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EN L'ANY QUE COMENÇA, ENCENEM EL CRESOLET.
De nou hem encetat giner, en l'atropell del chiquet que nerviós obri les caixes dels regals tal qual
els Reis li han deixat en la nit del dia cinc, mes que hui, seguint com en tantes atres coses modes
forasteres, molts hagen rebut la visita d'un personage, gros i panchut, que nos ha endossat el comerç
en l'afany, pot ser llegítim, d'espentar les vendes, posant excuses perque el sèt tornen a escola, ya
que tenint els regals per alvançat, dispondran de més temps per a jugar. ¡Che! ¿Que tot l'any no són
dies per a fruir de lo nou? I forçar als pares i familiars a un doble gasto, en estes circumstàncies, és
lligar una miqueta més la corda al coll d'una economia massa escorreguda.
Girant la vista arrere, recorde molt be la cerimònia de casa: Les sabates netes al peu de la finestra
del menjador, un plat en pa per als gamells i una safeta en aigua per a que calmaren la set. I el
nerviosisme del matí. Prohibit alçar-se i aguaitar abans que es fera de dia perque de lo contrari, els
regals podrien desvanir-se com el fum. Capacitat d'ilusió que anem deixant-nos a esgarrons dels
desenganys al fer-nos majors, sense pensar que són estes vivències, sentides per senzilles, les que
nos ajuden a caminar.
¡Quàntes voltes hem escoltat estos dies als qui diuen que ixcà Nadal desapareguera del calendari!
Està clar que si prenem les festes només com l'obligació de ser “feliços per decret”, fer grans
menjades i acabar tantes voltes mig barallats en els parents, les celebracions podrien desaparéixer i
no passaria res. En canvi, si nos esforcem per ser cada dia més amables en els que nos rodegen, per
a, no abandonant lo propi, comprendre lo de l’atre, posant cada cosa en el lloc que li pertoca, més
sabent d'on venim i on anem, convertiríem tot l'any en una preparació per al Nadal que no nos faria
segurament més feliços, pero sí més satisfets íntimament, en la senzillea d'haver aportat a este món.
que a pesar de tot conserva encara una enorme bellea, un bri d'esperança.
Tot açò se pot aplicar perfectament a la Aellva. Espere que en 2014, cada Taller de Prosa el
considerem com un regal que els dos llectors de tanda nos fan als que assistim, perque han posat en
ell esforç per a traure un relat digne que mereix l'atenció dels tertulians, i la crítica sana, ya que tots
desigem millorar i serem igualment jujats pels companyons quan nos toque llegir.
El dia de Reis sempre hi ha qui té millor regal que atres, encara que això, humanament no el puge
de categoria. També qui guanya un Concurs tindrà la nostra admiració, aplaudiment i sana enveja;
sana sí, perque, volent competir, nos espentarà a millorar en la pròxima ocasió i esta és l'única que
les persones de be nos podem permetre.
I lo nostre. Les expressions habituals que intentem dignificar cada dia. Les tradicions que no
haurien de perdre´s perque nos han fet com som. La llengua, en la que nos estimem parlar i escriure,
perque l'amem. Verp este, amar, que els valencians sabem diferenciar perfectament.
Encengam esperançats la llum del Cresolet, el nostre Bolletí, que és el de tots.
Que el Nou Any nos siga propici.
Maria Jesús Coves.
ASSOCIACIÓ D’ESCRITORS EN LLENGUA VALENCIANA

ASSOCIACIÓ D’ESCRITORS EN LLENGUA VALENCIANA
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 24 de març, 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 2013
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 2014
6.- Proyecte de presupost per al 2014
7.- Preguntes i sugerències
Els càrrecs que vaquen són els de Vicepresident, Contador, Secretari, Vocal Primer i Vocal
Tercer. 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.
Com cada any insistirem recordant que és imprescindible, per a la bona marcha social, que
els escritors acodim, nos manifestem, aprovem, refermem o esmenem, millorant-les, les propostes i
directrius per al futur; per estes accions corresponsabilisades la nostra societat intenta alcançar
majors objectius dins de la cultura de la pàtria, per la que tots estem cridats a treballar.

Valéncia giner del 2014

Vist i plau a la Presidenta
MANUEL NAVARRO NAVARRO
Mª JESÚS COVES TORRALBA

Secretari General
******

RECORDEM que http://diccionari.llenguavalenciana.com//
ÉS LA MILLOR MANERA D'ACLARIR DUBTES ORTOGRÀFICS I GRAMATICALS
Per mig del navegador d'internet, 4 diccionaris a la mà en la pestanya general, tindreu la
major font idiomàtica al dia. Entreu a la millora contínua.

TERTÚLIES TALLERS DE PROSA.- És la primera activitat pública de l’any. El suc de la qual
sumat als atres resultants escrits, serà també publicat oportunament –lligga’s en tindre diners per a
fer un llibre digne- També sol ser la darrera de les reunions anyals en el baix del carrer Alt –perque
la loteria no volgué la festa que aguardàvem per al 23/12-.
Direm de les anteriors passades que en Octubre nos llegí un sorpresiu relat Ernest Olmos i també
Vicent Ramon Calatayud nos donà “Canya” . Pero gojàrem de bon declamar el libretto de Toni
Ruiz Negre, qui feliçment recuperat –en tots els órdens, perque tornàrem a vore'l en prosa encetant
l’any, per desig propi que li agraïm- el presentà en el Capri de Paterna; tot un èxit, ya fent tradició i
garba d'activitats compartides en l’Ateneu germà; Seguim posant de relleu la creixent calitat
lliterària que se sol escoltar millor cada nova llectura. Clar que l’aportació mestra de Voro López,
tornà a ser oportuna i ben aprofitada pels tertulians, perque a tots nos interessa refer-nos
idiomàticament, posar-nos al dia dels alvanços i trobar fòrmules que agilisen la pròpia creació.
Aixina ya l'hem llogat per al decembre vinent.
Eixamplant informació. la Tertúlia Fallera; alvançada al 24 de Febrer, en la qual intervindran
Ruiz Negre, Rafa Melià i un atre llector expert en el tema, tractaran de L'història del Teatre,
Actualitat teatral i Grups de teatre faller; nos acullen en la falla Molinell.Alboraya.
RECITALS POÈTICS.- Com hem de continuar en la Semana del Llibre Valencià i per quart any
Seguint el rastre.., gojarem d'un atre grapat de poetes, creixent per al llibre futur tot lo creat baix
del mole que ensagem, com manera de tindre una nova publicació. Arremata, en esta quarta, la llista
de poetes creadors del cens, sense repetir les del atres tres anteriors i mostrant una ben distinta
forma -desigual en tots els órdens-, de fer vers i poesia. Volem que sure, sobretot la força del
conjunt, i que faça la funció de formar, acaronar i mostrar esta branca, imprescindible en qualsevol
llengua. En son propi modo de rimar i medir el Valencià, diferent als veïns. Pero hauran de posar
l'ànima els elegits per a versar, perque enguany s'emmarca el certamen dins de les celebracions del
Centenari de la nostra Real Acadèmia. No podem defraudar.
JORNADES .- Les passades novament superen anteriors edicions i sobretot ha segut clara
l'afluència de públic interessat, al marge dels de casa i sobrepassant el centenar el segon dia -que sol
ser el manco concorregut-. Serà que la dolçor de pastetes i mistela, com la visita guiada, també van
tirant del personal cap al goig de la matèria a tractar i el edifici a fruir. Digna presentació i altura
d'acadèmiques ponències, com resò dels mijos i l'autoritat. Ben devanit pot quedar el V Premi
Nacional de Lliteratura en Llengua Valenciana, perque li hem escorregut la biografia. Gràcies a tots.
.Per a enguany les XXIII, “VALÉNCIA CLAU DEL COMERÇ” serà la crida, refermada com
sempre dels experts per a desenrollar-la i seguir la nostra marcha divulgadora de cultura, maridada
en solvent lliteratura, que se fixa en cuidada edició. Ya anirem informant.
FIRA DEL LLIBRE.- Estem treballant un camí per a que en Abril puga estar a la vista un màxim
de llibres nostres i els valencians dignes. I que tot lo món puga fullejar i comprar, des del trampolí
que l'oferta dels Vivers anualment representa. Nos agradaria recuperar aquells certàmens, quan El
Roure Valencià trobava manera d'oferir lliteratura solvent i sense dubte identitària. Perque nosatres
sabem trobar-la, pero ¿a quànts valencians arribe fàcilment? Ara disponem d'unes coleccions
impressionants; bon material pero nula distribució; hem de millorar, captar sinèrgia i aplegar a tots.
Açò al marge de la Mostra de la RACV, que seguirà donant caliu als Recitals, presentant i oferint
llibres únics, ocasions impensades i refermant les novetats per al públic fidel, que ya nos ve.
DINAR DEL MIG ANY.- Com hem dit, estem barallant una atra manera de celebrar-lo, en tal de
reunir a més escritors, si facilitem l'accés.
PUBLICACIONS.- ¿Ya teniu les novelles? Recordem: La novela L'arrel perduda, fantasia
historicista ben embastada per Elena Casa, que està eixint molt be; el llibre quallant les XXII
Jornades El dret a escriure dret retratant a Vicent Ll. Simó i un tercer llibre, que nos regala est
autor: Poemes foragitats, per a tots els colegues. Si algú encara no els ha pogut arreplegar sap que
en qualsevol Tertúlia pot demanar-los. I, si li és impossible, que nos ho faça saber. ¡Que s'acaben!

CALENDARI D’ACTIVITATS (previsió) per a l'any 2014
Febrer.- Dilluns 10. Tertúlia taller de prosa*
Llegiran Josep Cubells i Ampar Cabrera
Dilluns 24. 19,30 h. Tertúlia fallera “El teatre en les falles”
casal Falla Molinell-Alboraya, C/ Jaca, 7
Març.- Dilluns 3. Dia de la llengua valenciana*
A les l8 h. Missa en recort d’Ausias March. Catedral
A les 19,30. h. acte de la RACV en la .Llonja
Dilluns 24. Assamblea General *
Abril.- Divendres 11. Velada de la Mare de Deu dels Dolors.
Dilluns 14. Tertúlia taller de prosa*
Llegiran A. Atienza i M. Casaña
Maig.- Dilluns 5 fins al divendres 9. Semana del llibre.
Dijous 8. A les 19,30. Saló d'actes de la RACV
XXI Recitals Poètics Primavera d'Estiu
Es versarà “SEGUINT EL RASTRE D’UN LLIBRE”
Dilluns 12. Tertúlia taller de prosa*
Llegiran Elena Casa i Paco Tarazona
Juny.- Dissabte 7 dinar Premis “Fadrí” de la Cardona Vives, en Castelló.
Dilluns 9. Tertúlia taller de prosa*
Llegiran M. Lagardera i Aureli López
Divendres, 13 . Premis “Ateneu Cultural” en Paterna.
Juliol.- Dumenge 6. Dinar del mig any
Dilluns 14. Tertúlia taller de prosa*
Llegiran
Setembre.- Dilluns 8. Tertúlia taller de prosa*
Llegiran…
Octubre.- Dilluns 13. Tertúlia taller de prosa*
Llegiran…
Novembre.- Dilluns 3, dimarts 4 dimecres 5
XXIII JORNADES DE LA AELLVA, dedicades a...
“ VALÉNCIA, CLAU DEL COMERÇ”**
Dilluns 1O. Tertúlia de teatre, en el Capri de Paterna
Llegiran...
Divendres 14. SOPAR DELS ESCRITORS
Decembre.- Dimarts 9. Tertúlia taller de prosa*
Charrada d'actualisació idiomàtica i normativa per Voro López.
*Es celebren en el lloc social C/Alt, 64, a partir de les 19,30 hores..
** Es celebraran a les 19 h. en Sant Miquel i els Reis.

http://www.aellva.org C/ Alt, 64 46003 Valéncia.
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