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UN DIA DE GOIG   .

Eixe fon per ad aquells de nosatres que tinguérem l'oportunitat d'assistir el passat 10, a les
huit de la vesprada, a l'acte d'imposició de la medalla que acredita com Acadèmic Honor de la
Real Acadèmia de Cultura Valenciana, al nostre benvolgut Anfós Ramon i Garcia.

No descobriré res als qui des de fa més de trenta anys anem seguint la seua trayectòria,
mes no sobra dir ací i ara, cóm ha segut d'extensa, intensa i immensa, quallant en poemaris, en
llibrets de falla;  en presència casi sempre reconeguda pels  premis,  a diferents  certàmens, no
solament de Valéncia, Castelló i Alacant, sino de tota Espanya; estant ya part de la seua obra
traduïda a unes atres llengües.

Anfós ha segut per a molts un far que, en un moment clau, ha proyectat la llum de la seua
paraula escrita sobre els problemes que teníem i  tenim els valencians,  com una llosa que no
encertem a llevar-nos de damunt, que nos torna el pas cansat i a voltes sembla voler soterrar-nos
en el seu pes, creant baralles entre nosatres, exacerbant vanitats i alluntant-nos del camí que nos
importa fer junts. Ell ha segut un eixemple de  lo que pot fer un ser humà en ànsia de superació.
Polint i millorant el seu vocabulari, sense alluntar-se del poble, estudiant la llengua i seguint les
directrius que en cada moment marcava la Real Acadèmia. Aportant una obra que des del hui, nos
queda per als valencians que vindran. ¡Quin goig escoltar-lo, als seus huitanta llarcs, llegir, en eixa
bona veu de rapsoda que no sobre actua mai, en una dicció perfecta! -la que tant deuríem cuidar
la majoria-, una selecció de poemes, no dels més coneguts,  i acabar en La casa vella, tan plena
de sentiment i que a tots nos aplega ben fondo perque guardem 'entre cella i cella' un ensomi
particular, encara no alcançat.

La Aellva com associació s'uní ¡no podia ser d'una atra forma en qui és u dels nostres socis
distinguits!,  aportant  el  llibre que li  dedicàrem en donar-li  el  Premi Nacional  de Lliteratura en
Llengua Valenciana, per a repartir entre els assistents a l'acte. I hui no pot faltar l'enhorabona més
cordial des de la primera pàgina del Cresolet a un home que nos deixa escriturat el pensament, ho
diu en un poema que titulà L'Herència i que guanyà  Flor Natural en Lo Rat Penat:
   

“...I quan el jove note

que creix tot un silenci;

quan exigint reclame

camins per a la vida

que se li torna dura,

la veritat i l'ànima del poble

seran la seua herència...”

Gràcies, Anfós i per molts anys 

     Maria Jesús Coves  

ASSOCIACIÓ D’ESCRITORS EN LLENGUA VALENCIANA



TERTÚLIES TALLERS DE PROSA.-   És tot un plaer vore com, pas a passet, anem alvançant per
este camí que ya va eixamplant-se, eixint de casa i sent ben rebuts per totes les bandes. Serà que
cobrem barat “els bolos” i divertim al personal. Bo. La llectura de Novembre, que de moment tenim
institucionalisada  com de teatre i acordada en l'Ateneu de Paterna, es celebrà en el Capri de la vila
més gran del Regne.  Rafa Melià se feu en el públic, que no es quedà “Fòra d'ona” per la ben
urdida peça que posà en acció i  l'èxit arrematà la velada: el text i l'interpretació foren ben aplaudits
i això que allí el personal entén.

La de Decembre, dedicada a la revisió i repàs normatiu, omplí totes les cadires i deixà públic
plantat, tots en les orelles prestes, perque l'acadèmic i Doctor en Filologia Valenciana Voro López,
vingué a posar-nos al dia, en l'excusa de raonar del Diccionari General de la Llengua Valenciana,
del qual, sent l'editora i responsable la RACV, és ell el director. Ben exposts els criteris científics i
tècnics, com posta en el carrer d'esta magna obra, ara generosament a la disposició de tot lo món en
internet, permanentment enriquida i millorada. Val la pena que la consultem, tan cómodament com
punchant  http://diccionari.llenguavalenciana.com//      indicant la paraula desijada.

Enguany per a la del més de Giner no teníem prevists llectors. La dedica la Junta per a
preparar activitats i enfilar tot lo que pensem posar en actiu, en tal de seguir guanyant en la nostra
raó existencial i debatent el modo de dur-ho a bon terme. De moment podem alvançar ya els llectors
per a Febrer, que seran s. D. v.  Roser Lacruz i Manuel Casaña. Èxit assegurat.

En  Març  sempre  solem dedicar  la  velada  als  llibrets  de  falla.  ¿Sabíeu  que  dins  de  les
gestions per a declarar les Falles be immaterial del món la lliteratura festiva i més concretament el
llibret, serà una de les claus del reconeiximent, com a monument viu de la llengua valenciana?
Nosatres procurarem donar-li lloc i relleu per a que brille en  llum pròpia, per a que complixca la
seua missió, servint cada any de prova documental de lo que donà de sí el monument i lo que al seu
entorn viu la comissió, sense oblidar que inclús els anunciants fan història. Per això és una obligació
dels autors el procurar que ixquen sense errades, en bon valencià i en contingut digne de guardar-se.

Pero ademés també hem de procurar que esta inquietut nostra arribe a les falles i majorment
a les dels pobles, més desconectades del nostre quefer, per això enguany la tertúlia fallera serà en
Llombay el dia  5 de Març, vejau que està la cita per al primer dilluns, per a no destorbar als fallers
ya ficats en faena el 12. De la mà del nostre companyó Ricart Folgado, la falla, l'ajuntament i tot lo
poble estan a la nostra disposició. Intervindrà Josep Vt. Chenoll, raonant de Josep Bea Izquierdo.
personage imprescindible en l'història  de la  lliteratura  festiva,  Joan Romero, del  llibret  com a
monument  a  la  cultura  i  el  mateix  Ricart  Folgado,  qui  nos  contarà  el  cóm de  l'evolució  a  la
lliteratura  des  d'un  llibret,  tenint  a  continuació  el  coloqui  acostumat.  Prèviament  hi  haurà  una
exposició de llibrets,  en la que a lo manco podrem admirar tots els extraordinaris.  Com també
s'obsequiarà en llibrets i llibres als assistents. Per a fomentar la germanor lliterària, hem de difondre
l'acte,  procurar  acodir  i  fer  costat.  Confiem en  que  se  puga  contar  en  distints  vehículs  oberts
generosament a companyia. Tant si voleu oferir plaça com necessitar-la convé que ho fem saber.

RECITALS POÈTICS.-  Hem decidit  que anem a  continuar  Seguint  el  rastre  d’un llibre.  Vos
convidàrem a que féreu memòria d'algun llibre que vos haja produït mossa en l'ànim al llegir-lo,
com  per  a  motivar-vos  a  dedicar-li  uns  versos.  Ya  sabem  que  no  ha  donat  temps  per  a  que
reaccioneu i trobeu un lloc per a ficar-se en este buc, per lo que anirem animant-vos personalment a
molts.  Els  qui  no hagen participat  l'any passat  poden fer-ho este.  Que no vos vinga de nou la
proposta concreta, ara que els del llibret ya teniu els palets encomanats.
  
PUBLICACIONS.  -     ¿Quí  no  té  encara  els  llibres  de  l'any passat?  ¿No li  ha  quedat  temps  ni
possibilitat de fer-se en ells? No sap lo que s'està perdent. En hores incertes en les que la crisis
perilla  d'arrematar  el  llibre  en  soport  paper,  el  nostre  romanticisme  nos  exigix  que  continuem
mentres nos quede una aguileta gastadora. Els socis els teniu de bades. ¿No serà poca vergonya el
no arreplegar-los o encomanar que vols els acosten? L'obra ben feta mereix gojar-la.

CELEBRACIONS.- Als sopars de Paterna i Cardona Vives, sumem El Piló, sense dia, en maig.



JORNADES DELS ESCRITORS.-   La feliç coincidència del lloc i el tema nos regalà, de la mà
d'uns ponents de categoria, unes velades de mel. Conectà l'ànima del pintor en el cor de qui el duya
en la mà, sense defensa per a que l'art li'l robara. Si Sant Miquel i els Reis, la Biblioteca de tots els
valencians, se nos obri generosa, nosatres procurem trau-re-li suc. Les assistències foren massives i
selecte el personal que nos acompanyà. L'immillorable orage i els cels nets nos feren gojar també
com regal afegit, cada dia a l'eixir, la magnificència de l'edifici, resaltat per la lluna plena, banyant-
se d'or pels claustres. Tot un plaer impagable. Prengau nota per a l'any que ve, perque lloc i lluna al
ple ya  estan aparaulats.  Mentrimentres  estem barallant  tema i  sobretot  ponents  que seguixquen
sumant en el nostre quefer cultural, sense desmai.

SOPAR DELS ESCRITORS.-  Un any més Monte Orandi nos governà be. Llàstima no advertir-nos
a temps de que havien rescindit l'aparcament per als autos en el supermercat. Açò serà motiu de
repensar si tornem o no. Molt sentit l'homenage de recort a dos editors valencians imprescindibles
en la nostra trayectòria com han segut  Felip Bens des de l'Oronella -qui nos regalà una obra de
Xavier Casp- i Pere Astillero en “Del Sénia al Segura”. Ells han fet tot lo que han sabut per a que
correguera dignament la lliteratura impresa ¡en paper com Deu mana!, cosa que cada dia pareix més
rara. L'Escritora de l'Any Elena Casa ben emocionada, com correspon al guardó. Per cert, ara, al
ser sabedors de la mort de sa mare, li testimoniem el propi condol. ¡Ànim! Elena.

La  sorpresa  major  fon  el  regal  que  el  nostre  estimat  soci  i  excelent  Decà  de  la  Real
Acadèmia  Vicent Simó Santonja,  nos brindà. Ell, tan prolífic creador com atinat i generós, està
duent a terme molt bones obres en valencià; ara a l'hora d'allumenar i editar un últim llibre en el que
es  pregunta:  ”Bucòliques  ¿?” inquirint-se  íntimament,  no  ha  dubtat  en  dedicar-nos  este  triat
poemari:   a la  AELLVA,  en  reconeiximent   del  seu  esforç  de  retindre  i  mantindre  la  llengua
valenciana,  la  cultura  valenciana  i  la  Pàtria  valenciana.  Gràcies.  Les  nostres  ad  ell  per  la
dedicatòria i l'eixemplar, com intentàrem dir-li de cor tots els presents, en tancada ovació.

 

   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   26 de març, dilluns, 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 2011

  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 2012

  6.- Proyecte de presupost per al 2012

  7.- Preguntes i sugerències

  Els càrrecs que vaquen són els de President, Tesorer, Vicesecretari i Vocal Segon. 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. 

 

                  Valéncia febrer del 2012

               Vist i plau a la Presidenta                                      

                                                                                  MANUEL NAVARRO NAVARRO

 Mª JESÚS COVES TORRALBA                                                   Secretari General



CALENDARI D’ACTIVITATS (previsió) per a l'any 2012 

Febrer.-   Dilluns 13.   Tertúlia taller de prosa*
Llegiran Roser Lacruz i Manuel Casaña

Març.-     Dijous 1.   Dia de la llengua valenciana
A les l8 h. Missa en recort d’Ausias March. Catedral
A les 19. h. acte de la RACV en l'Ateneu Mercantil

Dilluns 5. Tertúlia fallera en Llombay
a càrrec de Josep Vt. Chenoll, Ricart Folgado i Joan Romero 

Dilluns 26. Assamblea General *
Divendres 30. Velada de la Mare de Deu dels Dolors

Abril.-   Dimarts  17.   Llectura de teatre, en Lo Rat Penat
Llegirà Josep Bea Mataix 

Maig.-   Dilluns 14.   Tertúlia taller de prosa*
Llegiran Òscar Rueda i Antoni Ruiz Negre

Dijous 17. 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.-     Divendres   1.   Premis “Fadrí”     de la Cardona Vives, en Castelló.  
Dilluns 11. Tertúlia taller de prosa*

Llegiran Marta Lanuza i Manolo Marzal
 Divendres 15.      Premis “Ateneu Cultural” en Paterna.   

Juliol.-   Dumenge  8  . Dinar del mig any en El Chispa
D  illuns 9  .   Tertúlia taller de prosa*

Llegiran Elena Casa i Quelo Romero

Setembre  .-     Dilluns 10  . Tertúlia taller de prosa*
Llegiran…

Octubre.-     Dilluns   .   Tertúlia taller de prosa*
Llegiran…

Novembre.-   Dilluns 5, dimarts 6, dimecres 7 i dijous 8  **.
XXI JORNADES DE LA AELLVA, dedicades a...

“HABITAR VALÉNCIA”
Dilluns 12. Llectura de teatre, en el Capri de Paterna  

Llegiran...
Divendres 16. SOPAR DELS ESCRITORS

Decembre.-     Dilluns l0  . Tertúlia taller de prosa*
Tertúlia de normativa i mijos de comunicació.

*Es celebren en el lloc social C/ Dalt, 64, Valéncia c., a partir de les 19,30 hores.
** Es celebraran a les 19 h. Sant Miquel i els Reis, Valéncia c.

http://www.aellva.org          C/ Dalt, 64     46003 Valéncia
ASSOCIACIÓ D’ESCRITORS EN LLENGUA VALENCIANA


