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Benvolgudes lectores i benvolguts lectors,

Capicua trenca un silenci que intentarà omplir amb una veu nova. La força acumulada durant 

l'absència d'aquestes pàgines ens empeny a reprendre la tasca dels qui, fa anys, van començar a 

esbossar l'ànima (les tensions essencials) de casa nostra. El projecte conserva la llar original, 

l'entusiasme d'un nucli d'alumnes del Grau en Filologia Catalana de la Universitat d'Alacant. A més, el 

consell editorial d'aquesta revista reuneix, també, membres d'altres disciplines.

 Una de les nostres intencions bàsiques és aconseguir un abast casolà, però no limitat. 

Tractarem d'empatitzar amb el públic del sud dels Països Catalans, els seus relats incipients i l'eixam 

intrínsec de la genuïnitat cultural, literària i lingüística. Volem ajudar a acostar els diversos punts 

d'una fesomia pròpia, universal i quotidiana per a poder-los reivindicar com a factors culturals que 

ens dignifiquen i ens incloguen en el col·lectiu global (no solament catalanoparlant, sinó del circuit 

emocional-cultural sencer).

 Amb un tiratge mensual, pretenem oferir un producte senzill, sincer i pràctic en què el 

potencial dels joves escriptors i escriptores i les seues aportacions visibilitzen el prisma amb què 

veiem el món. Un món que, en absolut, trobem en confrontació entre l'actualitat i la reivindicació del 

que ens és propi, així com l?assimilació de l?actualitat com a pròpia, també. Des del paper d'actors 

socials, lligats al nostre temps -productes, irremeiablement, del nostre temps ens enorgullim de 

l'intent de recuperar i difondre el nostre rerefons cultural i poder-lo interpretar i transmetre amb 

respecte i dignitat.
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Capicua 2.0 
Joan Bor ja 

Professor de 
Filologia Catalana

La vida és ? per sort?  imprevisible: imprevisible a llarg termini; i imprevisible, també, 

instant a instant. Quan menys ho esperem, un fet, un accident o una notícia ens pot portar la 

desgràcia terrible i insospitada.  I recordem que totes les rutines, tots els béns i tots els 

conforts de què fruïm en el dia a dia són provisionals, inconsistents, volàtils, efímers. 

Tanmateix, i en justa correspondència, també en l?instant més inesperat es pot produir una 

bona nova que il·lumina els raconets més íntims de l?esperit, on conservem la il·lusió, la 

satisfacció i els records més plaents i satisfactoris.

Aquest ha estat el cas, aquesta setmana, quan Artur Pérez Deltell m?ha anunciat que 

«un grup d?alumnes» vol rellançar la revista Capicua de la Universitat d?Alacant, amb «un 

contingut cultural, literari i lingüístic». Ai, caram! Sant Pere és bon home! La revista Capicua... 

Xe, quants records! I quantes hores de treball il·lusionat, convençut i entusiasta hi vam 

invertir, al seu moment, en la primera època, entre febrer de 2008 i juliol de 2011! Recorde 

com si fora ara l?emoció del primer número distribuït per cafeteries, clubs socials, biblioteques 

i totes les dependències del Campus. Hi anunciàvem en portada «La dimissió del rector» 

Ignasi Jiménez Raneda. I «l?adaptació a l?Espai Europeu d?Educació Superior», amb «els reptes 

de la reforma» com a «centre de preocupació» de tota la comunitat universitària. Precisament, 

Ja dic: no sabria comptar les hores intensament viscudes, en aquells anys de (major) joventut, redactant i corregint textos, 

sospesant titulars, seleccionant imatges, maquetant pàgines, decidint estratègies... Primer, amb l?amic i company Dari Escandell 

com a codirector; després, amb la també companya i amiga Sandra Montserrat com a directora única. La bona qüestió és que 

Ignasi Jiménez Raneda, aquell any de 2008, va guanyar les seues segones eleccions al Rectorat. Enmig de no poques agitacions 

polítiques, econòmiques i socials ? que Capicua va seguir en primera línia? , es va fer finalment la reforma de les titulacions 

universitàries i l?adaptació a l?Espai Europeu d?Educació Superior. D?aquell procés procedeixen tots els graus que ara mateix cursa 

el «grup d?alumnes» que reprén el projecte de la publicació Capicua. I m?agrada pensar que, paral·lelament, d?aquella primera 

etapa de la revista en podria procedir, d?alguna manera, també, aquesta segona ? que desitgem, si més no, tan llarga, il·lusionada 

i exitosa com aquella.

 Gràcies ? en qualsevol cas?  per l?oportunitat que els seus «manifassers admirables» em donen, en aquesta primera 

singladura de la segona etapa, de reiterar allò que publicàvem en l?editorial quan vam encetar aventura, fa més de deu anys, 

encara no estrenada la primavera de l?any 2008: «Capicua es diu, l?embarcació acabada d?avarar. I la proa apunta mar endins. Amb 

l?única premissa dels precs kavafians: ?que el viatge siga ben llarg, ple d?aventures, ple coneixences?, etc., etc.» I amb «noves 

possibilitats per a mariners i marineres agosarats i intrèpids: per a navegants que vulguen creure en la vida universitària més 

enllà dels estrictes expedients acadèmics.»

 Tot això, companyes, companys: que el vent us siga propici; que les veles blanques, inflades de fent, us porten fins a les 

platges de la felicitat comunicativa; i que, en qualsevol cas, la travessia ? imprevisible a llarg termini; i imprevisible, també, instant 

a instant?  no deixe d?il·luminar els raconets més íntims de l?esperit, on conservem la il·lusió, la satisfacció i els records plaents i 

satisfactoris.

ja vam estar en condicions d?oferir a alumnes, PDI i PAS sengles entrevistes en exclusiva ? extenses i saboroses?  amb els dos 

candidats a rector: Ignasi Jiménez Raneda i Antonio Marcilla Gomis. Per primera volta en la història de la Universitat d?Alacant un 

mitjà de comunicació vehiculat íntegrament en valencià esdevenia nuclear i determinant per a la vida institucional i quotidiana 

d?aquesta Universitat gran i gran Universitat que és la Universitat d?Alacant.
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  De Sukei a Naima; Gem m a Miralles, Brom era.    

Gemma Miralles naix a Alcoi el 1973 i  és llicenciada en Art Dramàtic 

en l?especialitat d?Interpretació per l?Institut del Teatre de la Diputació de 

Barcelona. Miralles és actriu i directora, vinculada a la Companyia Teatre 

La Dependent d?Alcoi. Amb aquesta obra, Miralles aconsegueix guanyar el 

Premi Eduard Escalante de Teatre en l?edició XXXIV dels Premis Ciutat de 

València.

L?autora alcoiana s?estrena en el món teatral amb De Sukei a Naima, 

una obra que connecta el passat amb els nostres dies. Un dels fets més 

marcats de la història del poble valencià, com és l?expulsió dels moriscos 

el 1609, que va deixar fora un terç de la població valenciana, emmarca la 

vida de Sukei i la seua família.                                                                  Cadascuna prendrà decisions diferents i intentarà buscar la millor 

solució per als seus, sense saber si aquesta serà encertada o no per al futur de la família.

El més interessant d?aquesta història són les connexions amb el present i la nostra realitat, les 

encara presents fugides, prohibicions i la por d?unes cultures subordinades a altres sense  cap opció 

ni alternativa. No només això, sinó que ens deixa entreveure la lluita entre la religió i les arrels, a 

través dels ulls de tres generacions. Cinc segles després, continua havent-hi famílies obligades a 

decidir i a sobreviure. 

Amb un relat tan real i, a la vegada, senzill, Miralles posa a l?abast de tot el món els fets històrics 

d?una part de la trajectòria del poble valencià. Conéixer la història dels musulmans al País Valencià és 

necessari per crear, de nou, lligams i punts en comú amb una cultura que també va ser valenciana i 

amb un llegat que forma part del nostre substrat identitari. De Sukei a Naima aboca una gota 

d?esperança per reconciliar dos pobles que, cinc segles arrere, formaven part d?un tot: un mateix 

poble i una mateixa identitat col·lectiva. De Sukei a Naima ens convida a fer una ullada a les nostres 

arrels per tornar a abraçar una cultura veïna (encara més: una cultura amb què convivim), 

oblidar-nos de les diferències i potenciar-ne els trets comuns. Gemma Miralles hi planteja un 

conflicte històric amb un llenguatge poètic i senzill, perquè, com bé afirma, ?de vegades, sobren les 

paraules quan la història i l?emoció parlen per si mateixes.?

Ainhoa Segura
Margar it a Sánchez
Filologia Catalana
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Tem ps am b Ant oni Miró 

Respect e de les escult ures eròt iques  del passeig m ar ít im  de València, pensaves que ser ien t an polèm iques per  par t  

del públic i dels m it jans de com unicació ? 

El tema de les escultures és una cosa sense més, les imatges en les quals em vaig inspirar tenen més de 2500 anys, són 

aquelles imatges que tenia la ceràmica quotidiana, a més són les imatges d?una cultura que bàsicament és la nostra i que 

majoritàriament tot l?imaginari del pensament d?occident s?ha basat en aquesta cultura. Per això dic que en els temes 

pertinents al naturalisme i llibertats sexuals la societat d?abans, de fa milers d?anys, estava més avançada que no la nostra. 

Però ara la dreta valenciana  amb uns ideals molts més  conservadors  acrediten que aquestes figures són una imatge de 

sexe explícit. La veritat és que tota concepció està en la ment de l?individu, cada persona pot imaginar el que vol, ací el que 

realment influeix és la consciència i sentit comú. Al cap i al fi, les escultures no tenen moviment , tot està en la nostra.ment.

Com  són els in icis d?una f igura ar t íst ica que par t eix des de l?anonim at  i aconsegueix fundar  el grup Alcoiart i  el grup 

Denunzziaa It àl ia?

Sempre he dit que, qui treballa, al cap i la fi, té la seua recompensa. Jo, gràcies al boca-orella, m?assabentava de tots els 

concursos que hi havia en tot el nostre territori. És per això que, mitjançant aquests concursos, intentava fer-me un nom en 

el món de l?art en els anys 60- 65. A més, si hom guanyava cap concurs, eixia en la premsa i la gent, a poc a poc, reconeixia els 

noms nous que prenien cos. Almenys, eixa era l?única manera que tenia jo d?anar fent, fins que vaig decidir que ja havia 

guanyat suficients premis i certàmens, era l?any 1973. D?alguna manera, era una forma diferent de conèixer gent nova, 

compartir exposicions amb aquesta gent i, tot seguit, fer-ne d?individuals. Després de l?any 65, fins al 72, vam aconseguir fer 

52 exposicions d?Alcoiart, tot un èxit. Just en eixe moment vaig començar a formar part del grup Denunzia. 

Quines són les dif icult at s insalvables que has t robat  dins del m ercat  de l?ar t  per  a poder  realit zar -t e com  a ar t ist a?

Et trobes de tota classe, per exemple les galeries actuals volen coses més decoratives i fàcils de vendre, perquè la qüestió és 

que, si l?art increpa la gent i la porta a un procés de reflexió i pensament intern, al mercat ja no li interessa. Fins a la fi del 

segle passat, m?ha anat bastant bé, però també perquè la gent tenia més consciència de l?art, a més, amb la crisi actual la 

gent de classe mitjana i del proletariat no té estalvis per a poder regalar un quadre o un gravat. Per altra banda, i ,com ja he 

dit abans, la consciència de l?art en la societat i en les institucions s?ha vist molt afectada i les tendències que hi havia abans 

ara han desaparegut.

Alguna vegada t ?has cohibit  o aut ocensurat  a l 'hora de pensar  en el possible públic recept or?

Cohibit com a tal no, però abans sí que anava més amb compte per intentar no extralimitar el punt que sabies que podia 

portar-te problemes, però en tot moment te la jugaves. Però sí que és veritat que tu seguies fent exposicions i d?altres coses, 

sempre anant un poc endarrerit amb allò que t?agradaria dir, ja que la censura i la invalidació estaven ben presents. A mi 

m?han arribat a retirar cartells d?exposicions i suprimir-me?n de catàlegs per la censura d?aquell temps, fins i tot una vegada 

em vandenunciar! 

Ar t uro Pérez

Joaquim  Cano 

José Manuel Bernabeu



Pel que fa a project es m usicals, eres conscient  que els t eus quadres poden servir  de font  d?inspiració per  a alt res 

disciplines ar t íst iques? Com  def in ir ies l?exper iència? 

Eixe fet és impossible d?imaginar, però perquè aquestes persones han agafat quadres que jo vaig pintar a partir dels 70. Sempre 

he tingut molt bona relació amb el Feliu Ventura què és qui ha portat la direcció de tot el projecte musical. Gràcies a la seua 

relació i admiració pel nostre amic Ovidi Montllor ens vam conèixer. Però com ja sabem, la relació entre pintura, música i poesia 

sempre ha estat molt pròxima i segurament podríem dir que són moviments transversals. I igual que ells s?han inspirat en els 

meus quadres per a crear música, jo de vegades m?inspire en la música per a fer pintura i, així, una cosa porta a l?altra. 

Quin és el t eu fet it xe ar t íst ic ? En quin sent it  t ?inspira o quines im at ges et  suggereix ? 

Pense que no en tinc cap, però tot depén del moment, de vegades, potser, forma part d?una casualitat. De sobte, trobes 

qualsevol cosa inesperada, té un efecte en tu mateix que aconsegueix dir-te alguna cosa  i comences amb eixe filó. Però és clar 

que tot entra en un pensament organitzat, la inspiració s?aconsegueix mitjançant el treball, perquè és així que quan tens eixe 

moment únic pots dur-lo a terme, sense treball ni tècnica no ho aconsegueixes. A més a més, en el meu cas, sempre que pinte 

una cosa, eixa mateixa cosa em porta a tres més. Eixa és l?única cosa que et fa créixer. 
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Quadre en m ovim ent  Alber t  Pardo

 Llengua i Literatura 
Catalanes URV

El temps de les magranes s?apropa. Al menjador hi ha un sofà de caramel cremat. Quan t?hi asseus, sovint, pots 

sentir el crec-crec enganxifós de finals d?estiu. Des de les finestres s?aprecia una taca blava i salada que s?estira i 

s?arronsa. Si gires el cap a la dreta, podràs veure filets de carn d?importació fregint-se al sol. En canvi, si el gires cap a 

l?esquerra, hi trobaràs un àrid pit de pedra coronat per un mugró en forma de castell. Alacant té ulls de mariner, pits 

de pedra seca i aroma d?escates de peix. Tornem al menjador. El tio Cento acaba d?arribar de la mar. S?ha cruspit un 

bocí de núvol i ha posat els peus en salmorra. Ara mateix s?ha assegut al sofà. El caramel i la suor el tenen atrapat. 

S?encén un havà i es deixa acariciar per la brisa marina. S?adorm.

A fora, la canalla ha sortit a jugar. Genolls pelats, ulls de bales de cristall, cabells de palla o cabells de gespa, roba 

foradada i pell de xocolata desfeta. Hi ha una xiqueta que agafa el cap del seu germà i li obre un ull per veure què hi 

ha a dins. La tia Carme, asseguda a una cadira de boga, entona una cançó que puja per les escales de pedra i s?enlaira 

fins la finestra del tio Cento. Tornem al menjador. Barba canosa, aspra. Pell bruna de mantega, perforada per una 

adolescència explosiva. Celles metàl·liques, com dues bigues d?acer. Llavis de botifarra, humits i pudents. Camisa 

quadriculada mig descordada. El ventre barroc del tio Cento sembla una magrana que respira. La mà dreta aguanta 

delicadament l?havà apagat. Sembla que la mà levita, que s?enlaira com una hòstia en mans d?un rector. Una mosca de 

colors llepa les parpelles adormides del senyor panxut. Un pessigolleig minúscul, ínfim, com un torrent de carícies 

maternals, el desperta. Dos ulls grans d?un verd morisc, clars com el d?una fulla a contrallum, s?obren. 

Ha arribat l?hora de dinar. La canalla del barri torna a casa. El nostre protagonista s?asseu a la taula del menjador 

tot disposat de menjar-se una sopa. La solitud li ha inflat les galtes de maduixa. L?absència, la buidor i el (des)record 

naveguen per aquell oceà de verdures i lletres. La cullera dubta, remou la sopa, fa remolins. El tio Cento a la cullera, 

veu la realitat palpable a sobre del reflex deforme. Somriu. Hi ha un forat entre les dents. S?aixeca de la cadira amb la 

cullera a la mà i s?apropa a la finestra. Com n?és de bonica, Alacant deformada! El blanc de les cases del barri de 

Santacreu es dilata, es contrau, es barreja amb el blau del cel i baixa fins les cames de la tia Carme, que s?ha convertit 

en una taca bruna i negra adormida de cara al sol. Se sent un sospir. Torna a la taula amb ganes de menjar-se la sopa. 

Submergeix la cullera al plat i, de sobte, s?esquitxa tot sencer: li ha caigut l?ull esquerre. El tio Cento s?ha quedat glaçat. 

Veu un ull flotant entre les verdures mal tallades i la sopa, s?apropa el dit índex a l?ull esquerre i s?adona que hi ha un 

forat net, sense sang. L?ull sura com un vaixell. Ones que s?espargeixen fins les vores del plat. L?ull mira el tio Cento. 

L?altre se sent intimidat. L?ull torna a mirar el tio Cento. Observació: la pupil·la sembla una immensa catifa de gespa. 

Por. S?estira els quatre cabells que li queden al cap per sentir si això que està vivint és un somni o una part de la seva 

realitat ocular. Crida de dolor. Silenci buit, en conserva, com un pot de peres confitades. Finalment, decideix tornar al 

sofà i dormir una estona. Es posa l?ull a la butxaqueta de la camisa. Després, potser, tornarà al seu forat i tot serà com 

abans, creu el tio Cento.

Han passat dues hores i els raigs de sol de les quatre de la tarda enlluernen aquell tros de carn suada i 

enganxada a la fina pel·lícula de caramel del sofà. L?ésser sense ull es rasca l?ull dret i s?adona que no hi és. On és l?altre 

ull? Un fosc infinit omple el menjador, les cortines, les mans, la finestra, les escales del barri, el mugró grogós, el cel 

lluent, les cames de la tia Carme, les bales de cristall que han tornat  sortir al carrer. S?han acabat colors, s?han acabat 

formes.  La por s?aferra als budells buits del tio Cento i cau de genolls a terra. Intenta buscar les esferes oculars. Topa 

contra la pota de la taula del menjador, és inútil, cal cercar ajuda.
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Mans incertes que palpen les irregularitats geogràfiques del passadís. Les cames en un espai buit, en un forat 

negre. Cames absorbides. Fi de la seva existència visual. La flaire d?un gaspatxo manxec provoca el renec dels seus 

budells: segur que el veí del 3r 2a n?està preparant un per la seva mare mentre es masturba pensant en ella. Tot 

seguint l?olor arriba a la porta. Sent la fusta mal treballada. S?ha clavat una estella i no se la pot traure. Cerca el pany 

desesperadament. L?obre. Baixa les escales. Llepa els graons amb els peus. L?eco dels peus l?adverteix dels metres que li 

queden per arribar a la sortida. Surt al carrer. El monstre sense ulls provoca els crits de les bales de cristall. Reconeix la 

tia Carme pel seu roncar i l?olor a cassalla i suor geriàtrica. Sent el color de la mar a través de la llengua. Tasta el blau i 

el blanc, tasta la dolçor del record salat. Rosega el groc de les pedres alacantines. El barri s?ha convertit en un laberint 

sensorial. Les guitarres i alguns gitanos el condueixen fins el punt més alt del barri. Record de les paraules de la seva 

mare. Ha de pujar fent penitència. Quin és el meu pecat? Fa olor de peix i tinc les sabates descordades. Si crido, la gent 

no em veurà. Sento com les pedres s?acoblen als meus genolls. És el martiri per adorar-te tant, Alacant! Si pogués 

gaudir del roig de la meva sang...I ara un senyor rega geranis. M?apropo al blau del cel? Una melodia. El tio Quico ha 

matat un poll. Els genolls adoren els ulls perduts. On ha anat a parar la gent del barri? El regust de la pedra. El regust 

de la pedra i la molsa. El regust de la pedra i la molsa i la calç que m?envolta. Sabates que repiquen al passeig marítim. 

Menjo un raig de sol, sento calor a la meva gola. El sol d?Alacant. El sol morisc. El sol de les olives. El sol de la terra a la 

llengua. El sol al meu sexe. No puc dubtar del sol de la meva terra. No puc dubtar d?aquesta carícia de calor. On dec 

ser? Sento els mariners ben lluny d?on soc. Les xarxes bramen al port. Com criden els peixos! Una venedora de fruites! 

La carnissera! El mercat i les vídues. És una torreta amb julivert plantat. És el portal de la tia del Roig. Soroll de pinyolets 

de figa. Més amunt, encara em queda una mica més! Ara ja hi soc a la plana. Podria pintar, fins i tot, el blanc i gris i roig 

i negre i groc de les gavines! El racó dels borratxos.  Els genolls plens de vidres. L?esquena se?m desfà. La suor se?n va 

pels forats dels ulls. Un graó més. I vinga, un altre...

El tio Cento sembla un Jesucrist agonitzant. Ha arribat al mugró de la ciutat. S?alça i obre els braços; es deixa 

acariciar per la sal de la mar. Aquella buidor el reconforta, l?omple de colors indescriptibles que, ni ell, hauria pogut 

apreciar. Per què ha pujat fins el castell de Santa Bàrbara fent penitència? Això crec que no ho sabrem mai. El tio Cento 

crida pels ulls; se sent part de la ciutat. Les olors, els carrerons, la molsa de les pedres que fan pedra d?escala. No ens 

falten ulls per veure els nostres espais, les nostres ciutas, emocions. El nostre protagonista és un bocí d?Alacant, de la 

meva Alacant. Tanmateix, també és aquella bola de greix que ens apareix dessota l?aixella i va arrelant amb el pas del 

temps, la por: una magrana de mil ulls que crida als quatre vents l?existència d?una ciutat que, com ell, l?havia oblidat.

K
IZ
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DE SOBINES - JESÚS-ÀNGEL VELASCO PASTOR (Alacant)

Una nit brilla davant del sol

llima que, al fons, ja es va amagant.

Quan tot serà vestit de dol

no sentirem el seu encant.
 

Amb ulls, remant, el cel tot fosc

és una mar d'or i ametista;

jo, ascendint del sotabosc,

mirant-ho tot, òmplic ma vista

amb una línia prima, discreta,

que ha dibuixat un rostre de dona

en terra que, muda, completa

amb el seu bes volta redona

i acull sengles caminants

que fugen de morir, romeus

que en aspra roca van furgant...

Com quan uns llavis toquen els teus.

En equilibri, mentre se'n van,

la música ressona sola

i en alt, l'estel que seguiran,

sent que aquest temps suaument s'escola.

Al fons s'obira aquella lluna

que en negra mar és la conquilla

blanca, que guarda de la duna

la carena, de terra filla.

La lluna, al lluny i de gairó,

és d'ivori i fa una espira.

Mentre mirem eixa claror,

des d'allà dalt, algú ens mira.

Una nit brilla davant del sol

llima que, al fons, ja es va amagant.

Quan tot serà vestit de dol

tots dos farem nou aquest cant. 

POLIFONIA DEL SILENCI - LAURA SELLÉS LLORET (La Vila Joiosa)

Com qui ve i se'n va,

com qui està i no espera.

Com qui no ho sap i fa mal.

Com qui no sent però es gira.

Com qui no en vol ser conscient i

com qui ho és i massa.

Com qui espera per robar-li dos moments.

Com qui ja se n'havia anat.

Com qui es queda i hi pensa,

com qui torna i oblida.

Com qui escriu i calla,

com qui ho fa i ho comparteix.

Com qui crida en silenci,

com qui sent el no-res.

Com qui té els ulls brillants i

com qui els seus li fan d'espill.

Com qui llig i no ho suporta,

com qui ho fa i desig.

Com qui?
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HONRA SUGGESTIONADA - MIGUEL MARTÍNEZ PÉREZ (El Pinós)

Fan rodar el món dins de cada mà,

el puc aturar, el puc escanyar

sense perdre l?equilibri,

sense comptar cap mal. 

Surten monedes de plata, 

lluentes i amb la devoció

de ser senyor de l'etèria autoritat. 

Tira-les, pagaré la següent mà, 

bola 8 amb agosarada perdició, 

mai perdran la taula

mentre controlen les troneres. 

Tan poques caramboles mentals

ens han fet tremolar, 

passada silenciosa i elegant

amb un silenci passiu i denigrant.  

Obscuritat a l?acció principal, 

immòbil davant dels sensors

de sentiments fugitius. 

Tal volta farem la llum,

que ens queda per dansar

el mateix que el mentider

agafat pel seu cap.

POLIFONIA DEL SILENCI - LAURA SELLÉS LLORET (La Vila Joiosa)

Com qui ve i se'n va,

com qui està i no espera.

Com qui no ho sap i fa mal.

Com qui no sent però es gira.

Com qui no en vol ser conscient i

com qui ho és i massa.

Com qui espera per robar-li dos moments.

Com qui ja se n'havia anat.

Com qui es queda i hi pensa,

com qui torna i oblida.

Com qui escriu i calla,

com qui ho fa i ho comparteix.

Com qui crida en silenci,

com qui sent el no-res.

Com qui té els ulls brillants i

com qui els seus li fan d'espill.

Com qui llig i no ho suporta,

com qui ho fa i desig.

Com qui?

CREMA - MANUEL LLORENTE REQUENA (Petrer)

La llum

a l'ombra vaga

Atmosfera de foc

que pren el sospir verd

que escapa als ulls

Enfila la flor

llàgrimes de coral

per teixir esperances nívies

sobre estigmes marcats

Caiguda la flor magenta

en l'erm de l'oblit

on es cencena la memòria ,

i el somni primogènit

pregunta al cor indòmit de la lluna

per què ja només existeix

a la boca del poema.



Un dels principals obstacles que es troba tot nouvingut a la literatura és la manca d?un espai en què poder 

defendre la seua veu artística. La dificultat en la difusió de les obres literàries és el gran hàndicap que impedeix 

connectar els artistes amb el públic. Tradicionalment, l?èxit d?un autor es basava a teixir una xarxa de contactes que 

permetera l?accés a l?hermètic i meritocràtic món de la publicació literària, o a provar sort amb els nombrosos, però 

concorreguts, premis de literatura que s?estenen al llarg de la geografia estatal i nacional.

Aquesta situació és agreujada pel fet que la indústria literària tradicional, en vistes de la potencial crisi del 

paper enfront del format digital, no vol arriscar-se a publicar nova literatura que no assegura cap tipus de 

rendibilitat, en contraposició a les obres dels autors establerts. La majoria d?aquests promoguts per l?educació 

literària al voltant dels instituts, fet demostrable amb la bona salut de la rondallística i la novel·la infantil i juvenil al 

món literari valencià. Una bona salut que és una espasa de doble fil: l?abundant producció d?aquests gèneres fa 

pesar un jou al damunt de la llibertat literària dels joves autors que cerquen conrear altres tipus de literatura i són 

empesos a altres estils més populars.

El desenvolupament de les xarxes socials i les tecnologies de la comunicació han permés la proliferació de 

blocs, gràcies als quals qualsevol pot, de forma immediata i autònoma, plasmar i difondre qualsevol mena 

d?expressió artística, amb el triomf, especialment, la lírica i la novel·la curta. Ara bé, tot i que mai ha sigut més fàcil 

plasmar físicament les creacions literàries en un format distribuïble, aquestes ja no tan noves tecnologies han 

ajudat poc a la difusió de la literatura jove. 

Hi trobem el problema de necessitar destacar dins d?un espai, d?una banda, massificat, dominat al mateix 

temps per una literatura de baixa qualitat, ?amateuresca? i de consum i, d?una altra banda, per l?antiga i tradicional 

indústria editorial, que, lluny d?oferir noves oportunitats, aprofita aquestes xarxes per afermar la seua posició com a 

indústria en aquesta època moderna. No obstant això, Internet és una eina massa important per a les nostres vides 

com per a deixar-la a banda. De fet, un concepte principal de la sociolingüística moderna és la necessitat de l?ús 

d?una llengua a les xarxes per a la seua supervivència i per a  assegurar-ne la creació, d?una cultura contemporània 

en un món cada vegada més dominat per l?anglés a les xarxes. El que hem de fer, però, és crear un espai adient per 

a resoldre les problemàtiques que s?hi creen, una mena de ?bressol? o ?incubadora? literària que reculla i ajude a la 

difusió i al reconeixement de la tasca literària dels joves escriptors valencians.

D?aquesta necessitat va sorgir Gargots, una revista literària digital ideada i editada per un grup de graduats 

valencians de Filologia Catalana amb una inquietud per la cultura escrita en català al País Valencià. Gent que, quan 

formava part de l?alumnat, va bastir, gràcies a la seua voluntat i esforç, una revista que ha estat reconeguda per tots 

els actors de la cultura valenciana com una eina útil i representativa de la nova literatura valenciana. Nascuda a 

l?ombra del departament de Filologia Catalana de la Universitat de València, des del començament ha comptat amb 

el suport de persones d?altres àmbits, tant universitaris com del món professional i institucional. 

 Aquest petit projecte d?un grapat d?alumnes ha crescut i ha aconseguit una gran acceptació per part de la 

societat cultural valenciana. Açò es demostra amb el nodrit grup de seguidors que presenten a les xarxes socials: 

consumidors, editors i institucions polítiques i culturals que es troben interessades pel projecte i mostren, de forma 

clara, la revista com a punt de trobada. Aquesta plataforma esdevé, aleshores, idònia per tal d?assolir la tasca de 

crear un espai de cultiu literari en català i superar l?hermetisme universitari i permear en totes les capes de la 

societat valenciana.
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Gargots: el bressol en lín ia de la jove l i t erat ura 
valenciana

Marc Salom ón

Filologia Catalana
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La revista ja ha publicat, a dia de hui, més d?una desena de números al llarg de quatre anys d?intensa activitat, 

efemèride que celebren aquest novembre de 2018 amb la publicació en paper de la tretzena edició, l?única que ha 

gaudit d?aquest privilegi després del seu assentament a l?àmbit literari català. La seua estructura és amigable i 

intuïtiva: introduïda per un editorial, el llibre obri amb entrevistes a figures rellevants de l?àmbit literari valencià i 

presenta diverses seccions que analitzen temes, personalitats i ambients literaris que acompanyen les creacions 

artístiques pròpiament dites. 

La primera edició va comptar amb la participació de l?editor carcaixentí Joan Carles Girabés, antic director de 

la importantíssima Bromera, i amb Xavi Sarrià, conegut músic i escriptor de Benimaclet. Per les seues pàgines han 

passat personatges tan importants com Núria Cadenes, Pons Alondra o Manuel Baixauli. En la sisena edició, per 

exemple, trobem diverses perspectives entre literatura i arts plàstiques en un número dedicat a l?obra de Joan 

Brossa. La setena edició es dirigeix a l?obra de Franz Kafka. Cap racó de la literatura universal és invisible per a 

aquesta revista que vol reivindicar una literatura global i en català.

Com un ésser viu, el pas del temps de la revista ha anat aportant maduresa al projecte. Les seues pàgines són 

un anecdotari, un almanac d?experiències literàries que intercalen passat, present i futur. Cada edició s?envolta d?un 

determinat nucli temàtic, un eix vertebrador que selecciona un estel d?entre la galàxia literària i el desenvolupa.  

Això demostra la voluntat d?aquesta revista de ?bressolar? la cultura literària valenciana: no només funciona com un 

simple bloc de difusió de la jove literatura -que ho és-, sinó que pretén anar més enllà i fer una cobertura completa 

del món literari per a consumidors de literatura, escriptors novells i artistes consumats tots alhora.

Un element fonamental que ha permés l?èxit d?aquesta revista és, sens dubte, el seu contacte proper amb els 

usuaris. Un projecte gestat i gestionat a les xarxes socials, s?hi comunica mitjançant el seu Blogspot i a través del seu 

compte de Twitter, Instagram o Facebook, plataformes en què donen a conéixer els seus números i en què 

conceben, majoritàriament, la comunicació amb el públic. Les participacions es remeten mitjançant un correu 

electrònic. La integració digital és aleshores total, en un moment en què les xarxes han esdevingut realment 

accessibles a tothom i formen una part fonamental de la manera en què nosaltres accedim i consumim la cultura.

Moltes més són les paraules que podríem dedicar a la revista. No obstant això, trobe que aquesta és una 

bona introducció a una revista que ve a ocupar un espai necessari, un buit que ha estat molt de temps sense omplir 

i que la literatura valenciana en català necessitava resoldre per tal de sobreviure i créixer. Us convidem, aleshores, a 

gargotejar, a gaudir de la literatura i, sobretot, que valoreu les riques i variades noves creacions que intenten trobar 

un petit espai dins del nostre cor i que, gràcies a la revista, ara tenen una bona plataforma on poder fer-ho.



CREU ARMADA
L?estadi resta en silenci. El color del fons és gris. Un ambient humit accentuat per l?única bombeta encesa situada damunt del 

quadrilàter, que trenca amb una grogor tèbia la monotonia de l?espai.  Allà hi és, cap per avall, Ernest, el boxejador, amb els 

braços estesos i sostenint-se contra les cordes. Parla tot sol amb posat solemne. Ernest és un jove de vint-i-huit anys, alt i fort, 

amb els cabells curts d?un color negre fosc. Barba a mig afaitar i vestit amb jersei fosc i jeans clars

ERNEST: Demà aquestes graderies seran totes plenes. I la gent cridarà i es fondrà en una massa inseparable. És estranya 

l?alienació... per a mi solament existirà ell, el meu rival. He estat preparant-me per a aquest moment tota la meua vida, no hi 

fallaré. Jo no. Les cames sí que ho faran, el cap, els braços, els punys, el tòrax, la vista... Tot se?m plegarà. Potser l?ànima se?m 

defenestre per tots els porus de la pell; potser els cartílags, les falanges i els canells es desorbiten com una quadratura del cercle. 

(Es bufa les mans, quasi per instint, com per desinflamar-les) Però jo hi resistiré. Hi resistiré per damunt de qualsevol oasi de 

debilitat, deslliuraré el dolor a una contrada submisa, fent-lo emmordassar contra els tendons, els únics insubmisos en aquesta 

dèria. Quan la primera gota de suor em fregue les galtes, sabré que no puc tornar enrere. Quan la primera gota de sang em bese 

el maxil·lar, sabré que no puc tornar enrere. Quan la boca em sàpiga a ferro roent... tot haurà començat. La glòria o la pena. La 

memòria o l?oblit. Passar en un instant, en una dècima de segon, de la perpètua alegria, a la misèria infinita. Actuar en l?ingràvid 

terreny del mil·límetre relatiu, sense temps per pensar, sense espai per vertebrar la ment. No ofegar el pròxim moviment amb 

cap tipus de contrari, desfigurar la por amb més por per la derrota. (S?aparta de les cordes i avança cap al centre del quadrilàter. 

Repassa els moviments que ha entrenat) Em moc en una escala de cristall, fràgil com la neu en contacte amb la primavera i lleugera 

com un glop d?aire. La mateixa flor que admirem quan naix, és xapotejada quan cau tota contreta. Igual és la fortuna per a mi, si 

no és la meua mà que s?alça en hegemonia absoluta per damunt dels caps, ensenyant la llança que guia aquest somni 

impossible que un dia vaig enfrontar, com qui anhela el desig, sense pensar el que conté. Només el desig com a boira segura que 

podem pensar. No hi ha un concret. No hi ha un punt de suport. Solament la paraula ?desig?. Solament la paraula somni. I tot el 

camí fins arribar-hi. Res més que la vida o la mort en un cos maquinal que es retira a les nits i es retrata incapaç. He tingut valor 

per enfrontar-me a un futur que no em pertanyia, però sí aquest present. Tot el que he anat construint a cada passa, a cada línia 

d?acció ben estudiada. (S?obre la porta de metall d?un dels cantons de l?estadi. Sona pesada, però Ernest està absort en els seus 

pensaments i no la sent) Si paga la pena o no és secundari, únicament  represente un espasme del meu punt de fugida, un matoll 

de lluna armada contra el coàgul de budells de la quotidianeïtat. Però els dubtes m?arramben contra les roques de la imprecisió, 

m?enteranyinen la son, em fuetegen com un abril sense color. L?ambició, l?ambició... (Llença cops de puny a l?aire cada vegada amb 

més èmfasi. Parla cada vegada més de pressa) El motor i la condemna d?un home qualsevol. Sense qualitats, ni grans gatzares. Soc, 

excessivament, un indici de la meua ambició. No em reconec a les fotografies, no m?hi veig als espills cada matí, no m?entenc si 

em dialogue, no em calcule les necessitats, no em mesure els enganys ni em tinc compassió. No he tingut cap talismà. He deixat 

de ser-hi... (Exhaust, respira agitadament) Tot en mi és ambició. 

Entra Ròderic, l?entrenador, un home d?uns quaranta-cinc anys. És prim, ningú diria que s?ha dedicat a la boxa, per la qual va 

coix. És un home sever, no va aconseguir triomfar com a boxejador i intenta projectar les seues frustracions en Ernest. Parla 

amb duresa i sequedat. Vesteix xandall de Reebook blau marí, amb una veta blanca amb vores roges.

RÒDERIC: Qualsevol diria que ja t?han derrotat. (Sense mostrar sentiments)

ERNEST: Només rumiava... Repassava moviments, colps, punts dèbils.... Ja sap. 

RÒDERIC: Serà millor que descanses. Guarda les forces, demà les necessitaràs.

ERNEST: (Dòcilment)  Sí, míster. 

RÒDERIC: I, Ernest...

ERNEST: Dis-me. (Es gira, ja se n?anava)

RÒDERIC: L?ambició no és dolenta. El dolor ve de la derrota regalada.

ERNEST: Demà a les onze del matí eixiré a caminar, vull airejar-me. Vindrà?

RÒDERIC: (Contrau els llavis, fent com qui rumia alguna cosa. Fa un gest sec, afirmatiu, amb el cap)  Fins demà.

ERNEST: Fins demà.

RÒDERIC: Per cert, (Com si recordara alguna cosa, però sense amagar-ne la importància) la teua derrota es paga dos a u. Hauràs 

d?aguantar fins el seté assalt perquè puge, almenys, set a u. Encaixa els colps, mostra?t feble. Seté assalt, no el tombes abans. El 

senyor Pastrana m?ha vingut a avisar hui. N?hi ha molts quinzets en joc. No hi falles.

ERNEST: D?acord, entrenador. (Amb resignació)

RÒDERIC: Seté assalt. 
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