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VA DE JORNADES.
Casi tots sou sabedors que tenim ya ben a prop la semana més important de l'any per a la
Aellva: La que comprén les Jornades dels Escritors, que enguany faran les XIX, i que porten el
sugerent títul de Viagers, aventurers i descobridors valencians.
Les ponències estaran a càrrec de destacades personalitats entre les que obrirà el dia 8 de
novembre, l'editor i escritor Felip Bens per a parlar-nos de lo que significa el viage, no només com
la possibilitat de conéixer una nova terra sino com l'enriquiment personal que esta aventura pot
supondre en la pròpia vida. Ya sabeu. Ítaca només era la fi, lo important fon l'odissea per a arribar
ad ella. Vist des del punt de mira d'un escritor, nos porta implícit el descobriment i la seua aplicació
a la lletra.
L'escritor Josep Vicent Miralles se centra el dia 9 en Joanot Martorell per a parlar-nos de La
vida com hauria de ser i, en la mateixa sessió, dos colps de timó nos porten des dels Viages en els
estudis d'Història Natural de Rodrigo Botet, a càrrec de l'historiador Vicent Trescolí a l'Expulsió i
viages del jesuïta Joan Andrés, tema que ilustrarà Manuel Bas Carbonell, membre del Consell
Valencià de Cultura.
El tercer dia, en el seu estil precís, documentat i amé, Antoni Atienza ha pres el compromís
de fer-nos conéixer millor la figura de Jorge Juan. Científic, marí, espia, diplomàtic... I rematarà la
sessió una atra intervenció d'altura: El mege i escritor Francesc Tarazona nos parlarà d'un tema no
massa conegut per molts pero d'una gran importància: Francesc Xavier de Balmis i la Real
Expedició Científica de la Vacuna.
Per fi, el dia 11, l'escritor i professor de l'Universitat Cardenal Herrera Carlos Gener,
centrarà la ponència en Tomàs de Suria. L'obra d'un valencià ilustrat en l'expedició de Malaspina,
tema este de gran actualitat per haver-lo pres l'Oceanogràfic en un cicle de conferències baix el
denominador de Expedición Malaspina 2010. A continuació, el nostre Vicent Ramon Calatayud,
President d'Honor de la Aellva i Acadèmic de la RACV, glossarà la figura de Max Aub, entre els
lliterats de l'exili, tancant el cicle l'acadèmic Daniel Sala per a desgrunar, en la seua paraula
descriptiva i fàcil el tema Tòpics i no tan tòpics sobre Valéncia i el caràcter valencià.
I si els temes i ponents són abellidors, el lloc, encara més: ¿Qué millor podem desijar els
escritors que estar en la Biblioteca Valenciana? En Sant Miquel i els Reis, a les 19.30 h., en el saló
d'actes Gregori Mayans, vos esperem. De veres que el viage a mamprendre promet.
Maria Jesús Coves.

ASSOCIACIÓ D’ESCRITORS EN LLENGUA VALENCIANA
CORREU REBUT:
“M´HE QUEDAT GELAT.
El modest lletraferit aplegà molt content al dinar que organisava l´AELLVA, portant baix del braç el seu
microrrelat, en l´ilusió de guanyar, encara que coneixia les dificultats al tindre de competir en plomes de
molta vàlua i prestigi. El dinar transcorregué en harmonia. A l´hora dels dolços va llegir el seu microrrelat,
provocant espontàneament les expressions rialleres dels contertulians. Fet el reconte de vots, contra
pronòstic, s´emportà el premi. Això tenia un preu establit: pagar un gelat a tots els presents. L´home
parlà en Sanpedro; responent-li "El Chispa", que el gelat que havia posat en taula era obsequi d´ell. El
lletraferit li preguntà si tenia un bon cava valencià; al dir-li que sí, ordenà es serviren les botelles
necessàries per a cobrir del bon vi a tots els companyons, abonant el seu import en euros; brindaren i
cadascú se n'anà a sa casa. Més avant, en la revista "Cresolet" es feu el comentari baix del text premiat,
que el guanyador "ixqué de franc en el gelat", afegint un atre comentari, correcte pero mal situat. Cal dir,
que l´escritor "S´HA QUEDAT GELAT."
Joan Romero Moya”
Este és l'escrit que nos envia Joan, a qui pocs guanyen en generositat demostrada i ací acreditada, que li agraïm i no
sabérem expressar, per lo del cava. Disculpes. Pero del gelat “ixqueres franc”

INTERNET.- Convidàvem a visitar la nostra pàgina; qui no ho haja fet ya pot córrer que es
quedarà en la boca oberta. El digníssim treball de documentació i divulgació, per ser impagable, no
nos ha costat un gallet. És la grandea de la nostra mampresa, que precisament per això, resistirà com
pocs les amenaces que no minven. Ara sí que és urgent que envieu currícul qui encara no el tinga
penjat. I a on toque que l'actualise cadascú, que sempre convé millorar. Entengau, com un prec, la
sugerència, perque la desgana d'alguns, deixant buits, nos desmillora a tots.
En este ànim felicitar-nos per la revista virtual SOLCANT LES LLETRES que també
trobareu penjada només posar tal nom. Serà una ferramenta inestimable, per a prestigiar-nos i
arribar a on mai imaginàvem aplegar, sobretot perque arranca a un nivell lliterari ben quallat i
causarà l'impressió de serietat que deu ser la nostra norma. Convé preparar treballs baix el patró que
se senyala com a guia, exigint-nos al màxim. Allò que mostrem que siga lo millor.
.PUBLICACIONS.- Algú ha fet hores extra i reptat al dimoni, per a que, mal que li sàpia al rabut,
pugam gojar de tres llibres el dia 19: el de “VIAGERS, AVENTURERS... “ de les Jornades XIX,
que algun dia serà de coleccioniste, el de l'Escritor de l'any ”DE SOCA I ARREL” , en el que Juli
Amadeu Àrias conta i conta be i l'últim recopilatori de 4 anys de “RECITALS POÈTICS”
arreplegant els d'enguany i ya farà el quint llibre que dediquem al tema. Algú ya té regal per a les
festes. Els milacres existixen, si se'ls aguarda ben arromangats.
JORNADES DELS ESCRITORS.- La goteta ya és riuet, lo normal és vore que les cadires
s'òmplin, que el personal s'ho passa be i torna. Quan observes que d'any en any se consoliden nous
valors, quan la joventut espenta i els no tan jóvens hem de lligar-nos les espardenyes per a aguantar
el trenc, t'ompli de satisfacció tot lo bregat, perque esperem confiats havent sembrat.
La troballa de la Biblioteca Valenciana, com lloc a on desenrollar-les no és ni més ni manco
que el reconeiximent d'una faena ben feta. Una neta trayectòria nos permet ara un pas de jagant.
¿Quin lloc més adequat per als escritors que junt al cabal lliterari valencià per antonomàsia? El
Monasteri de Sant Miquel i els Reis. Ara hem de traure-li suc, aportant assistents que s'entusiasmen
pel bon producte que oferim. És frut d'un grup humà que treballa per la cultura lliterària en clau
valenciana i alcança un resultat que denuncia la frescor i autenticitat de qui no allarga la mà,
aguardant sòu ans de moure un dit. L'enclau monumental és sempre motiu de visita, acostem-lo al

personal, sense vergonya, segurs de fer-li un favor a l'amic que convidem. El bus nos deixa a la
porta, el tramvia prop i l'aparcament gratuït.
TERTÚLIES TALLERS DE PROSA.- Cada segon dilluns del més anem quedant sorpresos. -“Este
no és el Joan de l'any passat”. Perque res és igual, encara que repetixquen els autors. I encara
incidim poc en la crítica constructiva. Pero observar la soltura com van desgrunant-se els relats
recorda les hores de soletat front a la fulla en blanc i la sana enveja que et millora.
En maig escoltàrem a un Manuel Lagardera autor de prosa ben teixida i, sense fer teatre,
un relat digne i resolt d'Antoni Ruiz Negre. Bona vesprada la d'Ampar Àlvarez, obligada a eixir
del vers i la mida, per a guanyar com a escritora, quan Ferran Martínez li feu un primorós
contracant pel domini de la llengua, en juny. Rafa Pastor, en juliol nos feu introspecció de clàssics
ben contats i Antoni Atienza un relat tan evocador dels xixanta que vos aconselle no girar-li la cara
en la revista Solcant, que l'arreplega. Tornant de vacacions Ricart Folgado nos contà experiències
viageres que nos feren goleja de situacions i paisages, mentres que Paco Blasco cridant a la
concòrdia valenciana, fea moltes preguntes. La d'octubre posà de relleu l'imaginació de Josep
Cubells, bestreta de cosa més important que ara enceta. No pogué retrucar-li un atre Pep, Furió, qui
per imperatius llegirà em decembre, pero allí estaven les inspirades quartilles d'Aureli López, mai
satisfet en lo que escriu, mes que la cara dels presents el contradiguen, escoltant-li a gust el seu
raonar de la vida mateixa, en qui no la té fàcil.
La Sala ·Capri· de la vila paternera, nos aguarda el dilluns 15, en Pepe Navarro Salvador
i Pepe Bea. Teatre. Per al més de decembre, arrematarem l'any escoltant a Elena Casa i a Josep
Furió.
SOPAR DELS ESCRITORS.- Si Deu vol gojarem de bon sopar a tenor del menú que ya hem
tastat en Monte Orandi. Teníem les millors referències i la vedella a la plancha nos paregué de tota
solvència, com els acompanyaments. Hi ha aparcament entrant pel carrer (Sagunt)Morvedre, junt al
supermercat. Tindrem cançons i llibres que compartir. Als amics que vinguen no els “eixirà de
franc el sopar” pero s'estalviaran un import major en els llibres que tindran. I la gràcia de fer-nos
costat, que això val tot lo del món. Difícilment arredoniríem un eixercici tan be si no procuràrem
compartir les bones hores, que nos compensen dels silencis treballats, davant la tecla, que a voltes
està teclosa.
I poder felicitar al nou Escritor de l'Any en el ya venerable Josep Aymemir i la sorpresa,
pel reconeiximent al constant Joan Antoni Alapont, als qui a partir d'ara serà menester tractar
d'honorables.
Com alguns ya sabíeu, en son dia la AELLVA inicià davant de l'Ajuntament expedient per a solicitar rotularen
en el nom de Xavier Casp un carrer en la ciutat. Mes que s'haja retardat quasi 6 anys, per fi el dia 7
d'octubre, quan es complien 96 anys del naiximent del poeta, es pogué inaugurar oficialment, en la
presència de la Regidora Mairén Beneyto, família, amics i personalitats diverses. L'acte resultà senzill i
emotiu, per la lletra de les poesies seues que unes veus nostres llançaren a l'aire. Està junt al port en un
enclau de futur.
A l'escritor nostre que més llibres du publicats, Vicent Lluls Simó Santonja, excelentíssim notari i a més
d'ilustre decà de la Real Acadèmia de Cultura Valenciana, li han otorgat la distinció del MÈRIT NOTARIAL,
guardó ben estricte de UNION INTERNACIONAL DEL NOTARIADO. Per lo qual nos sentim devanits.
L'escritor d'Oliva i Canonge Prefecte de Música de la S.I. Catedral M. Valentina Josep Climent Barber se li
ha concedit el títul honorífic de Fill Adoptiu de la Ciutat de Valéncia. Confiant en que seguixca treballant pel
seu enaltiment.
Estant ya a punt el diccionari de la Real Acadèmia de Cultura Valenciana de definicions, obra en dos
toms i definitiva en la que s'està treballant més de dèu anys, prevista la seua presentació ans de
Nadal, la Aellva ha fet una reserva, per a beneficiar-se d'un 10% de desconte, convé que els
interessats passen a materialisar-la al carrer de les Avellanes en 8/10 dies.

CALENDARI D’ACTIVITATS per a lo que queda d'any
Novembre
XIX JORNADES DE L’AELLVA, dedicades als
VIAGERS, AVENTURERS I DESCOBRIDORS VALENCIANS.
Biblioteca Valenciana. Sant Miquel i el Reis. Av.. Constitució, 284 Bus 16 i 31 a la porta.

Dilluns 8 a les 19,30 h
Conferència inaugural
-Viage, descobriment i lletra. Felip Bens
Dimarts 9 a les 19,30 h
-Expulsió i viages del jesuïta Juan Andrés. Manuel Bas Carbonell .
-Joanot Martorell, la vida com hauria de ser. Josep Vicent Miralles
-Rodrigo Botet. Vicent Trescolí
Dimecres 10 a les 19,30 h
-Jorge Juan, marí, científic, espia…Antoni Atienza
-Balmis i l’expedició de la vacuna. Francesc Tarazona
Dijous 11 a les 19,30 h
-Tomàs de Suria, .. En l’expedició valenciana de Malespina. Carles Gener
-L’exili i Max Aub.Vicent Ramon Calatayud
-Tòpics i no tant tòpics sobre Valéncia i el seu caràcter.. Daniel Sala Giner
Dilluns 15.- 20 h. Tertúlia de teatre**
Llegiran Pepe Navarro i PpBa.
Divendres 19. SOPAR DELS ESCRITORS
El lloc canvia. Se celebrarà en Restaurant
“Monte Orandi” C/ Luz Casanova, 5
Hi haurà garaig per a qui el desige, entrada per Carrer Sagunt(Morvedre)
Decembre
Dilluns l3. Tertúlia taller de prosa*
Llegiran Elena Casa i Josep Furió
Dilluns 20, Tenim prevista la presentació del diccionari en la RACV.
*Es celebren en el lloc social C/Alt, 64, a partir de les 20 hores.
** En Paterna, Saló Capri
www.aellva.org C/ Alt, 64 46003 Valéncia.

