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ENCARA ÉS PASQUA
Quan m'enfronte en el repte que sempre representa un full en blanc, encara estem en les
festes de Pasqua, que per a nosatres duren fins a que passa sant Vicent, festa del patró principal que
tants pobles de les tres províncies celebren, a més del Cap i Casal, ací, entre uns atres
acontenyiments, en el concurs de Milacres que tant de coroneta porta al bo de Joan Antoni Alapont.
Festa gojosa que es compartix, perque el goig aumenta quan eixim de nosatres mateixos per
a unir-nos en els demés, familiars, amics, grans o menuts, sobretot estos últims que són els que més
fruïxen i que, en fer-nos partícips de la seua alegria, òmplin de goig als majors que rememorem els
nostres anys d'infantea a l'ensenyar-los allò de “..ací me pica, ací me cou...” i vore'ls ensajar la
guiloperia de trencar-nos l'ou com si nos pillaren desprevinguts, perque l'autèntica mona és esta i no
l'invent que tracten de fer hui en dia els forns i pasticeries, substituint-lo per un “kinder sorpresa”.
¡No home, no, l'ou, de gallina! Tintat de roig, vert o groc, en blanc i rovell, que menjat a mòs redó i
mesclant-lo en la fogaça (com li diuen en Elig al pa socarrat), és una autèntica llepolia que
segurament, per trobar-la tan natural, no la degustem en l'atenció deguda.
Passà la Semana Santa i per motius de viage nos trobà en Mallorca, fent-nos perdre la
magnífica velada del dia dels Dolors, mes que hem tingut la sòrt de conéixer alguns dels poemes i
sabem la calitat que tingué. No podia ser manco, si tots els participants són socis de la Aellva.
I allà, estàvem pendents de l'orage per si fea o no malbé les provessons, que sense
menyspreu per a ningú, hem creixcut veent passar les dels Poblats Marítims, emocionant-nos en el
Crist del Grau i matinant per a anar al primer Encontre del dumenge, el del carrer d'Escalante que
era el que nos tocava, per ser la família parroquiana dels Àngels. Aixina, en els ulls amerats del vert
mallorquí, dels pins a vora mar, admirant les velles oliveres de troncs retorçuts i centenaris, a
l'ombra de les carrasques o passejant a la vora d'un Mediterràneu transparent a pur de blau, el cor,
que no entén de distàncies, estava en l'Iglésia de la Santa Creu, o en els carrers del Cabanyal,
acompassant el seu ritme a l'acort del tambor o palpitant apressa en la campana que anuncia la
Glòria.
En una semana més, tindrem la festa de la Patrona. I seguirà sent Pasqua. Si la portem dins,
nos durarà tot l'any. I si la sabem repartir, anirem multiplicant l'efecte. Que el món, molt a sovint, és
gris, o negre o tacat, pero sempre hi ha un forat per on mirar fòra i si ho fem, en totes bandes
podem trobar una rosella, un tros de cel o escoltar el cant de l'au recordant-nos que estem en
primavera.
Maria Jesús Coves.
ASSOCIACIÓ D’ESCRITORS EN LLENGUA VALENCIANA

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.- Com haureu vist i llegit, en les contínues actualisacions de
la pàgina electrònica, la llectura fallera de març en Castellar resultà exitosa. Seguirem eixint de
casa. No manco el teatre d'Abril, montat per Toni Ruiz Negre i els seus “Aparcats” de tan apropiada
factura com igualment se documentà. Pero lo millor la bona acollida en els dos punts i sobretot que
a la gent li agrada acodir a LO RAT PENAT. Nosatres, com allí nos trobem en casa, no desaprofitem
l'ocasió per a deixar montada, per a l'any que ve (i sempre que vullguen i no aumenten el lloguer)
una anual tertúlia llectura teatral en Abril, en Trinquet de Cavallers. És que cap més gent i més
valencians se n'aprofiten.
RECITALS POÈTICS.- Seguint el rastre d’un llibre, ya fan senda, els de La Primavera d'estiu
nostres, que van per la XVIII edició. Igualment teniu una bona introducció i resenya virtual,
detallant el contingut base de l'obra de la que versaran ¡ya tardeu a vore-la! Una advertència molt
important: que la cita ha variat, des de l'anterior Cresolet. S'alvancen un dia. SERÀ DIMECRES 18.
I ací recordem als poetes i llibre que triaren per a versar:
-Ampar Cabrera

El clan del oso cavernario. Jean M. Hauel.

-Maria Jesús Coves
-Obduli Jovaní
-Manolo García

L'Odissea. Homero.

El tractat del pet. Pare Mulet.
Retrato de Dorian Grey. Òscar Wilde

-Manolo Lagardera Entre naranjos. Vicent Blasco Ibañez
-Ferrando Martínez La tia Julia y el escribidor. Mario Vargas Llosa.
-Manolo Navarro Los ojos del hermano eterno. Stefan Zweig.
No cal que digam que hem de fer honor al treball que pensen regalar-nos els poetes, en estos
dies tan acossats per propagandes polítiques. Per a desembafar de la folla descalificació i la brutícia
com s'aventa. En tal de retrobar el gust de les paraules ben dites, res millor que la poesia de
sentiment o l'humor poètic. Darrere de texts que feren pensar als qui ensomiaren escriure algun dia,
en vore el goig que per la llectura cobraven, tenim la sembra que ara debades nos vindrà en collita.
Fem-la nostra els qui pensem seguir escrivint. Per a patir, també pot ser, pero necessàriament per a
viure.
PUBLICACIONS.- En mig de la minvada “semana del llibre” sobre la que no ha plogut encara
prou -sa novella ubicació estarà ocupada per cabines electorals- dimarts 17, hi haurà, no una
presentació de llibres tal com s'acostuma, sí una visió en pantalla, de modo retrospectiu, de totes les
edicions de la RACV. Nosatres aprofitarem per a dur els llibres del 2010, per a qui no els tinga i
sobretot per a poder captar les firmes dels autors qui les desige. Com les del llibre dels últims
Recitals poètics XIV, XV, XVI i XVII pertany a 25 autors, preguem que acodiu tots, a lo manco
aquells a qui unes atres causes majors no vos ho impedixquen. Creuar signatures sempre és divertit i
encorajador, mes que a voltes se t'acaben els recursos en la dedicatòria i deus mamprendre la
quiquereta dels “afectuosos afectes” en lo que tot lo món queda “afectat” i content. Toca

JORNADES DELS ESCRITORS.- Seguim vestint el cadafal en els Apunts lliteraris sobre
pintura valenciana. L'encàrrec als ponents fet. Segurament quedaran aixina;
Francesc Mascarós parlarà de J. Segrelles/ Àlex Alemany/ parlarà de Cabrera Cantó; Jaume
Chornet parlarà de Lluís Arcas/ Milagros Ferrer parlarà de Genaro Lahuerta; Conrado
Meseguer parlarà de J. Sorolla i Nàssio Bayarri parlarà de Paco Lozano. Als pintors ademés de la
charrada els estem demanat una ilustració de l'obra que els agrade i puguen del mestre escollit i
una atra de quadro propi, per tal que el llibre recullga un mostrari que farà història en l'estètica i la
lliteratura artística. Ya voreu lo atrevidament perillosos que podem resultar. També està gestant-se la
conferència inaugural, pero eixa serà necessàriament una atra història certa.
Pareix tot molt fàcil, quan en tres llínees ho hem descrit, pero supondrà un esforç en
persones de tant de relleu que mai podríem pagar, si no fora que, com tot en la nostra associació, ho
fem per amor a l'art i mai s'aplicaria millor al cas.
CONVOCATÒRIES LLITERÀRIES.- Suponem que a les més immediates heu acodit. Aguardem
sòrt o cintura per a que el fallo del jurat no nos balde. Pero tranquils que no convé anar a tot i
sempre, per a que jugue l'afició sancera i apareguen nous valors, que haver-los els hi ha.
NOVA WEB,- Realment és una glòria passejar-la. Arribarà un dia que no sabrem viure sense ella i
que s'estalviarem torçuda, oli... ¡inclús el cresolet! I això que a la Loteria estiuenca ya amenaça la
Presi que haurem de jugar. I malament d'una atra manera, si aguardem que nos toque. De moment
hem pagat religiosament el 99% del reintegre premiat, Inclús per ad això tenim quòrum ¡redacsa!
REVISTA “Solcant les lletres”.- Arriben treballs i estan maquetant-se pero no la tenim tancada,
perque calculem que vos queda lo millor per enviar. Pero no s'estranyeu si vos toca esperar a la
pròxima, que en el gavinet en la mà se tallarà a on convinga.
DINAR DEL MIG ANY.- Ya podeu anar pensant en el microrrelat, per a que vos done temps de
recurtar-lo i que s'ajuste a les bases -10 ringlons- , perque de lo contrari vosatros podreu premiar lo
que vullgau i fotre a qui manco s'espere guanyar (i pagar) pero, seguint órdens del consell de
redacció d'este important mig, que mai arribarà a sancer per manca de bon consell, el text no
passarà a l'edició. Serà s. D. v. el dumenge 3 de juliol. Temps hi ha i avisats quedeu. El Chispa ya té
al fòc la paella (p'a nosatres).
ASSAMBLEA ORDINÀRIA.- Tenim uns forofo que estan a totes. Les convocatòries, actes i
certàmens, vaja. Gràcies per acodir. A través de distints mijos: correus presidencials, new
electrònica, pàgina i, quan arriba, este modest full, escampem noves. Tot per a que encara el més
minso o impedit de vindre, siga sabedor de que reviscolem, intentant fer tot lo que sabem i nos
deixen, que no res nos distrau del nostre camí fundacional: aglutinador i formador en lo lliterari,
propulsor de l'edició i conreu del llibre, defensor de la valencianitat tota i sembrador d'ilusions
dignificadores en llengua valenciana. Sense que lo noble nos destorbe el to d'alegria vital com
eixemple del saber viure, un aspecte pel qual els valencians nos caracterisem.
Per això l'orde reglamentari en la nostra gestió, donant contes al manco una volta a l'any, de
cóm hem captat els mijos, quins han segut els nostres gastos, qué hem fet, concretat a l'euro i quin
futur nos aguarda. Tot açò es resumix aixina: Estem vius i no hipotecats -pobres pero honrats-,
podem seguir la marcha, buscant per baix les pedres si falta fera, pero inventant i publicant,
embarcant als artistes, intelectuals, científics o versats en proyectes que divulguen i sumen,
conseguint que l'animació cultural quallada i refermada per llibres, ixca al carrer en dos quinzets -i
molt de treball desinteressat, clar- Aixina gogem del respecte -mes que siga sense diners, perque a
soles en diners tampoc s'alcança-, de “tot lo món” -lliurem a qui vullga excloure's-. Serà que la
serietat encara obri portes. Diàlec, abraç, tolerància, pero també fonament, compromís, coherència.
¡Che trellat i avant!

Contra la cansera mitinera, poesia vera

CALENDARI D’ACTIVITATS per a lo que resta de l'any 2011
Maig.- Dilluns 9. Tertúlia taller de prosa*
Llegiran Ernest Olmos i Josep Furió
del 16 al 19 “SEMANA DEL LLIBRE VALENCIÀ” A les 19 en la RACV
Dilluns 16. “Bibliografia valenciana i la seua transcendència universal”
per Josep Lluís Medina
Acadèmic de la RACV

Dimarts 17. Presentació de llibres.
Els tres últims de la AELLVA podran ser firmats per als que ho desigen.
Dimecres 18. XVIII Recitals Poètics Primavera d’estiu
“SEGUINT EL RASTRE D’UN LLIBRE”
Dijous 19. “Del incunable al libro del futuro”
per Manuel Navarro Cárcel
Delegat del diari “El Mundo” en la Comunitat Valenciana.

Juny.- Divendres 3. Premis “Fadrí” de la Cardona Vives, en Castelló.
Dilluns 13. Tertúlia taller de prosa*
Llegiran Ricart Folgado i Joan Romero
Divendres 17. Premis “Ateneu Cultural” en Paterna.
Juliol.- Dumenge 3. Dinar del mig any en El Chispa
Dilluns 11. Tertúlia taller de prosa*
Llegiran Joan Josep Navarro i Donís Martin
Setembre.- Dilluns 12. Tertúlia taller de prosa*
Llegiran Paco Tarazona i Antoni Atienza
Octubre.- Dilluns 10. Tertúlia taller de prosa*
Llegiran Andreu Tintorer i Felip Bens
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
Llegirà...
Divendres 18. SOPAR DELS ESCRITORS
Decembre.- Dilluns l2. Tertúlia taller de prosa*
Charrarem en Voro López del Diccionari i normativa
*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.
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