Tornar a l’Institut, Vicent Almela Artíguez.

Ahir pel matí a l’I.E.S. Honori Garcia de la Vall d’Uixó
hem tingut la sort i el plaer de rebre a qui fou alumne
20 anys arrere del centre i escoltar-lo com a poeta,
Vicent Almela Artíguez.
Sota l’excusa de presentar el seu darrer poemari
També el vertigen, Premi de poesia Betúlia,
Responent algunes qüestions.

Memorial Carme Guasch de Badalona 2016 i editat
per Viena Edicions, els professors Olga Gargallo
(departament de valencià), Fernando Garrido
(departament de castellà) i un servidor han preparat
tota una sèrie d’activitats durant un mes
aproximadament.

La professora Olga ha fet una pàgina web
vicentalmela.blogspot.com

que ha emprat per

treballar a classe amb companyia dels alumnes amb
un recorregut literari pel poble i tria de poemes que
ha guiat la profundització en la seua obra. De fet, ha
estat una sorpresa ben guardada i que, amb
companyia de Vicent i les oportunes explicacions, hem
pogut gaudir dels llocs que han estat motiu per
generar l’espurna dels seus poemes.
El professor Fernando Garrido s’ha encarregat de fer
partícips tot l’alumnat que, d’una forma o d’altra,
s’inicia en l’univers de l’escriptura i dels premis
literaris on els nostres alumnes ja han fet

les

primeres i bones collites.
Al voltant d’una trentena d’alumnes i 5 professors
hem fet el trajecte al qual s’ha afegit la mare de
l’escriptor.
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Tornar a l’Institut, Vicent Almela Artíguez.

Presentació al Saló d’Actes.

Més tard a les 12:00 hem presentat el llibre al saló
d’actes del nostre centre amb una assistència d’unes
65 persones, alumnes diversos de 3r, 4t d’ESO i 1r de
batxillerat.

Un servidor ha presentat el nostre exalumne, amic,
company i poeta membre del Pont Cooperativa de
lletres, associació dels escriptors narradors i poetes
de la Plana, amb l’objectiu de difondre l’activitat
literària en llengua catalana al nostre territori.
Vicent Almela ens ha llegit uns quants poemes i ha fet
unes anotacions que han donat peu a un torn de

Llegint el poema Cercles

preguntes que s’ha animat tal com el matí finalitzava.
Una experiència engrescadora que ens apropa els
nostres escriptors i la seua literatura. Profeta al seu
poble, humil i proper, l’estimat Vicent Almela ha
espargit petites llavors de nova esperança, il·lusió i
vida: ha tornat a la seua casa amb els alumnes,
companys i professors que l’hem vist créixer.
A la Placeta del Circ, on jugava de xiquet.
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