
L’ENTREVISTA DEL MES
ENTREVISTA A JOAN JOSEP CARDONA, CREADOR DEL CALENDARI

DELS BRILLANTS

Amb l’edició del Calendari dels Brillants 2022 preparada per a ser llançada a
les llibreries, aquets mes l’entrevista recau sobre l’Alma Mater i fundador del
Calendari dels Brillants, creat l’any 1988 per primera vegada.

Joan Josep Cardona Ivars, nascut el 1944 a Benissa (La Marina Alta. País
Valencià). Activista cultural i procliu autor de la comarca. Ha sigut cronista oficial
de la vila de Benissa (1971) i Arxiver de la Parròquia de Benissa (1989). Regidor de
Cultura en la corporació municipal benissera de 1974 a 1977. Fundador (1974) de
la Biblioteca Pública Municipal i restaurador de la Societat Lírica Musical de
Benissa, de la que fou el primer president, fundant en la seva presidència l’Escola
de Música de la Societat L.M. de B.. Dins de l’organigrama de la Federació Regional
de Societats Musicals fou vicepresident i delegat comarcal de les comarques del
nord de la demarcació provincial d'Alacant, on creà l'Escola de Formació de
Dirigents. En la comesa de Cronista oficial, ocupà càrrecs en la junta de govern de
l'Associació i creà el Centre de Cronistes oficials de la Marina Alta, i un llarg
etcètera de Currículum Cultural ben acreditat.



-Molta gent coneix el Calendari dels
Brillants però desconeixerà com va
sorgir aquest projecte. Conta'ns els
orígens del Calendari dels Brillants de
la Marina Alta i el perquè d'aquest títol?

El Calendari dels Brillants és un
recordatori dels antics almanacs
literaris que tant d’èxit van tenir al segle
XIX i que ja fa anys deixaren de
publicar-se. Constituïen, al marge del
calendari tradicional amb el seu
santoral, un recull d’informació
adaptada a les necessitats d´un públic
popular i amb més acceptació per a la
gent del camp que vivia aïllada i que
tenia poc accés a les novetats que
corrien pel món. Precisament per
aquest segment de població aquests
calendaris els donaven la possibilitat
de tenir a l’abast coses tan importants
com les dades en què se celebrarien
fires, mercats, els preus de les collites,
consells de com fer front a les plagues
del camp, modernitats de cultius i, molt
especial, els cicles llunars. Aquest
darrer apartat era molt considerat pels
llauradors per quan adaptaven les
feines del camp als canvis de les fases
de la lluna. Els calendaris, a mesura
que s’afegien noves col·laboracions,
aportaven articles breus relacionats
amb la climatologia i els avanços
científics vinculats amb l’agricultura.
Pel temps compaginaren eixes
informacions amb literatura amena on
mai faltaven comptes breus, poesies,
acudits i modestos articles de
divulgació científica. A més comptaven
amb una molt bona aportació artística
amb creacions d’excel·lents dibuixants.

En la nostra demarcació geogràfica
únicament s’editava el “Calendari del
Profeta” (fa anys desaparegut) i
observant eixe buit que portava
aparellat la irreparable pèrdua d’un
referent cultural es va pensar en agafar
el relleu i conservar una valuosa peça
etnogràfica que a hores d’ara ja va, i
amb molt d’èxit, per la seva 35 edició.

Com ha estat l'evolució del Calendari
dels Brillants des dels seus inicis? I
quins són els seus objectius?

El Calendari dels Brillants actual res té
a veure amb el primer número editat en
l’any 1987. Aquell primer exemplar
s’identificava amb la modèstia del
gènere dels publicats al segle XIX.
Sense haver deixat mai el clàssic
santoral, les fases de la lluna i el



pronòstic climatològic, ha evolucionat
en el seu contingut gràcies a l’aportació
d’escriptors i escriptores així com
artistes gràfics, aconseguint fer-se un
producte d’alta qualitat on es
compagina la informació clàssica amb
treballs literaris i científics molt
notables. L’objectiu del calendari és
actualitzar la tradició que identificava
en el seus orígens als vells almanacs i
adaptant el contingut a les necessitats
presents. En ser un producte nascut en
la nostra comarca on mai s’ha deixat
de fer visibles els seus trets d’identitat,
s’ha convertit en un divulgador de les
particularitats comarcals i actua com
una mena d’ambaixador de la nostra
realitat.

Què es podrà trobar el nostre públic
lector en l'edició del Calendari dels
Brillants 2022?

En la present edició hem volgut dedicar
el dossier central a la memòria. Tots els
aspectes relacionats amb ella, tals com
el concepte filosòfic, la preservació en
arxius, publicació de llibres
commemoratius, antropologia i altres
aspectes vinculats amb eixa facultat
de rememoració tenen el seu espai en
aquest important apartat del calendari.
Son articles tractats per especialistes i
composen un conjunt molt ben
treballat que s’ha fet amb la intenció de
superar la crisi emocional i, perquè no,
també econòmica que ha envaït a la
societat després de l’episodi de la
pandèmia. És un crit per no caure en la
possibilitat d´oblidar-nos de tot el bo
que els humans hem fet durant segles
per aconseguir el grau de civilització
actual. En definitiva és un desafiu a
l’opinió generalitzada de principis de
l´epidèmia quan se solia dir allò de “res
serà igual”. Possiblement alguna raó
mouria aquell criteri , però la memòria
serveix per a no oblidar tot allò bo que
hem aconseguit amb les nostres
històries personals i col·lectives, que
són lliçons apreses per a fer un món
millor. És un bagatge al qual no podem
renunciar. Compta també el calendari
de 2022 amb l´acostumada secció de
miscel·lània amb les seccions habituals
i un esforç considerable fet per a
consolidar l’important apartat científic
que en la darrera edició ja va mostrar
tot el seu potencial i que ara apareix
incrementat.

Qui ha participat en l'edició de 2022?

El calendari sempre manté una unitat
de plantilla de col·laboradors/es que li
donen consistència i que són com la



columna vertebral que el fan
recognoscible. Passa aquí i passa en
totes les publicacions periòdiques.
Però amb la intenció de no ser en excés
previsible, mai oblidant l’estil peculiar
del projecte, sempre s´inclouen noves
firmes que ajuden a mantenir fresc el
producte. Això s’ha fet també en la
nova edició buscant firmes de primera
línia que sumen i que augmenten el bon
crèdit que té guanyat el nostre
calendari.

De totes les parts del llibre quina
destacaries i per què?

Es fa difícil triar predilecció per alguna
o altra secció. Existia fa uns anys un
desequilibri entre les col·laboracions de
la part literària respecte a la científica.
Era una preocupació que s´havia de
solucionar i així ho hem aconseguit
mercès a la generosa aportació de
persones del món universitari que han
ajudat a prestigiar uns apartats del
calendari on no manteníem el mateix
nivell d´exigència. A les hores presents,
són firmes de primer ordre que han
equilibrat els continguts de les dues
parts del calendari seguint sempre amb
la línia habitual de divulgació de temes
difícils d'explicar però que són tractats
de forma amena i entenedora.



Quin creus que serà el futur del
Calendari dels Brillants?

Des dels primers anys del calendari es
va tenir present que veníem a omplir un
buit en el món editorial. Durant
trenta-cinc anys hem mantingut eixe
compromís de fer arribar al públic un
producte tradicional que
afortunadament també compta amb la
complicitat de l´univers lector actual.
No existeix cap preocupació front a un
present més procliu a rebre la notícia a
l'instant, de forma breu, concisa i
densa de contingut, rebuda mitjançant
els nous sistemes de comunicació.
Això també es pot fer en suport paper,
amb totes les garanties que demana el
públic lector. El món editorial
tradicional és diferent als nous
sistemes de transmissió de la lectura.

Les innovacions tecnològiques fan
viables les edicions en paper. El llibre
tradicional gaudeix de bona salut, i això
és una salvaguarda que dona fiabilitat
al futur del llibre. La MACMA ha sabut
reconèixer eixes necessitats i aposta
decididament per la conservació i
continuïtat d’un producte que és
prestigiós i que enalteix a la nostra
comarca. I en eixe compromís segueix

confirmant que creu en el projecte i que
enriqueix la nostra comarca. Un suport
a escriptors i escriptores de la nostra
terra que, gratuïtament i amb
responsabilitat, donen testimoniatge de
que vivim en una comarca que estima i
protegeix la cultura.

ENLLAÇOS D'INTERÈS:

Documental especial XXX Aniversari
del Calendari dels Brillants:

https://youtu.be/iJKNlZOd5hg

ON POTS COMPRAR EL LLIBRE?

Llibreries amb disposició dels llibres
de la MACMA (en breu disponible
Calendari dels Brillants 2022):

https://drive.google.com/file/d/1eyT8A
oAkmYgJS5potIZFY3lcFbG-XZFl/view

https://youtu.be/iJKNlZOd5hg
https://drive.google.com/file/d/1eyT8AoAkmYgJS5potIZFY3lcFbG-XZFl/view
https://drive.google.com/file/d/1eyT8AoAkmYgJS5potIZFY3lcFbG-XZFl/view

