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GARBELLANT
El significat que el diccionari nos dona d'esta paraula tan valenciana és ”passar pel garbell
un cereal o un atre element per a llevar-li els desperdicis”. Garbellant deixem a banda la palla o les
pedretes per a quedar-nos en lo que realment nos importa: el forment, l'arròs o l'aliment que, una
volta net, nos aprofitarà per al sustent.
En el transcórrer de la vida, ¡ausades que nos toca garbellar! Perque anem vivint-la tan
apressa, nos cerquen tantes coses a les que hem donat el nom d'obligacions o necessitats que a
voltes hauríem de detindre el pas i pensar si realment ho són o és el món el que nos ho fa creure,
enredrant-nos en una madeixa que, en descuidar-nos, nos va apartant dels aspectes més essencials
que són l'aliment, no sol del cos físic sino de l'esperit.
I és una época esplèndida esta de la primavera d'estiu, mes que siga tan rara com la
d'enguany, per a que, ara que els dies s'allarguen i la llum de la vesprada fa abellidor l'aire lliure,
passejant entre arbres o simplement assentats en la pau d'un parc, fem una tria, establint prioritats i
sent generosos en lo que nos importa i que tan a sovint deixem de costat per una companyia que nos
afalaga o simplement per perea.
¿Podríem dedicar més temps a llegir en valencià? Segur que tenim llibres en el rebost encara
per obrir. Rebuts com a socis de la Aellva o comprats per compromís. Qualsevol llectura nos
enriquix; en castellà o com siga, pero ...¿quànt de temps li dediquem al “germanet pobre?, a la
llengua valenciana. Mea culpa i fòra pedres del garbell.
Tenim una nova emissora que llança gran part de producció en valencià. És la 98.7 “News”
en F.M. Si encara no éreu sabedors, ¡fòra concursos que fan caure o bombes que estallen i una
miqueta d'atenció a lo nostre! Que esta nova iniciativa no muiga de consunció per la nostra falta
d'interés. Escoltem i participem. Trobareu veus conegudes i teniu més informació ací en la segona
del Cresolet.
No vullc acabar sense felicitar als premiats en el Concurs de Llibrets, en especial a Ampar
Cabrera, Bernat i Baldoví d'enguany. També als participants en la Velada dels Dolors, d'elevat to
poètic i solemne marc en sant Doménec. Que estes coses són pur aliment i no palletes. I prou, o
acabaré garbellant aigua i açò sí que seria eixir-me'n de mare.

Maria Jesús Coves.
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NOVA RÀDIO NEWS 98.7
No cal aclarir la necessitat d’obrir-nos espais de comunicació, finestres i ones que escampen
el nostre proyecte, ben documentat, de revalencianisació d’esta societat nostra, del costós treball de
conscienciació cap a una Valéncia, ciutat i regne, que ha de saber enorgullir-se, naturalment des del
coneiximent, de les seues raons d’identitat com a nació o Poble, Cultura i Llengua en paraules de
Julià San Valero Aparisi.
El programa “Aixina és” de la Secció de llengua i lliteratura valencianes de la Real
Acadèmia de Cultura Valenciana s’inicià el dilluns 23 de Març d’enguany, en acabant de raonar en
Àlex Esteve (qui busca troba, acaronar sensibilitats d’esta terra) i va naixer… per a transmetre,
sempre en positiu, aspectes llingüístics, històrics, tradicions, afirmacions dels Clàssics del Sigle
d’Or Valencià, festes, vocabulari, recomanació de llibres, etc.
Mamprenérem els dilluns i dimecres en espais de mija hora, de 18 a 18’30 h. i en
l’actualitat hem passat a dimecres i dijous en el mateix horari (mentres va ajustant-se la
programació sancera), d’inici obrírem les veus d’Òscar Rueda i la meua, afegint-se V. R. Calatayud
per llògics problemes laborals d’Òscar; l’idea és que vaja intervenint tota la Secció si els membres
troben eixe lloquet precís per a prendre part (estudiem també la possibilitat de gravar per a no estar
lligats, sempre, a un horari fix).
En anar quallant el programa volem obrir micrófon als oyents per a consultes i dubtes,
encara que sempre remetem a diccionari.llenguavalenciana.com ; oferir llibres d’obsequi de la
RACV, lo Rat Penat o la Aellva a canvi de saber completar un refrany del qual li alvancem la
primera part; d’encertar autors o cites conegudes del món valencianiste, etc.
L’objectiu que tots compartim és que s’escolten les nostres propostes mentres trobem el just
i desijat clavill o badallet per a entrar en el món de l’ensenyança; pensem que sempre serà possible i
molt més si sabem sembrar en positiu, crear dubtes a qui tot ho tinga massa clar, fer pensar el
perqué no trobem la llògica acollida i receptivitat si defenem l’acostar la llengua viva i culta a
l’escrita, com ho recomanen els millors sociollingüistes del món, els nostres filòlecs i doctors en
Filologia Valenciana i ben recentment els occitanistes.
Sintoniseu-vos en els coches la 98.7 “News” i ya sabeu que aguardem les vostres idees,
sugerències i crítiques, millor si són constructives.
Aureli López

. RECORDEM que http://diccionari.llenguavalenciana.com//
ÉS LA MILLOR MANERA D'ACLARIR DUBTES ORTOGRÀFICS I GRAMATICALS
Pel navegador d'internet, 4
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Entreu a la millora contínua en la Gramàtica actualisada. També podeu tirar mà del
traductor i del, corrector, pero revisant be les solucions, pensant en valencià.

I PENSEM EN ELS LLIBRES
ELS NOSTRES IMPRESCINDIBLES AMICS

ASSAMBLEA GENERAL.- Contant més socis que directius, tingué lloc la reunió anual ordinària,
en la qual i no havent eleccions ni novetats a destacar, quan vivim temps en els que lo normal és
extraordinari, l’assistència més ampla se n’anà contenta. En vore que la política d’independència,
junt a l’austeritat de gestió nos donen una metòdica i permanent seguida, serà la séria goteta que
pot i vol persistir, tan eficaç i animosa com fa 25 anys quan començàrem: oberts a tots, pero sense
deure res a ningú. Suponem que eixe camí, acaronador de la lliteratura i la llengua valenciana, des
de la creació i eixida a la llum, deuen seguir avançant.
RECITALS POÈTICS.- En homenage als cent anys de Xavier Casp, tal com la Real
Acadèmia de Cultura Valenciana acordà, dins de la XXV Semana del Llibre Valencià, tindrem els
XXII Recitals Poètics Primavera d'Estiu 2015. ADVERTIM QUE ENGUANY SERÀ
DIMECRES,. DIA 6 (perque el dijous serà el Concert de clausura del Centenari)
La AELLVA ha preparat, com sempre, un programa de treballs inèdits dedicats a versar
sobre la vida i obra del poeta qui fon en vida Acadèmic de Número i ocupà el decanat de la RACV.
Farà la presentació i tancament Maria Jesús Coves. Versaran: Joan Antoni Alapont, Ampar
Cabrera, Vicent Ramon Calatayud, Voro López, Donís Martin Albizúa i Rafael Melià Castelló.
No cal dir que vos esperem a tots i que s’agradeu d’acompanyar-vos de familiars i amics, perque
com ya és costum ningú se n’eixirà de buit.
DINAR DEL MIG ANY.- . Lo de “Tu tempo” de l’any passat estigué molt be, per lo que anem a
repetir... i passar un bon dia. Ara ha canviat de nom, pero seguix donant bon menjar, preus
raonables, bon tracte i ubicació. Convé preparar el microrrelat d'humor.
TERTÚLIES TALLER DE PROSA.- En el casal faller del c/ Bisbe Fabiàn i Fuero, Miquelo
García, Sito Sanchis i Dani Sànchez Parejo, analisaren el modo de fer falla, no a soles
monumental, sí que també com a patrimoni del folclor i la sociabilitat valenciana, qüestions en les
que se troba hui el món faller. I al remat conclouen per a cremar-se tantes sensibilitats. L’humor dels
llibrets, testimoni de popularitat i lliteratura nos l’aportaren graciosament Ampar Cabrera i Rafa
Melià. A l’any que ve nou lloc i novella proposta fallera.
JORNADES DELS ESCRITORS.- Estem en elles, molta faena per davant i prou dificultat per a
quadrar programa, perque les ponències i els ponents deuen tindre la solvència que fins ara hem
alcançat, han de treballar ans de l’estiu per a que la publicació vaja a imprenta en setembre i que tot
resulte tan abellidorament grat, per altruiste i encertat. Devem interessar, per a que seguixca
creixent l’audiència, en moments en els que sol decaure, si no és conflictiu el ponent o el tema. I
nosatres estem per a fer lliteratura tangencial i difusió constructiva.
PUBLICACIONS.- El recull dels tallers de prosa al dia.”Clams de futur”, sou molts els qui no
l’heu arreplegat encara. Estan recollits treballs d’una quarantena d’autors i sabeu que si voleu tindre
el gust d’obsequiar obra, ara esteu a temps. Preparem el conjunt dels poemaris de “Seguint el
rastre d’un llibre” I anirem sobre la marcha.
FIRA DEL LLIBRE VALENCIÀ.- Més be o més malament enguany tindrà lloc la XXV edició
d’esta iniciativa. Tot s'ha de dir:: la parí Pepe Aparicio. En els Jardins de Monforte, en la plaça de
l’Arquebisbe i en el c/Avellanes, hem continuat. Passàrem i passem els malsdeventre i pressions
de dins i de fòra, pero encara seguix sent el modo més immediat, colectiu i pràctic de fer arribar
llibre valencià, en serietat. No volem que tinga cap de patent d’exclusivitat, l'event que entre tots
desllavacem, a manca també de diners per a editar, per lo que paralelismes i novetats, benvinguts
siguen si alcancen més, pero creem millor el pensar en enfortir i traure cap fòra, en lloc d’anar a la
valenciana manera, fent campanarets.

CALENDARI D’ACTIVITATS
previsió per a lo que resta de l'any 2014
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** .
Dimecres 6. 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 Dani Salvador i Elena Casa
Juny.- Pendents dels Premis “Fadrí” de la Cardona Vives, en Castelló
Dilluns 8. Tertúlia taller de prosa*
Llegiran Xavi Salvador i Aureli López
Divendres 19. Sopar Premis “Ateneu Cultural” en Paterna.
Juliol.- Dumenge 5. Dinar del mig any en Tu Tempo
(Ara Cafeteria Túria)
Dilluns 13. Tertúlia taller de prosa*
LlegiranMiquelo García i Ricart Folgado
Setembre.- Dilluns 14. Tertúia taller de prosa*
Llegiran Joanjo Serra i Ernest Olmos.
Octubre.- Dilluns 19. Tertúlia taller de prosa*
Llegiran Manolo Garcia i Ferrando Martínez
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
Llegirà Rafael Melià.
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.
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