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BONES NOVES: NOUS AIRES... I PREMI MEREIXCUT
Ha poc ha n'hi ha hagut eleccions en una de les institucions més importants en l'àmbit cultural
i social del valencianisme. La Real Acadèmia de Cultura Valenciana, fundada en 1915 per la
Diputació Provincial de Valéncia, naixqué en la directriu bàsica d'investigar i conrear totes les
caents de la cultura valenciana, defenent els valors culturals del nostre poble, i, a l'hora, crear
espais i mijos per a la difusió d'eixos coneiximents. La seua Secció de Llengua i Cultura
Valencianes “Lluís Fullana i Mira”, s'ocupa de normativisar l'idioma valencià, i ha segut i és
el referent filològic de tot el valencianisme.
Les seues directrius normatives guien a moltes associacions d'identitat valenciana, i la nostra
és una d'elles. Des de la AELLVA seguim les instruccions marcades per la mencionada Secció
i ad elles nos sumem i utilisem en els treballs que editem. Aixina ha segut i aixina volem que
continue sent, per diferenciar-nos d'atres directrius marcades per una atra Acadèmia que se
revela com a aliena del parlar de la majoria del poble valencià. I justament eixe sentir
renovador i a la vegada defensor de lo valencià és el que nos ha transmés la nova Junta
Directiva de la RACV, que prengué possessió el passat 11 de febrer i que encapçala el decà,
Josep Lluís Manglano de Mas. La nova junta conta, ademés, en destacadíssims acadèmics com:
Josep Francesc Ballester-Olmos, Josep Aparicio, Josep Vicent Gómez, Voro López, Vicent
Ramon Calatayud, Josep Bonet, Salvador Chulià, Ampar Cabanes, Violeta Montoliu, Manuel
Chueca, Rafel Romero i Lleopolt Penyarroja. El decà anuncià un esforç especial en la defensa
de la llengua valenciana i, en definitiva, l'essència del poble valencià. Bones, molt bones
notícies nos aporta esta junta directiva a la que farem costat en tot lo que nos demane i en la
que alvançarem junts en el conreu de la nostra llengua i les nostres tradicions,
I una atra bona nova nos depara el més de març. Tenim l'honor i orgull de fer la nominació
d'un guardó ben important per a la lliteratura en valencià. Ni més, ni manco, que el VI Premi
Nacional de Lliteratura en Llengua Valenciana. L'Associació d'Escritors en Llengua
Valenciana creà, registrà i otorga el Premi Nacional de Lliteratura en Llengua Valenciana com
a màxim reconeiximent a autors destacats que han dedicat tota una vida a la creació lliterària
en llengua valenciana, al seu estudi o conreu. Els premiats fins al moment han segut: Xavier
Casp i Vercher, en la primera edició, en 1994; Josep Maria Guinot i Galan, en la segona
edició, en 1999; Anfós Ramon i Garcia, tercer premi Nacional en 2003; Vicent Ramon
Calatayud i Tortosa, en la quarta edició, en 2008; i Vicent Lluís Simó Santonja fon el V
Premi Nacional en 2013. Ben destacats escritors. En 2018, al complir-se el quinqueni, se
nomenà este guardó en la seua sexta edició, que s'otorga ara, en el Dia de la Llengua Valenciana
organisat per la RACV, i en el qual es commemora la mort d’Ausias March, i dedicat
enguany al VI Centenari de la mort de Sant Vicent Ferrer. El Jurat constituït per: Jose
Francisco Ballester-Olmos i Anguís, Vicent Ramon Calatayud i Tortosa, Joan Carles Micó i
Ruiz, Vicent Xavier Navarro i Pastor, Josep Esteve Rico i Segorp, Gonzalo Romero i Casaña,
Òscar Rueda i Pitarque (com a Secretari), i Ricart Folgado i Bisbal (com a President) decidí
conferir el prestigiós guardó a una persona ben vollguda per la AELLVA, n'Aureli Lopez i
Muñoz, que ha tingut com a pedra angular de la seua existència la defensa de la llengua
valenciana, el seu estudi, mirament i difusió.
Dos bones noves estes, que nos han de fer mantindre l'ilusió en els objectius de la nostra entitat
com són la reivindicació permanent de la lliteratura en llengua valenciana com a mig social
bàsic per a l’integració de la població valenciana en sa cultura autòctona, i la seua difusió en

otorgar, per eixemple, el Premi Nacional de Lliteratura en Llengua Valenciana o els premis
d'Escritors de l'any.
¡Vagen, per tant, el nostre recolçament a la RACV i la més efusiva felicitació al flamant nou
guardonat en el nostre més important premi!

Ricart Folgado i Bisbal
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 25 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 2018
3.- Presentació de l’estat de contes i resultats del passat eixercici
4.- Proposta d’activitats per al 2019
6.- Proyecte de presupost per al 2019
7.- Preguntes i sugerències

Valéncia, 20 de febrer de 2019
Vist i plau al President
Ricart Folgado Bisbal

El Secretari
Òscar Rueda Pitarque

Tertúlies-Tallers de Prosa. En Novembre tinguérem l’acostumada colaboració en
l’Ateneu Cultural Paterna i se posà en l’escenari del Teatre Capri la llectura dramatisada
de la divertida comèdia, original de Ramir Gómez: “Carchofes, canyes i pedres”.
Desenrollada l’acció en les urgències d’un hospital, gojà del favor del públic que premià
en aplaudiments el treball dels numerosos actors que donaren vida als personages. Hi
ha que dir que, cada volta més, estes llectures van semblant-se a una representació, puix
que els distints autors aporten elements materials, de vestimenta o efectes sonors que,
incorporats a la llectura, fan esta molt més agradable, ajudant a entrar en l’acció als
espectadors.
Tancàrem l’any en Decembre, en la sempre esperada charrada a càrrec de Voro López,
quí, a banda de brindar-nos les últimes novetats de la gramàtica i el diccionari, nos
plantejà el proyecte que porta entre mans, per demés interessant, d’un llibre on
s’arrepleguen les frases fetes que, en el mateix o aproximat sentit de les castellanes, mai
son traducció lliteral que no tindria sentit, sino que hem de buscar l'equivalència entre les
genuïnes valencianes.
Giner nos aportà com a llectors a Gonzalo Monfort i Òscar Rueda. Nos feren sabedors
d’un original proyecte: Llibres inestables, que ha posat en marcha un grup de gent jove,
interessats per l’escritura, entre els quals se conten els dos, que proponen cada cert

temps la llectura d’un llibre d’un autor determinat i posteriorment escriuen un relat tractant
d’imitar l’estil del que han llegit.
Cadascú nos aportà una narració basada en l’estil de Juan José Millás, els dos en un
gran sentit de l’humor i de temàtica molt diferent que nos permeté gojar d’una tertúlia fòra
de lo habitual, molt celebrada pels assistents. Benvingudes siguen les iniciatives com
esta que aglutinen als jóvens i els espenten a l’escritura.
Febrer nos permeté gojar del bon estil de dos reconeguts narradors, Manuel Casaña i
Vicent Ramon Calatayud encara que en la veu d’Òscar Rueda i d'Aureli López puix per
distintes circumstàncies no pogueren estar presents. Els relats se centraren en vivències
del primer en el temps del seu treball en Las Provincias, en l’humor i el bon estil que el
caracterisa, mentres Calatayud feu un homenage a la dòna treballadora, repassant
aquelles en les que, per mig de la relació comercial, havia arribat a establir-se una corrent
amistosa, quan no d’amistat franca, adobat, com és costum, en un llenguage ric i profitós
per a tots els escoltadors que sempre deprenem.
La Tertúlia de març, per raó de les falles, s’alvançà a finals de febrer i versà sobre la
pirotècnia en la festa. Una interessant sessió que, en colaboració en el casal Bernat i
Baldoví, donà lloc a un viu intercanvi d’opinió en l’espai d’Àmbit Cultural de El Corte
Inglés.
Premi Nacional de Lliteratura en Llengua Valenciana. El dia 6 de març durant l’acte
en la Llonja que organisa la Secció de Llengua i Lliteratura de la RACV, el nostre
president, Ricart Folgado, impongué l’insígnia d’or de la Aellva a nostre Premi Nacional,
Aureli López i Muñoz, a qui seran dedicades les Jornades dels Escritors d’enguany,
durant les quals se glossaran distints aspectes de la seua personalitat dedicada des de
sempre al conreu i difusió de la llengua, lliteratura i cultura que nos són pròpies.
-XXXI dia de la Llengua valencianaEnguany té este acte, en sa trigèsima primera edició, la força d'una costum ya arraïlada
en tots aquells que pensem en el propi idioma, sense dubtes ni mixtures identitàries al
promoure'l; pero també la gràcia d'acollir una fita important per a la AELLVA: la
confirmació del VI Premi Nacional de Lliteratura en Llengua Valenciana, quan imponentli el nostre President, dins de l'acte acadèmic de la Llonja, l'insígnia d'or que ara acredita
a n'Aureli López Muñoz, quede senyalat com mereixcudament guanyador del guardó. És
una deferència que la RACV, fent de mare, nos acullga cada cinc anys, per a un quefer
de germanor.
Com cada any hi ha un motiu central per a la festa, en la jornada que recorda al poeta
Ausias March en son decés, per a fer remembrança de personages i circumstàncies que
mereixen celebrar-se en el curs. Enguany se dedica al CENTENARI DE SANT VICENT
FERRER, figura que entre moltes virtuts tingué la d'escampar pel món de son temps la
seua llengua valenciana, segons testimonien infinitat de documents i proves. Per a ferne glossa contarem en l'acadèmic Dr. Ballester-Olmos, Cavaller vicentí i autoritat en la
matèria.
Com sempre, hi haurà ofrena de llorer sobre la llosa sepulcral del poeta, junt a la Porta
romànica de la catedral i la missa en la capella del Sant Càliç serà en sufragi enguany de
les ànimes d'en Francesc Roca Traver i d'en Santiago Garcia Aracil, acadèmics fallits en
2018 i d'en Ricart J. Vicent Museros, fallit en febrer d'enguany; junt a les d'Ausias March
i tots els acadèmics i escritors difunts.
Esta jornada i lo que representa en el moment històric, deixa sobre nosatros la
responsabilitat de fer digna transmissió que assegure un futur més clar, per això devem
fer crida i acostar als bons valencians, perque davant de tants inconvenients, traves i
menyspreus com patix, el poble pla vol saber identificadora i pròpia la llengua valenciana;

vol participar en la seua defensa i gojar en ses glòries. I en estos actes pot trobar motiu
de saber-se i ser valencià.
Vicent Ramon Calatayud i Tortosa
CALENDARI D’ACTIVITATS
Març
Dilluns 25. Assamblea General Ordinària.*

Abril
Dilluns 8. Tertúlia Taller de Teatre. Llectura dramatisada d'una obra
de la que és autor Sito Sanchis.**

Divendres 12. Velada en honor de la Mare de Deu dels Dolors, Patrona dels poetes
valencians.***
Maig
Dilluns 6. Inauguració de la Fira del Llibre Valencià. En la Real Acadèmia de
Cultura Valenciana. Fins al dijous 9.
Dimarts 7. Recital de Primavera d’Estiu. Cantant a les tradicions IV. Enguany nos
obsequiaran en els seus poemes: Òscar Rueda, Miquelo Garcia, Imma Ballester,
Carles Moregó, Ferran Gil, Dani Sánchez, Joan Vicent Chenoll i Miquel Àngel
Gascon****
Dilluns 13. Tertúlia Taller de Prosa. Llegiran Joan Romero i Antoni Ruiz Negre.*

*Es celebraran en el lloc social C/Alt, 64, a partir de les 19,30 hores.
**En Lo Rat Penat a les 19.30 hores.
***En una parròquia del cap i casal encara per determinar.
****En la Real Acadèmia de Cultura Valenciana.
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