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Bellveser, Saragossà, Puchalt i Calpe en la presentació de la nova revista, JOSEPTOMÀS 

La Revista Valenciana de 
Filologia renaix a la Diputació 
• L'Institut Alfons el Magnànim edita «Aula de Lletres Valencianes», que recull la tradició 
de publicacions dels anys 30 i l'esperit de la revista que va publicar durant tres dècades 

LEVANTE-EMV VALÈNCIA 

• La Institució Alfons el Magnànim 
acaba d'editaria nova revista valencia
na de filologia, «Aula de Lletres Valen
cianes», que va presentar la diputada 
de Culturade laDiputació de València, 
Maria Jesús Puchalt. «"Aula de Lletres 
Valencianes" naix, o tal volta hauríem 
de dir que renaix, ja que recull la tradi
ció de la «Taula de Lletres Valencianes» 
dels anys 30 i de la «Revista valencia
na de filologia» publicada pel IAM des 
de 1951 fins els anys 80, amb el propò
sit de fer de pont entre els qui norma
litzen el valencià, els qui l'ensenyen i 
els qui l'aprenen», va explicar la dipu
tada Puchalt. 

El director de la revista, Abelard Sa
ragossà, destaca que el primer objec
tiu de la revista, que tindrà una perio
dicitat anual, és millorar i augmentar 
la incidència social de l'assignatura del 
valencià. A la presentació d'«Aula de 
Lletres Valencianes» també hi va as
sistir el director del IAM, Ricard Bell

veser i l'acadèmic de la AVL, Àngel Cal-
pe. Saragossà també explica que altre 
dels objectius d'«Aula de Lletres Va
lencianes» és «facilitar que el valen

cià cult s'assimile i s'empre més en 
la comunicació pública». A més a més, 
afegix el director, «la revista també té 
una finalitat social, contribuir a la pro
moció de la llengua valenciana com a 
important senyal d'identitat del po
ble valencià». Àngel Calpe, acadèmic 
de l'AVL, felicita la IAM per la publica
ció de la revista i vaticina que «"Aula de 
Lletres Valencianes" aportarà mitjans 
pedagògics i lingüístics per a fer que el 
valencià siga més estimat i considerat 
i, sobre tot, més utilitzat». 

La revista, dirigida per Abelard Sa
ragossa, professor de la Universitat de 
València, té un consell redacció amb 
sis professors universitaris: Maria Isa
bel Guardiola, Ximo López, Antoni Ló
pez, Josep À. Mas, Manuel Sifre y Jai-
me Siles, que estaran assessorats per 
14 professors d'universitats de Mallor
ca, Catalunya, Suïssa, Àustria i Angla
terra. La revista es podrà comprar a 
qualsevol llibreria per un preu simbò
lic de 9 euros. 

DIA DEL LLIBRE 

Ontinyent fa una lectura 
continuada de «Nosaltres 
els valencians» 

• Ontinyent celebra hui el «Dia del lli
bre» amb una lectura continuada de l'as
saig «Nosaltres els valencians» de Joan 
Fuster a càrrec d'alumnes de diversos 
centres educatius. L'acte se celebra a la 
Casa de la Cultura Palau dels barons de 
Santa Bàrbara, aprofitant l'exposició de 
la mostra «Joan Fuster: Nosaltres els va
lencians (1962-2012)», que la, Universitat 
de València ha dedicat a la commemora
ció dels 50 anys de la publicació de l'obra 
capital de l'escriptor de Sueca. 
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