d’acord: nosaltres cuidem
del llac i, a canvi, plantem arròs aprofitant tanta aigua i un terreny tan pla com este.
Després pujarem a eixa muntanyeta que veus allà i veureu més
clar tot. Però ara deixa’m que els explique això de les séquies.
Ací a Sueca tenim tres zones de cultiu, amb el seu maneig de
l’aigua diferent en cadascun.

DEVA:

Explica-ho així una mica en general, que els donarà una insolació mentre parles.

JOAN:

Val. Baixem les comportes de les goles des de l’1 de novembre
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fins a l’1 de gener i així, s’ompli l’Albufera al màxim.
DEVA:

Ah, la perellonà! Llavors és quan toooooot sembla un gran llac.

JOAN:

Clar! Al gener s’obrin les comportes de les goles del Perelló, Perellonet i Pujol per a anar preparant els camps, i allà per març, si
queda aigua, és quan posem els motors en marxa per a acabar
de desguassar.

DEVA:

I, cap a primers de maig torneu a tancar les comportes i a inundar i tot es posa preciós i venen els ocells i...

JOAN:

Sí, Deva, sí. Ja sabem que és la teua època preferida.

DEVA:

Però no veus, Joan, que estic contenta. Perquè el llac no desapareix, només va i ve, més gran o més xicotet. I així, des de fa
tant...
Jo no tenia clar si l’arròs era bo o no per al parc, però estic pensant que sense vosaltres i l’arròs... Potser ara, tot açò, serien
xalets o apartaments!

JOAN:

Ai, Deva. És que ací, com a tot arreu, l’important és saber conviure, trobar un equilibri.
(Continuen caminant.)
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JORNADA CINQUENA
ARRIBANT A LA MUNTANYETA

JOAN:

Ais, veniu i descansem un moment ací i així aprofite per a ensenyar-vos alguna cosa que poca gent coneix. Veieu la Muntanyeta dels Sants? Hui dia és l’única elevació del Parc Natural de
l’Albufera, això ho sabem tots, però resulta que, fins fa no tant
temps, hi havia dos muntanyetes més.
Es va utilitzar la pedra de les entranyes d’estes xicotetes muntanyes per a construir cases, fer camins o el cordó que voreja
el riu Xúquer.

DEVA:

Pobres muntnyes...

JOAN:

El meu benvolgut Joan Fuster també es lamentava. A veure, a
veure si soc capaç de recordar les seues paraules. Deia, més o
menys, que la meua memòria tampoc és el que era:
“N’eren tres. Hui, l’afany del llaurador per eixamplar la terra aprofitable, i la poca atenció que han mereixcut als Ajuntaments de
Sueca d’un segle ençà, n’han fet desaparèixer una, i han reduït
altra a la mínima expressió. La més gran de totes tres, malgrat
estar subjecta a una constant extracció de pedra, encara sobreïx,
coronada per l’Ermita dels Benissants.“

DEVA:

Ala! I s’haurà conservat la que queda gràcies a l’ermita?

JOAN:

Segurament.

DEVA:

Doncs anem a veure-la.
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JORNADA SEXTA
A LA PART BAIXA DE LA MUNTANYETA,
AL COSTAT DE LES OLIVERES

DEVA:

Joan, ara seré jo qui vos explique una cosa que potser no sabeu. Sueca estava envoltada d’oliveres i moreres abans que
arribara l’arròs. Sabeu per a què servien les moreres? I no em
digueu que per a recollir mores, eh! Amb les seues fulles s’alimentaven els cucs de seda, perquè en tota València era molt
important la indústria de la seda.
Vinga, seguiu-me que pujarem a la muntanyeta i hi ha tantes
coses que veure allí.
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JORNADA SETENA
EN EL MONÒLIT DEL PARC NATURAL
DEVA:

Ale, Joan, explica’ls què és això i que tan superimportant és.

JOAN:

Jo... Això... Doncs resulta...

DEVA:

Ha, ha, era una broma. Tranquil que açò és cosa meua. Esta placa, escultura, panell, cartell… el que siga, ens indica que estem
al Parc Natural de l’Albufera.
És que l’Albufera sempre ha sigut molt volguda, i cobejada. Ja
el general romà Escipión va manar dessecar i sanejar algunes
zones. I el mateix Jaume I va tindre gran interés en el lloc. Des
de llavors fins ara, tots els reis han volgut tindre-ho per a si, ja
fora per al seu gaudi o per a traure-li profit econòmic.
Encara sort que en 1986, el Consell de la Generalitat, va declarar
Parc Natural el llac, tot l’aiguamoll i la part de la Devesa del Saler, que si no la coneixeu, allí tinc jo unes amigues que us rebran
que donarà gust.

JOAN:

Però jo tinc entés que també hi ha més proteccions, i no em
referisc a la dels sants d’ermita, que també.

DEVA:

És que no m’has deixat acabar. Com la zona de l’aiguamoll és
tan important per a tot, així de clar, però sobretot per a les aus
i les seues migracions, també es va declarar Zona d’Especial
Protecció per a les Aus i es va incloure en la Llista d’Aiguamolls
d’Importància Internacional del Conveni Ramsar, entre altres
coses.

JOAN:

Importància Internacional, quasi res. I molts de nosaltres, que
vivim tan a prop, a penes li parem atenció.

DEVA:

I això no és tot. Sabeu que els aiguamolls ens protegeixen contra les inundacions? Per exemple, per estes terres hi solen haver
problemes amb les pluges torrencials a la tardor, veritat? Amb
la gota freda i eixes coses. Doncs les zones d’aiguamoll, si estan ben cuidades, si estan netes i no farcides de fems o de terra
d’altres llocs, ajuden a contindre les inundacions, per exemple.

JOAN:

No ho havia pensat.

DEVA:

Doncs, pensa, pensa. Però bo, seguim.
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JORNADA HUITENA
A LA PART ALTA, AL COSTAT DE L’ERMITA

JOAN:

Ací em permetreu que torne a citar a Fuster quan diu: “com tot
el que verdaderament té arrel popular, este símbol suecaníssim
no podia deixar d’ésser religiós en el moll de l’os: està posat sota
l’advocació taumatúrgica dels Sants Abdó i Senén, els Benissants de la Pedra.”

DEVA:

Mira que t’agrada... I això de Abdó i Senén? Perquè jo creia, pel
que m’han contat les meues companyes, que el sant protector
dels agricultors era Sant Isidre.

JOAN:

Sí, ja, això diuen, però és que ací a Sueca som molt de conservar les tradicions per molt que ens vulguen imposar sants
vinguts de fora.

DEVA:

A veure, explica’t, perquè això no ho entenc jo, ni cap dels nostres amics.

JOAN:

És que això de Sant Isidre Llaurador és una moda que ens va
voler imposar Ferran VII a principis del segle XIX, però nosaltres
sempre havíem tingut ací a l’ermita a Abdó i Senén i no anàvem
a canviar així com així, perquè, a més, és que va ser el nostre
Jaume I qui ens va portar a estos sants protectors perquè eren
famosos per lluitar contra el mal temps.

DEVA:

Bé, nosaltres pensem que la naturalesa és sàvia i fa el que fa
per alguna cosa, però això és una altra història i tampoc és tan
important, veritat?

JOAN:

Doncs tens raó, cadascú que es quede amb la història que li
agrade més, però que l’aiguamoll estiga cuidat, que és el que
importa.

DEVA:

Ai, Joan... (Assenyala cap a l’horitzó) Però quines vistes tan boniques hi ha des d’ací a dalt. Però si es veu tot! Li donarem la
volta a l’ermita per a veure bé les vistes.
(Se situen en la part de darrere de l’ermita per a veure les vistes.)

DEVA:
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Us imagineu fins a on arribava el llac fa a penes un parell de
segles?

JOAN:

Però molt ha plogut, o molt poc segons les èpoques, des de
llavors.

DEVA:

Sí, ja sé que no tots els canvis en l’Albufera han sigut per a malament, però trobe a faltar veure més aigua.

JOAN:

No tot és bonic ací, és veritat. Les aigües arriben contaminades
moltes vegades, i arrosseguen a més terra i fems que ocupen el
buit que ja no podrà tornar a omplir l’aigua.

DEVA:

I les ciutats, que es veuen lluny des d’ací però que en realitat
estan tan a prop, no sempre ajuden a conservar la bona salut
dels aiguamolls.

JOAN:

Les ciutats... i els pobles. Si és que és molt important el que cadascú fa en les seues pròpies cases amb l’aigua. Perquè entre
tots podem fer molt. A veure, vosaltres, què feu cada dia per a
estalviar una miqueta d’aigua o per a no embrutar-la?
(El públic dirà què fa a les seues cases per a cuidar l’aigua.)

DEVA:

Per descomptat, Joan, amb gent així dona gust parlar. Serà que
a l’Albufera li espera un gran futur?

JOAN:

Serà, vaja que sí! Però potser és ja hora de deixar que estes
amables persones se’n vagen a la seua casa, no creus?

DEVA:

D’això res perquè, com a premi per ajudar a cuidar els aiguamolls, vull regalar-los una llegenda, però ací no té gràcia explicar-la. Seguiu-me.
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JORNADA NOVENA
A LA COVA DEL BURRO

JOAN:

Ah, ja sé la llegenda que els vols contar. Si vols els l’explique jo.
Perquè veureu, resulta que en esta cova, que es diu la Cova del
Burro, en temps dels àrabs...

DEVA:

(L’interromp) Que no Joan, que no, que no va passar en esta
cova. I deixa’m que ho explique jo, que si ja comences tan malament...
Però saps? M’estranya que no t’ho sàpies bé sent com va ser el
teu benvolgut Joan Fuster un dels quals van recollir per escrit
la llegenda.
Al que anava. En una de les muntanyes desaparegudes hi havia
una cova que, sens dubte, havia de ser molt més gran que esta,
i es conta que en ella va ocórrer un succés desconcertant.
En temps dels àrabs, un dels seus reis tenia un palau en una de
les tres muntanyes de l’Albufera. En una alqueria pròxima vivia
una jove cristiana d’una bellesa tal que el rei anhelava el seu
amor amb desesperació. Com la jove no volia saber res d’aquell
musulmà per molt rei que fora, este va decidir que seria seua
per les bones o per les dolentes i va manar al seu guàrdia a
raptar-la. Quan la portaven cap al castell, la jove va aconseguir
escapar i es va refugiar en la cova.
Els guàrdies, i el propi rei que també va eixir a buscar-la, la van
trobar allí, de genolls, resant amb fervor i, quan van voler capturar-la de nou, la donzella es va convertir en una fina i transparent font d’aigua. Els moros, de l’esglai, es van convertir en
pedra i van formar estalactites i estalagmites.
Quina pena que la cova ja no existisca i no ho pugueu veure!
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JOAN:

Jo crec que li ha faltat una mica d’emoció al relat però...

DEVA:

Que li ha faltat emoció? Però si quasi plore cada vegada que
recorde la llegenda.

JOAN:

Sí, va, va... Anem ací al costat a una zona que conec perquè
pugues reposar i recobrar-te.

DEVA:

Et veig molt bromista. Però sí, anem allí i així acomiadarem ja
als nostres amics, que segur que tindran ganes d’anar a contar
als seus amics tot el que veren hui ací.
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JORNADA DESENA
A L’ÀREA RECREATIVA

DEVA:

Sé que heu de marxar, però em fa tanta pena acomiadar-me de
vosaltres.
Se’n recordareu de mi? Sereu tan bons com per a intentar comunicar-vos amb la vostra pròpia fada de l’aigua? Recordeu
que cada libèl·lula que us trobeu és com la veu de la consciència d’una persona.
Ai, abans érem moltes més perquè l’aigua estava més neta i vivíem més felices però ara... Si és que cada vegada hi ha menys
aigua dolça en el planeta. No sé què farem si açò segueix així.
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JOAN:

Vinga, Deva, no et poses tan melodramàtica, que segur que
som a temps d’arreglar les coses. No sé, alguna cosa estarem
fent bé.

DEVA:

Ja, si jo sé que sou molt bons en el fons... No sé, m’he posat
una mica trista. Potser, si poguera enviar a les meues companyes un informe setmanal més favorable que de costum... No sé,
igual m’anime una mica. Puc dir-los que vosaltres se n’anireu
ara a dir-li a tothom que ha de cuidar els aiguamolls? Sí? Ala,
doncs aneu, aneu, que no hi ha res més important.

Esta obra
va ser estrenada
a l’octubre
de 2017 sent els
intèrprets
Juana Bou
en el paper de
Deva
i Pedro Climent
en el paper de
Joan.

