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 Benvolgudes i benvolguts lectors, després d’una 

llarga hivernació, fruit d’una casuística singular, tor-

nem fer arribar a les vostres mans l’exemplar que su-

posa un nou capítol en la història de la revista Capi-

cua.  

 Reprenem aquest espai perquè ens sembla ne-

cessari mantindre’l viu i continuar gaudint del projecte, 

sempre fet per i per a nosaltres, on podem abocar allò 

que ens ix i que ocupa pàgines i pàgines dels nostres 

quaderns per a mostrar-ho al món, més enllà del que 

se’ns exigeix i lluny de qualsevol deure o obligació, fet, 

simplement, per l’estima a les paraules que ens uneix. 

Un lloc on donar-nos veu i oportunitats per a poder 

crear el nostre estil, on deixar-nos portar i gaudir-ne 

mentrestant. D’aquesta manera, hem treballat juntes, 

braç a braç, per a la creació d’aquest número que pre-

senta com a nucli temàtic la nova contracultura, 

aquesta “cultura alternativa” que creix dia a dia, part 

fonamental de la nostra identitat que cada vegada per-

cebem més maltractada i invisibilitzada i que creiem 

fonamental portar a la superfície de les nostres priori-

tats. 

 Recuperar aquestes pàgines ha estat un viatge meravellós que esperem compartir du-

rant molt de temps. Continuarem nodrint-les dels nostres treballs i il·lusions amb moltes ganes, 

gaudint-ne els fruits i l’oportunitat de donar-li veu a allò que ens mou, amb arrel al sud i florint 

per tot arreu, a fi d’exposar-nos més vives que mai. Ara, de tot cor, desitgem que la feu vostra. 

Gaudiu-la! 

Revista Capicua   
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 Si una cosa ens defineix als humans d’entre la resta en l’immens reg-

ne animal, és la capacitat que tenim per a expressar-nos de formes inèdi-

tes, complexes, i sobretot, significatives; allò que en diem cultura. Definir la 

cultura és una tasca titànica, impossible: és, en definitiva, definir la nostra 

pròpia existència.  

 La definició més intuïtiva de la cultura és aquella que es manifesta en 

les arts. La dansa, la música, la pintura, la literatura... A nosaltres, com a 

filòlegs i humanistes, ens és molt familiar. Aquests artefactes fan palpable 

allò que, en realitat, només existeix dins els nostres caps; la perpetuen i 

legitimen, sempre voluble, efímera, canviant. 

 La cultura no es pot destriar de la nostra experiència vital, així, emmi-

ralla els nostres pecats. Des del començament pareix que va ser inevitable 

l’establiment d’una jerarquia entre l’expressió viva del poble i una altra de 

«refinada» adscrita a les elits. Es va fixar com en pedra una divisió entre la 

cultura popular, i la cultura sense cognoms, que sovint coincidia amb la de 

les classes dirigents.. 

 Mentre que la cultura popular ha anat morint segons han anat canvi-

ant els costums i el mode de vida de les persones, la cultura «oficial» ha 

romàs gairebé intacta. A la fi, no és el poder una de les expressi-

ons culturals més antigues? Fins i tot, l’alfabetització plena i la 

massificació de la cultura no han aconseguit trencar que, sovint, 

la cultura siga un element de dominació ideològica, de transmis-

sió de valors sistemàtics, de conformisme; en definitiva, una imi-

tació d’un mode de vida determinat, especialment de les elits.  

 La contracultura és, en essència, una resposta a la vertica-

litat, a les vides artificials. És un moviment contestatari, i, més 

important, que naix de l’espontaneïtat i les classes populars. Els 

mites i llegendes agraris es van transformar en una cultura nova, 

basada en el rebuig explícit i creatiu d’una societat urbana que 

asfixia la diferència. Des del moviment dels hippies fins al hip-

hop, la contracultura ha estat l’expressió viva de la insatisfacció 

d’una societat i els seus desequilibris; la contestació precisa da-

vant d’una cultura de consum que ens adorm amb tòpics i una 

cultura oficial que ens jerarquitza, o que, fins i tot, ens oblida.  

 En una societat subalterna com la valenciana, l’existència 

d’un moviment contracultural fort és doblement necessari. Les 

lletres i la música d’Orxata Sound System, per exemple, formen 

part del pensament col·lectiu de bona part dels valencians, de-

mostrant el potencial d’una cultura que naix des de l’expressió 

popular i que aspira a definir una identitat valenciana moderna, 

urbana, tot sense oblidar les seues arrels. La contracultura és, en 

resum, el desig de construir la llibertat, aquella utopia possible, a 

través d’una experiència difícilment més humana que l’art. 
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CHARLY EFE I LA MODERNITAT LÍQUIDA DE 
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 «Per què una proposta de treball sobre la qüestió underground ha de semblar, en l’àmbit 

acadèmic, una cosa tan heterodoxa?» Només que em rondinava la ment aquesta pregunta, tots 

els dies, cada vegada que pretenia avançar unes línies més d'un TFM que se m'ha oblidat fins i 

tot a mi. Per què la “marginalitat” és un reducte social que s'escapa de patir les classificacions ci-

entífiques i només en beu les filtracions que traspuen des de les capes que es troben en el centre 

del prototip (si parlem d'un àmbit relacionat amb l'estudi). Les preguntes que van resultar del pro-

cés de destil·lat, després de pensar-ho i repensar-ho, van ser «Què significa això de la 

“marginalitat”?» i «És cert que les tendències descrites pels pensadors d'altes esferes només apa-

reixen, en aquests marcs contextuals, com a veritats tangencials?»  

 Redefinir un concepte que ja és tan sòlid com marginalitat (que no se'n fuig de les categorit-

zacions perquè cal que siga així, en oposició a les certeses netes i “presentables” de què contras-

ten) demanava una anàlisi sociològica que va oferir un dels més encertats: Zygmunt Bauman 

(1925-2017). Aquest autor polonés desenvolupa la teoria de la “modernitat líquida”, la qual marca 

com a tendències actuals la desvirtuació de la temporalitat fins a la pèrdua d'aquesta, la flexibilit-

zació i mercanitlització de les identitats (ara, de consum) i la submissió de l'esfera pública vers la 

privada (l'ocupació, vaja, de les nostres agendes, més que amb deures socials, per part d'exem-

ples concrets fàcils d'adoptar). En definitiva, la societat líquida que dibuixa aquesta teoria es fona-

menta en l'única i sòlida màxima del canvi constant. Així doncs, resulta que podem aplicar el “filtre 

líquid” a aquesta majoria oculta de marginats, més que de marginals.  

 Com a cas particular, vaig plantejar, com a “veu de la marginalitat”, l'obra poètica de Charly 

Efe, ja que es tracta d'un dels exponents de la contracultura valenciana. Ara bé, es podran aplicar 

els principis de la modernitat líquida a l'àmbit literari més rebel·lat? La resposta, finalment, va ser 

Sí. D'una manera rotunda, aquesta representació de la part silenciada, apaivagada, de la societat 

acutal, no s'ha alliberat de les tensions més generalitzades i no deixa de formar part de la història 

artística en què transitem. Els poemaris de Charly Efe (Los años eléctricos, No de nunca i Los 

elegidos), després d'haver-los contrastat, ens mostren un recorregut, un camí en què es fa evi-

dent la incidència de la vida en un entorn líquid sobre les construccions conceptuals que respiren 

els seus poemes. En cadascuna de les publicacions, destaquen un seguit d'eixos vertebradors. 

Per aquesta raó, és fàcil rebatejar (amb les disculpes de l'autor) cada poemari per a classificar-

los. En primer lloc, Los años eléctricos esdevé el “llibre del tu i jo”, en el qual es fonamenta el trac-

tament de l'individualisme i de l'amor (respectivament, jo i tu). No caiguem, però, en una perspec-

tiva simplista, ja que aquests ancoratges teòrics són abordats amb diversitat d'imatges com el 

naufragi que suposa la dificultat de construir una identitat o, d'una altra banda, la imatge del refu-

gi, de la intimitat que protegeix el jo dels perills d'un món vertiginós.  

 En el segon llibre (No de nunca), s'hi reprén un dels aspectes que podem considerar la cau-

sa de la problemàtica presentada en la publicació anterior. En altres paraules, No de nunca és el 

mecanisme intern de Los años eléctricos; un pas més enllà. Ens enfrontem, doncs, al “llibre del 

temps”, pel fet que el nucli temàtic ronda la temporalitat líquida: sense passat, sense futur. Aques-

ta temporalitat, deixa al descobert el que ja s'havia intuït: la dificultat d'establir certeses, la incapa-

citat de determinar la pròpia identitat, la falta de solidificacions (respecte del jo i del tu).  
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 Poeta Chileno és un llibre produït des de la ironia; una crea-

ció que trenca amb el relat dels poetes xilens: altiu, solemne, inas-

solible, romàntic i descatalogat actualment. Ser poeta a Xile és una 

classe social, és pertànyer a un grup, a una comunitat, és un fet 

sociològic que transcendeix, en molts nivells, la literarietat del ma-

teix poema. 

 La ironia, comunament, ha estat caracteritzada per dotar a 

allò que hi cobreix –el missatge– d’una doble funció: el que hi diu i 

el que hi vol dir, no diem res de nou. Si analitzem el llibre prenent 

com a punt de referència justament això i que els personatges pro-

tagonistes a qui dona veu són marginats de la comunitat poètica, 

tenim com a resultat una crítica d’aquesta agrupació literària que es 

projecta, molt sovint, fins i tot còmica.  

 Al nostre parer, però, l’autor no fa ús de la ironia només pel 

motiu de mostrar una visió crítica, caricaturesca en moltes ocasi-

ons; és més que això. Els poetes considerats com a esportistes de 

primer nivell que gaudeixen d’una consideració social impensable 

per a l’actualitat tenen, al si de la seua comunitat, les disputes que 

hi hauria en qualsevol altre grup que posseïsca un mínim de rellevància social; ambicions, traïcions, colps 

de puny... Aquests detalls són, en definitiva, un desclassament de la projecció de la seua figura.  

 Tot plegat, provoca que el poeta ja no siga vist com una figura inassolible, com una veu privilegiada, 

aïllada dels comportaments que afecten la societat del moment. La ironia és, doncs, en aquest llibre, un 

agent “desromantitzador” i, en conseqüència, una actualització dels atributs de la idealització del poeta, 

un estudi sobre la renovació de la figura del poeta. 

POETA CHILENO Arturo Pérez 

Filologia Catalana 

 La publicació més recent, Los elegidos, comporta una gamma de textos que s'ocupa de recórrer la 

distància entre l'Art i la temporalitat fluïda. Vaja, que podem designar-la com “el llibre de l'Art”. Aquest 

punt de la trajectòria poètica de Charly Efe ha aconseguit reflectir la resta de camí que s'ha traçat i que no 

queda tan arrere. L'autor localitza la ferramenta de què se servirà per a explorar les dificultats que troba el 

jo líric. El fet artístic, molt intel·ligentment, es converteix en una eina que permet la humanització d'un en-

torn indomable. Ací, la creació artística és un mitjà per a solidificar i poder tractar amb més maduresa i 

més estabilitat les qüestions que he esmentat adés.  

 Potser, aprofitant la deriva que s'ha dibuixat i intuint-ne la direcció, els passos següents d'aquest 

poeta s'encaminen vers una nova línia d'introspecció en la qual, l'Art siga percebut com una finalitat en si 

mateix. Potser, l'autor mamprenga el fet artístic com a allò que deu proporcionar més amplitud a la reali-

tat, com a allò que, lluny d'ocupar-se d'eternitzar cap aresta social, intente posar l'eternitat al servei de la 

societat: una via d'escapament per a les tensions humanes que aconseguisca engrandir les nostres vi-

des. 



IGNOT Miguel Martínez  
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 L’art, com a principal mostra de la racionalitat humana, té com 

a objectiu la sublimitat de les persones, les quals s’exposen a obser-

var una visió subjectiva d’una persona que, en el seu intent, vol asso-

lir la immortalitat. Ignot, de Manuel Baixauli, és una demostració ex-

quisida de la recerca constant de la creació artística per part de les 

veus més silencioses de la història, la d’aquells que romanen per 

sempre a la vora dels cànons oficials d’una època.  

 Com no podria ser d’una altra manera, l’escriptor i pintor suecà 

no es limita l’art narratiu per a plasmar aquest intent d’ascens frus-

trat, sinó que acara diverses expressions estètiques amb la intenció 

de fer convergir una diversitat de trets que hi són ben comuns. En 

aquest sentit, trobem a la novel·la el personatge de Crisòstom, un 

escriptor amb un registre propi que ens descobrirà els misteris que 

s’amaguen darrere de les seues línies. En contraposició, també ve-

iem Arístides, un videoartista que dedica les seues inquietuds artísti-

ques al que ell mateix defineix com “el miracle”, materialitzat en for-

ma de passejos silenciosos d’altres personatges o la gravació d’un 

xiquet de huit anys dins del taüt, mort. Aquest cresol de lectures estètiques es fon dins d’aquesta obra, la 

qual és capaç de trobar els llocs comuns propis de les expressions culturals.  

 En aquest sentit, Mateu, personatge principal, fa una aproximació interessant al món de la cultura 

urbana. Després de no obtenir èxit com a pintor, accepta un treball com a il·lustrador del ja esmentat Cri-

sòstom. Aquesta experiència, enlluernadora des del pla personal, acabarà. De sobte, l’artista, que vol 

mantenir-se al seu lloc de treball, ha de canviar el seu registre per a sobreviure al difícil –per precari, so-

bretot– món de la cultura. En aquest cas, Mateu abandonarà el dibuix sobre paper per a passar-se a 

unes superfícies molt més grans, a través del mural. Sorgides a partir de gargots amb breus aforismes, 

aquestes creacions becades suposaran per a l’autor la capacitat d’il·lustrar realitats ocultes, no només les 

pròpies sinó, de passada, els textos de Crisòstom que tan poca fama havien tingut, a pesar de la seua 

enorme qualitat i reconeixem.  

 Així és com Ignot ens presenta un paisatge divers, en què veiem el rerefons de l’art, tot l’abisme 

profund i desconegut en què es poden trobar tantes veus que tractaren d’assolir l’absolut immaterial i van 

quedar en el més profund oblit. Però no solament això, ja que Baixauli és capaç de mostrar-nos la com-

plexitat de les creacions artístiques actuals, fins i tot, deixant lloc per a aquelles, com les expressions ur-

banes, que no gaudeixen de tant de reconeixement oficial. Diversos temps, espais, personatges, veus i 

silencis configuren un críptic total que envolta l’art i aquelles persones que, malgrat tot, entenen l’art com 

a vida.  



ENTREVISTA A TESA Isabel Hurtado 

Claudia Cruz 

Filologia Catalana 
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 Quina relació creus que manté la cultura urbana, de la qual tu eres representant, amb la 

cultura tradicionalment anomenada com “elevada”? Trobes que encara existeix aquesta distàn-

cia o aquesta discriminació cap a les expressions artístiques de tipus urbà?  

 Pense que en el rap, el gènere que visc i que domine, sí que hi ha hagut durant molt de temps 

certa discriminació i tendència a mirar per damunt del muscle pel fet de no usar instruments o de no 

haver estudiat música com ho han fet molts altres. Sí que és de veres que crec que açò últimament ha 

canviat molt perquè ara el rap agrada i hi ha rapers que omplin estadis sense problema, com Natos y 

Waor; o bé, el fet que en la gran majoria de festivals hi ha escenaris de rap, que açò fa pocs anys no 

passava. D’alguna forma, el rap ha entrat en la societat i anem prenent molts espais. El rap agrada i 

m’atreviria a dir que està, fins i tot, de moda. El panorama ha millorat moltíssim, abans no menejava 

diners, ara es pot viure amb unes condicions molt més dignes d’açò i hi ha més espai per on moure’s. 

Independentment del tema econòmic, a mi em permet expressar-me i m’oferix una via d’escapament, 

que és l’essència del gènere i que a voltes veig que s’està perdent.  

 

 A una entrevista a Cultura plaza dius que  L’old school del rap espanyol, com Violadores 

del verso van ser pioners a carregar les lletres de contingut crític. Penses que la cultura urbana, 

com una expressió més propera a la gent jove, pot transmetre este missatge reivindicatiu?  

 Jo ho veig com una cosa molt popular. A més, en el cas del rap, el simple fet que no necessites 

haver estudiat per poder-ne fer et permet tindre una eina per expressar-te independentment de la for-

mació que tingues. No fa falta ser un erudit de la música per poder-la fer. No vull dir que perquè no faça 

falta una formació qualsevol siga molt bo, però és un tipus de música que possibilita a una grandíssima 

part de la societat la possibilitat de fer-ne i això, independentment del que s’haja cregut, sempre és un 

avantatge. Que la gent es puga expressar, independentment dels mitjans de què es dispose, em pareix 

positiu realment. Aquesta música representa la gent que tenia alguna cosa a dir i que, independentment 

de tot, s’expressava. Al final, la música popular tampoc ha 

sigut una música de cambra, ha sigut una música del poble, 

de base.  

 

 A “La cultura del jo” dius “jo parle d’un món 

millor, de germanor, de creure que som un i anar a 

per l’opressor”, veus la cultura urbana com una ma-

jor expressió de col·lectivitat? 

 A mi em fa molta por la societat individualista que 

s’està construint i que, amb açò de la COVID, veig com 

creix més cada volta. En el temps que portem ja podem 

veure una modificació de la conducta brutal. Açò ja ha 

modificat la nostra forma de comportar-nos i veig que pot 

accelerar el procés d’individualització. I em fa por. Jo faig 

una música molt personal i parle de les meues coses, 

però al final es converteixen en les coses de tots. El 

plànol individual no deixa de ser col·lectiu. M’agrada ex-

pressar-me com soc i pose molt de la meua personalitat 

en cada cançó. 
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 L’escena musical valenciana, en aquests moments, és complicada. Quins consells donaries 

als grups que estan sorgint malgrat la situació? Com ho fas per continuar amb la mateixa força de 

sempre a pesar d’això? 

 Nosaltres venim d’un any molt bo, amb molts premis i d’un panorama… brutal. I ara açò és el que 

és i la situació és així. Jo encara em considere afortunada perquè estem tocant. Al cap i a la fi, la història 

és que la gent que fa música continuem —i continuarem— fent música. Que després la venem i guanyem 

diners d’ella? D’acord. Però eixa no és la raó principal per a fer música. De fet, malgrat la situació hi ha 

grups eixint i gent que fa coses. Per tant, jo què sé, consell? Que facen la música i que la gaudisquen. I 

de l’altre ja s’encarregarà altra gent. A qui hem d’aconsellar és als programadors culturals i altres perso-

nes perquè no siguen covards i aposten pel nostre món. Que fugen de la comoditat perquè això és molt 

fàcil. És moment de creure en allò que fem i de reconéixer-nos com el sector que som, que pareix menti-

da que continue en aquesta situació. La cultura (a més de tota la gent que viu d’ella) són moltes coses 

que semblen invisibles i a les quals no se’ls dona la importància i el valor que realment tenen.  

 

 Quina consideres que és la situació del panorama musical al sud? Hi trobes moltes diferèn-

cies respecte dels altres territoris?  

 Pel que fa a la producció i els projectes, m’atrevisc a dir que estem molt en el top, estan eixint co-

ses molt guapes, que crec que funcionaran molt bé. Som terra de músics i hi ha qualitat, molt nivell i mol-

ta gent fent les coses amb passió i fent-les molt bé. Però també et dic, en comparació amb els grups de 

Catalunya, que el suport que tenen allà no el tenim ací. Ací els grups es fan i es consoliden per l’esforç i 

els diners de l’artista. Allí tenen més recolzament i això és així. Amb el nivell que hi ha ací… cal més su-

port i recolzament institucional. Hi ha moltes diferències i falta de mitjans. Però vaja, que a nivell social 

també ho podem observar. Li donen un valor a allò cultural que ací no veiem i hi ha una infraestructura 

que ho recolza. Això es troba a faltar. Però bé, no podran amb nosaltres.  

 

 Per acabar, quina pregunta faria Teresa a la Tesa?  

 Eres feliç? Perquè si no, tot açò no val la pena. Ho estàs gaudint? I mentre la resposta siga positi-

va, avant. Si no, no val la pena, ho dic molt de veres. He treballat abans i tinc altres vies per guanyar-me 

la vida. Jo mai m’haguera esperat que açò es convertira en el que s’ha convertit, que és tota una sort i no 

ho dubte, però m’agrada continuar prenent-m’ho com hobbie, fer-ho perquè realment m’agrada i perquè 

tinc ganes, no com un treball. No ho vull viure com una cosa mecànica. M’agrada la part més bonica, de 

l’expressió, la gent i l’energia que et torna tot, malgrat la faena i tot el que porta darrere. No ho dubte: pre-

guntar-me si soc feliç i tirar endavant sempre que siga positiva la resposta.  
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IMAÏM -  Laura Sellés  

@nitdetrons 
 

Eixia de casa eixelebrada,  

tenia fred i un pressentiment incòmode. 

 

Caminava lentament, però alerta. 

Va passar pel seu carrer, com sempre, 

trepitjant fons, assaborint les passes. 

 

El dubte, era o no hi era instal·lat, 

temptant-la, una vegada més. 

 

El coll feia l’efecte de girar-se,  

la porta tancada i, altre cop, res. 

 

Les empremtes s’esborraven,  

s’hi acostava a poc a poc,  

però com sempre, no hi era. 

 

El semàfor d’enfront,  

aquell que mai funcionava,  

la va entretindre el temps just.  

 

Aquell moment precís: 

Tsss, tuu, ei! 
M

A
R

C
 C

O
R

B
A

L
Á

N
 

Passeig per l’Estígia -  

Celia Buck Sainz-Rozas 
 

 

Ea ea tanca els ulls, 

és un viatge curt. 

Ea ea Caront és amb tu 

de la poma daurada mama el suc. 

 

Corona divina de timó i sal 

porta la mort petita al cap, 

erma la cúpula trencada de dolor: 

“Plora abans de morir jo”. 

 

Un bressol de taques negres 

dits d’aigua de moires fermes 

filen els dies, tallen les nits 

i porten la pena dins del pit. 

 

Corona divina de timó i sal 

la mare vol dur-te dalt 

ara que Ícar arriba al sol, 

decora la tomba i prega el dol. 

 

Un bressol de taques negres 

somnia la xiqueta amb dues trenes, 

amb un ametler, un gos i un amic, 

però la terra és angoixa, angoixa és el llit. 

 

Ea ea tanca els ulls, 

APARTAT LITERARI Laura Sellés 

Celia Buck 

Maria M. Peñalver 
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LA SINESTÈSIA DEL DESAMOR - Maria M. Peñalver 
 

Podia tastar l'olor de l'amor a quilòmetres, però, aquesta vegada, havia oblidat agafar les ulleres del cor i 

no vaig poder tastar el prefix des- que l'acompanyava. Aquella vegada tot va ser diferent. Sentia els crits 

daurats de la fi, venien a per mi agafats de la mà. Aquests dos components morfològics es deixaven en-

dur pel vent negre, pudent. Jo, sense escapatòria ni amagatall, havia decidit restar-hi dempeus per a olo-

rar-los. Vaig pensar que algun dia podria acostumar-m'hi. Sabia que no em costaria, ja ho havia fet amb 

tu. Havia aprés a escoltar-te amb els ulls cada dia. Ja no creuria en les teues paraules; un conjunt de lle-

tres amb sabor a fulla caiguda, inconscient, vulnerable. L'olor àcida d'una fulla que mai no tornaria a ser 

arrel. Durant molt de temps, havia aprés a tocar cada paraula que em deies. Mentrestant, romania sub-

mergida en la música dolça que t'agradava recomanar-me i que, ara, havia esdevingut silenci eixut. 

Joan Lloret (@joan.ello) 
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NOVETATS MUSICALS SUGGERIDES CapiCua 

PÍNDOLES LINGÜÍSTIQUES  

Full/Fulla: Full és el tros o làmina de paper per a escriure; fulla és la làmina de la planta, generalment 

verda.  

Adverbis acabats en “-ment”: quan coordinem dos adverbis acabats en “-ment” podem elidir el sufix del 

segon adverbi (“ràpidament” i “veloç”) o no elidir-ne cap (“ràpidament” i “veloçment”).  

Acne: fa referència a l’afecció cutània. És una paraula plana, per tant té la síl·laba tònica en ‘ac’ i no s’ac-

centua. 

Fluor: fa referència al líquid dentífric. És una paraula aguda i, per tant, la seua síl·laba tònica és ‘or’. 

1. Un altre aire, Vienna i Malifeta     2. Tard, Tenda (amb Smoking Souls) 

 

 

 

 

 

3. A prop, Llars       4. Vull esprintar, Òrbites 

 

 

 

 

 

5. Voltors, Júlia       6. Millor amb tu, Marcel i Júlia 

 

Prova a escoltar-me, escaneja’m o clica al meu nom! 

https://www.youtube.com/watch?v=bMNz7na-Sjk
https://www.youtube.com/watch?v=odp_UwVdHxA
https://www.youtube.com/watch?v=VB2n8QsZFec
https://www.youtube.com/watch?v=LYxprdflHWE
https://www.youtube.com/watch?v=u3qt9d3ogZ4
https://www.youtube.com/watch?v=3Uqzy44mxLc
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COM SERÀ EL 2021 SEGONS EL TEU 

SIGNE DEL ZODÍAC? 

Natalia Payá 

Filologia Catalana 

   

ÀRIES (21 de Març - 19 d'Abril) 

És moment de valorar-te i sobretot de 

confiar, Àries. Aquest 2020 ha estat 

dur en molts aspectes, però arriba el 

moment de millorar i esperar les millors 

oportunitats de la vida. No les bus-

ques, elles vindran. 

Cançó: “Jo vinc de lluny” – Doctor 

Prats 

 

TAURE (20 d'Abril - 20 de Maig) 

Aquest any estarà carregat de nous 

projectes i de noves idees en la teua 

ment. És el moment de controlar el teu 

orgull i de tancar cicles que és millor 

oblidar, i sobretot, d’estimar-te. 

Cançó: “Que va, que va” – Pau Vallvé 

 

BESSONS (21 de Maig - 20 de Juny) 

Aquest any tindràs una connexió molt 

especial amb els teus i valoraràs molt 

la presència de certes amistats en la 

teua vida. Trobaràs aquella estabilitat 

que t’ha mancat en el 2020. 

Cançó: “No necessite més” – Tardor 

 

CRANC (21 de Juny - 22 de Juliol) 

Sabem que has passat per moments 

difícils i que has patit molt, però has de 

renovar el teu interior i de cuidar més 

de tu que de la resta, encara que et 

coste. Deixa de fer coses per obligació 

o perquè et sap greu i comença a fer-

les perquè vols. 

Cançó: “Estima’t” – Pupil·les 

 

LLEÓ (23 de Juliol- 22 d'Agost) 

S’apropa un any en què necessitaràs desapegar-te 

d’allò que et fa mal, encara que ara cregues que és 

bo per a tu perquè no és cert. Has menejat munta-

nyes mentre la resta només et mirava. És moment 

que deixes de donar tant de tu i que canalitzes les 

teues emocions. 

Cançó: “T’he imaginat tant” – Gertrudis 

 

 

VERGE (23 d'Agost - 22 de Setembre) 

S’apropa una onada d’energia positiva i de creativi-

tat que hauràs de desenvolupar. Tindràs moments 

per a retrobar-te i descobrir que hi ha coses de tu 

que no coneixies. Dins de tu ho tens tot, i recorda, 

la foscor no sempre és roïna! 

Cançó: “És hora de tornar a casa” - Txarango 

 

BALANÇA (23 de Setembre - 22 d'Octubre) 

Tots sabem que vols moltes coses, però li has de 

donar temps al temps. Arribaran, paciència! Deixa 

d’intentar agradar a tot el món i pensa que dubtar 

en cada moment no sempre et portarà pel camí 

que vols. 

Cançó: “Jo sóc com tu” – Els Catarres 

 

ESCORPÍ (23 d'Octubre - 22 de Novembre) 

És moment que isques d’aquell clot que t’ha ennu-

volat la vista aquest any i de soltar les males vibra-

cions per a poder ser feliç. Necesites crear un món 

afectiu menys exigent i reprendre les xicotetes co-

ses en què has deixat de creure. 

Cançó: “Dins de mi” – Ariox 

Euroresidentes 
(signes) 
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SAGITARI (23 de Novembre - 21 de Desembre) 

Què ha passat amb la teua positivitat? Sí, les circums-

tàncies han estat difícils, però tu sempre pots i aques-

ta vegada amb més motius. Aquest any reprendràs el 

teu equilibri. Viatja si pots, com a tu t’agrada, i torna 

al teu món de llibertat i d’essència pura. 

Cançó: “Mil batalles” – Buhos 

 

CAPRICORN (22 de Desembre - 20 de Gener) 

A poc a poc tornaràs a veure la llum en aquest túnel 

tan confós. Serà un gran any per a tu i per a superar-te 

a tu mateix/a. És moment de tornar a connectar amb 

la realitat i a fer-li front. Para atenció al que necessites 

en cada moment. 

Cançó: “Cercavila” – Cesk Freixas 

 

AQUARI (21 de Gener - 19 de Febrer) 

Enguany serà un període de transformacions i canvis, 

especialment dins de tu perquè tot el que has viscut 

fins ara ha estat un aprenentatge. Vols ser lliure i po-

derós/a, i aquest serà un bon moment per agafar for-

ces.  

Cançó: “Llença’t” – Lax’n Busto 

 

PEIXOS (20 de Febrer - 20 de Març) 

Necessites dedicar-te temps a tu mateix/a. Escoltar-

te, buscar-te, sentir-te. Només així aconseguiràs dei-

xar enrere el passat i els penediments. Has de seguir 

un nou camí i abandonar la por per poder experimen-

tar i lluitar pels teus somnis. 

Cançó: “Alçar el vol” – El diluvi 

A MÉS... 

Sabies que cap de nosaltres no és 100% un únic signe? 

És a dir, no només influeix la data en què vam nàixer per 

determinar quin signe som, sinó que cada aspecte de les 

nostres vides està també regit per altres signes segons el 

lloc que ocupaven els planetes i els astres en el cel. 

Pots descobrir-ho a través de la teua “Carta Astral”, un 

mapa que representa les posicions planetàries i les cases 

astrològiques en el moment just que vas nàixer i desco-

brir què significa cadascuna d’elles. Si no coneixes la 

teua, pots fer-la de manera gratuïta a Internet! 

 

 

 Hola (carta astral) 

...i cua  

Il·lustradors: 

Marc Corbalán 

Lidia Llamas (@_lidiallamas) 

Joan Lloret (@joan.ello) 


