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RECOLLINT LO POSITIU.

¡Che, que no! ¡Que a pesar de totes les prediccions, els auguris i el toll de reportages que 
nos han amollat els canals de televisió, quan presumixen d'estar documentats, el món no s'acabà 
el 21 de decembre!. Tant d'explicar-nos les teories del poble maya, de la corda curta i la llarga i 
dels enrevessats càlculs que havien donat com a resum dia i quasi hora, resulta que hem despedit 
2012, entrant en el nou any ben vius i en ganes. Està clar que no devem prestar massa atenció 
als qui s'encaboten en mostrar-nos tan sol la part negativa de l'existència, ya que, a banda de no 
arreglar-nos  cap  desbarat,  nos  baixen  la  moral  i  nos  infecten  millons  i  millons  de  virus  de 
desesperança,  com si  se  tractara  d'una epidèmia  que tot  va  invadint-ho,  restant-nos  forces  i 
energia per a fer front  als problemes que -no serà servidora quí per a negar-los-  són molts i 
abofegants, pero que mai deuen soterrar-nos  baix la bola de neu del negativisme.

Veritat és que, en temps de dificultats nos toca créixer, inventar-nos noves fites, encetar 
camins  distints...  I  en  ser  possible,  llançar  un  !prou¡  posant-nos  a  pensar  en  quantes  coses 
positives tenim voltant-nos, a les que hem deixat de prestar atenció per creure-les “normals” quan 
són distintes, especials i úniques per a cadascú de nosatres. ¿Acàs el somriure d'un fill o un net 
no nos calfa per dins? Enguany l'hivern encara no s'ha deixat a penes vore. ¡Quin gust del sol de 
migdia!  els  qui  tenen la  sòrt  d'un  treball  el  fruiran en més temps a  la  fi  de semana.  Els  qui 
passaren l'edat de complir un horari, si han de replegar un menut d'escola, saben ben be del plaer 
de la maneta que t'agarra mentres tornes a casa i dels  preguntats  a glops  de la curiositat infantil, 
o els “yayo ¿saps que..?” Com  la temperatura és casi primaveral, en els balcons estan alvançant-
se les flors. ¡Viure en Valéncia, ciutat i Regne té son mèrit!

I com diu aquell, ara que pense en lo que a tots nos anima ¿Sabeu que acaba de complir 
25 anys el Museu de l'Imprenta del Monasteri del Puig?. Està ben prop i vos el recomane si no el 
coneixeu. Més efemèrides: El pròxim 3 de març, ne farà també 25  que el valencianisme brinda 
homenage a la figura d'Ausias March. I, com la AELLVA dona cada cinc anys el Premi Nacional de 
Lliteratura  en  Llengua  Valenciana,  en  l'acte  de  la  Real  Acadèmia,  que  serà  el  4  de  març,  li 
posarem l'insígnia d'or de l'Associació al quint premiat.  Cert que tenim que encetar coses i això a 
voltes  no  és  massa dificultós.  Lo  que costa  és  mantindre  les  creades.  En eixes  cabem tots 
nosatres i, estic segura que penseu com yo, ¡no anem a parar! Com no han parat els poetes que 
estan ya polint i acabant d'arredonir els llibrets que van a fer-nos no solament  somriure sino cloixir 
de riure que  és lo que nos fa falta per a eixercitar els músculs de la cara i els de l'ànima que són 
els importants.

Aixina que, companyers, Bon Ninou. i com dia una bona amiga  que no me falta perque 
està sempre viva en el recort ¡Ànim i a les gaches que són d'arrop!

Maria Jesús Coves.      

ASSOCIACIÓ D’ESCRITORS EN LLENGUA VALENCIANA



.SOPAR DELS ESCRITORS.-  En  l'Hotel  Porta  de  Valéncia   gojàrem de bons  plats  i  millor 
companyia, la qual cada any  torna més, en homenage als ponents i comunicadors. Que  persones de 
bon nivell intelectual i màxim en la pròpia branca professional, nos facen costat, és d'agrair. Hem de 
cultivar a tots estos ya considerats  “Amics dels Escritors” acaronant-los i procurar traure entre tots 
lo millor que pugam oferir a la cultura i a Valéncia, en llengua digna i nostra.
 L'expectació  que es  palpava  en  la  nit  se  desvelà   al  nomenar   el  Premi  Nacional  de 
Lliteratura en Llengua Valenciana. Ya és la V Edició i recau en Vicent Ll. Simó Santonja, autor 
políglota i prolífic, home de moltes taules, pero que no obstant es confessà embargat per l'emoció, 
quan se trobà “sense paraules”. Encara  cóm, de bestreta nos posava sobre la taula un nou poemari 
agredolç  ”Carn de  pomes essencials”. Enhorabona per ad ell i més sòrt per als assistents, perque 
s'endugueren tres llibres.

“L'escritor de l'any,”  Josep Cubells acabà  llegint-nos  un dens relat i arreplegant la figureta 
de Lladró i fent-nos pensar en l'obra sancera que deu escriure.   

JORNADES DELS ESCRITORS.-     Magnífica  la  resposta  del  públic  al  treball  ben  dut  dels 
comunicadors. L'arquitectura cridà a gojar també del monument, com  eixemple de bon habitar. Les 
pròximes se dediquen, com ya és costum, a glossar la figura del nou Premi Nacional de lliteratura. 
Ya tenim el lloc aparaulat i  vos llancem la primera crida, ara que estreneu calendari. Hem de seguir 
superant  l'assistència  a  Sant  Miquel  i  els  Reis,  poseu  la  cita  en  roig.  Possiblement  tornem a 
concretar visita guiada a l'edifici, perque sempre queda interés per als qui encara no el coneixen.

TERTÚLIES TALLERS DE PROSA.-   De les llectures postreres podem dir que no afluixen  de 
públic.  Ramiro Gómez,  en Novembre millorava la seua tècnica de la nina russa, traent de l'olla 
imaginativa  i  Quelo  Romero   posà  tendra  dolçor  al  seu  referit,  de  nou  pare,  ¡enhorabona!. 
Novembre teatre: Paterna i  Rafa Melià repetim. Una llectura d'enredro i un personal satisfet, tots 
contents i a l'any que ve tornarem. També queden institucionalisades la d'Abril teatral en Lo Rat i la 
de Març faller allà a on convinga, pero igualment fem costum de la tertúlia idiomàtica/normativa en 
Decembre i Voro López, perque sempre nos convé estar al dia, conéixer millor els recursos i bon us 
a l'escriure, fent eixercici d'humiltat famolenca de saber,  com únic camí d'alvanç en la creació 
lliterària, ya que, per a desgràcia de tots, sovintegen els suficients, els satisfets  i els anàrquics. 
Aixina nos destorbarà l'enemic, si estem dispersos i dissoluts.., dèbils, si no fotuts.

També com  a remei podem acodir a  http://diccionari.llenguavalenciana.com//,  des d'esta 
entrada són  cada volta més els qui s'acosten a bona font. ¡Proveu-ho! I tingam a mà el calendari, 
que be estaria agrair-lo, quan  nos s'atrevim  presentant-lo pronte, pensant que se poden estalviar les 
malaïdes coincidències.
 
RECITALS POÈTICS.-         El tercer any de Seguint el rastre d’un llibre  nos permetrà eixamplar la 
base de poetes participants en la fòrmula, al versar sobre llibre o autor triat. Dels poemaris llegits i 
aportats, enguany tocarà fer llibre i nos eixirà redó en arreplegar-los, pel sistema desenrollat  i la 
suma d'autors.  Qui  encara  no haja participat  que ho faça saber,  per  a concretar  tema i  trobar 
cabuda... Enguany ne fan XX  d'est acte.
  
PUBLICAC  IONS.  -     Que ningú es queixe si  no té els llibres. Habitar Valéncia i Les Cases del 
Cabanyal són dos regals dels que s'està  arrematant l'edició. Som els escritors primer que ningú, 
pero la  desgana en arreplegar-los vos pot  deixar en blanc,  perque hi  ha molta demanda per  a 
distribució en llibreries.

CELEBRACIONS.-  Sense concretar  el sopar en Castelló, de la  Cardona Vives, sí que indiquem el 
de l'Ateneu de Paterna, perque està ya anunciat en la pròpia revista. Unes atres cites  les inclourem 
en saber d'elles.



“XXV DIA DE LA LLENGUA VALENCIANA” .-  Ya fa vinticinc anys des de que escomençà a fer-
se costum esta celebració, commemorant l'aniversari de la mort del més excels poeta nostre: Ausias 
March. El fet de que les seues despulles jauen en la Catedral valentina,  recordat per la negra llosa 
sepulcral, entrant a la dreta per la porta de l'Almoina, és ben aprofitat per molts valencians. En eixe 
dia. 3 de març -o els immediats per raó dels festius-  acodim  a  la crida de la Real Acadèmia de 
Cultura Valenciana, perque li oferix una Missa i una ofrena floral i ad ella nos acostem  per a elevar 
una oració o simplement remembrar a l'escritor valencià universal.

També està l'acte acadèmic,  que començà en el Palau de la Música i ha tingut distintes 
ubicacions, pero mai falla, en homenage i exaltació de la Llengua Valenciana. Distints parlaments i 
els millors oradors nos han procurat l'emoció d'escoltar veus, en paraules de les nostres mares, fent 
resò de les efemèrides  més glorioses o les arengues més estimulants, quan sumen  bones idees i 
afanys, o relat de les millores que hem alcançat, en lo que a la codificació  i publicació se referix. 
Perque no podem negar, dins de la precarietat mancada d'ajuda oficial en  la que nos movem, que 
més d'un miler de títuls editats, en este temps i normativa, no sent res, són molts per a un idioma 
minorisat i perseguit com l'autèntic valencià.  Enguany també tenim distints motius per a reunir-nos, 
per lo que convé comboyar a tot lo món. Res serem si no sumem i per a créixer devem cuidar la 
rabaça, quan convinga, esporgar-la de chuplons que li resten llacor a l'arbre, pero sense danyar la 
soca.

***

   CONVOCATÒRIA A L’ASSAMBLEA GENERAL, EN CARÀCTER ORD INARI  

             Complint en els Estatuts i en la costum anual,  es  convoca a tots els socis, per al  
pròxim dia   23 de març, dissabte  a les 11 hores en convocatòria única, 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 2012

  3.- Presentació de l’estat de contes i resultats del passat eixercici

  4.- Actualisació de Junta per baixa.

  5.- Proposta d’activitats per al 2013

  6.- Proyecte de presupost per al 2013

  7.- Preguntes i sugerències

 

                  Valéncia   febrer  del 2013

               Vist i plau a la Presidenta                                     

                                                                               MANUEL  NAVARRO NAVARRO

Mª JESÚS COVES TORRALBA               

                                    Secretari General



CALENDARI D’ACTIVITATS (previsió) per a l'any         2013  

Febrer.-   Dilluns 11.   Tertúlia taller de prosa*

Llegiran  Nelo Solís i Josep A. Aymemir

Març.-     Dilluns 4    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 la Llonja

Entrega del PREMI NACIONAL DE LLITERATURA

 Dilluns 11. Tertúlia fallera en Torrent

(pendent lloc i participants)

Divendres 22.  Velada de la Mare de Deu dels Dolors..,

Dissabte 23. . Assamblea General  

Abril.-   Dilluns  15.   Llectura  de teatre, en Lo Rat Penat

Llegirà Vicent López

Maig.-   Del  6 al 9   FIRA DEL LLIBRE VALENCIÀ**   .  

Dijous 9.      A les 19,30. Saló d'actes de la RACV  

XX Recitals Poètics Primavera d'Estiu
Es versarà      “SEGUINT EL RASTRE D’UN LLIBRE”  

Dilluns 13. Tertúlia taller de prosa*

Llegiran Sito Sanchis i Ferrando Martínez
Juny.-         Pendents del Premis “Fadrí”     de la Cardona Vives, en Castelló.  

Dilluns 10. Tertúlia taller de prosa*
Llegiran Juanjo Navarro i Joan Romero

 Divendres 14.      Premis “Ateneu Cultural” en Paterna.  
Juliol.-   Dumenge  7  . Dinar del mig any en El Chispa

D  illuns 8  .   Tertúlia taller de prosa*
Llegiran  Ampar Àlvarez i Joan A. Alapont

Setem  bre  .-     Dilluns 9  . Tertúlia taller de prosa*
Llegiran…

Octubre.-     Dilluns  14  .   Tertúlia taller de prosa*
Llegiran Manuel Lagardera i Pepe Navarro

Novembre.-   Dilluns 4, dimarts 5 i      dimecres 6  .
XXI JORNADES DE LA AELLVA, dedicades al ..

“PREMI NACIONAL DE LLITERATURA” **
Dilluns 11. Llectura de teatre, en el Capri de Paterna 

Llegiran...
Divendres 15. SOPAR DELS ESCRITORS

Decembre.-     Dilluns 9  . Tertúlia taller de prosa*
Tertúlia de normativa, dubtes i millores

*Es celebren en el lloc social C/Alt, 64, a partir de les 19,30 hores.
** En la RACV. Matí i vesprada.

.*** Es celebraran  a les 19 h.  Sant Miquel i els Reis.

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


