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SEGUINT EL CURS.
Seguir el curs és una frase que pot tindre diferents llectures, la majoria de bon significat
per a tots els que estem clavats en el treball, sempre ilusionant, mes que a voltes nos deixe un regust
amarc en la boca i en l'ànima, l'usar, millorar i deixar obra escrita en llengua valenciana, passant per
damunt de dificultats, traves, minva de recursos i la pijor de totes: falta de gana i pobrea de mires en
els que podrien econòmicament i dels qui deurien moralment estar al tall.
Seguir el curs és, per damunt de tot, continuar. Com el riu seguix el trenc, a voltes casi
inexistent per la sequea o l'aprofitament fins a l'extrem de les aigües que porta; en ocasions brut,
pudent, morta la seua vida interior a causa de la contaminació; unes atres desbocat per pluges a
deshora...pero sempre fent camí cap al seu destí natural: la mar.
Esta filosofia, d'anar per casa si voleu, és la que nos anima. Perque les coses senzilles, les
que nos són més conegudes, nos poden dur cavallerament a posar un somriure en el quefer de cada
dia. ¿Quí de nosatres, pensant en les diferents possibilitats que porta el riu no pensarà en la llengua
valenciana, hui raquítica, contaminada, desbudellada, casi inexistent? Pero, perque això nos pesa,
lliurement ho decidirem i estem disposts a treballar: fent camí, seguim el curs.
I l'ilusió no nos abandona, entre uns atres motius perque hem acordat que no ho faça;
l'Associació seguix el curs. Com voreu pel resultat de l'Assamblea, s'han renovat càrrecs. Tenim
gent nova en la junta. Òscar Rueda i Rafa Pastor jóvens en ilusions, en preparació i en ganes de
treballar, com ya ho estan demostrant, perque nos espenten als antics. Consulteu la web. D'ara en
avant tindreu les novetats, cada volta més a l punt. A poc a poc aniran incloent-se currículs, llibres
en la biblioteca virtual, se penjaran llectures i anirà eixamplant-se l'espectre de possibilitats en
benefici de tots. Pero també dins de casa. El proyecte d'organisar la biblioteca pren cos, gràcies en
primer lloc al nostre Ricart Folgado, esforçat i magnànim a qui fem públic agraïment per la
donació de lleixes metàliques que nos estalviaran lloc i ajudaran a eixamplar espai per a que en un
futur, cada dia més pròxim, se puguen posar a disposició de consulta els llibres que anem tenint.
Estem montant-les entre tots i per a la llectura de maig, segur que trobareu millores.
Els llibres d' enguany estan en marcha. I les Jornades, a celebrar en Sant Miquel i els Reis,
magnífic espai de la Biblioteca Valenciana, prometen ser d'un alt nivell, tant pel tema general
Aventurers lliterats, viagers i descobridors valencians, com pels encarregats de les ponències
que ya estan treballant.
Alguna biblioteca de fòra de Valéncia nos ha demanat llibres, que, naturalment hem fet
arribar. I hem estat presents en la Fira del Llibre d'Alfara de la Baronia, gràcies al bon quefer de
Roser Lacruz, en bona acollida i, lo millor, ilusió renovada de tornar el pròxim any.
Chicotets espais de llum. Com digué el poeta “...només sentirà fret qui no inventa
finestres...” I nosatres som gent de sol. Seguim el curs.
Maria Jesús Coves
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Complint en els Estatuts i en la costum, es celebrà l’ordinària en la que, com cada dos anys
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Tots els demés punts s’aprovaren, com les activitats, quedant un poc més crú el punt
sext:Economia, en el que tenint una previsió d’ingressar 5.250 € i unes necessitats de 9.418 € es
fa urgent captar noves ajudes, assunt en el que la Junta posa mans.
MANUEL NAVARRO NAVARRO

Secretari General
*********
CERTÀMENS I CONVOCATÒRIES.- Recordem que estan aguardant originals la Cardona Vives
de Castelló, l'Ateneu de Paterna i El Piló de Burjassot..
INTERNET.- Ya podeu vore, obrint-la, cóm s’actualisa la nostra WEB. ¿Heu posat al dia o donat el
propi currícul? No devem exigir ni esperar res si no comencem per estar al dia cadascú. Tenim en
les mans un vehícul preciós i sense fronteres, no les posem nosatres tancant-nos gratuïtament, al no
ficar lo que nos correspon. Enviem a mariajesusco@hotmail.com, per a que ella nos tinga al
corrent.
.PUBLICACIONS.- Qui encara no haja arreplegat els llibres, que no s’encante. Ara., en la “Semana
del llibre valencià” de la RACV, volaran. Tenim en el presupost les edicions de Les Jornades i
Escritor de l’any. Voldríem arribar també a fer el recopilatori dels Recitals que ya se deuen, pero
hem de filar prim i que nos done el cap i la bojaca. Ajudar a vendre llibres dels nostres pot ser
interessantíssim, per a publicar-ne més.
JORNADES DELS ESCRITORS.- Estem preparant les que ne faran XIX.
LLITERATS VIAGERS, AVENTURERS I DESCOBRIDORS VALENCIANS.
Pot ser tema que done joc, aporte nous comunicadors i nos òbriga portes. De moment avançant-se
una semana sobre la primera previsió, tenim la confirmació oficial, per a celebrar-les del 8 al 11 de
novembre. Seran quatre jornades, en la Biblioteca Valenciana. El venerable Monasteri de Sant
Miquel i el Reis nos aguarda. La Directora General del Llibre està al nostre costat i allí, en bon
aparcament o tenint tramvia i bus a la porta. Hem de ser molts els qui gogem d’escoltar, deprenent i
participant. Gestionem crèdits d’assistència per a estudiants universitaris de la UPV i la Cardenal
Herrera.
RECITALS POÈTICS.- Enguany es declara “Any de Joanot Martorell”. Sempre és oportú

recordar-lo. Com l'obra que fon clau per a la narrativa futura, en aquell 1490 any de l'edició príncep.
La AELLVA no pot estar més que al costat de les seues figures precursores, siga qui siga el qui alce
amunt bandera de la seua dignificació i per supost agraint a la RACV que nos preste cobertura als
XVII Recitals poètics Primavera d’Estiu 2010, com sempre. Sèt poetes versaran a rant de l’escritor
preclar de la Llengua Valenciana, perque tot suma i l’unitat eixemplifica.
Com es veu en el calendari d’actes hi ha tot un programa al voltant de la promoció del llibre
valencià, per tal de que se conega majorment el miler de publicacions en llengua valenciana que hi
ha en el mercat, des de la normativa que aconsella la RACV i que posen de testimoni el gran esforç
realisat, sense apenes mijos, front a l’ostracisme oficial, el passotisme de massa valencians, el
desinterés de qui creu que estem de més i la fluixa espenta dels de la llagrimeta, sí, pero res més. És
menester que generem una corrent de llectors, per la calitat dels nostres escrits, pero també que
ajudem en totes les nostres forces les mampreses que faciliten la seua divulgació, per a que sent
com és el germà pobre, si no mane Deu desapareguera, que ningú nos culpe de no haver fet tot lo
que hem pogut... Recordem que, ademés de lo dit, lo que nos mata és el desamor de qui diu amar.
Perque l’amor real activa. Creem, al nostre entorn corrents valencianistes, des de la vertent
lliterària, per ser el símbol més definidor i lo que més perilla. Esta semana pot donar ocasió d’anar
al solc i llaurar be.
TERTÚLIES TALLERS DE PROSA.- En Giner llegiren obra Miquel Àngel Gascó, en sucosa i
prolífica sorpresa del personal; Maria Jesús, la Presi s’arrancà en una trama negra ¿per a qui se la
mereixia? Y dugué a l’auditori en dansa. El debat fon interessant sobremanera. Febrer nos aportà
també la frescor pulcra d’Òscar Rueda, nou valor que brilla ya en llum pròpia, junt a Joan
Romero intentant la difícil quadratura del círcul, per dur l’història al discurs actual. De Març lo
millor ya està en el http://el-blog-de-masclet.blogspot.com/2010/03/falles-illengua.html, magníficament glossat i de recomanada llectura, perque dedicada als llibrets, en la
falla El Charco de Catarroja, nos donaren una velada de bon contingut, graciosa com el tema
requeria, participada i acollida en afecte i magnanimitat, lo qual sempre agraïx qui va de visita. Ya
podeu anar presentant candidatures per a l’any que ve, que la llectura de març serà institucionalment
ambulant, allà a on nos oferixquen bon acomodo.
El teatre d’Abril fon trencador. Per número d’actors/llectors, uns de magnífica dicció uns atres en
camí de millora, pero sortosament posats en bona reata per Pepe Bea qui, pletòric i ocurrent, duya
text que divertí al personal. S’omplí de gom a gom la casa, quedant-se els tardans plantats, a manca
de cadira a on aponar-se. Gràcies a Deu el fet allumenà l’idea a n’Aureli López per a propondre i
conseguir de l’Ajuntament de Paterna, per mig de l’Ateneu Cultural, que se nos preste la Sala
Capri de la vila paternera, a on cap personal, gojarem d’audiència i esperem que, sempre en
Novembre, puga tindre cabuda la llectura de teatre nostra. Indiquem que, per haver mogut el
calendari imperiosament les JORNADES, serà la llectura el dia 15, dilluns com s’acostuma,
enguany entre estes i el Sopar. Llegirà Pepe Navarro Salvador, Sòrt.
SOPAR DELS ESCRITORS.- Com hem alvançat les Jornades una semana, NO CONTEU en que
el Sopar també s’avança, repetim avís. Mes que resulte colofó de les dites, pensem celebrar-lo el
divendres previst dia 19 de novembre i en principi en el mateix lloc; PORTA DE LA MAR de Av.
Cardenal Benlloch. Apunteu-ho en l’agenda bona.
DINAR DEL MIG ANY.- ¿Ya teniu preparat el microrrelat? El dumenge 4 de Juliol està damunt.
El Chispa seguix fent bon arròs. Aviseu i vingau, hem eixamplat el saló.

CALENDARI D’ACTIVITATS per a lo que resta d'any 2010
Maig.- Dilluns 10. Tertúlia taller de prosa*
Llegiran Manuel Lagardera i Antoni Ruiz Negre
Semana del llibre valencià
Dies 17 al 21, de 10,30 a 20,30 hores, en la RACV
Mostra gràfica. Exposició “Cent anys de normativa valenciana” Oferta bibliogràfica i venda.
Dilluns 17, -A les 19,30 h. Presentació, comentari de llibres i firma d’autors:
Ampar Cabrera – 24/4 (narrativa historicista)
Josep. V. Miralles – Proa a illa tortuga (thriller sociocultural valencià))
Vicent Ll. Simó – Planys des de la mort (mida d’altura poètica)
Dimarts 18. -A les 19,30 h. Presentació, comentari de llibres i firma d’autors:
Pura Benito Vidal – Conocer el arte valenciano: La pintura del siglo XIX
Vicent Simó Santonja – El problema morisco: Las Cortes Valencianas y Juan de Ribera
Dimecres 19.-A les 19.30 h. – Conferència:
Lleopolt Penyarroja. “LA LLENGUA EN EL TEMPS DE MARTORELL”
Dijous 20.-A les 19.30 h. XVII Recitals poètics de primavera de la AELLVA
En “ l’any de Martorell” versaran:
Joan Antoni Alapont – Obduli Jovaní
Donís Martin – Rafael Melià
Josep. V. Miralles – Anfós Ramon
Vicent Lluís Simó Santonja
Divendres 21. -A les 19,30 h. Presentació, comentari de llibres i firma d’autors:
Francesc Blasco Úrios – L’idioma valencià vist per un profà en la matèria
Mª Jesús Coves – Clams en llibertat (recopilatori de prosa actual)
Aureli López – Un llarc desig. 30 anys i encara...
Juny.- Dilluns 14. Tertúlia taller de prosa*
Llegiran Ampar Àlvarez i Ferrando Martinez
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 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 Ricart Folgado i Francesc Blasco Úrios
Octubre.- Dilluns 18. Tertúlia taller de prosa*
Llegiran Josep Cubells i Josep Furió
Novembre
Dilluns 8, dimarts 9, dimecres10 i dijous 11 a les 19, h**.
XIX JORNADES DE L’AELLVA, dedicades als
LLITERATS VIAGERS, AVENTURERS I DESCOBRIDORS VALENCIANS.
Dilluns 15.- Tertúlia de teatre***
Llegirà Pepe Navarro
Divendres 19. SOPAR DELS ESCRITORS
Decembre.- Dilluns l3. Tertúlia taller de prosa*
Llegiran Elena Casas i Aureli López
*Es celebren en el lloc social C/Alt, 64, a partir de les 20 hores.
. ** En Sant Miquel i els Reis.- *** En Paterna, Saló Capri
www.aellva.org C/ Alt, 64 46003 Valéncia.

