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EDITORIAL

PUBLICACIO EN
LLENGUA
VALENCIANA

Toca reflexionar
Han passat les eleccions municipals i europees i lo que coneixem com a valencianisme politic s’ha afonat, encara mes, en esta
cita electoral. Sense cap anim de ser ni destructius, ni pessimistes, mes be atenent a la
realitat, Som Valencians i la seua coalicio,
Poble o Avant han pegat una gran reculada; tambe en les localitats a on hi ha alguns
partits afins a l’ideologia valencianista, en
tots, han retrocedit (Benifayo, Montroy), si
exceptuem Albal que s’ha mantés, inclus ha
incrementat el numero de vots.
¿Qué podem deduir sobre estos partits o
forces politiques? ¿Que no gogen ni d’estructura ni assentament territorial? ¿Que els
fa falta un mensage clar? ¿Que la campanya en politica dura quatre anys i no quatre
mesos? I respecte del resultats: ¿Que s’ha
optat pel vot “util”? ¿Que l’electorat demanava unio entre estes forces, la qual ha segut
impossible i s’ha optat per unes atres opcions?, o simplement que no s’ha sabut arribar a un electorat que se sent representat
per un atre “valencianisme”, que nosatres
sabem fals pero que resulta atractiu per a la
gent jove formada en un sistema educatiu
que contempla i ensenya els seus fraudulents postulats. Estes poden ser, entre una
mes plural casuïstica que hauran d’analisar
les formacions aludides, algunes possibles
raons que han de donar pistes de per qué la
representativitat politica del valencianisme
autentic es nula i, si no canvien les coses,
seguirà sent-ho.
No obstant, redundant en lo expost en
l’editorial passat, primer que no res hem
d’agrair a les formacions valencianistes
l’esforç que han fet per a presentar-se, dur
avant una campanya –suplint en molt de treball la curtea de mijos– i buscar eixe recolzament social que, hui per hui, se’ls nega. Lo
segon sería demanar-los reflexio, i que esta
incloga les conseqüencies d’esta divisio que
tan innecessaria s’antoixa, puix els programes i propostes no estan tan alluntats els
uns dels atres. Encara que aço no es competencia mes que dels integrants d’eixes formacions.
Entenem que el valencianisme en general, sociocultural i politic, deuria obrir un periodo de reflexio i convindre en la necessitat
de construir junts, d’enviar un mensage a la
societat que faça atractius els nostres postulats, que estos siguen no solament fruit del
consens, tambe d’una estrategia compartida, d’uns objectius dissenyats conjuntament
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i sobre tot d’una actuacio que repercutixca
en la nostra visualisacio en el carrer.
En esta intencio s’organisà en novembre
passat el Congrés Valencianisme 2018.
Passats uns mesos, els determinis prevists
per a presentar publicament la Declaracio
han anat ajornant-se. Queda pendent tambe
la revisio i ordenacio del material que supongueren les diferents comunicacionsponencies, el qual haura de constituir una
font d’idees per a reviscolar el conjunt del
valencianisme; pero l’immediatea, la falta
d’una programacio i d’una actuacio compartida nos omplin el dia a dia, no deixant
temps ni per a discernir entre lo important i
rellevant i lo secundari, atrafegats en unes
accions que s’esfumen sense deixar un solage, sense conseguir que mes persones
s’impliquen, seguint a vegades a qualsevol
que crida a la “batalla” sense tindre ni haver
format adequadament un “eixercit”.
Plantegem esta reflexio oberta al debat i a
qui realment tinga mes autoritat per a que
s’afanye en buscar eixa coordinacio de manera que no pergam mes temps en debats
esterils i nos posem a treballar conjuntament.
***
Canviant radicalment de tema, com comprovaran, les pagines centrals del bolleti les
dediquem casi completament, i per primera
vegada, a parlar de la nostra associacio. No
ha segut delliberat, pero el cas es que s’han
juntat varies circumstancies en un curt espai
de temps. Per un costat, hem protagonisat
en nomes quinze dies tres presentacions de
dos obres, la publicacio de les quals nos
enorgullix. Aixina es que no nos hem resistit
a fer les dos resenyes bibliografiques corresponents a Llombart, homenage i La cooficialitat de la llengua valenciana. Desigem
aci deixar patent el nostre agraïment, en primer lloc a l’editorial Mosseguello, que confià en el material que hui son estos dos llibres, i en segon, tant a la RACV, que nos
cedi el seu salo d’actes per a fer la presentacio oficial de la primera publicacio, com al
GAV, que nos obrigue el seu local per a presentar les dos edicions. Animem a la seua
llectura puix, sense dubte, han de reforçar
els nostres posicionaments identitaris.
Per un atre costat, hem volgut deixar per a
la memoria la breu cronica de la celebracio
casi intima de la fita d’haver arribat a la publicacio del numero 150 de Rogle. Una efemerides que festejarem en molta harmonia.

LA CITA
Els problemes no poden
resoldre’s en el mateix nivell
de pensament en que han segut creats.
Albert Einstein
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Esta publicacio està redactada
en les Normes d’El Puig. Encara que es una obra colectiva,
l’encarregat de la redaccio
final de cada articul te llibertat
per a fer-ho en la normativa
d’accentuacio de la seua preferencia. Este tema es motiu de
debat, pero no de divisio, entre
nosatres.
AVIS
Toca reflexionar: ¿Qué
passaria si no fera fotocopies
d’est eixemplar per a repartir
entre amics i coneguts?
Que els amic
s i coneguts no llegirien est
eixemplar. S’estalviarien, per
tant, llegir estos absurts avisos
i li ho agrairien…
...
¡Ehem!
Millor no reflexionem tant, que
dona mal de cap.
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ACTIVITATS CULTURALS
JUNY DE 2019
Trobarà mes informacio dirigint-se a les respectives associacions:
Cardona Vives
C/ Enmig, 23-9º-27ª. 12001 Castello
Tel. i Fax: 964 20 04 68
www.cardonavives.com
CasalBiB (Casal Bernat i Baldoví)
www.casalbernatibaldovi.com
Convencio (Convencio Valencianista)
www.convenciovalencianista.org
cvalencianista@gmail.com
GAV (Grup d’Accio Valencianista)
C/ Julià Peña, 3. 46018 Valencia C.
www.gav-valencianistes.com
INEV (Institut d'Estudis Valencians)
info@inev.org // www.inev.org
LRP (Lo Rat Penat)
C/ Trinquet de Cavallers,9. Valencia C.
Tel: 963 91 09 92 // www.loratpenat.org
secretaria@loratpenat.org
RACV (Real Academia de Cultura Valenciana)
C/Avellanes 26. 46003 Valencia C.
Tel 963 91 69 65 // www.racv.es
Roc Chabàs (Assoc. Cultural Roc Chabàs-la Marina)
rocchabas2018@gmail.com
Rogle
Vore quadro a banda en esta pagina.

1 Juny (dissabte) 21:00 h. Rt. "La Hipica". C/
Jaca, 23. Valencia C.
PREMI LLEALTAT 2019
Sopar i entrega del premi a Ferran Ribes i
Blasco.
+Info: GAV
4 Juny (dimarts) 19:30h. Seu de LRP.
RECITAL POETIC. Remigi Pons: “Homenage als poetes valencians que escriuen en
llengua valenciana”.
+Info: LRP
4 Juny (dimarts) 19:30h. Salo del Museu del
Gremi d’Artistes Fallers (Av. Sant Josep Artesà, Ciutat de l’Artiste Faller. Valencia C.)
VI GALA d’entrega de distincions i premis
de l’eixercici faller 2018/2019.
+Info: CasalBiB
6 Juny (dijous) 18:30 h. Seu del GAV.
CONFERENCIA: Miquel Angel Lledó: "La
llengua valenciana en el sigle XIII: caracterisacio a través dels documents coetaneus”
Assistencia lliure.
+Info: INEV i GAV
7 Juny (divendres) 19:30 h. Seu d’El Piló.
PRESENTACIO DE LLIBRES:
Llombart, homenage. Obra colectiva del Rogle
Constanti Llombart.
La cooficialitat de la llengua valenciana, per
Lluïs Fullana i Mira (Edicio del Rogle C. Ll.)
+Info: El Piló i Rogle
8 Juny (dissabte) 10:45 h. Esplanada del
MUVIM. Porta principal. C/ Quevedo. Valencia C.
TOTS ELS DIES 9. Homenage a Lluïs
Dubón Portalés.
Visita a l’exposicio en el MUVIM sobre este
pintor i ilustrador.
+Info: Rogle i Convencio
(Continúa en la pagina següent)
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CRONICA

Celebracio pel numero 150 de Rogle
El dissabte 27 d’abril, en plena jornada de reflexio electoral, el Rogle
Constanti Llombart celebrava un
dinar de germanor en motiu de la
publicacio del numero 150 del seu
bolleti.
La mampresa ilusionant que iniciarem en 2006 ha fet possible este
i uns atres proyectes. Aquella ilusio
seguix tan viva com llavors i prova
d’aço fon el magnific ambient del
que poguerem fruir en un restaurant
de la plaja de Les Arenes de Valencia
ciutat. Alli nos congregarem un bon numero de socis per a compartir un tipic
menu valencià en un dia primaveral.
Aprofitarem la cita per a fer un reconeiximent, mes que mereixcut, a Mª
Dolores García Broch. En ella sempre
hem trobat una persona que ha donat
soport a les nostres iniciatives, nos ha
inspirat anim i, sobre tot, durant els ultims 50 numeros del nostre bolleti, ha
colaborat publicant una ampla relacio
de jocs infantils, que ella mateixa ha
conegut i jugat en els carrers de Valencia, baix el titul generic de “Jocs tradicionals”. Despuix d’unes breus pero
sentides paraules d’agraïment del pre-

RESENYA BIBLIOGRAFICA

FOTO DE GRUP, EN LA MAR AL FONDO

sident, este li feu entrega de l’insignia
de plata de la nostra associacio que Lola segur ha de lluir en orgull.
Al nostre vicepresident, Josep Peiró,
que s’encarrega sempre de maquetar
el Rogle, li reservarem el mes que mereixcut honor de que apagara els ciris
que, formant el numero 150, coronaven
la tortada commemorativa.
Paraules de gratitut per part del president, Juli Moreno, a tots els membres
de l’associacio presents i tambe als absents, puix tots fan que el Rogle siga
una realitat, posaren el punt i final a un
acte en el que no faltà la foto de familia
junt en la Senyera i tenint com a fondo
la plaja i la mar Mediterranea.

J.M.M

Fullana i Mira, Lluïs
La cooficialitat de la llengua valenciana
Rogle Constanti Llombart i Mosseguello. Valencia, 2019.
(60 pagines)
En 1919 el pare Lluïs Fullana i Mira (OFM) fon invitat per la Diputacio
de Valencia a participar en el cicle de conferencies que, en motiu de la
campanya pro-autonomia, havia organisat esta institucio; la finalitat basica
era abordar diferents tematiques i visions a l’hora de redactar un anteproyecte d’autonomia per a Valencia.
Si be el proces en favor de conseguir eixe estatus quedà paralisat, frustrat
per les circumstancies politiques –que implicaren un virage radical sobre este tema–, nos ha quedat el text de la conferencia del pare Fullana que se publicà integre en el Almanaque de Las Provincias, aixina com diferents resenyes de la prensa referides al seu contingut i a l’acte en si, celebrat la vesprada-nit del 23 de giner de 1919, en el que se clausurava aquell cicle.
El text, en formats mes llaugers, ya s’havia publicat, pero en complir-se enguany el centenari d’aquella fita era el moment idoneu per a reivindicar el
contingut d’un mensage contundent, el de la cooficialitat de les dos llengües,
valenciana i castellana, en l’ambit de lo que llavors denominaven regio valenciana, el nostre Regne de Valencia.
Ademes de reproduir-se el text, ajustant-se a la font, tambe s’inclouen els
articuls de la prensa escrita que se feren reso de l’acte i del mensage. Una
breu biografia de Fullana i una contextualisacio historica del marc en que
s’expongue el discurs completen l’obra.
CONTACTA EN
NOSATRES

Apartat de Correus 527 46002 Valencia ciutat

rogleconstantillombart@gmail.com

Facebook: Rogle Constanti Llombart // Twitter: @rogleconstanti

Rogle en
Internet

Tots els eixemplars editats fins ara estan, en pdf, en:
ww.rogleconstantillombart.com
www.pjvalencianista.org
http://issuu.com/rogleconstantillombart
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JOCS TRADICIONALS (XLVIII)

MªD.G.B.

Conillets saltadors
Se juga en una musiqueta a bon ritme o
cantant una cançoneta.
Els jugadors posen les mans en la cintura de la persona que te davant i els peus
junts. Formen aixina una filera o un rogle.
En el peu esquerre es dona un pas a un
costat, torna a la posicio inicial i conta
dos. Se repetix lo mateix en el peu dret.
En acabant bota en els peus junts cap
CHIQUETS EN LA PLAJA,
avant, com si fora un conill (conta dos)
DE JOSÉ NAVARRO LLORENS
bota cap arrere (conta dos). Despuix
dona dos bots cap avant contant u en cada bot.
Descansa (conta u) i torna a escomençar (aixina fins a 15 ó 20 voltes) o fins a
que agarre ritme. Quan ya van acompassats, qui fa d’amo pot començar a donar
instruccions, fent variacions sobre els passos anteriors, i els demes han de fer lo
que ell diga.
RESENYA BIBLIOGRAFICA

J.M.M.

VV. AA.
Llombart, homenage
Rogle Constanti Llombart i Mosseguello. Valencia, 2019.
(263 pagines)
En el Rogle nos sentim molt satisfets perque, despuix de mes d’un any de treball
i de salvar alguns entrebancs, hem vist publicada l’obra destinada a fer homenage a
Constanti Llombart, figura que inspira en gran part la labor de la nostra associacio.
L’any passat, el 31 de març, es complia el 125 aniversari de la mort de Llombart,
llavors la nostra associacio programà un acte d’homenage davant la seua tomba, en
el Cementeri General de Valencia, al que se sumaren varies entitats germanes
en l’inquietut valencianista. D’aquella casi intima cita sorgi l’idea de preparar una
publicacio que rendira un tribut mes ad aquell valencianiste que resumi el seu quefer en la sentencia/lema “Tot s’ho mereix Valencia, per a Valencia es tot”. L’idea se
materialisà i hui nos congratula dispondre d’un llibre dedicat ad ell: Llombart, homenage.
La publicacio, que ha editat Mosseguello, conté una biografia i un breu estudi
de l’obra de qui fon el maxim catalisador de la renaixença valenciana. Ademes inclou un material recopilat i que es publicà, be a la mort del nostre lletraferit per a
retre-li homenage, be un poc mes tart en el mateix objectiu, per a recordar la
seua figura i posar-la en valor. La nostra labor en aço ha segut la de recopilacio del
material i la seua ordenacio i publicacio, considerant el merit de les lloes que se li
dirigiren, pero tambe el valor lliterari i documental de totes elles.
Entenem que hem fet noves aportacions, aquelles referides a informacio sobre el
proces per a dedicar-li un carrer en el Cap i Casal, o erigir-li un monument, aixina com la relativa al seu tumul funerari.
Tambe considerarem que era el moment adequat per a que molts poetes actuals
tingueren l’ocasio de lloar la seua figura i, gracies a les seues inspirades aportacions, s’ha pogut confeccionar una corona poetica en vintihuit poemes, els quals
suponen un ample palmito tant d’autors com de visions sobre el personage. Segurament les colaboracions n’hagueren segut mes, pero certes circumstancies de
temps o de desconeiximent les han llimitat al numero indicat.
El llibre inclou tambe una relacio exhaustiva de l’obra escrita de Llombart que,
en molts dels casos, s’acompanya d’una direccio electronica a fi de trobar-la digitalisada en diferents biblioteques. De la mateixa manera, la part grafica ilustra molts
moments historics i espais en els que vixque Llombart i nos presenta gran numero
de les portades de les seues edicions.
Per al Rogle es una satisfaccio oferir esta publicacio a tot aquell que s’interesse
per esta figura senyera del valencianisme, i sobre tot fer-ho des d’una optica valenciana, la que segur li haguera agradat a Carmel Navarro Llombart.
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ACTIVITATS CULTURALS
JUNY DE 2019
(Ve de la pagina anterior)

8 Juny (dissabte) 14:00h. Restaurant
“Celebrity Lledó”. C/ Joan Pau II, 33.
Castello.
XXI PREMIS FADRI-CARDONA VIVES. Premiats: Antonio Folch Beltrán,
Voro López i Verdejo, Falles “El Charco” i “L’Albufera” i Marta Gallén Peris.
Dinar i entrega de premis. Per a apuntar-se: 964 22 35 07, els dies 3, 4 i 5
de juny, de 20 a 22 h.
Preu del tiquet: 28 €
+Info: Cardona Vives
12 Juny (dimecres). 19 h. Seu de LRP.
LLECTURA LLIBRETS DE FALLA
que han obtingut premi extraordinari
en el concurs d’enguany.
+Info: LRP
13, 19 i 27 Juny. De 10:30 a 12:30 h.
Seu de la RACV.
AULA OBERTA. IV Curs Expres-2019
Organisen les seccions: Aula d’Humanitats i Ciencies, Arqueologia i Prehistoria - SEAP, Estudis Iberics - SEI.
Preu: Debades per a alumnes de
l’Escola Superior d'Estudis Valencians,
patrons del Patronat de la RACV, socis d’Amics de la RACV i assimilats,
benefactors de la RACV.
+Info: RACV
15 Juny (dissabte) 11 h. Denia.
PRESENTACIO DE LLIBRES:
Llombart, homenage. Obra colectiva del
Rogle Constanti Llombart.
La cooficialitat de la llengua valenciana,
per Lluïs Fullana i Mira (Edicio del Rogle
C. Ll.)
+Info: Roc Chabàs i Rogle
20 Juny (dijous) 18:30 h. Seu del GAV.
CONFERENCIA: Sandra Ombuena:
"L’estrategia tercerviista en la Valencia
contemporanea”
Assistencia lliure.
+Info: INEV i GAV
Obert determini de matricula per a la:
ESCOLA SUPERIOR D’ESTUDIS
VALENCIANS. CURS 2019-2020
Grups: A: dilluns i dimecres; B: dimarts
i divendres; C: dimarts i dimecres (si
n’hi ha prou alumnes)
Matricula: 30 € .
Mensualitat: 30 € (d’octubre a juny)
+Info: RACV
COLABORA EN EL ROGLE
Donar difusio ad esta publicacio es la millor
forma de colaborar en nosatres. Tambe pots
fer-te soci (36 € a l’any) o colaborador (12
€ a l’any), i t’enviarém a casa tots els numeros que es publiquen durant l’any.
Si tens voluntat de fer alguna aportacio
economica, tambe te quedariem molt
agraits. El nostre numero de conte, en Caixa
Popular, es:

ES52 3159 0018 1926 1586 4721
3

PASSATEMPS
Resol
l’acrostic
del
costat a
partir de
les definicions.

La
solucio
a peu
de
pagina.

M.S.S.

1. Substancia liquida, casi transparent i aromatica
2.
1.
que s’obte per mig d’una incisio en alguns arbres i
que per l’accio atmosferica pren color i s’espessa.
1.
_ _ L _
Medicament compost de substancies aromatiques
que s’aplica per a curar ferides o llagues.
2.
_ _ _ _ O _
2. Tros de tela esgarrat que penja. Joya, amulet o
qualsevol adorn que es du penjat al coll.
3.
_ _ S _ _
3. Instrument de suplici compost per una vara que
te en l’extrem diferents cordes en nucs o punches.
4.
_ _ _ _ _
S’utilisava com a castic dels condenats.
5.
_ _ _ _ U _
4. Volva o bolidroc de llana o fils embolicats o d’un
atre material textil.
6.
_ _ _ F _ _ _
5. Carn pudenta.
6. Se diu de la persona en poca disposicio per a
7.
_ _ R _ _
treballar. Malfaener.
7. Part posterior a on acaba la cama i comença el
8. _ _ _ C _ _ _ _
taló del peu. Tendo d’Aquiles.
8. Image o representacio de Jesucrist clavat en la
9.
_ _ P _ _ _
creu.
9. S’aplica a la persona que se sent superior i desprecia als atres. Tambe, grandios, magnific, suntuos.
PARAULES VERTICALS
1. Desmayar, desvanir.
2. Deixar per a mes avant l’eixecucio d’alguna cosa.

FAULA

_

_

_

L

_

_

MªA.M.C.

Diogens de viage
Anant de viage, Diogens, el filosof cinic, arribà a la vora
d’un riu torrencial i se detingue perplex, sense saber qué
fer. Un home aveat a ajudar a passar a la gent el riu, ve-

ent-lo indecis, s’acostà a Diogens, el pujà sobre els seus
muscles i el passà complaent a l’atra vora.
Quedà alli Diogens, reprochant-se la seua pobrea que li
impedia pagar al seu benefactor.
Estava pensant en aixo quan adverti que l’home veu
a un atre viager que tampoc podia passar el riu, ana a
buscar-lo i el transportà igualment.
Llavors, Diogens s’acostà a l’home i li digue:
–No tinc que agrair-te ya el teu servici, puix veig que
no el fas per raonament, sino per mania.
Quan servim per igual a persones de bon agraïment,
aixina com a persones desagraides, sense dubte que
els primers nos recompensaran, mentres que els atres
nos calificaran, no com a bona gent, sino com a ingenus o badocs. Pero no devem desanimar-nos per
aixo; tart o pronte el be paga sempre en creixens.

PAÏSAGE EN DIOGENS, DE NICOLAU POUSSIN, 1647

GLOSSARI (paraula/ sinonims: definicio)

Benefactor/ amparador/ favoridor:
Que beneficia o favorix.
Complaent/ obsequios/ atent/ servicial: Que complau o es complau en alguna cosa.
En creixens: En aument, en gran diferencia.
Indecis/ dubtos/ insegur/ vacilant:

Reprochant-se de reprochar/ reconvindre/ recriminar: Censurar, dir ad
algu la falta que ha comes.
Torrencial/ tempestuos/ impetuos:
Que pareix o te les caracteristiques d’un
torrent
Veu/ va vore: Preterit perfecte de vore: Percebre en els ulls alguna cosa per
mig de la llum.

1. BALSEM 2. PENJOLL 3. ASSOT 4. BORRELLO 5. CARNUÇ 6. MALFATA 7. GARRO 8. CRUCIFIX 9. SUPERP
Verticals: 1. ESBALAIR 2. AJORNAR

Solucio:

Que no pot decidir-se, que dubta o vacila sobre lo que s’ha de fer.
Mania/ caprig / extravagancia/ enronia: Idea fixa i obsessiva.
Badoc/ fava/ bovo/ simple: Curt
d’enteniment, persona en poc de trellat.
Perplex/ torbat/ desorientat/ incert/
confus: Que està confus i desconcertat i
no sap lo que ha de fer, pensar o dir.

Traduccio i adaptacio a
la llengua valenciana
d’una faula d’Esopo

I RECORDA…La La nostra primera paraula es esbalair. Està esbalait aquell que està desmayat o allo que s`ha desvanit.
Tambe te el significat d’atonit. Eix. Va esbalair-se a conseqüencia del cansanci i la forta calor.
La nostra segona paraula es ajornar. Diém que està ajornat allo que s’ha deixat per a mes tart o s’ha diferit.
L’accio i efecte d’ajornar es un ajornament. Eix. Per culpa de les pluges han ajornat per a la semana que ve
l’inauguracio dels jardins municipals.
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