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SOLCANT FUTUR. 
 

 Pareix que fon ahir i pronte farà huit anys que m'encomanareu el treball de ser la cara visible, 
des de la presidència, de l'Associació d'Escritors en Llengua Valenciana. 
 
 Una responsabilitat, un honor, que vaig acceptar conscient de les moltes carències que per 
a tal càrrec tenia i per a la qual demaní l'ajuda dels dos presidents que me precediren, Vicent Ramon 
Calatayud i Aureli López, que s'afanyaren a assegurar-me-la i que, com a cavallers i valencians de 
paraula, que ho són, done fe de que han complit. Ells m'han espentat a treballar i han segut el braç 
en el que he pogut recolzar-me per a acodir a cites, fer presència en actes o simplement, perque 
de llengua saben molt més que yo, per a aconsellar-me o corregir-me els erros, cosa que mai els 
reconeixeré prou, per lo que desige que siguen estes lletres un testimoni escrit del meu agraïment. 
 
 Atre tant puc dir de tots els components de les distintes Juntes de Govern, que han sabut 
treballar en cada moment en allò que se'ls demanava, particularment els secretaris als qui, per raó 
del càrrec els ha tocat treballar en ganes. Gràcies i disculpeu si a voltes he tingut poca correja, mes 
que algú de vosatres (no senyalaré quí perque ell ya ho sap) haja fruït punchant-me, sabedor de 
que havia de botar. En fi, tot és cosa de confiança i convivència i cregau que vos parle a cor obert 
quan vos dic que és esta una experiència que m'ha enriquit i m'enriquix cada dia, eixamplant el meu 
círcul valencià i creant-me un toll de companyers/amics d'una manera que me fa sentir-me més i 
més arraïlada en la nostra cultura i Pàtria. 
 
 La Aellva ha complit vinticinc anys i el Cresolet que llegiu fa el número 75. Una fita que nos 
ompli d’orgull ya que sempre hem cregut que lo principal és perseverar en el treball. Fins ací hem 
procurat que el solc no se n'eixira del marge. Els que ara prendran l'aladre ya procuraran que 
continue pel camí recte a fi de que la sembra qualle en collita profitosa. 
 
 I sapiau que fer un pas arrere no significa anar-me'n. Com a membre de l'Associació estic 
per a lo que els seus dirigents me vullguen manar i si no me manaren res, com a sòcia activa 
sempre, perque mai m'agradat massa estar de mostra en els llocs on fa falta treballar. El meu únic 
desig, en este moment tan complicat per a la llengua valenciana, seria transmetre la meua 
increbantable confiança en el poble pla, segura de que, per molt que l'endenyen, no abandonarà 
les seues arrels. Per a guanyar eixe futur d'esperança seguirem solcant. 

 
       Maria Jesús Coves.       
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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 21 de 
març, dilluns 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 2015 

  3.- Presentació de l’estat de contes i resultats del passat eixercici 

  4.- Renovació estatutària de mija Junta 

  5.-Proposta d’activitats per al 2016 

  6.- Proyecte de presupost per al 2016 

  7.- Preguntes i sugerències  

   

Els càrrecs que vaquen són els de President, Tesorer, Vicesecretari i Vocal Segon. Els interessats en 
cobrir alguna d’estes places hauran de presentar la seua candidatura i contar en els avals, l’antelació i demés 
requisits estatutaris. Havent-nos presentat la baixa en son càrrec, el Vicepresident, per dificultats d'assistència, 
el lloc s'omplirà, com sempre es fa en estes vacants de  baixa o moviment, en la provisionalitat acostumada, 
fins que aplega l'hora de renovació estatutària, que en este cas serà el 2018. 

 Sempre insistim, recordant que és imprescindible, per a la bona marcha social, que els escritors 
acodim, nos manifestem, aprovem, refermem o esmenem, millorant-les, les propostes i directrius que per al 
futur es presenten; per estes accions corresponsabilisades la nostra societat intenta alcançar majors objectius 
dins de la cultura de la pàtria, per la que tots estem cridats a treballar. 

 

                  Valéncia 29 de giner  del 2016 

 

               Vist i plau a la Presidenta                                      

                                                                               RICART  FOLGADO 

 Mª JESÚS COVES TORRALBA                   Secretari General. 

 

 

 
JORNADES DELS ESCRITORS.-   Molts temors rebujàrem ans de posar en marcha la vigèsima quarta crida. 
Que si el tema no interessaria al públic, cada dia més escèptic; que són massa les conferències, presentacions 
i demés; que fa mal orage i Sant Miquel no és centre; que si ya nos tenen massa vists als possibles 
comunicadors... Pero res millor per a tindre èxit que creure en ell i transpuar-lo en l'ilusió de reviure 25 anys 
de glòries i esforços, oblidant galtades i falques;  preparant material testimonial i recorts  que nos fan més 
jóvens; intentant fer reflexió i ajustar-nos el hui, pensant assegurar el demà que cada dia canvia. Els galons 
mostosos pel  fanc de les batalles, preparen be a les futures estreles; l'experiència i l'academicisme solden el 
front. I sabérem comboyar i el nostre interés, per fer surar lliteratura en un mig tan privilegiat com es la 
Biblioteca Valenciana, acostant-li al monument novells admiradors al descobrir-lo, nos premia a tots. Hi hagué 
assistència ben selecta, parlaments que comprometen i llibres per a fer-nos lliures. Goig ple per a uns, pena 
per als que tant perderen, no venint: per lo manco mija arrova de preciós material ya esgotat. Gràcies per 
creure en nosatres. 
 
 
 



 
LI  DIEN... CONSCIÈNCIA   

 Sabeu que m’enchisa l’eixercici de la coherència i este nº 75 de l’humil Cresolet ve a dir-nos que la Aellva 
l’ha sabuda mantindre des del seu naiximent. Este breu relat seguix el dur camí.  Encara entre dos clarors pero 
quan vol eixir el sol, no quan se pon, una figura enterbolida enmig d’un estrany conjunt es bellugava insegura 
com volent endevinar l’acaronador lloc de destí.  Ben possiblement no votarà perque viu en un atre món. Cert 
que la tenim en Valéncia pero com si no estiguera. Conduïx un carret de la compra, furtat, ple dels atifells més 
impensables: roba vella, cartons, cordes desfilagarchades que li pengen pels costats, algun quemenjar... En u 
dels cantons i com la millor llança du una granera cara amunt.  Duya pantaló i per damunt, a la babalà, una 
falda de floretes i unes sinagües. Un gros jersei de llana, un abric en prou forats i un llarc mocador lligat al 
coll que li arriba als genolls. El monyo brut, enredrat i canós; té la pell reseca i quartejada. Unes velles botes 
enfangades  en sola de goma, de misteriós color, li protegixen els cansats peus. En un gest indiferent, els seus 
ulls blaus, entre mar i cel, miren cap al no res; uns ullets plens de blava ingenuïtat que li allumenen el rostre.  
Eren  poc més de les sèt del matí i la velleta anava amunt i avall arrastrant el seu carro mentres un grapat de 
coches, fugint-li, siluetejaven la seua image de película italiana de posguerra; anava prop de l’acera per una 
gran avinguda i, sense més maldecaps, es decidí a creuar reptant a la sòrt i arrossegant sa casa... i la seua vida.   
Sonà un clàxon i frenà un coche com va poder, un atre estigué a tall d’atropellar-la. Ella, mentrestant, passejava 
el seu món al trenc d’alba pel mig de la gran ciutat que l’ignorava totalment. Se’n pujà pel rastell a la vora i 
travessà fins a un despintat banquet de fusta, ben situat i protegit del vent del nort.   Els que anàvem a peu 
pegàvem camallades com dient ¡no sabeu que tinc pressa!. Observant-la, passí llauger davant d’ella. Em quedí 
cavilant quí s’amagaria baix d’aquella pell revellida i tot el barrejat d’històries naixcudes d’ella. De sobte em 
detinguí, segurament perque me parà la pròpia ombra. Vaig sentir que l’ànima, el meu cos interior, 
l’imaginació, eixia de mi i aixava arrere. Notí com l’atra vida meua volia estar prop d’ella per a preguntar-li 
qué l’havia duta ad eixe ignot món seu. La dòna, espauet, havia tret fòra del carret la granera i agranava 
l’entorn del banquet com qui neteja sa casa.  ¿Quí eres? li preguntí. Es va riure ensenyant-me les poques i 
renegrides dents que li quedaven mentres clavava els ullets blaus en mi, “La Consciència”, me respongué, 
l’esgall de la consciència feta a péntols que va quedant per ací, arrematà. Notant un ariçó de fret i cap a dins 
vaig pensar “be m’has reconegut”; nos miràrem de fit a fit i li diguí  a cau d’orella:  eres l’espill de lo que som 
i ya ni nos importa a ningú.   En eixe instant sentí com un mòs el meu egoisme tan amplament compartit. 
Estava segur que cap de venedor de fum aniria a demanar-li el vot, somriguí cínicament i li doní un bes 
acariciant-li les mans.   Allaugerí el pas per a ser un mileuriste més, una formigueta més... quan ya llunt vaig 
girar-me ella seguia agranant. Era la derrocada image de la crua realitat que sempre podrem reconstruir.   

          Aureli, decembre de 2015. 

 

TERTÚLIES TALLERS DE PROSA.-  .Disculpa: En l'anterior Cresolet ometérem els nom  de dos llectores 
d'obra de Josep Navarro Salvador RIP.  Roser Lacruz i Ernest Olmos també llegiren. Que conste, com a fallo 
humà, de quí fa i mèrit per a qui feu.. 

En novembre férem la llectura ya acostumada de teatre en Paterna, el dia no acompanyà, pero la llectura fon 
gojada. Tema interessant actual, ben travat i resolt de maravella pels llectors actors, fent-nos riure i compartir 
emocions més tristes, al joc del diàlec i descobriment del desenllaç. Rafa Melià i tots reberen tancada ovació 
de la platea. 
Decembre tancà els Tallers en la charrada de Voro López, President de la Secció de Llengua de la RACV,que 
ya s'ha fet costum com la millor manera d'acabar l'any refrescant els coneiximents de llengua valenciana que 
tanta falta nos fan. A rant de la nova Gramàtica, s'omplí la Aellva i faltaren cadires, prova de l'interés que el 
tema desperta. 
.SOPAR DELS ESCRITORS.-  Celebràrem en els salons de La Hípica el que fea 24 dels Sopars que 
caramullen els actes centrals de l'any. Fon, la cita gastronòmica decent com toca, pel caràcter i número, la 
lliterària, sucosa collita. Alegria de trobar-nos compartint taula en vells coneguts i novells rostres que van 
suplint absències i nos confirmen passar-ho be. És la més gran satisfacció per a qui treballa per a animar 
 
 l'agermanament tan necessari, front a les colzades, espentes i reptes dels qui, no coneguen-nos, no es creuen 
que estem reviscolant  cada dia i produint en coherència independent, valencià sense dubtes. Enguany 
reconeiximent especial per al ya centenar llarc de comunicadors i ponents, se feu públic en una trentena dels 



 
últims deu anys, que reberen un diploma, perque els anteriors ya l'arreplegaren en 2005. Senyalades 
personalitats i veus doctes en les matèries que anem treballant, brinden altruistes sa colaboració, en vore la 
generositat del nostre impagable treball. El seu gest és la millor paga. 
 
PUBLICACIONS.-  El Cresol lliterari 20 és una JOYA. Perque el material que arreplega nos posa al dia de 
lo que hem segut i l'all en salva siga la part anatòmica, per a que salvem el pervindre. Hi ha lletra,  image i 
sana intenció de reviure, retrobant-nos i de potenciar, des del replanell ascendent Als 25 anys de la AELLVA, 
d'història, 24 de jornades i sopar i 20 de Cresols impagables, a tot a celebrar de tacada i quedant escrit. Qui no 
ha pogut o no ha fet un poder per vindre, mai millor que enguany sabrà qué se pert. ¡més de mija arrova de 
material tacat de tinta! Ad algú encara el reclamen els Clams de futur i Seguint el rastre d'un llibre.  Qui 
vingué a les Jornades li tocà la grossa, en vida i obra completa de Xavier Casp i documentació històrica de 
Sant  Miquel, en edicions que en nosatres ya s'arrematen. Podeu dir-nos alguna cosa, qui no obri la boca per 
si li entren mosques. 

 

CALENDARI D’ACTIVITATS 

Febrer .- 

 Dilluns 8  Tertúlia Taller de Prosa* 

Llegiran Ernest Olmos i Antoni Ruiz Negre 

                                 Dilluns 29 Tertúlia fallera** 

en el Casal a les 19.30 h. 

Març.- 

      Dijous 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 11.  Velada de la Mare de Deu dels Dolors. 

          Dilluns 21. Assamblea General*   

       Abril.- 

    Dilluns 11  . Llectura  de teatre, en Lo Rat Penat 

Dos Nobels innobles. Autor:Pep Bea. 

Maig.- Del 2 al 6   MOSTRA DEL LLIBRE VALENCIÀ*** . 

Dijous .5  A les 19,30. Saló d'actes de la RACV 

XXIII Recitals Poètics Primavera d'Estiu 

Es versarà  sobre: Cantant a les tradicions. 

    *Es celebren en el lloc social C/Alt, 64, a partir de les 19,30 hores. 

    **Casal de la Falla Bilbao-Maximilià Thous. Carrer Maximilià Thous, 40. 

     *** En la RACV. Matí i vesprada. 
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