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EDITORIAL

MB EL NÚMERO 41, LA REVISTA L’AIGUADOLÇ 
enceta una nova etapa; amb un nou director, i una lleu 
reestructuració del consell de redacció. Com ben bé 
saben els nostres lectors, en cada lliurament, i des que 
se’n va publicar el primer número, la tardor de 1985, 
L’Aiguadolç ha dedicat un monogràfic a algun tema 
literari general —de vegades, des de l’òptica valenciana, 

però no únicament— o a algun escriptor en concret —ben sovint, del 
nostre àmbit. Així, i per posar-ne només uns pocs exemples, s’hi han 
tractat assumptes ben interessants, com ara el conte contemporani, els 
dietaris i memòries, la literatura infantil i juvenil, el teatre popular, les 
lletres italianes i alemanyes, el feminisme i la narrativa catalana, el 
Tirant lo Blanc, la Renaixença, els poetes dels anys seixanta i setanta, 
les revistes literàries, etc.; i hi han estat analitzats prohoms de la talla 
d’Enric Valor, Joan Fuster, Vicent Andrés Estellés, Rodolf Sirera, Joan 
Francesc Mira, Bernat Capó, Maria Ibars, Jaume Pérez Montaner... Fet 
i fet, l’aventura, agosarada i il·lusionant, iniciada per un petit grup de 
lletraferits de la comarca (Tomàs Llopis, Carles Mulet i Antoni Prats, 
amb el recolzament de Vicent Balaguer i Lluís Fornés), que suposava 
traure una revista literària a mitjans anys vuitanta, en català i des de la 
comarca de la Marina Alta, ha esdevingut a hores ara —gràcies, en bona 
mesura, al suport de l’Institut d’Estudis Comarcals de la Marina Alta 
(IECMA)— una font de materials crítics impagable. L’Aiguadolç és una 
referència inexcusable, si hom vol conèixer l’evolució de la literatura 
autòctona de la Transició ençà, i també si es vol saber de primera mà 
què es cou, literàriament, al País Valencià, ara com ara. 

En aquesta nova etapa que tot just ara estrenem, volem encarar el 
projecte sense solució de continuïtat, és a dir, respectant la feina feta, 
que ha estat gegantina i molt meritòria, car s’ha fet en gran mesura per 
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amor a l’art (de la literatura), i també des del compromís amb la llengua 
i la gent del País Valencià; i encara més enllà, perquè és precisament 
la llengua pròpia dels valencians la que ens permet comunicar-nos i 
compartir projectes amb els nostres germans catalans i de les Illes. El 
lector del número 41 hi trobarà, doncs, el mateix savoir-faire que ha 
singularitzat a la revista durant més de tres dècades; la mateixa tònica, 
les seccions habituals. 

El dossier del número que el lector té entre mans està dedicat —
potser sorprenentment— a la literatura que ens arriba a través de la 
gran pantalla i la televisió. Creiem que és un tema interessant, i molt 
més transcendent que no ens pensem, sobretot si tenim en compte que 
l’audiovisual ha estat, ben sovint, un mitjà valuosíssim de difusió dels 
nostres autors; la porta d’entrada o d’incitació a una lectura ulterior 
—segurament, més íntima i profunda. Val a dir que el cinema ha estat 
crucial, amb major o menor fortuna, a l’hora de donar a conèixer autors 
de la talla de Joanot Martorell, Mercè Rodoreda, Salvador Espriu, Blai 
Bonet, Emili Teixidor, Quim Monzó, Sergi Belbel, Albert Sánchez 
Piñol, Ferran Torrent, entre altres. Per a confeccionar aital dossier, hem 
apel·lat a l’experiència de Joaquim Espinós, professor del departament 
de Filologia Catalana de la Universitat d’Alacant, i especialista en el 
tema, qui l’ha coordinat i ha fet possible que uns quants experts en la 
matèria hi parlaren i reflexionaren sobre una qüestió cabdal, pel que fa 
a la divulgació i la internacionalització de la literatura catalana.            

El lector hi trobarà una petita variació, pel que fa al contingut de la 
revista, ja que en aquest número en concret, i a partir dels següents, hi 
ha reservat un espai per a la creació —que va funcionar, de fet, fins al 
número 25. Unes poques pàgines en què els autors —preferiblement 
joves o amb una projecció incipient en el món de les lletres— puguen 
publicar-hi els seus papers inèdits. Els tres contes de Lliris Picó inclosos 
en aquest nou lliurament de la revista, anunciats amb el títol L’epitafi 
de la ballarina, són d’una gran qualitat i perspectiva literàries. A més a 
més, com sempre, hi ha la secció “Antologia”, en què donem a conèixer 
un autor d’una altra literatura nacional. En aquest número, l’escriptor i 
traductor Jorge Salavert, valencià d’origen i resident des de mitjans anys 
noranta a Canberra, ens presenta Geoff Page, un dels poetes australians 
més significatius dels darrers anys.    

Com ja és habitual, hi ha la secció de ressenyes, que para l’atenció 
sobre les darreres novetats literàries —narrativa, poesia, assaig, etc.— 
més rellevants, especialment, tot i que no exclusivament, les que s’han 
forjat a casa nostra, la qual cosa prova la vitalitat intel·lectual i lingüística 
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de la Marina Alta, en concret, però també dels països de parla catalana, 
en general. Espere que, tot plegat, siga del gust dels lectors.         

Fins a la data, L’Aiguadolç ha estat possible gràcies a l’IECMA, 
que l’edita i distribueix entre els seus socis i subscriptors, i al suport 
econòmic de l’Institut Alacantí de Cultura Juan Gil-Albert —ja des 
del primer número— i de l’Institut Ramon Muntaner. Els agraïm molt 
sincerament l’esforç desinteressat, sobretot en el context de crisi que 
patim, tan difícil i hostil per a la cultura. La revista s’ha mantingut en 
peu també gràcies als seus lectors, als quals volem saludar-los i agrair-
los la fidelitat al nostre projecte. A més a més, ve a tomb recordar les 
col·laboracions desinteressades de l’autor del logotip de la revista, Joan 
Castejón, i la de Josep Ginestar, dissenyador de l’alfabet de lletres 
capitals que s’hi utilitza des dels inicis. Per descomptat, L’Aiguadolç 
s’ha consolidat mercès al coratge i la perseverança dels membres 
del consell de redacció Carles Mulet i Tomàs Llopis, i del que n’ha 
estat fins ara el director, Antoni Prats, als quals els dec la confiança 
d’haver dipositat el projecte a les meues mans. En aquest sentit, miraré 
d’estar a l’altura de la revista i, si és possible, d’ampliar-ne les mires i 
l’entusiasme. És, per a mi, un repte periodístic i personal que assumisc 
molt seriosament, i amb tota la il·lusió.

Encara unes últimes paraules. El passat mes de juny ens va deixar 
de manera sobtada Antoni-Lluís Carrió, que ha estat una de les ànimes 
de la revista, i també de l’IECMA. El seu traspàs ha suposat una pèrdua 
dolorosa i irreparable. Volem dedicar-li aquestes pàgines, en agraïment 
per la feina feta en favor de la cultura i la llengua dels valencians. El 
seu llegat és majúscul; un veritable exemple que mirarem de seguir 
en homenatge a la seua persona, i també a la terra i a la gent que tant 
s’estimava. In memoriam.

Juli Capilla


