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AN A N T  A L  S O L C

Quina proposta tan bona, la de solcar les lletres. Perque també les llastres d'escritura que ferixen 

el blanc paper, rectes i concises, anant a la metàfora senzilla, són com els solcs que trencaren el  

guaret, per a estovar la terra i obrir un acomodo a la llavor per si, sembrant, demà verdeja espiga 

de profit; com els camins de la mar blava, marcats per la bromera blanca, quan la popa del barco 

deixa darrere cavallons d'ones que facilitaren el descórrer de la nau, tot de modo tan natural.

 

Noble és la missió del llaurador que pren l'esteva, en mà ferma ans d'ataüllar l'horisó, per a que 

la ralla li ixca recta i enfila el pensament quan sembra esperança de collita,  redó, definit i útil; 

com la de l'escritor que ferix de negre, per a empiular idees que quallen accions quan la llectura 

les dignifique.

 

Per això, als qui nos volem escritors i som feliços de fer allò que nos agrada, formant majorment  

en la AELLVA, lo qual significa ser amadors de la lliteratura valenciana, sense afanys de lucre ni 

professionalisació que lligue o dirigixca les nostres plomes, nos convé anar al solc, sempre que 

embastem un pensament digne de ser participat,  treballat,  arredonit  o simplement  gojat  en 

produir-lo,  obrint recta ralla en la que sembrar. I saber que cada nou solc, quan vingues de 

tornada, tapa la llavor que deixares caure, soterrant-la per a guardar-la i facilitar que en son dia, 

al podrir-se, traga grill. Per a marcar els camins a la lliteratura nostra, per a millor aprofitar les  

corrents idiomàtiques en les que els valencians de sempre nos expressàrem, per a posar-li proa a 

la despersonalisació que nos ataca, per a no deixar morir inanimat el cabal de lèxic en perill de 

suplantació, per a crear bon material que permeta fer normal lo que devia ser normal: que els 

valencians parlàrem, escriguérem i llegírem en valencià. No permetent que foren uns atres els 

qui, interessada i dominadorament, nos imponguen lo que ad ells els convé i que tantes voltes 

sense penyora ni justificació estem consentint-los,  com si el  pes de la  nostra lliteratura i  la  

nostra història, tan quallat i estimat, fora apenes una palla que ponent o tramontana agranen.

 

És la nostra responsabilitat. I devem convertir-la en el nostre goig, al conscienciar-nos i actuar 

en conseqüència. No depén dels demés: societat, política, moda... Cadascú pot aportar, triant i 

mimant les pròpies llavors a sembrar, procurant dia i hora sense falta per a mamprendre i fer les  
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ralles  oportunes.  No destorbant-se  en  paranys  que hi  ha  qui  envisca  per  a  distraure'ns,  no 

permetent que la perea mane de la pròpia voluntat, fent abstracció i esporgant d'allò que siga 

innecessari, per a que sure garbellat i net el blat per al demà. Tot això i la constància de tornar al  

solc cada dia. Sense que nos pese el fracàs d'ahir, la dificultat quotidiana i plantant-li cara al 

núvol que nos amenace,  perque davant del  paper sempre hem d'estar a soles.  No nos valen 

intermediaris, ni excuses: al blanc de la purea, or del gra, sanc d'esforç i blau del cel.
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Tots els drets reservats. El contingut d'esta revista està protegit per la llei, la qual establix penes de multes i  
inclús presó, ademés de les corresponents indemnisacions per danys i perjuïns, per als qui reproduïxquen o 
plagien, de forma total o parcial una obra artística, lliterària o científica, o la seua transformació, interpretació  
o eixecució artística fixada en qualsevol classe de soport o comunicada per qualsevol mig, sense el preceptiu 
consentiment i autorisació dels autors. 

La present revista s'edita exclusivament en format electrònic, per a la seua difusió lliure i gratuïta. Per difusió 
s'entén:

• La seua visualisació en qualsevol mig electrònic.
• L'enllaç a la seua direcció URL en qualsevol pàgina web (mencionant la seua procedència). 
• La seua impressió en paper per a us exclusivament particular.
• La posta a disposició de la revista per a terceres persones, en les mateixes condicions.
• La seua comunicació pública per mijos electrònics. 

Queda absolutament prohibida la seua venda o la seua impressió en série sense l'autorisació expressa de  
l'Associació d'Escritors en Llengua Valenciana.
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