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SO L C A N T  L E S  L L E T R E S

Solcar, el llaurador s'ho sap ben be, és un treball que requerix esforç i dedicació, hores i bona 

mà. Antigament, en l'ajuda de l'animal (cavalleria, mula, bou), inseparable companyó de l'home 

en la faena de clavar en terra l'esteva i espentar per a que el solc anara recte i donara pas, una  

volta  preparada  la  terra,  a  la  sembra,  esperança  viva  de  collita  profitosa  que  mantinguera 

alimentada a la família i l'ajudara a créixer. S’havia de treballar i molt, sempre mirant al cel en 

un ull per si l'orage en fea de les seues i al temps sense descuidar la mirada de la terra per a 

mantindre-la neta de plagues i males herbes. Aixina, si la sòrt no era massa esquiva, ya sabem 

que mai plou a gust de tots, en el temps adequat l'esforç trea recompensa. Uns anys millor, uns 

atres més minvada, algun més excepcional. Hui el camp dispon de màquines que rebaixen el 

treball físic; lo demés no ha variat. 

Este, que vos saluda des de la pantalla del vostre ordenador, és el primer esforç, unió del desig 

d'un grapat de gent que sentim el gust per la paraula escrita, que nos hem propost treballar per a 

crear una publicació en llengua valenciana que desigem duradora en el temps i que, com pensem 

que l'ilusió en que comença no va a decaure, perque nos la cuidarem, la treballarem i farem tot 

lo possible per a que fructifique, anirà donant collita de futur. 

SOLCANT LES LLETRES sona be. És un títul abellidor que intenta deixar-nos clara una idea. 

Cada solc requerix esforç. I tal i  com el llaurador s'ajuda de les aïnes necessàries, també als 

solcadors de lletres nos cal usar les que tenim a la mà: No serà possible una bona collita sense 

bona  llavor.  Fem-la  possible  els  que  tenim  idees  que  posar  per  escrit,  enriquint  el  nostre 

vocabulari  per  mig  de  la  llectura  dels  autors  valencians  que  nos  ajudaran  a  expressar  més 

adequadament lo que volem transmetre als llectors, quina és la paraula correcta per a l'exacte 

sentit del pensament; contrastem opinions i escoltem la correcció dels qui saben més, acodint, si 

podem, a l'estudi. Sempre és bon temps per a deprendre, mes que siga traent un glopet d'aigua, 

que una vida no dona per a més, de l'immens pou del coneiximent. Ensagem i esgarrem lo que 

no nos agrade; no tingam por d'esgarrar. Tot és millorable i lo no massa bo pot ser l'adop de  

l'ensaig següent que eixirà millorat. 
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Solcar. Recte. Que res nos distraga del punt de mira, que un camp tòrt no trau bon profit i ferix a  

la vista. Aprofitant els mijos que el progrés nos dona. La ret és u d'ells i d'ahí este intent. Puix 

que la  tenim, aprofitem-la  per a  donar  a conéixer les  nostres  inquietuts,  per a  incrementar 

contactes en una atra gent que pot estar interessada, per a facilitar llectura abellidora als amics 

que desigem abundants i en la constància de llegir-nos com nosatres ho serem per a traure nous 

eixemplars de SOLCANT... en els que tindran cabuda les distintes vertents que té l'ample riu de 

la lliteratura.

En el que ara comença, convidant-nos a un viage que no té més fronteres que les que la nostra 

imaginació li pose trobareu història, relat, investigació, poesia... lo més granat dels escritors i  

investigadors valencians nos han promés participar. Els solcadors farem costat i posarem esforç 

per a contribuir a l'èxit final. 

Benvinguts, amics que inicieu la llectura. Les pàgines són vostres. Avant.
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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.

© Associació d'Escritors en Llengua Valenciana. 

ISSN: 2172-5810. 


	portada_Solcant_01.pdf
	Cos_Solcant_01.pdf
	Presentació 
	Maria Jesús Coves Torralba 
	Solcant les lletres

	Vicent Ramon Calatayud i Tortosa 
	Anant al solc


	AELLVA 
	Jornades dels escritors 2010
	Viagers, aventurers i descobridors valencians 


	Apunts Lliteraris
	Voro López Verdejo 
	A propòsit de la publicació del Diccionari General de la Llengua Valenciana


	Prosa 
	Antoni Atienza i Peñarroja 
	Vaig vore cóm em girava la cara

	Miquel Àngel Gascon Rocha 
	El carrer


	Poesia
	Obduli Jovaní Puig 
	Duré l’argila


	Teatre 
	Rafael Melià Castelló 
	Junt al confessonari


	Ensaig 
	Òscar Rueda i Pitarque 
	Sobre el Diasistema Occitanorromà
	1.-Unitat en la diversitat...
	2. ...versus secessionisme / imperialisme 
	3. La llengua valenciana i el diasistema occitanorromà
	4. I la realitat del dia a dia 
	5. Vinga: plantegem sériament el tema 



	Investigació 
	Marta Lanuza i Vives 
	Cent anys de normativa valenciana



	ultima_Solcant_01_prim_hiv_2010.pdf



