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SE G O N A  S I N G L A D U R A

Sense prejuïns,  ni  maquiles  de cap  de classe,  mamprenem esta  nova singladura lliterària,  i

humanística  si  cap,  embarcats  en  un  grapat  d’autors,  de  firmes,  d’opinions..,  lliures  i

desinteressades.  Sense  més  afany  que  la  recreació  de  la  lletra  i  l’independència  que  fa

responsable a cadascú en allò que aporta, més o manco afinat, ben dut o triat, intentem que el

llector tinga guany de llegir-nos i assecie la curiositat que cada títul li desperte, perque eixe és

l’únic valor que perseguim, entenent-se implícit el  gust de fer normal la llengua normal dels

valencians —la valenciana sense dubte— i la divulgació de qüestions que nos afecten o motiven a

la reflexió.

Són moltes i diverses les maneres de jugar en les idees, de compartir inquietuts, d’expressar

sentiments o simplement deixar eixir baf de la caldera, quan tantes pressions soporta, perque si

el viure és com sempre una aventura, hui els valencians tenim massa fronts oberts al risc i per

desgràcia pocs camins clars, cap a térmens esperançadors. Perque els capdavanters, preocupats

per salvar el nas propi, com si lo que resta del cos social no els importara. I malament es crearà

futur si no netegem el tall i plantegem valentes fites, coses estes que la ciutadania demanda en

urgència, frustrant-se al no rebre resposta i posant-se en perill de que la seua frustració, més o

manco duta a l’esclat del carrer, siga manipulada i presentada com lo que no és, ni pretén que

siga. Caixers polítics, socials i de qualsevol atre tipo ne sobren, per a dur l’aigua al solc, pero com

la dalla del sentit comú i l’esforç de la monda netejadora no sabem per a ón para, a la primera

arruixada s’embarreren, quedant inútils o sorregant perillosament.

Serà que seguint l’eixemple de qui cap de bon eixemple dona, nos acontentem fent rebombori en

va, o queixant-nos pel soroll que nos destorba el sester. I cadascú té les seus obligacions, per lo

manco per a exigir drets.
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Tots els drets reservats. El contingut d'esta revista està protegit per la llei, la qual establix penes de multes i

inclús presó, ademés de les corresponents indemnisacions per danys i perjuïns, per als qui reproduïxquen o

plagien, de forma total o parcial una obra artística, lliterària o científica, o la seua transformació, interpretació

o eixecució artística fixada en qualsevol classe de soport o comunicada per qualsevol mig, sense el preceptiu

consentiment i autorisació dels autors. 

La present revista s'edita exclusivament en format electrònic, per a la seua difusió lliure i gratuïta. Per difusió

s'entén:

• La seua visualisació en qualsevol mig electrònic.

• L'enllaç a la seua direcció URL en qualsevol pàgina web (mencionant la seua procedència). 

• La seua impressió en paper per a us exclusivament particular.

• La posta a disposició de la revista per a terceres persones, en les mateixes condicions.

• La seua comunicació pública per mijos electrònics. 

Queda absolutament prohibida la seua venda o la seua impressió en série sense l'autorisació expressa de

l'Associació d'Escritors en Llengua Valenciana..
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