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AGRAÏMENT   
La cultura tradicional arreplegada en tantíssims refranys del poble pla, diu que “qui no és agraït no està ben 
parit”; qui me coneix en fondària sap que sempre triaré lo millor per a Valéncia, encara més si eixa millora es 
produïx en la publicació d'alguna novela, ensaig, estudi, relat, conte, etc., d'una ploma novella que vole 
ambiciosa i acaronada per l'Aellva.  

Heu volgut fer-me, a amagatons, un obsequi-llibre que m'aborrona i sincerament m'avergonyix; l'accepte 
agraït pel seu alt component d'amistat sentida i carinyo compartit a la Cultura Valenciana.  

A Joan A. Alapont, Juli A. Àrias, Pere Astillero, Antoni Atienza, Pepet Barat, Felip Bens, Vicent R. Calatayud, 
la Cardona Vives, Mª. Jesús Coves, J. Ll. Garcia Ferrada, Obduli Jovaní, Voro López, Ferrando Martínez, 
Rafel Melià, Manolo Navarro, Vicent X. Navarro, Joan Romero, Quelo Romero, Albert Soldado, Paco 
Tarazona, V. Ll. Simó Santonja, Paco Mir, Manolo Garcia, V. Rebollar, Pep Furió, Marta Lanuza, Ampar 
Cabrera, Milacre Ferrer,...  

Vullc fer-vos un agraïment conjunt imitant l'estil del mestre O. Jovaní Puig, (sabeu que moriré d'aprenentet) 
en senzills monosílaps que s'arraïmen com els sentiments que nos unixen per la nostra pàtria valenciana.  

Per a molts tinc un sí, per a tots fuigc de mi; -Per a pocs és un fi, per a flocs ni la i; -Per a fanc un toll tinc, 
per a sanc en som cinc; -Per la por tot es pert, puix se mor trist i ert; -Per la faç i la sèu, tot ho faç a bon 
preu; -Per a dolç tot lo seu, per a pols val el meu; -Per a bell lo més clar, per a pell el meu far; -Per a sec 
gent de prec, per a rec res em crec; -Per al curt tot és prou, per al furt ou i bou; -Per a font la del be, per a 
pont si se té; -Per a pur un vell coll, per a dur fret al moll; -Per a mel el tu cert, per a cel cult al vert; -Per al pit 
vols un cau, tou al dit, bla com l'au; -Per al traç si be vas, ferm el braç fluix el llaç; -Per a sort qui no ou, per a 
bort qui no mou; -Per a fort qui nos vol, per a sòrt llum del sol; -Per als reis just el clam, per al greix brins de 
fam; -Per als vils tots són rucs, per als fils tot són nucs; -Per als ulls res de lleig, per als fulls net ho veig; -Per 
als meus bo me sent, per als seus vullc la ment; -Per al res mut i quet, per a pres llei i dret; -Per al tot tros a 
tros, si te fot mòs a mòs; -Per al blau cor en flor, per la pau risc i plor; -Per al roig gent de fe, per al goig tot 
se'n ve; -Per al groc pa de blat, per al fòc veu i plat.  

 

Ben de cor, gràcies.  

Aureli.  
 
 
 

ASSOCIACIÓ  D’ESCRITORS EN LLENGUA VALENCIANA 
 

CONVOCATÒRIA A L’ASSAMBLEA GENERAL, EN CARÀCTER ORDINARI 
 
 Complint en els Estatuts i en la costum anual,  es convoca a tots els socis, per al  pròxim dia   
27 de març, a les 10,30 hores en primera convocatòria i a les 11 h.  en segona, al domicili social, 
carrer Alt, 64  de la ciutat de Valéncia, per a reunir-nos en Assamblea General de caràcter ordinari. 
 
 Orde del dia: 
 
 1.- Llectura i aprovació, si convé, de l’acta anterior 
 2.- Llectura de la memòria del 2009 

3.- Presentació de l’estat de contes i resultats del passat eixercici 



4.- Renovació estatutària de mija Junta de Govern  
5.- Proposta d’activitats per al 2010 
6.- Proyecte de presupost per al 2010 
7.- Preguntes i sugerències 
 
Els càrrecs que vaquen són els de Vicepresident, Contador, Secretari, Vocal Primer i Vocal 

Tercer. Els interessats en cobrir alguna d’estes places hauran de presentar la seua candidatura i 
contar en els avals, l’antelació i demés requisits estatutaris.  

 
Com cada any insistirem recordant que és imprescindible, per a la bona marcha social, que 

els escritors acodim, nos manifestem, aprovem, refermem o esmenem, millorant-les, les propostes i 
directrius per al futur; per estes accions corresponsabilisades la nostra societat intenta alcançar 
majors objectius dins de la cultura de la pàtria, per la que tots estem cridats a treballar. 

 
 

        Valéncia   giner del 2010 
 
 
 
        Vist i plau a la Presidenta                                        
 
 

              MANUEL  NAVARRO NAVARRO 
   Mª JESÚS COVES TORRALBA                                        Secretari General 

 
 

 
 

CERTÀMENS I CONVOCATÒRIES.-  Recordem que fins a mijan de maig estarà aguardant 
originals la Cardona Vives. L'Ateneu de Paterna acaba de convocar els premis lliteraris per al 2010, 
acceptant treballs com sempre. Revisem estes crides i ara que els llibrets ya acaben, podem seguir 
escrivint. 
 
INTERNET.-   Estem avançant en l'actualisació de la nostra WEB, pero ademés  nos interessa 
tindre les vostres senyes electròniques, per a facilitar  la  ràpida comunicació quan  convinga. 
 
 És molt important que les envieu a mariajesusco@hotmail.com,  perque ya  veeu lo be que 
va que nos avise. 
 
 També convé vore si actualiseu el currícul, per a fer més completa la pàgina. No té cap de 
llògica que escritors en bona obra publicada només apareguen pel seu nom. 
 
PUBLICACIONS.-  Se presentaren i entregaren en el Sopar els tres llibres prevists:  24/4 d'Ampar 
Cabrera, Vicent Ramon Calatayud. Des de l'inerme fidelitat  i el colectiu Clams en llibertat. Per a 
qui no pogué vindre, bo seria acostar-se a la sèu o dir-nos que li'ls fem arribar. Als autors dels 
CLAMS els recordem que els corresponen tres eixemplars d'este llibre. Qué manco.  Mentres 
pugam haurem de seguir fent esforç per mantindre'ns  publicant, pero sobretot per millorar  cadascú 
i tots, refermant-nos uns en atres, sense vergonya d'esgarrar i fer autocrítica. 
 
JORNADES DELS ESCRITORS.-    Tal com estava previst, en l'edició que ne  fa XVIII, tingueren 
lloc i bon acomodo en el saló d'actes del Colege  d'Agents Comercials, on es mostraren devanits de 



rebre-les. La concurrència bona, mes que mancara la participació d'estudiants de l'Universitat 
Cardenal Herrera, per no haver-se publicitat oportunament el crèdit que se concedia a l'assistència. 
Les diferents procedències dels comunicadors donaren bon joc,  escorrent-li el suc al personage i 
sense fer-se pesats en cap de moment, de modo que tot lo món quedà content.   
 
 Les del 2010 se preparen per a estudiar als “AVENTURERS, DESCOBRIDORS I VIAGERS  
VALENCIANS” tema triat aprovant l’idea de Paco Tarazona. Interessant, perque sempre hem segut 
un poble extrovertit, herència i empelt dels fenicis i grecs que ací es quedaren i també, en no poques 
ocasions per exigències que obliguen a la diàspora, retornant-li al remat a la terra la glòria afegida 
que ací la quotidianitat destorbava. Tindrem als millors comunicadors per a dispondre'ns a gojar-les. 
 
SOPAR DELS ESCRITORS.-   Resultà concorregut, bo i entretingut. El colofó d'Aureli majorment 
sorpresa per ad ell, entranyable per a  satisfacció de tots.  Repetirem. 
 
TERTÚLIES TALLERS DE PROSA.-    Llegiren en setembre Roser Lacruz i  M. Casaña, novella 
narradora que millora i experimentada  ploma que nos divertix. En octubre Ernest Barrera i Obduli 
Jovani,  dos mestres que se va perdre u. Diu, qui pogué escoltar-los, que foren mel . Novembre nos 
dugué  bon teatre de Rafa Melià, perfectament llegit. Pel decembre Joan A. Alapont nos entendrí 
relatant i, en veu d'Aureli López escoltàrem la narrativa de Paco Tarazona, posant al dia una 
fabulació ben real de les últimes eleccions. 
  
 Una volta segurs en este camí, hauríem de fer un nou esforç cap al taller: d'elaboració, 
desbudellament sense sanc, crítica constructiva, en el per qué llegit, oferint eixides raonades de 
millora al cóm escrit. Açò vol treball i tacte dels més dotats i humilitat de tots, pero és necessari si 
volem créixer, personalment i com a colectiu que produïx lliteratura. 
 
RECITALS POÈTICS.-   Enguany es declara “L'any  de Joanot Martorell”  Sempre és oportú 
recordar-lo i  l'obra que fon clau per a la narrativa futura, en aquell 1490 any de l'edició príncep de 
Tirant lo Blanch en Valéncia, ara fa 520 anys, perque obria el camí a la novela actual. Nosatres nos 
sumarem a les celebracions, perque sempre estarem al costat de tot allò que afigga glòria al bon 
passat valencià, posant valor a lo que garbellen els mijos, pero se desconeix massa. Martorell 
mereix llum per a la seua prosa, per ser nostra, entranyable i definidora de l'idioma valencià  ¿I si 
fórem capaços de rimar, musicant les seues paraules? No és minsa la mampresa,  mereix estudi i 
encert al menejar ritme, intenció i vocabulari, gràcia al trobar la síntesis, espirit i cadència, 
respectant  lo que representa ¡Hala valents, a tirar...! pero sobretot fer ¡Blanch!  net i polit el vers. 
 
 Estem pendents de tirar avant lo de la Fira del Llibre, darrere de la RACV, perque 
considerem que hem de trobar eixida a la producció  del ver llibre valencià,  barallem lloc i en 
principi posem dia, per a que tinga marc el Recital que ya fa el número XVI. Haurem de quadrar un 
ramat de temes, pero eixirà avant. 
 
 

CALENDARI D’ACTIVITATS (previsió) per a l'any   201 0  
Giner.-  Dilluns ll. Tertúlia taller de prosa* 

Llegiran Miquel Àngel Gascón i Anfós Ramon  
  

Febrer.-  Dilluns 8. Tertúlia taller de prosa* 
Llegiran  Robert Albert i Joan Romero  

 
Març.-   . Dia de la llengua valenciana** 

Dilluns 8. Tertúlia fallera  ..... 
a les 19,30 en ... 



Divendres 26  Velada de la Mare de Deu dels Dolors, 
Dissabte27.-Assamblea General. Renovació de mija Junta. 

 A les 10 almorzarem i a les 11 raonarem 
 

Abril.- Dilluns  19 Tertúlia de Teatre*  
Llegirà Pepe Navarro 

 
Maig.-  Dilluns 10.Tertúlia taller de prosa* 

Llegiran Manuel Lagardera i Antoni Ruiz Negre 
Dijous 13 ¿ S'inaugurarà la Fira del llibre Valencià, pel matí?  

A les 19,30. Saló d'actes de la RACV 
XVI Recitals Poètics Primavera d'Estiu 

Es versarà sobre  “L'ANY DE JOANOT MARTORELL” 
 

Juny.-  Dilluns 14. Tertúlia taller de prosa* 
Llegiran Ampar Àlvarez  i  Ferrando Martínez 

Divendres 11. Premis “Fadrí”   de la Cardona Vives, en Castelló. 
Divendres 18. Premis “Ateneu Cultural” en  Paterna. 

´ 
Juliol.-  Dumenge 4.  Dinar del mig any en El Chispa. . 

Confirmeu assistència i prepareu microrrelats d'humor en 10 ringlons 
Dilluns 12. Tertúlia taller de prosa* 

Llegiran Rafa Pastor i Antoni Atienza 
 

Setembre .- Dilluns 13. Tertúlia taller de prosa* 
Llegiran RicartFolgado i Francesc Blasco Úrios 

 
Octubre.-  Dilluns 18. Tertúlia taller de prosa* 

Llegiran Josep Cubells i Josep Furió 
 

Novembre .- Dilluns 8. Tertúlia de teatre* 
Llegirà Pepe Bea Mataix  

Dilluns 15, dimarts 16 i dimecres l7 a les 19,30 h. 
XIX JORNADES DE L’AELLVA, dedicades a: 

“AVENTURERS, DESCOBRIDORS I VIAGERS  VALENCIANS” 
 Divendres 19. SOPAR DELS ESCRITORS 

 
Decembre.-  Dilluns l3. Tertúlia taller de prosa* 

Llegiran Elena Casa i Aureli  López 
 

*Es celebren en el lloc social C/Alt, 64, a partir de les 20 hores. 
http://www.aellva.org C/ Alt, 64 46003 Valéncia.  


