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QUALLANT REALITATS.

Quan els canvis d’orage nos acacen i el refredat obliga a fer un alt per a guardar
repòs, el pensament té un temps de calma en el diari transcórrer per a meditar,ón estem,
cap a ón anem i qué és lo que nos espenta: ilusions, proyectes, esperances...
A voltes, per atrevits, alguns se nos queden en la panera sense poder traure-los a
llum, uns atres, per la voluntat de córrer, nos fan estacar-nos en el fanc d’eixes bones
intencions en les que diuen se troba empedrat l’infern –suponent que n'hi haja un atre a
més del que tenim a l’abast de cada dia-.Com siga ¡ací estem i ben clar és que anem a
seguir! puix si alguna cosa té de bona l’Associació d’Escritors en Llengua Valenciana és la
continuïtat i la fidelitat als principis pels quals se va crear ya fa 25 anys. ¿No havíeu
reparat en el tema? Sí amics, sí. Passa el temps i enguany complim el nostre primer quart
de sigle, com eixa cadena de TV que tant de bombo nos està donant en l’aniversari. És
natural que estiguen devanits en lo seu com nosatres en lo nostre.
Per això 2015 serà un any que volem especial. De moment, estem preparant dos
llibres per a la Fira del més de maig. Que brollen lletres com les flors en primavera,
formant els versos per a deixar per escrit el rastre de tants llibres que nos han emocionat,
a l’igual que les llectures de teatre, oferides pels autors en la generositat de sempre i que
igualment gojaran de lletra impresa. Dos novetats per a fruir, regalar, escampar...
Nos ilusiona que el Recital de Primavera d’enguany se dedique a Xavier Casp,
poeta i valencià sense paliatius dels qui commemorem els cent anys del naiximent. Segur
que els nostres poetes nos han de donar una velada memorable. Ya vos anirem contant
que si desvele tot el joc me guanyareu la partida.
Les Jornades tindran un tema d’història valenciana, mes l'últim dia se dedicarà a
glossar els 25 anys de la Aellva. Anem a editar un històric que els arreplegarà en totes les
fotografies que pugam afegir (i pagar). I açò només és l’aperitiu.
Entretant, sòrt per a tots en el Concurs de Llibrets i ¡a qui í el jurat li la done tot lo
món li la beneïxca!
Maria Jesús Coves.

ASSOCIACIÓ D’ESCRITORS EN LLENGUA VALENCIANA

.SOPAR DELS ESCRITORS.- Per als fartons, curt, per als exquisits gustós, per als peatons
cèntric, per als motorisats ni fu ni fa. Pero l'Ateneu sempre té més bon cartell que un hotel en la
ronda. L'acte digne i cada volta més original. Bona i florida assistència. ¡A millorar, sempre !
JORNADES .- Va quallant el nostre mensage “Sant Miquel i els Reis no està llunt” ni poc
comunicat, perque el bus el té a la porta. Pero cada any, sobretot en la visita guiada, observem els
bons efectes que causa ad aquells, tants, que encara no coneixen el monument. El goig de
contemplar el claustre, si la lluna acompanya, l'impacte de la portada retaule glòria descriptiva del
renaiximent, saber cóm s'amaga la tomba de la Reina Germana. I tot per vindre a participar a unes
jornades cada volta més concorregudes i més ben venudes. Ya que tractaven del comerç tingueren
destacats ponents professionals. Per a les d'enguany coincidents en efemèrides, tirarem mà dels
dietaristes en l'història valenciana, etc. Més direm, en saber-ho.
TERTÚLIES TALLERS DE PROSA.- Els qui visiteu la pàgina en internet podeu saber quasi
d'immediat quí charrà i cóm anà la tertúlia, pero els hi ha que s'apanyen en el socorregut paper, i
sempre tenen este modest Cresolet, en torçuda i oli i barat de mantindre i procurador de llum quan
el miren. En Novembre, llegí teatre en Paterna Pepe Bea, desbordant d'originalitat irònica, que
agradà al respectable. Tot és poc per a enguiscar ad aquells que deuen i s'esforcen per millorar el
teatre en valencià. La tertúlia de Decembre, va fent-se costum que li la pengem a Voro López, ell,
sent més bon poeta i escritor de lo que manifesta, resulta quasi imprescindible en eixa tasca de
recuperació i dignificació idiomàtica. Plantejar-li dubtes i rebre solucions és lo que tocava. Pero
sempre tindrem per a més aclariments resposta en http://diccionari.llenguavalenciana.com//
L'any acabà en la pèrdua del V Premi Nacional de Lliteratura VICENT LL. SIMÓ SANTONJA .
En memòria seua se dedicà sentida velada en Giner, llegint-li treballs Alapont, Folgado, E,
Olmos, O. Rueda, Melià, Calatayud i Mª Jesús Coves, acompanyant-nos son fill Diego.
També acollírem el 30 de giner la presentació de la novela de Zaït Moreno Amants de la veritat,
una declaració de principis, ben comentada. En Febrer, la narració ben descrita d'un fet bèlic per
Ramir Gómez i un ben resolt cas d'eixida actual lligat per Maria Jesús Coves, els dos feren gojar
als seguidors. Avant.
PUBLICACIONS.- L'esforç per publicar o que publiquen és una costant marca AELLVA. Encara
hi ha algú que no ha arreplegat El Cresol lliterari “Valéncia clau del Comerç” i tenim també com a
novetat el recull dels tallers de prosa al dia.”Clams de futur”.Esta és una obra coral com sabeu en la
que tenim editats majorment els treballs dels últims tallers. Clar que cada soci té dret al llibre, com
cada autor a un atre i més al millor preu, com Deu mana. Pero també voreu que és obreta fàcil de
llegir per lo variada, en la qual tot aprofita, inclús lo més fluix fa coixí i contrast necessari.
CURS DE PREEDICIÓ I PUNTUACIÓ DE TEXTS LLITERARIS.- El bon escritor no sols ha de
preocupar-se per l’argument, els recursos estilístics o l’estètica del llenguage, sino també pels
aspectes formals i ortogràfics. En este sentit, és fonamental saber puntuar be un text.
El coneiximent de les regles de puntuació permet indicar les parades en la llectura, la jerarquia
entre idees, marcar l’entonació dels personages i, en definitiva, fer comprensible al llector, ordenat i
formalment correcte un escrit. Igualment, l’escritor ha de conéixer les característiques que ha de
presentar un text escrit en quant a format; sobretot, si es pretén que aparega publicat en un llibre.
Seguint algunes senzilles recomanacions, se facilita al maquetador que el text siga més fàcilment
editable, estalviant-li faenes repetitives o excessives correccions que puguen induir a retarts o erros
en l’edició.
Per últim, se repassaran alguns dels erros ortogràfics més freqüents en que es troben els nostres
correctors a l’hora de preparar els texts per a la seua impressió. I tot açò pensem resoldre-ho en un
curset que preparem..

RECITALS POÈTICS.- Enguany seran com sempre enmig de la mostra del llibre valencià o
fireta dins de la RACV, tal com senyala el programa. El tema a versar serà la figura de Xavier Casp
als cent anys del seu naiximent. Ya tenim alguns poetes treballant, esperem altura, tal com ell
mereix. Si algú més vol apuntar-se i versar que nos ho diga.
“XXVII DIA DE LA LLENGUA VALENCIANA”.- Dins del Centenari de la Real Acadèmia de
Cultura Valenciana, esta celebració que va instituint-se i ya es fa clàssica, al voltant del poeta Ausias
March, enguany tindrà resò pels cent anys del naiximent d'un atre preclar poeta i mestre nostre:
Xavier Casp, a qui se li dedicaran distints actes. Pero com sempre serà motiu per a que la Secció de
Llengua i Lliteratura Valencianes nos posen al dia, sobre les actuacions en la Gramàtica i demés
aspectes idiomàtics en els que estan treballant. Es tracta de generar valencianitat per l'orgull
dignificador de les pròpies glòries idiomàtiques, front als despropòsits d'oficialisacions i
ensenyança endenyades..
En l'emoció dels recorts als poetes gloriosos, tenim l'homenage i exaltació de la Llengua
Valenciana. Distints parlaments i els millors oradors nos han procurat el goig d'escoltar veus, en
paraules de les nostres mares, fent resò de les efemèrides més senyalades. I nos estimulen quan
sumen bones idees i afanys, o relat de les millores que hem alcançat, en lo que a la codificació i
publicació se referix. Estem en moments de canvi, pero en qualsevol circumstància a nosatros nos
trobaran treballant en i per lo que volem: Dignificació lliterària i afany creatiu natural, sense dubtes
valencià. Valdrà la pena seguir, acaronar i eixamplar les convocatòries que vagen concretant-se,
aportant l'idea, per noble i novedosa, als círculs familiars, faeners o socials, perque és be del que
goja qui el coneix i majorment interessa en temps de dubte.
***
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 30 de març, dilluns a les 19.30 hores en convocatòria única, 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 2014
3.- Presentació de l’estat de contes i resultats del passat eixercici
4.- Proposta d’activitats per al 2015
6.- Proyecte de presupost per al 2015
7.- Preguntes i sugerències
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Vist i plau a la Presidenta

RICART FOLGADO
Mª JESÚS COVES TORRALBA

Secretari General

CALENDARI D’ACTIVITATS (previsió) per a l'any 2015
Febrer .- Dilluns 23 Tertúlia fallera “Cóm se fa o deuria fer-se una falla. Abans i ara”
Nos parlaran Miquelo Garcia, Sito Sanchis i Dani Sànchez Parejo.
Llegiran dos escenes de llibre Ampar Cabrera i Rafa Melià.
en el Casal Dr.Olóriz Fabián y Fuero a les 19 h.
Març.- Dilluns 2 charrada en recort de Xavier Casp
Dimarts 3 Dia de la llengua valenciana
A les l8 h. Missa en recort d’Ausias March. Catedral
A les 19. h. acte de la RACV en la Llonja
Divendres 27. Velada de la Mare de Deu dels Dolors..,
Dilluns 30 Assamblea General*
Abril.- Dilluns 20. ales 19,30. Llectura de teatre, en Lo Rat Penat
Llegirà Raül Marco Puchol
Maig.- Del 4 al 8 MOSTRA DEL LLIBRE VALENCIÀ** .
Dijous 7. A les 19,30. Saló d'actes de la RACV
XXII Recitals Poètics Primavera d'Estiu
Es versarà sobre la vida i obra de Xavier Casp,
Dilluns 11. Tertúlia taller de prosa*
Llegiran ...
Juny.- Pendents dels Premis “Fadrí” de la Cardona Vives, en Castelló.
Dilluns 8. Tertúlia taller de prosa*
Llegiran ...
Divendres 19. Sopar
Premis “Ateneu Cultural” en Paterna.
Juliol.- Dumenge 5. Dinar del mig any en Tu Tempo
Dilluns 13. Tertúlia taller de prosa*
Llegiran
Setembre.- Dilluns 14. Tertúia taller de prosa*
Llegiran…
Octubre.- Dilluns 19. Tertúlia taller de prosa*
Llegiran...
Novembre.- Dilluns 2, dimarts 3 i dimecres 4.
XXIV JORNADES DE LA AELLVA,
Dietaristes.... i efemèrides **
Dilluns 9. Llectura de teatre, en el Capri de Paterna
Llegiran...
Divendres 13. SOPAR DELS ESCRITORS
Decembre.- Dilluns 14. Tertúlia taller de prosa*
Actualisació i aplicacions de normativa per Voro López
Es celebren en el lloc social C/Alt, 64, a partir de les 19,30 hores.
** En la RACV. Matí i vesprada.
.*** Es celebraran a les 19 h. Sant Miquel i els Reis.

http://www.aellva.org

C/ Alt, 64

46003 Valéncia.

