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CRESOLET de la AELLVA
ENAMORATS DE LES PARAULES
Vivim en l'era de la pressa. Tenim tantes coses que fer i el temps corre tan ràpit que pareix
esmunyir-se-nos entre els dits sense que a penes alvancem a concretar faenes. Per això
sintetisem, reduïm, extractem. Cada volta anem tenint manco moments per a una charrada en
pau mentres prenem una tassa de café en un amic, envejable “pèrdua” de temps que ben a
sovint canviem per l'inèrcia d'un mensage en el buçó de veu o unes paraules comprimides en
el correu electrònic o en el mòvil, element indispensable que nos estalvia temps i nos
comunica en l'atre anant en l'autobús, el coche o simplement pel carrer, on una part de les
persones en les quals nos creuem pareixen desgavellats que parlen a soles, ara que, segons
models, ni tan sol és necessari arrimar-se l'aparell a l'orella. ¿Qué volem? És lo que dona
l'orage.
Front a este viure, tantes voltes malviure, equivalent de viure mal, els escritors, admiradors de
les paraules fins al moll dels ossos, titulem als tradicionals Recitals de Primavera d'Estiu en
este any de gràcia de 2011, Seguint el rastre d'un llibre, perque tots hem tingut entre les
mans per a rellegir-lo, eixe particular i precís que nos emociona perque de jovenets nos feu
ensomiar en nous mons i en aventures singulars, o aquell atre que, en créixer, nos descobrí
paisages interiors que havien permaneixcut ignorats fins a que un atre amant de les lletres els
posà per escrit, primer per al seu goig (o per a lliberar el fòc que el consumia, si voleu) i, més
tart, per a que al llarc del temps nosatres, compartint les seues vivències, les férem personals.
Aixina, enguany, cada poeta convocat, nos parlarà del seu llibre particular, descobrint-nos per
quina circumstància ha segut eixe i no un atre el triat com aquell al que mai perdrà de vista ni
oblidarà, encara que passe anys en un racó de la pròpia biblioteca sense dedicar-li atenció
pero sabent que és amic que mai falla i que, en voler obrir les seues pàgines, nos ha d'acollir
en la mateixa alegria de la primera llectura.
I més encara, les Jornades dels Escritors que faran el número XX s'acaronen baix el títul de
Apunts lliteraris sobre pintura valenciana. És que no podem apartar-nos del propi camí.
Les lletres nos enamoren. ¡Per això nos creem escritors! Sense paga, que és la vertent més
autèntica perque som amos de la pròpia creació. I perque pensem que ho som i esperem ser-ho
un poc millor en cada nova obra, artícul, poema que parim, s'esforcem en millorar. En
conéixer noves paraules, eixamplant el vocabulari. ¡Fòra els mensages comprimits i no
pergam la riquea de l'idioma! ¿Quí parlaria a l'amant/amada en sms? No puc imaginar-ho. I en
cas de dubte...al diccionari. Per a ajudar-nos ha treballat un gran equip i s'ha editat el de la
RACV. Feu una prova. Obriu-lo per una pàgina qualsevol i tracteu de repetir en veu baixeta
cada paraula. És una dolçor. Per eixemple: Pas...el primer pas...un pas avant...obrir pas...
Que el goig d'escriure no se nos torne mai un mal pas.
Bones falles i ¡sòrt en el concurs!
Maria Jesús Coves.
ASSOCIACIÓ D’ESCRITORS EN LLENGUA VALENCIANA

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 28 de març, a les 19,30 hores en primera convocatòria i a les 20 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 2010
3.- Presentació de l’estat de contes i resultats del passat eixercici
4.- Proposta d’activitats per al 2011
5.- Proyecte de presupost per al 2011
7.- Preguntes i sugerències
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 14 de febrer del 2011

Vist i plau a la Presidenta
MANUEL NAVARRO NAVARRO
Mª JESÚS COVES TORRALBA

Secretari General
***

Ser escritor no és ajuntar lletres
Se és escritor mereixent-ho i creent-ho
Anem a ser-ho, millor cada dia

TERTÚLIES TALLERS DE PROSA.- Les d’enguany duen bon nivell, Ampar Cabrera i
Manuel Navarro demostraren voler a la lletra, per a calfar l’ambient de giner. En Febrer Agustí
Zacarés, jove valor que promet, li obrí camí a Vicent Ramon Calatayud, qui anà a lo seu,
descrivint i aportant vocabulari, per a lo qual com si apenes tinguera que traure de la barcha. Lo ben
cert que la casa s’omplí. Els curiosos tornen. No anem desencaminats, sempre que no deixem
l’obligació personal de millorar, per a profit del colectiu i estima pròpia..
RECITALS POÈTICS.- Estem fent treballar als poetes Seguint el rastre d’un llibre. Confiem en
l’èxit. Que tampoc falle el lloc i la circumstància. Acaronats per la Real Acadèmia, faran que
l’audiència creixca i goge.
PUBLICACIONS.- Recordar, a qui no tinga les del 2010 que encara ne queden. Que vinga a per
elles. Els participants en els llibres colectius Clams i Recitals tenen dret a tres eixemplars, com
autors, mentres ne queden. Serem pobrets, pero per a llibres captarem si és menester..
JORNADES DELS ESCRITORS.- Ya hem triat tema i quasi ponents: Apunts lliteraris sobre
pintura valenciana, el títul. És molt ambiciosa la proposta. Sis pintors vius deuen parlar d’uns atres
sis ya difunts i entre tots traure suc de tant com Valéncia ha aportat sempre ad este bell art i que,
ademés de Sorolla, tenim importància mundial. Una conferència inaugural per dos doctores expertes
nos obriran les ganes de saber més de les pròpies figures. En tindre el programa més lligat es farà
saber. Ya hem demanat lloc a la Biblioteca Valenciana i pensem que com l’any passat també podrem
tindre la visita guiada al Monasteri, ya que prou gent es quedà fòra per distintes causes.
SOPAR DELS ESCRITORS.- Apenes fer comentari positiu de l’acte, per concurrència,
emotivitat, cançons ben nostres i bon menjar. Devem conseguir que siga cita inexcusable, triant en
lo possible el millor lloc i fent que la companyia siga grata, per a compensar a qui treballa per a
conseguir-ho.
CERTÀMENS I CONVOCATÒRIES.- Descansats de llibrets, els qui ne facen, ara podem estar
en unes atres mampreses, sense gola, deixant pas i procurant nivell. Fins a mijan de maig estarà
aguardant originals la Cardona Vives. L'Ateneu de Paterna acaba de convocar el X Certamen
lliterari per al 2011 (treballs fins al 14 de Maig). Revisem estes crides i no parem, per a poder
esgarrar lo que destorbe o siga millorable. Deixant lloc per a que sure bona lletra.
NOVA WEB,- ¿Encara no heu entrat? És una delícia vore-la al dia i cóm nos arriben les novelles
aportacions. Sí, la loteria de Nadal nos tocà pel reintegre, pero més pels actius i entesos
colaboradors que nos posen al dia i nos marquen convocatòries i cites precises. Si algú no es troba
a on creïa que pregunte perqué, pero ans que analise si ha deixat algun fil solt o algun bony per
ablanir.. Com també voreu és lloc a on caben aportacions definint postures idiomàtiques del colectiu
i algunes fites històriques o recomanacions, com les d’Aureli López, perque la coherència demana
refermar els fonaments i deixar els personalismes a la vora.
REVISTA “Solcant les lletres”.- També resulta un motiu de satisfacció llegir-la i saber que està
complint en son deure lliterari en una dignitat mereixedora de molts llectors. Podeu facilitar
direccions electròniques al llistat de receptors o fer-la córrer als vostres correus. Al remat lo que
pretenem és que ixca a la llum producció en llengua valenciana, front als interessos editorials forans
que a més nos desdibuixen, pervertint l’idioma i fent forts als qui nos volen anexionar.

CALENDARI D’ACTIVITATS per a lo que resta de l'any 2011
Febrer.- Dilluns 28 . Tertúlia fallera en Castellar
El casal en C/ Poetesa Leonor Perales Escalante
Llegiran: Ferran Gil, dels cartells en la falla
Òscar Rueda de les revistes falleres
i Vt. Xavier Navarro del concurs lliterari faller i la seua entranya.
Març.- Dijous 3. Dia de la llengua valenciana
La missa en la Catedral a les 18 hores
L’acte en el Museu de la Ciutat a les 19. Dedicat a Teodor Llorente pel centenari***
Dilluns 28. Assamblea General (vore convocatòria)
Abril.- Dilluns 11. Tertúlia de teatre, en Lo Rat Penat
Llegirà Antoni Ruiz Negre
Divendres 15. Velada de la Mare de Deu dels Dolors…
Maig.- Dilluns 9. Tertúlia taller de prosa*
Llegiran Ernest Olmos i Josep Furió
Dijous 12. A les 19,30. Saló d'actes de la RACV
XVIII Recitals Poètics Primavera d'Estiu
Es versarà “SEGUINT EL RASTRE D’UN LLIBRE”
Juny.- Dilluns 13. Tertúlia taller de prosa*
Llegiran Ricart Folgado i Joan Romero
Divendres 10. Premis “Fadrí” de la Cardona Vives, en Castelló. ¿?
Divendres 17. Premis “Ateneu Cultural” en Paterna. ¿?
Juliol.- Dumenge 3. Dinar del mig any en El Chispa
Dilluns 11. Tertúlia taller de prosa*
Setembre.- Dilluns 12. Tertúlia taller de prosa*
Octubre.- Dilluns 10. Tertúlia taller de prosa*
Novembre.- Dilluns 7, dimarts 8 dimecres 9 i dijous 10.
XX JORNADES DE LA AELLVA, dedicades a:
“APUNTS LLITERARIS SOBRE PINTURA VALENCIANA”
Dilluns 14. Tertúlia de teatre, en el Capri de Paterna
Divendres 18. SOPAR DELS ESCRITORS
Decembre.- Dilluns l2. Tertúlia taller de prosa*
*Es celebren en el lloc social C/Alt, 64, a partir de les 20 hores.
** Es celebraran a les 19,30 h. Sant Miquel i els Reis.
***Plaça de Arquebisbe.
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