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ALS VINTICINC… !Estem d'aniversari!.
El primer quart de sigle és sempre una fita molt important, tant en la vida de la persona a on alcança
reconeiximent formal pel grau de madurea sense deixar de ser jove, com en la convivència de matrimoni o
parella que espenta a la celebració en família i amistats, més encara en l'actualitat, en la que a diari
contemplem cóm se trenquen els vínculs, s'aparten aquells que un dia decidiren compartir-ho tot i si l'unió
havia donat el frut dels fills, cóm van i venen les criatures, carregades de mochila, per tal de no perdre el
contacte en el pare o la mare que eixa semana no ha convixcut en ells i per tant, en major motiu s'ha
d'acaronar als qui continuen.
En les societats, complir vinticinc anys d'existència és sempre un motiu d'alegria. És l'acta fefaent de la
voluntat dels socis, primer de ser i en acabant de seguir. Per això, quan l'Associació d'Escritors en Llengua
Valenciana pot bufar simbòlicament les caneles de l'aniversari, recordem els motius per a estar contents que
són els que nos espenten a no deixar el treball. Des d'aquelles reunions en Lo Rat Penat, en les que “quatre”
valencians preocupats per la lliteratura posaren en marcha un proyecte, redactaren i presentaren estatuts, se
formà la primera gestora i més tart la primera junta, la trayectòria ha segut constant. Iniciàrem els Tallers de
Prosa, al principi en un raconet de Belles Arts, seguírem en la cafeteria Madrit i, en conseguir el baix del
carrer de Dalt, que a poc a poc s'adequà, gràcies a l'esforç de tots i a la generositat d'alguns que supliren la
falta de mijos materials en la pròpia bojaca, en l'actual domicili social. Recorde les primeres juntes a la llum
d'un ciri perque encara no teníem l'alta de la llum, en les que devíem tindre l'aspecte d'una reunió esotèrica
convocant als esperits i pense que en certa manera era aixina. ¿O acàs els escritors que nos precediren posant
en lletres d'or la lliteratura valenciana no mirarien contents, des de la Veritat on estan, l'esforç del grupet que
volia posar de nou en valor les nostres lletres?.
Els Recitals de Primavera d'Estiu, la colaboració en unes atres entitats de Castelló, Valéncia o Alacant, els
actes en les falles que nos ho demanen..., han segut constants.
Les vintiquatre Jornades dels Escritors que els dies 2-3 i 4 de Novembre anem a celebrar, les dediquem en
2015 a commemorar l'aniversari. Cada dia, u dels tres presidents que fins ara hem estat al front de la societat,
donarà conte dels acontenyiments realisats durant el temps del seu manament i dos dels Escritors de l'Any de
cada periodo nos posaran per escrit i de viva veu les seues enrònies, preocupacions, fantasies,
vivències...Veus distintes, punts de vista diversos, sagetes disparades per una mà que, a les órdens d'un
cervell que pensa en valencià, apuntaran a una mateixa diana: La millora, el conreu o la crítica de
l'Associació que per a alvançar tindrà segurament necessitat de, sense moure's de son fi primordial,
eixamplar horisons, adoptar noves tècniques, obrir-se més a la societat. Sense oblidar que, seguint l'encertat
títul d'una publicació de Joan Comes i Nàcher “No queda lo dit sino lo escrit”. I la Aellva, que acarona,
espenta i intenta agermanar als qui senten la necessitat de posar en el paper versos o prosa en llengua
valenciana, pot presentar en estos anys, orgullosa per lo fet i conscient de lo moltíssim que nos falta, un llarc
centenar de llibres propis publicats, matèria de present i llegat per al futur, també en algun miler d’edicions
que hem espentat.
La crida als socis i amics és per a que acodiu i feu propaganda de les Jornades: Són les vostres. Les de tots.
Estic segura que aneu a respondre. Perque començar és important. I més encara seguir. Ixcà que aquells que
vindran celebren, en la mateixa alegria, el cinquanta aniversari. Des del cor, ¡gràcies!.
Maria Jesús Coves.

JORNADES DELS ESCRITORS.- Darrere de la crida i del programa, ya solament aguarda la
resposta generosa de tots. A Sant Miquel, 2,3 i 4. a les sèt, que nos indiqueu si voleu fer la visita
guiada al monasteri el dimarts dia 3 a les cinc i la reserva per al sopar del divendres 13, perque lo
fet i lo que proyectem és cosa de tots.
SOPAR DEL 25 ANIVERSARI.- Serà l’esclat remat de tot lo que fins el present coromullem.
Esperem reunir en “La Hípica” a la major part del centenar de comunicadors i ponents, altruistes
amics, personalitats de tot l’ample panorama cultural valencià, per als que tindrem un
reconeiximent especial. Divendres 13 de novembre. Hi hauran sorpreses i farem història.

I PENSEM EN ELS LLIBRES
ELS NOSTRES IMPRESCINDIBLES AMICS
FIRES DEL LLIBRE VALENCIÀ.- Aprofitant la mínima oportumitat d’eixir al carrer mes que
siga per canals alternatius, en esta quarta convocatòria de “les entitats culturals” hem posat parada i
procurat vendre i que córreguen els llibres. Hem complit l’objectiu. Nos maravella l’eclosió de
novells títuls que hem vist i que tanta gent emule la nostra idea per a deixar escrit son testimoni. Si
açò fora el caliu per a que despuntara un NOBEL en Llengua Valencina ya seria massa. També
anunciem que el dies 9, 10 i 11 de decembre tindrem en la RACV “Fira Nadalenca. PEL REGAL
D’UN LLIBRE”. Per sòrt disponem de prou títuls editats que són autèntiques joyes i que poden ser
el millor objecte per a demostrar afecte, en Nadal i Reis. Mentrimentres, qui encara no tinga la
Nova Gramàtica de la Llengua Valenciana, que se la regale o se la perdrà...que s’acaben.
PUBLICACIONS.- Encara queda algun escritor que no té .”Clams de futur”. Darrere dels salvats
inconvenients, este treball colectiu resulta abellidor de llegir i fa també “rastre” de proyeccions
lliteràries de tots els estils i nivells. Ya sabeu els coautors que teniu preu especial per a fer-lo córrer.
Lo mateix que el dels recitals, que és una llepolona obreta d’original i sugestiva portada, este sí
“Seguint el rastre d’un llibre” que arreplega els passats XXII Recitals, junt als tres anteriors del
mateix títul. Són molts i bons els poetes que veuen obra impresa i el conjunt fa suma. El llibre del
25 aniversari ya queda per al Sopar.
TERTÚLIES TALLER DE PROSA.- La sessió de Setembre és dedicà a fer laudatio recordatori
pòstum a Josep Navarro Salvador. RIP.. Davant de la seua família i en un respectuós i sentit
homenage anaren llegint obra seua.... Joan A. Alapont, Josep Aymemir, Amparo Cabrera, Manuel
Lagardera, Aureli López, Donís Martin, Rafael Melià, Juli Navarro, Manuel Navarro, Joan
Romero, Òscar Rueda i Sito Sanchis, omplint-nos d’emoció quan la fondària del passage nos fea
present al poeta que hem perdut.
En la tertúlia d’Octubre escoltàrem dos relats que prometen molt. Bona construcció i desenroll de
l’urdim argumental, per a enfilar de modo interessant les pròpies fantasies. Les d’un món irreal i
també indesijable, pero ple d’advertències futuribles per a una Valéncia que no coneixerem en la
llectura de Juanjo Serra, que mereixeria arrematar-se o fer novela. Un no... com a remat del relat
sucós de Roser Lacruz, a qui trobem ben creixcuda en calitat argumental i força travant al públic a
pesar de la pressa en la dicció. En definitiva, una volta polits nos deixen un bon material lliterari i
nos albiren bona senda creativa.

ENTRE L’AMOR FIDEL I LA PASSIÓ TRENCADORA
Per a conseguir els més anhelats desijos nos costa fer-nos pesadets, plastes diuen ara, dir,
redir i repetir que necessitem una nova gramàtica encara que siga bàsica per als Cursos de Lo Rat,
una obra que la Secció de Llengua i Lliteratura Valencianes de la RACV (en filòlecs i un Dr. En
Filologia Valenciana com a president) pot anar embastant sense presses, ajudada per professors i
escritors, una publicació digna d’entrar en el món de l’ensenyança -- perque no hi ha mal que dure
cent anys--; i anem escampant l’idea en cada junta de la Secció i nos ompli d’íntim goig captar
complicitats que nos fan costat, que ho veuen també possible i profitós.
Costa moltíssim transformar els pensaments en proyectes, saber vendre i escampar que mai
millor que en el Centenari de la RACV, de la Gramàtica del Pare Fullana i del naiximent de Xavier
Casp.
Tots sabeu que els ensomis difícilment apleguen a realitats; que nos tomben moltes ilusions
perque hem de chafar terra, que tot lo món té massa faena i hi ha consciència clara de la costosa
llabor a desenrollar, que ací no hi han eurets que rascar, que trobem massa a sovint desinterés quan
no desencontres i incoherències d’impossible comprensió... pero també genials fidelitats al poble,
cultura i llengua de Valéncia ciutat i regne. S’aprova dur avant el proyecte i este nos va creixent en
les mans com la pasta millor fenyuda, primer parlem d’unes doscentes pàgines i en uns mesos ya en
seran cinccentes per a acabar en les més de setcentes que té –per a goig i plaer de tots—l’obra que
serà, que ya ho és, cim, molló i referent d’una de les majors raons d’Identitat dels bons valencians;
perque be sabem tots que la Llengua és la Clau.
I a la fi, el 14 d’Octubre de 2015 presentàrem la Nova Gramàtica de la Llengua Valenciana
en l’Ateneu Mercantil de Valéncia. Dotzenes de reunions en les tres sèus: la de la Real Acadèmia de
Cultura Valenciana, la de Lo Rat Penat i la dels Escritors en Llengua Valenciana; acort i desacorts,
apunts d’inncessari protagonisme, treball intens i raonat no tan compartit com era de trellat, nous
acorts per al consens pero sobretot harmonia i ulls retillents d’emoció en cada apartat arredonit per a
tots; i a estudiar eixemples aclaridors que enriquiren una obra que volgué nàixer elemental i ha
vengut al món per a ser la Regina de totes les gramàtiques d’abans, aprofitant d’elles lo molt de bo
que tenien per a millorar-ho, actualisar-ho i fer-li-ho arribar al seu destinatari, el poble valencià, en
un majestuós volum que ha de ser, que ya ho és, llibre de capçalera per a vells i nous lletraferits, per
a poetes consagrats o novells, per a dramaturcs..., tants aficionats a trencar ploma que volien i volen
escriure en la nostra llengua valenciana.
Feu-vos en ella enjornet perque aixina mamprendrem la segona edició, en acabar
l’indefugible ampliació del Diccionari Bilingüe que nos té aqueferats; fullegeu-la, estudieu-la, feula companyona de soletats en la mar o la montanya, en el quarto o el menjador mentres apagueu la
caixeta llavacervells, ella vos compensarà sobradament omplint-vos de raons front als valencians
que han deixat de creure en la Cultura de la nostra pàtria, oferiu-vos ad ells en veu baixa, a cau
d’orella si voleu, mostreu-los la seua riquea de lèxic en centenars d’eixemples que els faran recordar
el valencià viu i cult de pares i yayos; creeu-los el dubte sobre lo deprés en els coleges, instituts i
universitats..., a poc a poc voldran profundisar i entraran en Internet –com ya ho fan per milers—per
a consultar el Diccionari General i ara la Gramàtica.
Ben de cor pense que eixe és el camí.

Aureli López

CALENDARI PER A LO QUE RESTA DE L’ANY
Novembre.- Dilluns 2, dimarts 3 i dimecres 4.
XXIV JORNADES DE LA AELLVA, ***
Dilluns 2.-,Des dels inicis per Vicent Ramon Calatayud,
La segona senda per Rafael Melià
25 anys, del present cap al futur per Paco Tarazona
Dimarts, 3.- Continuïtat per Aureli López
Tanca la boca que te van a entrar mosques per Ampar Cabrera
”Tu, yo ¿per qué no tots?” per Voro López
Dimecres, 4.- Pervindre per Maria Jesús Coves
El reencontre per Elena Casa
Valencianisme de futur per Juli Amadeu Àrias
Dilluns, 9. Llectura de teatre, en el Capri de Paterna
20 h. Es llegirà obra de Rafael Melià.
Divendres 13. SOPAR DELS ESCRITORS
Decembre.- Dimecres, 9, Dijous, 10 i Divendres 11**
“Fira Nadalenca. PEL REGAL D’UN LLIBRE”.
Oferta de lots i títuls especials per a obsequi
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.
ASSOCIACIÓ D’ESCRITORS EN LLENGUA VALENCIANA

