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N
o agrada que ens ma-
nen. Normalment 
preferim ordenar. 
Però hi ha gent que 

sap més que nosaltres i a la qual 
sovint hauríem d’obeir. Per tant, 
quan escoltem una interjecció 
com «fuig», no creguem que 
sempre és una manera d’expul-
sar-nos d’algun lloc perquè tal 
vegada siga un intent de prote-
gir-nos per part d’una persona 
que ens estima. 

Llançaria un primer «fuig» 
perquè la gent no es deixara ma-
nipular en el món dels senti-
ments. Quan posen condicions 
per a arrimar-se a una persona i 
demostrar que se l’estima, hi ha 
alguna cosa que no funciona. En 
eixe cas, cal una veu que diga 
«fuig» perquè no es cree una re-
lació de dependència. Quantes 
parelles posen condicions il·li-
mitades al seu company o com-
panya per a deixar-se estimar? 
Quants familiars no permeten 
vore els éssers estimats si no ho 
fan amb condicions? Així que si 
algú diu un «fuig» per a avisar-
nos del sotmetiment del qual 

som víctimes, escoltem-lo. Evi-
tarem relacions tòxiques. Tal ve-
gada, també frenarem l’origen 
d’alguns episodis de violència de 
gènere. 

En l’actualitat, les forces polí-
tiques necessiten una veu que 
els diga «fuig». Han de fugir dels 
estèrils enfrontaments partidis-
tes que debiliten la democràcia. 
No sols han de cridar justifica-
dament les mancances del siste-
ma, cal que superen els inte-
ressos particulars per a buscar el 
bé col·lectiu. No oblidem que 
l’intent del colp d’estat a Es-
panya, ara fa 40 anys, arribà en 
un instant en el qual els partits 
polítics estaven oblidant el con-
sens instal·lat un pocs anys 
abans. Les diferències i la fisca-
lització són saludables però han 
de tindre en compte que el mi-

llor progrés de les societats arri-
ba si es compartix.  

Amb un «fuig», un o una pilo-
tari es dirigix al company o com-
panya d’equip per a indicar que 
vol jugar una pilota, ja que es 
troba en millor ubicació per a 
fer-ho. En eixa circumstància, 
hem de fer cas. També ho hem 
de tindre en compte en la vida. 
Volem acaparar-ho tot i ens cre-
em indispensables però ningú és 
el «senyor precís» o la «senyora 
precisa». Hem de confiar en els 
altres. 

En definitiva, mirem la in-
terjecció «fuig» amb bons ulls. 
No sempre és una orde sinó 
una ajuda perquè ens ubiquem 
de millor manera en la vida. Si 
escoltem als qui ens estimen, 
tal vegada serem persones més 
felices.

Fuig
 Lluís Mesa
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Horitzontals: 1. Maten mosques electrocu-
tant-les (ho he vist en un bar i és repugnant). 
2. Matèries. Crit de fer aturar el cavall. 3. 
Monja que deixa el noviciat. Droga del cas-
call. 4. Disjuntiva. Inclinada al plaer carnal. 
Peça de l’esquelet. 5. Via del tren. Avariciós, 
no se’n gasta ni un clau. 6. Persones que han 
sofert una traïció. Aplec de persones a fer un 
homenatge. 7. Domini informàtic d’Àustria. 
Punt essencial d’una qüestió. Li han fet un 
nus. 8. Colla d’animals de traginar, en fila. 
Trec de la circulació un producte. 9. Treu 
arrels. El radi geomètric. Riu de Girona. 10. 
Vaixells. Exaltació o agitació extrema. 
  
Verticals: 1. Se n’enduran. 2. Déu protector 
de la casa romana. Dona viva i atrevida. 3. 
País d’etolis grecs. Menjar sense cuinar. 4. 
Malalties del cap. 5. Un trio. De dues parts. 6. 

Dificultat i perill. Cridar algú pel carrer. 
Domini informàtic d’Afganistan. 7. Lloc amb 
aigua al mig del desert. Són de sedar el ma-
lalt. La erra. 8. Fixa amb claus. Fatídic expe-
dient laboral. 9. Utilització de les coses. En 
direcció a un indret davant nostre. El nord. 
10. La temperatura. L’oxigen. Empaite, encal-
ce algú. 11. Portares productes a vendre fora 
del país. 12. Jovenets catalans. Suau i evanes-
cent. 
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n Les universitats de València 
(UV) i Politècnica (UPV) celebren 
hui i demà respectivament, les fa-
ses classificatòries de la Lliga de 
Debat de Secundària i Batxillerat 
2021 de la Xarxa Vives. En la com-
petició de la UV participaran 28 
alumnes de secundària i batxille-
rat de l’IES Almussafes, IES 
Porçons d’Aielo de Malferit, IES 
Ramon Llull, IES Isabel de Villena 
i IES Cid Campeador.  

Al seu torn, en la competició de 
la UPV participaran 38 alumnes 
de l’IES Lluís Vives, IES Pere Boïl 
de Manises, IES Enrique Tierno 
Galván de Moncada, Col·legi Ma-

ria Auxiliadora d’Algemesí i IES 
Enric Soler i Godes de Benifaió. 

Aquesta és la primera edició 
virtual de la Lliga de Debat, en què 
universitats i centres docents han 
hagut d’adaptar-ne el format atès 
el context actual. Així, l’oratòria 
digital i les competències de co-
municació associades a contextos 
en línia han entrat a formar part 
del projecte educatiu dels centres 
participants en aquest curs 2020-
2021. 

 Aquest desplegament curricu-
lar ha estat possible, d’una banda, 
gràcies a la implicació de les uni-
versitats, que han organitzat ta-
llers formatius sobre reptes i es-

tratègies de l’oratòria en línia 
adreçats als docents. D’altra, el 
mateix professorat ha sigut qui ha 
introduït la temàtica a l’aula i ha 
preparat l’alumnat durant els da-
rrers mesos perquè siguen ca-
paços d’emetre una comunicació 
persuasiva i eficaç en l’entorn di-
gital, parant atenció tant als as-
pectes de contingut del discurs 
com del context en línia. 

Sales virtuals 
Cada equip participant a les fases 
classificatòries de la UV i la UPV 
realitzarà un total de 4 debats en-
torn al tema central de la compe-
tició, «És compatible el creixe-

ment global de l’economia amb el 
respecte al medi ambient?». 
L’alumnat participant haurà de 
ser capaç de mostrar-se tant a fa-
vor com en contra del tema, atès 
que la posició que hauran de de-
fensar canviarà en cada debat. Els 
debats tindran una durada de 16 
minuts i es realitzaran en sales vir-
tuals. 

Cada universitat tindrà un 
equip guanyador i un/a alumne/a 
que serà nomenat/da millor ora-
dor/a. El jurat de la competició, 
format per professionals experts 
de diversos camps de coneixe-
ment, valorarà capacitats com el 
treball en equip, la solidesa de les 

argumentacions, la fluïdesa de les 
intervencions, la qualitat del dis-
curs, així com aspectes formals de 
l’exposició i posada en escena. 

Els equips guanyadors de la UV 
i la UPV representaran aquestes 
universitats en la fase final de la 
Lliga de Debat de Secundària i 
Batxillerat de la Xarxa Vives, que 
tindrà lloc del 13 al 23 d’abril i en-
frontarà als 15 equips classificats 
a les fases locals prèvies organit-
zades per les universitats Abat 
Oliba CEU, d’Alacant, d’Andorra, 
Autònoma de Barcelona, Barcelo-
na, de Girona, Internacional de 
Catalunya, Jaume I, de Lleida, Mi-
guel Hernández d’Elx, Politècni-
ca de València, Pompeu Fabra, 
Rovira i Virgili, de València i de Vic 
– Central de Catalunya

La Lliga de l’oratòria digital
u El tema de debat serà: «És compatible el creixement global de l’economia amb el respecte al 
medi ambient?» uL’equip guanyador a cada universitat participarà en la final de la Xarxa Vives
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Nou dels deu equips d’alumnes de 4t d’ESO, batxillerat i cicles formatius de la UPV i UV que participen en la Lliga de Debat. XARXA VIVES

EQUIPS
 
Universitat de València 
u IES Almussafes 
u IES Porçons d’Aielo de 
Malferit  
u IES Ramon Llull 
u IES Isabel de Villena  
u IES Cid Campeador 

 
Universitat Politècnica 
u IES Lluís Vives 
u IES Pere Boïl de Manises 
u IES Enrique Tierno Galván 
de Moncada 
u Col·legi Maria Auxiliadora 
d’Algemesí 
u IES Enric Soler i Godes de 
Benifaió


