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Eixemplar gratuït

Nou Diccionari General de la Llengua Valenciana
En els dos últims bolletins denunciàvem que
s’està fent un expoli de la llengua Valenciana per
part dels governants de la Comunitat Valenciana
que a través dels mijos que dominen (DOGV, TVV,
etc.) van introduint veus catalanes desconegudes
pels valencians i ademés per a estudiar el valencià
recomanen texts i diccionaris catalans.
Davant estos fets cal preguntar-se, ¿Qué no n’hi
han gramàtiques i diccionaris en valencià autèntic?.
¿En el valencià que parla el poble?.
Clar que n’hi han, perque en tenim des de fa
molts anys, puix Carles Ros edità el Diccionario
Valenciano-castellano l’any 1764 i Lluís Fullana i
Mira va editar, entre atres, Gramàtica Elemental
de la Llengua Valenciana, en l’any 1915, dos
eixemples clars, entre molts
atres, de l’antiguetat de lèxics
valencians. Pero fa poc de temps
és quan apareixen els millors i
més documentats treballs sobre
la llengua Valenciana, en
gramàtiques i dicionaris varis.
Així en gramàtiques tenim gran
quantitat
d’edicions
i
en
diccionaris
de
la
llengua
valenciana
contem
en
el
Vocabulari Valencià-Castellà,
Castellà-Valencià, editat pel
GAV l’any 1983, el Diccionari Valencià-Castellà,
Castellà-Valencia, editat per la RACV l’any 1992 i
ampliat en l’edició de l’any 2004. I per últim en el
Diccionari General de la Llengua Valenciana,
editat per la RACV en l’any 2010.
És este un diccionari que arreplega tot el lèxic
valencià. Té un total de 76.736 paraules ab
indicació de la categoría gramatical, gènero i
número. Totes les paraules tenen la seua definició
en valencià i l’explicació de les diferents accepcions.
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És també un diccionari etimològic i conté
entrades de llenguages tècnics i especialisats i és un
diccionari normatiu, puix al donar entrada a
variants antigues, dialectals, locals, etc., casos en
els que es remet a formes més generals, correctes o
actuals lo que és fonamental a l’hora de llegir texts
antics, clàssics.
El treball és el resultat dels estudis de més de
dèu anys de l’Acadèmic de Número i Director de la
Secció de Llengua i Lliteratura Valencianes de la
RACV, En Voro López i Verdejo, al que li han
prestat la colaboració una vintena d’estudiosos i
escritors en llengua valenciana, així com més de
ciquanta informadors de distintes comarques de la
Comunitat Valenciana, que han aportat paraules o
noves accepcions al diccionari.
És un diccionari que establix
una autonomia del valencià com
a llengua diferenciada i marca
les diferències en el català, per
tal d’evitar la convergència
llingüística que propugna l’AVL i
que donaria pas a l’assimilació i
un procés pel qual el valencià
seria fagocitat pel
català.
Tampoc creem que convergir en
el català i adaptar el seu
estàndart en terres valencianes,
favorixca la necessaria identificació dels parlants en
la llengua, ya que la dita convergència en realitat
dialectalisa el valencià i per tant, ni el dignifica ni
ajuda al necessari procés de recuperació de l’idioma
en tots els usos. Per aixó este diccionari és un pas
més en una clara direcció d’independència i
dignificació de la genuïna llengua valenciana.
El Diccionari General de la Llengua Valenciana,
esta editat en dos luxosos toms, i si vols tridre’l pots
comprar-lo en El Piló al preu de 60 Euros.
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EQUIP DE JOCS TRADICIONALS

EL PILÓ I LES FALLES

Els dies 25, 26 i 27 de Febrer, tingué lloc en Valéncia.
“Capital Europea de l’Esport 2011” la reunió del Consell
Europeu de l’Associació Europea de Jocs i Deports
Tradicionals, en el que el nostre equip de Jocs
Tradicionals tinguè una bona
participació, tant en l’organisació
dels actes que varen ser coordinats
per l’Escola Autonòmica de Jocs
Tradicionals com en la pràctica dels
mateixos.
Els actes foren molt variats, pero cal destacar la
conferència “Jocs Tradicionals, Cultura, esport i salut”
impartida el dia 25 en el complex deportiu cultural de
“La Pechina” per Pere Lavega i Burgués, professor INEF
de Lleida, Fernando Maestro Guerrero, director del
museu Jocs Tradicionals, de Campo (Huesca) i Angel
Gómez i Navarro, director de l’Escola de Jocs
Tradicionals de Valéncia.
El dia 26 en el pavelló polideportiu de Benicalap n’hi
hagué un Festival de Jocs Tradicionals (birles, canut, set
i mig, etc.).
I el dia 27, en el camí del Quadrat, de Burjassot, es va
celebrar una Competició Federada de llançament de bola
a braç, primera tirada del Ciucuit Autonòmic, en el que
en categoria dònes, quedà classificada en primer lloc
Mari Carme Martín i en la categoria homens Juan
Gabriel Sánchez va ser segon i Amadeu Gonzàlez tercer.
Eixe mateix dia i en el mateix lloc es va disputar el
trofeo de Bola a Braç del M. I. Ajuntament de Burjassot,
en el que el primer lloc en dònes fon per a Mari Carme
Martin i en homens els dos jugadors del nostre equip
s’intercanviaren posicions, Amadeu Gonzàlez quedà
segon i Juan Gabriel Sànchez tercer.

Com tots els anys l’Entitat
Cultural Valenciana El Piló
colabora ab les Comissions de Falla
de Burjassot a través dels premis
que otorga per la seua activitat
valenciana al llarc de l’any, a
l’ingeni i gràcia de la falla i a
l’edició del Llibret, tant pel
contingut lliterari com per la
portada.
Així puix els premis per activitat
valenciana enguany han segut per a
les Comissions d’Esparter-Mestre
Plasencia, Nàquera-Lauri Volpi i Pi
i Margal-Arturo Cervellera.
Els premis d’Ingeni i Gràcia ha
segut per a les falles gran i infantil
de Nàquera-Lauri Volpi i ha tingut
un accèssit l’infantil de Fermin
Galàn-Primavera.

ASSAMBLEA GENERAL ORDINARIA
El dia 17 de Febrer l’Entitat Cultural Valenciana El Piló
va celebrar l’Assamblea General Ordinaria, en la que,
davant els socis que omplien el local social, el Secretari
donà llectura a l’Acta de l’Assamblea de l’any passat que
va ser aprobada per unanimitat. A continuació el
President donà llectura a la Memoria d’Activitats del
2010, que per primera vegada es feia en soport
informàtic, la qual va ser aprovada pels assistents. I per
últim el Tesorer donà llectura a la liquidació del
Pressupost del 2010 i una volta que este s’aprovà
presentà als assistents el Pressupost per a l’any 2011, el
qual després d’algunes aclaracions fetes pel Tesorer a
preguntes dels assistents, va ser aprovat per unanimitat.
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Premi Ingeni i Gràcia

En quant als premis als Llibrets
pel contingut lliterari ha obtés el
primer el de la Comissió EsparterMestre Plasencia, el segon el de
Mestre Lope-Josep Carsí, el tercer
el de Mendizàbal i el quart el de
Domingo Orozco-Bailén.
El premi a la millor portada del
Llibret s’ha endut el primer el de
Mendizàbal i segon el d’Isaac
Peral-Micer Domingo Mascó.
Resenyar també que esta Entitat
participa tots els anys en l’Ofrena
de Flors a la Verge de la Cabeça,
convidada per l’Agrupació de
Falles de Burjassot.

La Festa de l’Estoreta Velleta és una festa que tots els anys celebra l’Entitat
Cultural Valenciana El Piló per a festejar el dia de sant Josep i rememorar la
costum antiga, de la que naixeren les nostres falles ya fa sigles, quan es
confeccionaven a base dels tratos que destorbaven en les cases del veïnat i
que s’arreplegaven el dia de sant Josep al
crit de “hi ha una estoreta velleta per a la
falla de sant Josep, el tio Pep….” fent un
montó en el carrer per a cremar-los per la
nit, fent les delicies dels presents per
l’atracció que el foc té sobre els valencians.
La festa enguany començà la nit anterior
en la que ya es juntaren alguns socis per a
sopar i preparar la faena per a l’endem{.
Aspecte de l’almorzar
I ya el dia de sant Josep a les huit del matí
feren acte de presència els més matiners que es dedicaren a preparar
l’almorzar per a tots aquells que vingueren després, molts més que a treballar,
i donaren bon conte de les viandes que estaven servides damunt de les taules,
botifarres, llonganices, choriços, cansalà,
ous frechits, etc., tot molt bo per a
conservar la salut, i bons vins de la terra.
Desprès d’almorzar vingué la faena
d’arreplegar els trastos, a vegades entrant a
sac en alguna casa que atra i amontonarlos per a fer un monument de coses inútils.
I ací es va notar que ad alguns no els havia
sentat gens bé l’almorzar perque
desaparegueren de l’escena, segurament
Vista del “monument”
per a fer la digestió tranquils.
Bé, siga com siga, la qüestió és que aparegueren per la vesprada a l’hora de
jugar la partideta i del repartiment del chocolate, que no de fer-lo. Este acte
del chocolate té cada dia més adeptes, puix acodixen molts socis i simpatisants
en els seus fills o nets, omplint d’alegria el carrer.
Per la nit després de vindre els bombers,
crem{rem el “monument”, donant així per
finalisada la Festa de l’Estoreta Velleta.
N’hi ha que resenyar que enguany ha
ocorrit un fet insòlit. I és que, com tots
saben en El Piló, el señor President tots els
anys després d’acabat el “monument” va
observant-lo per a vore si pot salvar algo
del foc i restaurar-ho, lo que sempre troba
pero enguany no. Ya estaba l’home
Crema del “monument”
conformat a no indultar res quant desprès
de la crema va pujar a l’escenari teatral del saló i darrere de les cortines ¡oh
milacre!, se li va apareixer una joya, un quadro gran en el mapa de Madrid
capital molt antic, i ningú poguè donar explicació d’este fet. Esperem que no se
li ocorrega restaurar-lo i penjar-lo junt als premis del Concurs de Pintura,
encara que no desentonaría.
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Presentació del joc de Tiradors
El dia 27 de Març en el camp de Jocs

Tradicionals del parc de la Granja tinguè
lloc la presentació al públic de Burjassot
del Joc de Tiradors (Tirachines), per a
celebrar l’incorporació d’este joc als
reglamentats per la Federació de Jocs i
Esports Tradicionals de la Comunitat
Valenciana.
A este acte assistiren gran quantitat de
públic de totes les edats, aixina com
algunes autoritats i representants polítics
del municipi. Tots tingueren oportunitat
de practicar el joc, com es pot vore en les
fotos, i de disfrutar de varies exhibicions
que nos oferiren alguns tiradors campeons
a nivell nacional i provincial que estaven
presents, com els campeons d’Espanya de
2008 i 2010 en distància, que vingueren
des d’Almassora (Castelló), així com el
subcampeó d’Espanya del 2010 en
distància, i campeó de la Comunitat
Valenciana tres anys seguits, Gaspar
Arcón Jr., membre del nostre equip de
Jocs Tradicionals.
Per a finalisar l’acte Angel Gómez,
president de la FJET-CV i el regidor de
deports del M.I. Ajuntament de Burjassot,
Josep Blanco, pronunciaren unes paraules.
Després d’acabar la presentació uns
quants jugadors de diferents clubs es
reuniren en la seu d’El Piló en un dinar de
germanor.

N O T I C I E S
DANSES, TABAL I DOLÇAINA,
CANT D’ESTIL I RONDALLA
El Grup de Danses va acturar el dia 13 de
Febrer en la dansà de la falla General Pando i
el dia 19 de Març en la dansà de la falla
Mistral-Murta, abdós de Valéncia.
Tabal i Dolçaina i Cant d’Estil actuaren el
dia 12 de Febrer, en l’Ateneu d’Angel
Guimerà, de Valéncia, en l’homenage al
president de la falla Alberic i el dia 18 del
mateix més, Cant d’Estil i Rondalla actuaren
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en l’homenage a la Fallera Major de la falla
Mestre Lope-Josep Carsí, de Burjassot
El dia 10 de Març la Rondalla, Tabal i
Dolçaina i Cant d’Estil, feren un recital de cant
d’estil i albaes en la falla Nàquera-Lauri Volpi
per a recolçar la charrada que feu Manolo
Marzal sobre cant d’estil valencià.
El dia 13 de Març la Rondalla i Cant d’Estil
actuaren en l’Asil Sequera i per la vesprada en
la falla Cristòfol Sorni-Mestre Ferràn Martí, de
Burjassot en el dinar que esta falla oferix als
majors
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