
 

 
 
PROPOSTA QUE ELEVA EL RECTOR AL CONSELL DE GOVERN PER A LA 
CONCESSIÓ DEL LLORER D’OR 
 
 
I. PROPOSTA  
 
La Universitat d’Alacant concedirà el Llorer d’Or a persones o institucions d’excel·lent 
prestigi nacional o internacional en el camp de les ciències, de les lletres, de la 
investigació científica, de la docència, de la creació artística, de l’esport i de la 
solidaritat. 
 
D’acord amb el que disposa el REGLAMENT DE SÍMBOLS, DISTINCIONS 
HONORÍFIQUES I PRECEDÈNCIES DE LA UNIVERSITAT D’ALACANT, el rector 
proposa la concessió del Llorer d’Or a Bernat Capó i Garcia. 
 
 
 
II. EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
 
Bernat Capó i Garcia (Benissa, 1928), escriptor i periodista, és un autor essencial per a 
entendre el procés de reconstrucció lingüística i cultural que la societat valenciana ha 
protagonitzat en l’últim mig segle. Autor de llibres com Gente inolvidable (1977), 
Estampes pobletanes (1978), De Berdica a Nava York (1978 i 2008), Espigolant pel rostoll 
morisc (1980), Rèquiem per una amistat (1982), Benissa. Crónicas de un pueblo (1983), El 
rossinyol del Pou d’Avall (1984), El cant de l'alosa (1986), La Criminala (1986 i 2004), 
Cronicó del sisè (1987), El teuladí utòpic (1990), Carniceros, 6 (1992), On ets Gigi (1992), 
Costumari valencià (1992, 1994 i 2012), Pleniluni (1993), Terra de cireres (2002), La mina del 
marabut (2015) o El vellard i la garsa (2016). Bernat Capó és col·laborador habitual de les 
activitats de la Seu Universitària de la Marina des de la seua creació l’any 1995, i 
aquesta Universitat va editar el llibre Conversa amb Bernat Capó, escrit per Laura Soler i 
prologat per Joan Borja (març 2013).  
 
Ara mateix, Bernat Capó i Garcia és afectivament i unànimement considerat, pels 
companys d’ofici, com un autèntic degà del periodisme valencià, per tal com als seus 88 
anys d’edat és, amb diferència, el periodista de major experiència i presència 
ininterrompuda en els mitjans valencians de comunicació escrita. No debades, el 
prestigi incontrovertible de la seua obra fa que el seu nom haja estat l’elegit per a 
denominar el més prestigiós dels premis sobre cultura popular que anualment es 
convoquen en el mercat literari valencià: el Premi Bernat Capó de Difusió de la Cultura 
Popular, del qual Edicions del Bullent ja ha convocat i ha organitzat 18 edicions.  
 
Des de 1997 Bernat Capó també dóna nom a la Biblioteca Pública de Benissa, i la seua 
trajectòria humana i professional ha estat reconeguda amb les més diverses i 
nombroses distincions, com ara el Premi Vicent Ventura (2004), per la seua tasca envers 
la cultura valenciana, la Medalla de Plata del Consell Valencià de Cultura (2013), o la 
proclamació com a Fill Predilecte de Benissa (2016). 
 
 
Per totes aquestes raons, amb la voluntat de recordar a la comunitat universitària la 
importància del seu perfil creatiu i la seua vinculació amb la nostra institució, 
proposem la concessió del Llorer d’Or a Bernat Capó. 


