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IMPORTA TREBALLAR.

Mes que parega que l'estiu és temps de descans, la Junta ha continuant 
la preparació de les Jornades que ya tenim a volta de fulla del calendari.

Contactar en els ponents, recordar-los l'entrega dels treballs, repassar 
texts, ajustar imprenta i maquetació, buscar fotografies, portada, etc. per tal 
de que el llibre puga estar a temps, calentet encara d'imprenta per als pròxims 
3, 4 i  5 de novembre és una faena a voltes incómoda que tractem de fer 
abellidora perque treballar per allò en lo que creem, sempre acaba apetint-nos.

Aixina passa en el nou llibre de Clams que arreplegant les llectures de les 
Tertúlies  Taller  de Prosa mensuals també vos oferirem en la  cita  anual  del 
Sopar dels Escritors. Serà el  quart volum de la  série i  vos avance el títul: 
Clams de Futur. En ell, vora quaranta escritors oferiran un ample espectre de 
creació  personal,  deixant  per  escrit  les  seues  vivències,  fantasies,  recorts, 
sensacions...

En  tindre  els  dos  en  la  mà,  com  dos  fillets  acabats  de  nàixer,  les 
sensacions seran, com sol passar-nos, de descans. Descans per haver complit 
una volta més en un deure que tan sol nosatres nos imponguérem i al que en 
major motiu, per ser voluntari, hem de respondre en més força. Esperança de 
que als autors agrade el format final i que la satisfacció de vore publicada la 
seua obra els espente a seguir, millorant tècniques i eixamplant vocabulari. 
Ànim, ya que en les pròximes ocasions que tingam d'estar cara al públic, dos 
noves  obres  hauran  aumentat  les  possibilitats  de  llegir  en  bona  llengua 
valenciana.

I tenim més proyectes. Perque serem pobrets de diners mes en ilusió i 
ganes ¡som millonaris! Nos espera un volum de Teatre i el que recollirà l'ample 
rastre seguit als llibres dels Recitals Poètics de Primavera d'Estiu. A poc a poc.

      Ara, lo primer, les Jornades.  Valéncia, clau del comerç. Tenim com a 
participants, a més de la Real Acadèmia de Cultura Valenciana, a l'Universitat, 
la  Llonja,  la  Fira  Mostrari,  l'Ateneu  Mercantil,  l'Associació  de  Venedors  del 
Mercat  Central  i  el  Colege  d'Agents  Comercials  perque  el  tema,  de  plena 
actualitat,  s'ho  mereix.  Des  de  l'història  a  les  propostes  de  futur,  des  del 
chicotet comerç de botiga i els seus representants, al desig d'obrir mercats i 
fronteres, trobaran son lloc en la Biblioteca Valenciana. Per a seguir necessitem 
de tots i  principalment de la vostra presència que nos anima, pensant que 
entre  les  pròpies  obligacions  haveu  deixat  un  espai  per  a  escoltar  i 
acompanyar. Entre tots, segur, seran un èxit.

Maria Jesús Coves.



 JUNTS... i en positiu
 La Fira d’entitats valencianistes del dissabte 18 d’Octubre en l’exterior de la plaça de bous 

de Valéncia fon –i ha de seguir sent- un treballat intent de conjuntar els esforços de tants valencians 
que volem defendre les documentades raons d’Identitat que nos han fet ser poble diferent i ben 
diferenciat per nació, cultura i llengua pròpies i autòctones o genuïnes.

 Fon un goig compartit el vore, crec que a vintiquatre associaons,  oferint la seua creativitat i 
totes les branques de la lliteratura: noveles, ensajos, poemes, història, deport, contes, relats curts..., 
més diccionaris, flexions verbals, revistes, bolletins. També camisetes, clauers, pegatines, etc. Tot 
en un ambient festiu, en molta gent jove, comunicadora, en ganes de raonar. I donar-se les mans 
antics o nous amics d’Elig, de Castelló, de Burriana..., d’un grapat de comarques, com del cap i 
casal del regne,  naturalment en majoria,

 Per a mi l’èxit més conseguit fon la cantitat de gent nova, en ganes de fullejar llibres escrits 
en  bona  llengua  valenciana,  de  descobrir  una  realitat  pròxima  tan  diferent  a  “lo  oficial  que 
s’ensenya”, de comprar-ne prou demanant la firma de molts autors que li comentaven la seua obra 
en el mateix valencià, viu i cult, que estaven parlant. M’entristia que algunes persones, ya majors, 
consideraren que ningú nos fea cas encara que tinguérem raó, que ho teníem tot perdut... en eixa 
fatalitat de derrotats que tant em recorda als vells moros...

Per  sòrt,  a  molts  nos seguix  agradant  el  got  mig ple i  sabem sembrar  i  escampar  eixe 
positivisme esperançador que coneix i defén el natural orgull d’esta terra, que sap defendre’l front 
als autèntics contraris, els antivalencians que són la malta o el descafeïnat, lligga’s bases del 32 i 
-avl- succedàneus de l'amarc café marca -iec-.

Pensem que les utopies  o  falàcies només són això per  molt  que es  repetixquen;  tenim 
l’aclaridor eixemple del gran bluf patrioter ya exhonorable...; tenim el resultat exacte d’un intent de 
votació de “tota la romanística internacional” que oferí un resultat ben pírric a l’interessada i super 
pagada enquesta d’Aïna Moll  feta en el  XVI Congrés Internacional  de Llingüística i  Filologia 
Romàniques,  Mallorca 1980:  del  conjunt  de 723 congressistes  únicament  firmaren 36  d’ells  i 
doblement significatiu que només n'eren 7,   del  Comité Científic.   entre els que refermaren el 
document i en el Comité ne són 32.  ¿a on  estava TOTA la romanística internacional que passà de 
firmar?.

Les falsetats aniran desfent-se i espere i desige, ben de cor, que l’independència i el natural 
sentit crític de molts intelectuals universitaris valencians els recorde que no són rius i poden tornar 
arrere. El filòlec català A. Badia Margarit va dir en la seua Gramática Histórica Catalana de 1952:  
“No  es  el  catalán  una  lengua  románica  que  haya  estado  siempre  entre  las  lenguas  con 
personalidad propia, todo lo contrario, era considerado como una variedad dialectal de la lengua  
provençal...”. I l’Acadèmia de les Bones Lletres, abans de la política-ficció.

 També  en  Valéncia  hem  conegut  els  temps  d’anarquia ortogràfica  com  els  intents 
unificadors, tant cap a l’anexionisme com cap a l’autoctonisme; la Fira d’entitats valencianistes vol 
ser,  aixina  ho  veig  yo,  un  punt  d’encontre  per  a  caminar  junts,  per  a  acostar  les  chicotetes 
diferències que nos han de fer més forts per a decidir uns Referents agermanadors, unes entitats que, 
en virtuts i defectes com sempre, estiguen construint des de l’esme i el trellat; sabeu que parle de la 
Secció  de  Llengua  i  Lliteratura  valencianes  de  la  RACV,  sí,  la  que  redactà  i  aprovà  l’actual 
normativa de la Llengua Valenciana en 1979, la qual fon refermada en un acte, inoblidable, el 7 de 
març de 1981 en El Puig de Santa Mª, raó que la feu prendre el benvolgut nom de Normes del Puig. 
Pels tradicionals contraris només aparegueren crítiques a l’excés d’accentuació, corregit més avant 
per una forta reducció d’ells, casi deixant-los en els diacrítics i dificultant la correcta pronunciació 
d’algunes paraules; un nou acort de la Secció (vore “Tres referents valencians” editat per la Aellva) 
nos duria l’actual norma d’accentuació, enriquidora de la fonètica valenciana i ben llunt d’aquelles 
“bases” que mai va seguir ningú.



 Pense  que sense  mala  intenció,  s’ha  fet  córrer  una definició  que  nos  torna  a  dividir, 
trossejant-nos front als verdaders antivalencians, es parla de les Normes del Puig o les de la RACV 
com si  en foren dos i  això és fals,  una atra falàcia empobridora del  proyecte  que tots  volem 
compartir; l’única normativa per a la nostra llengua valenciana és la de la Secció de Llengua de la 
RACV, com he dit adés, coneguda popularment com a Normes del Puig, normativa que nos durà el 
goig d’una actualisada Gramàtica feta per la Secció (seguint a Nebot, Fullana, Adlert...) en motiu 
dels 100 anys del Centre de Cultura Valenciana, actual RACV.

Una vegada més la mà estesa i  els braços oberts als bons valencians i  un prec, 
deixem ya els dubtes  que nos enterbolixen el futur, accentuem l'unió anant junts a reivindicar lo 
ben nostre cara al govern valencià, a l’espanyol, a la RAE i a on tots acordem; som sabedors de que 
LA LLENGUA ÉS LA CLAU.

Aureli  López
 
TERTÚLIES TALLERS DE PROSA.-      

Tornem  a donar conte detallat en la pàgina web de l'Associació que vos convidem a visitar per a 
estar al corrent de les activitats que van tenint lloc. A pesar de tot, volem deixar constància de que el 
curs ha començat en un alt nivell que estem segurs va a continuar pujant a mida que passen els 
mesos.

Aixina en Setembre tinguérem com a llectors a Joan Carles Micó i Zaït Moreno, dos perspectives 
absolutament diferents i no per això manco vàlides d'entendre la lliteratura. El primer, matemàtic, el 
segon poeta, nos donaren una vivència sentida, parlant-nos Micó de Ciència, Teoria de Sistemes i 
Societat i enamorant-nos Moreno en Les constelacions de les teues galtes.

Octubre nos ha regalat en Miquel Àngel Gascó bona crítica farcida d'humor en Metòdic i  Diari 
d'una pedra, i un círcul, ben escrit, que no deu tancar-se, en la confessió No puc de Nelo Navarro.

LOTERIA.-

Ya tenim el número per al sorteig de Nadal, en el que, per ser una volta més, gent d'esperança, 
confiem que la sòrt  nos favorirà.  És el   19755.  Vos convidem a jugar com un modo més de 
colaborar a que la Aellva prospere. ¿I si tocara? Vos assegurem que la montaríem gran.

UN ATRE GOIG PER A LA AELLVA.

Quan u dels nostres té un problema nos fem solidaris en ell. En igual motiu, quan la vida li ofrena 
una alegria, volem compartir en el goig.

Segurament sabeu que a la  Real Acadèmia de Cultura Valenciana li ha segut concedida 
per part de la Generalitat, la Alta Distinció Cultural,  en motiu de complir-se enguany el seu primer 
centenari. La nostra felicitació de cor a qui és el referent dels valencians compromesos, no dubtant 
que el premi ha de refermar-la en el seu treball en pro de la nostra cultura, posant a la llengua 
valenciana en el lloc que li correspon, ya que en moltes ocasions se veu relegada com el germanet 
pobre, quan, per la seua debilitat front al castellà devem promoure l'us i expansió al més alt nivell.

L'atre goig nos toca més propet i el volem fer una miqueta nostre. El dia 24, l'Ajuntament de 
Paterna ha otorgat a Aureli López, segon President de la Aellva i actual President d'Honor, el títul 
de  Ciutadà Eixemplar.  Distinció més que mereixcuda a qui porta, des de fa molts anys, treballant 
per la llengua i la cultura valencianes, sense mirar família ni hores del rellonge. La seua Vila li ho 
reconeix i en la Junta de la Aellva nos sentim tan pagats com si cadascú de nosatres eixira a recollir 
el premi. Perque encara sabent  que la paga principal és la satisfacció pel treball ben fet, un dolç a 
ningú amarga.¡Enhorabona Aureli!



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.

JORNADES, TERTÚLIES I RECITALS,   

TRES MODOS DE TREBALLAR
I  PER AL BON PALADAR, NO TE DEIXES EL SOPAR 

***
CALENDARI D’ACTIVITATS  per a lo que  resta de l'an y 2014

Novembre

XXIII JORNADES dedicades a
VALÉNCIA, CLAU DEL COMERÇ**

 -Dilluns dia 3  a partir de les 19 h.   

  Apertura, presentació i esquema de l’event:                                                                                     
            Mª JESÚS COVES.  Escritora. Presidenta de la AELLVA.

Ponència vital "BOTIGUES I BOTIGUERS": AURELI LÓPEZ. Periodiste. Agent Comercial.
Conferència inaugural "COMERÇ MARÍTIM EN LA VALÉNCIA FORAL MODERNA":EMILIA SALVADOR 
ESTEBAN. Dra. en Dret. Catedràtica UVEG. Acadèmica RACV.

-Dimarts dia 4 a les 17,30 h.

Visita guiada al conjunt monumental que alberga la Biblioteca Valenciana.  Convé inscriure's.

A partir de   les 19 h.  

      Ponència “EL CONSULAT DE LA LLONJA HUI”. VICENT ÈBRI MARTíNEZ. Agent Comercial. Prior del 

Consulat de la Llonja

Ponència "L'AGÈNCIA COMERCIAL I EL COAC EN L'HISTÒRIA DE VALÉNCIA”. SALVADOR MARQUINA 
Advocat. Secretari del Colege d’Agents Comercials de Valéncia.

Ponència “LES FIRES VALENCIANES”. VICENT RAMON CALATAYUD. Agent Comercial, Acadèmic RACV. 

Comunicacions de Fira Valéncia. IGNACIO MATEU.
-Dimecres dia 5  a partir de les 19 h.

 Ponència “EL MERCAT CENTRAL DE VALÉNCIA, MÉS QUE UN MERCAT". FRANCISCO DASÍ . Sicòlec. 

Tècnic comercial. President de l’Agrupació de venedors del Mercat Central.

Ponència “L'ATENEU MERCANTIL DE VALÉNCIA” Llar social dels comerciants. CARMEN DE ROSA. Dra.  

en Dret. Presidenta de l’Ateneu Mercantil de Valéncia.

Ponència “CAP AL FUTUR. 13 ASPECTES DE L’ECONOMIA VALENCIANA”. FERNADO GINER. Dr. en 

Ciències Econòmiques.

Dilluns 10   a partit de les 19,30 h  . Llectura de teatre, en el Capri de Paterna 
Es llegirà obra del dramaturc Josep Bea

Divendres 14, a   les 21'30 h.     SOPAR DELS ESCRITORS  

  En l'Ateneu Mercantil
Plaça de l'Ajuntament, 18. Valéncia.

Decembre
Dilluns 15 . Tertúlia normativa, per Voro López. Dubtes i millores

*Es celebren en el lloc social C/Alt, 64, a partir de les 19,30 hores.
.** Es celebraran  a partir de les 19 h.  Sant Miquel i els Reis.

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


