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   EN ABRIL, LLIBRES MIL          
Venim d'un més de març esperançat en la llectura, perque en ell hem tingut l'obsequi dels 

excelents  llibrets  de falla  del  concurs i  la presentació  del  llibre del  XI Certamen de l'Ateneu 
Cultural  de Paterna,  en el  qual  si  els  poemes són bons no deixeu darrere els relats de prosa. 
Escomencem Abril desijant que passen les fulletes del calendari perque, pensant en el vintiquatre, 
el cor se nos accelera i les cames pareix que vullguen moure fent camí als Jardins dels Vivers per a 
visitar la pròxima Fira del Llibre que mamprén  eixe dia.

Per als amants de la llectura és com el millor aparador de la pasticeria més abellidora, 
perque en ell se nos mostren, tentadores, les darreres produccions, tant d'Espanya com dels autors 
més reconeguts internacionalment, llançant les seues propostes des dels mostradors, convidant-nos 
a  gojar  de   companyia  en  el  temps  quan,  descansant  el  cos,  la  ment  pot  enriquir-se  per  les 
sugerències, disquisicions, fantasies o experiències d'unes atres persones:els autors, perque tot això 
té cabuda en l'espai de les pàgines en blanc, abans de ser llibre. Segur que l'orage convidarà a un 
passeig pels jardins, a soles o en els nostres i, segons  qui també nos acompanye imprés,  tindrem 
aventura, novela, filosofia, ficció o els preciosament ilustrats contes per als chiquets, molt  més 
atractius per l'edició que els de la nostra infantea, mes que per a nosatres foren, en son moment, les 
sèt maravelles del món dins les tapes de cartó.

Enguany, si busqueu, trobareu els llibres valencians en una de les casetes i si els “ensomis 
són en  paper”  en  llibre  podrem fer-los  realitat.  Perque  en  tot  el  dret  que  dona pagar  lo  que 
correspon, una llibreria nos els vendrà en la pròpia parada. A més de les obres que ya coneixem, 
vos alvance que se presenten novetats i que els autors estaran per a firmar als interessats, per tant és 
una oportunitat que no podem perdre: Sol, jardins, primavera...i llibres ¿quí dona més?.

¡Puix la Aellva! Perque passant la festa de la Mare de Deu anem a tindre, en tandes de dos 
hores cada dijous, de 19 a 21 h. un curs de Creació Lliterària a càrrec de l'escritor Gabriel Castelló, 
sobradament conegut per la seua obra Valentia. La matrícula està pensada per a un màxim de 20 
alumnes i els detalls els teniu en la pàgina web de l'Associació. Creem que per a tots els qui gogem 
l'ilusió d'omplir fulles en trellat és un excelent repte per a dependre i millorar. Alguns hem fet el 
curset de poesia de Lo Rat Penat. Ací podem eixamplar els coneiximents en prosa.

També del 5 al 8 de maig serà, com acostuma, la Fireta de la RACV i l'últim dia, els escritors 
seguiran novament el  rastre d'un llibre que esperem vore més pronte que tart en volum imprés: 
Més versos seguits,  arreplegant els quatre recitals en un conjunt en el que s'hauran glossat prop de 
trenta obres de la lliteratura universal, des de la perspectiva pròpia de cada poeta, en un círcul 
lliterari que, començant en el temps del clan de l'Orso Cavernari, ha navegat en Odisseu, lluitat en 
Troya, ha fullejat el Diari de Noa, ha vibrat en la cortesana Sònnica, acompanyat a Prometeu, plorat 
en Miguel Hernàndez, s'ha esglayat en Dorian Grey o ha comprovat cóm d'allargada és l'ombra del 
ciprer, mentres passejava entre tarongers o deixava volar l'imaginació per les canyes i el fanc, fent-
li una biografia al silenci, o somrient en el recort de les charrades de Don Camilo o d'una faula de 
Samaniego, per citar-ne  alguns. Estic rellepant-me de gust els llavis de l'imaginació només de 
pensar-ho. Ya falta poquet. Quedeu emplaçats per a tot. I, entretant ¡Bona Pasqua!   

Maria Jesús Coves



                      
ASSAMBLEA GENERAL.-  En la pau i l'orde marca de la casa, característica dels constructors 
lliteraris de base ferma, celebràrem la reglamentària reunió anual. Poquets, per excés de confiança 
dels absents i més concernits els presents: la novella junta, més alguna eixemplar companyia. Sense 
candidatura alternativa, els  càndits  ya coneguts per esforçats i actius, coparen els llocs  vacants, 
perque aixina ho marquen els estatuts quan neguen la permanència en el mateix càrrec més allà de 
dos llegislatures,  pero  permeten ocupar  unes atres  places.  Com ací  no sobra  ningú -per  a  no 
embolicar- digam que queda aixina la Junta.

Presidenta          Maria Jesús Coves

Vicepresident               Manuel Navarro Navarro
 Secretari Ricart Folgado Bisbal
Vicesecretari                  Òscar Rueda Pitarque 

   Tesorer   Ferrando Martínez Garcia
  Contador  Ernest Olmos Sabater
Vocal Primer Joan Antoni Alapont
 Vocal Segon Rafael Melià Castelló
Vocal Tercer Joan Romero Moya

Agraint la dedicatòria i la bona disposició per als canvis, la presidència i els presents -dos 
cossos  distints- dialogàrem, sabent de lo passat i alfarrassant el futur, augurant-lo millor, pletòrics 
d'esperança els novells  proyectes, refermant els consolidats, com pot ser el curs de creació, conta 
contes,  participació en Fira del Llibre i ya anirem eixamplant.

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.

PUBLICACIONS.- Podreu arreplegar les del passat any en la Mostra del llibre Valencià de la 
RACV en els dies senyalats, o com sempre en el  nostre lloc social.  Advertim de que algunes 
edicions estan en les últimes i nos sabria mal que se quedara sense els seus llibres algú que encara 
no els tinga. Per al 2014 tindrem, ademés del Cresol Lliterari de les Jornades, si nos alcancen els 
euros, edicions  dels Tallers,  els  Recitals i lo que puga caure, que com sempre paga més que val el 
rebut associatiu i, ademés per si no ho sabíeu, com el de Lo Rat o Amics de la RACV, pot deduir-se 
com ajuda a la llengua valenciana en la declaració de IRPF, en la part proporcional que correspon.

FIRA DEL LLIBRE.-  Ya tenim les passes pegades i com diu la Presi, aguardem moltes visites en 
els Vivers, del 24 d'Abril al 4 de Maig, a on podrem vore'ns les cares: els qui presenten llibres dels 
nostres, els qui podran firmar cada dia en tanda que anirem indicant i, sobretot els qui deuen vindre 
portant  gent  de  l'orelleta  a  dotorejar  i  no  perdre's  un  material  insòlit  per  a  massa  part  dels 
valencians. Esta  sí que és una bona sembra de valencianitat i devem recomanar-la en gràcia i sentit 
pràctic; millor que els escarransits patrioterismes i els  indignats trencadors. Perque de ploramiques 
i negatius, o dels qui saben ben be carregar en els demés, sense tirar una maneta ni embrutar-se-les 
mentres refilen a qui treballa, ya estem farts: excuses, poques, que tot lo món pene i pague per lo 
que deixa  de fer o destorba. Medalles, totes ¡...a qui se les guanye! 

També se mantindrà la “Mostra del llibre Valencià” que enguany ne fa XXIV, dins de la 
REAL ACADÈMIA DE CULTURA VALENCIANA, en la semana de PORTES OBERTES, estant 
en vespres de mamprendre son gloriós centenari.   Del 5 al 8 de maig -i el 9 pel matí fins les 12-, 
igualment se presentaran llibres, pero sobretot hi haurà una oferta  a preus impensables i títuls 
difícils de trobar. No se'ls    pergau.  Ni els Recitals, en la RACV.



RECITALS POÈTICS.-      Primavera d'Estiu 2014.   

Seguint el rastre d’un llibre IV 

Dia 8 dijous. Seran els poetes llectors: 
     Ampar Àlvarez   UN CONTE DE NADAL……(Charles Dickens)

       Joan Vt.. Chenoll  POEMES D'AMOR......(Miguel Hernández)
       Ferran Gil Navarro     DE SOCA I ARREL.....(Juli Amadeu Àrias)

   Voro López       EL LLIBRE ROIG DEL COLE …(Soren Hansen i Jesper Jensen)
    Juanjo Navarro    LA CULTURA DEL PAISAGE VALENCIÀ…(Vicent Ll. Simó) 

Xavi Salvador Chàfer   EL PRINCIPET............(Antoine de Saint-Exupéry)
Sito Sanchis      EL BUSCÓ.....(Francisco de Quevedo)

DINAR DEL MIG ANY.- . Com  ya indicàrem, hem de salvar les dificultats que “supostament” 
impedixen vindre a més escritors als dinarets d'amistat, humor i  sorpresa. Estan tancant-se els 
acorts per a reunir-nos i poder arribar en transport públic. Propet del  Mercat de Castilla, en el 
restaurant Tu Tempo, a on se donen les “bones notícies dels llibrets”,  nos obriran en dumenge  per 
a nosatres. I guisen be. Convé que en temps pilleu l'agenda i que no nos ocupen esta immillorable 
jornada d'esplai, perque procurarem que sigam  molts més que fins ara.

L'estar a soles pot donar molt de sí. Hi haurà alguna cosa més que versos. Tampoc siga que 
el microrrelat espante, pel cost de premi dolç, perque el repercutirem en el menú, per a que,  sent 
més, no escalde la bojaca, en lloc d'afalagar al guanyador.  

TERTÚLIES TALLERS DE PROSA.-   En Giner tinguérem llegint una nova figura: Joan Ignaci 
Serrano,  jove professor  dels  Cursos  de Lo  Rat  i  documentaliste  colaborador  en  la  Secció  de 
Llengua de la RACV, qui nos mostra caràcter en esta faceta creativa; A. Ruiz  Negre nos regalà, 
com sempre imprés  en  plec d'octava el text llegit de mà mestra. Febrer reuní i omplí, fins deixar 
sense cadira als tardans, la convocatòria de  dos ·escritors de son any·: Ampar Cabrera. ben fixada i 
segura en text que interessà a l'auditori i Josep Cubells, aportant-nos solucions lèxiques  ademés 
d'intriga i resolució. També en Febrer, l'alvançada tertúlia fallera. En el casal Molinell-Alboraya, ne 
fórem prou dels nostres, pero en lloc tan magnífic aguardàvem quòrum dels fallers propis, que se 
pergueren la charrada teatral, la versió massa real de Melià i el somriure en Alapont, com el choteig 
cantat de Manolo Garcia. 

Seguim sumant en positiu i aspirant a créixer i escampar.

JORNADES  DELS  ESCRITORS.-  Ho  diu  l'enunciat  per  a  les  XXIII:  “Valéncia  clau  del 
comerç” i  nos evoca la potència comercial  que la nostra terra té des de sempre,  pero convé 
espigolar  per  les  distintes  époques  i  circumstàncies.  Ya  està  treballant  un  ben  triat  grup  de 
personalitats i especialistes concernits; involucrades distintes entitats, en l'ilusió de que superem 
els nivells de les anteriors, perque any per any rallem a més alçada. Serà qüestió de reservar també 
temps en Novembre per tal d'acaronar-les i divulgar-les entre amics i coneguts. El  boca a boca, 
quan lo aconsellat no defrauda i el consell s'agraïx, fa més que cap de “telecara”  ¡Practiquem!

I  CURS  D'ESCRITURA CREATIVA.-  Dirigit a  socis,  colaboradors i  aficionats  a la creació 
lliterària en llengua valenciana.  Les classes seran impartides per  Gabriel Castelló Alonso, autor 
de Valentia i   Devotio, noveles històriques ambientades en la Valéncia romana. Té com  objectiu 
mostrar-nos una millor manera de narrar, prestant-li a la llegenda o creació el plaer de  ser llegides.. 
La duració unes 20 h. El començ dijous 15 de maig, a les 19 h, El preu 50€,  en 50%   per a jóvens i 
desocupats. Temes; L'HISTÒRIA principal  i  la seua TEMÀTICA.  El NARRADOR que nos la 
conta. Classes de narrador. L’ARGUMENT i TRAMA que traça el tempo. Els PERSONAGES que 
la protagonisen.  L’ESCENA que l’envolta.   Més informació en en la pàgina de AELLVA. Pero 
abellidor, resulta.



 CALENDARI D’ACTIVITATS
 previsió per a lo que resta de l'any   2014 

 
Abril.-   Divendres 11. Velada de la Mare de Deu dels Dolors  .

Dilluns 14  .     Tertúlia taller de prosa*
Llegiran A. López i M. Casaña

Fira del llibre dels Vivers
Podrem comprar llibres també ací del 24/4 al 4/5.

 
Maig.-   Dilluns 5. A les 12 h. .fins divendres a les 12.  

 Declaració de portes obertes en la RACV 

XXIV   Mostra del llibre Valencià, el d’ocasió i el raro  **.   
Dijous 8.  A les 19,30. XXI Recitals Poètics Primavera d'Estiu **

Es versarà  “SEGUINT EL RASTRE D’UN LLIBRE IV”

D  illuns 12  .   Tertúlia taller de prosa*
Llegiran . A Atienza i Paco Tarazona

Dijous 15  .  A les 19 h.   Comença el Curs d'escritura creativa*  

Juny.-     Dissabte 7 dinar Premis “Fadrí”     de la Cardona Vives, en Castelló.  
Dilluns 9. Tertúlia taller de prosa*

Llegiran M. Lagardera i  Elena Casa  
Divendres, 13 . Premis “Ateneu Cultural” en Paterna. 

 
Juliol.-   Dumenge 6  . Dinar del mig any 

D  illuns 14  .   Tertúlia taller de prosa*
Llegiran Zaït Bru i Joan Carles Micó

Setembre  .-     Dilluns   8  . Tertúlia taller de prosa*
Llegiran…

 
Octube.-     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  

Llegirà Josep Bea Mataix
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..
** Serà, com sempre en la RACV.

*** Es celebraran  a les 19 h. en  Sant Miquel i els Reis. 
http://www.aellva.org   C/ Alt, 64 46003 Valéncia.   

   ASSOCIACIÓ D’ESCRITORS EN LLENGUA VALENCIANA 


