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EDITORIAL

“Llenguaplanisme”
Enmig de les informacions sobre la pandemia, en els noticiaris d’est estiu s’ha colat una
paraula fins ara prou desconeguda per al gran
public: terraplanisme.
Els seguidors d’este moviment afirmen que
la Terra es plana i que aixo de la Terra redona
es una invencio, un montage que manté a tot
lo mon en l’ignorancia.
La pedra angular de la seua ideologia es
un raonament aparentment obvi: com que una
persona de peu, encara que estiga dalt d’una
montanya, no veu la Terra corvar-se sino plana fins a on alcança la vista, la Terra ha de
ser plana. La seua estrategia basica consistix
en desprestigiar a l’oponent. Els seus arguments per a explicar, a partir d’una Terra plana, el mon i els fenomens que observem, son
facilment desmontats per la ciencia. Per contra, hi ha tota una llau de proves de que el
planeta es redo (un esferoide achatat pels
pols, en realitat), pero ells aduixen que son
falses i que els cientifics estan confabulats per
a fabricar-les.
¿Per qué hi ha gent que seguix esta corrent? Per un costat, perque no son experts
en estos temes i no entenen la solidea dels
arguments de la ciencia, quedant-los sempre
un marge per al dubte. I, per un atre, perque
en general el ser huma creu en lo que vol
creure i, en este cas, se pot voler pensar que
la Terra es plana be per a anar contracorrent
(la marginalitat es atractiva per a moltes persones), be per raons ideologiques, ya que este moviment està vinculat en certes corrents
religioses.
A pesar dels seus esforços, no passen de
ser una minoria exotica. En realitat son uns
aficionats. Haurien de dependre d’un moviment de similars caracteristiques pero que ha
conseguit un exit sense precedents entre les
seudociencies. Nos referim al catalanisme
llingüistic, al que podriem perfectament denominar “llenguaplanisme” per les seues similituts en l’anterior.
Efectivament, tambe estos partixen d’una
pedra angular en la que sostindre la seua
ideologia, un raonament aparentment obvi:
donat que el valencià i el català se pareixen,
el primer es un dialecte del segon. ¿La seua
estrategia basica? Puix la mateixa que els
atres: desprestigiar a l’oponent.
Els seus arguments per a explicar els fets,
a partir de la concepcio del valencià com a
dialecte, son facilment desmontats des del valencianisme. Pero, com el valencià corrent no
es expert en filologia o en historia, poden
enganyar-lo en facilitat. I al final, la gent creu
lo que vol creure: si catalanisar-me me fa mes
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facil la vida ya que es l’ideologia “oficial”, ¿per
a qué vaig a qüestionar-la?
Algu pot pensar que es a l’inversa: que
l’autentica ciencia es el catalanisme i els llenguaplanistes, en esta comparacio, son els valencianistes. Sino, ¿per qué hauria d’estar el
primer en les universitats i ensenyar-se en les
escoles i els segons ser marginals?
Pero es que hi ha una diferencia essencial
entre els terraplanistes i els catalanistes: estos ultims conten en recolzament politic.
La ciencia triumfa si la politica vol, i si no,
no.
Hui en dia, en Estats Units encara el creacionisme presenta batalla per a introduir-se
en el sistema educatiu, i en les ultimes decades han conseguit que en alguns estats els
mestres hagen de presentar-lo com a alternativa a la teoria de l’evolucio de Darwin. Aixo
a pesar de contar en el rebuig unanim dels
biolecs del païs.
Mes sagnant fon el cas del lysenkisme.
Trofim Lysenko era un ingenier agronom sovietic que elaborà una nova teoria de
l’evolucio contraria a la darwinista, la qual
considerava una teoria burguesa. Stalin i
l’aparat del poder el recolzaren. A partir d’eixe
moment, els biolecs veterans es veren obligats a retractar-se o foren depurats. Durant
mes de trenta anys el lysenkisme dominà la
biologia sovietica fins que, en els anys 60 del
sigle XX, els canvis politics en la URSS determinaren tambe la fi d’esta seudociencia.
Veem puix que, si hi ha un soport politic darrere, qualsevol seudociencia pot estendre’s
en la societat.
D’estos dos eixemples, ¿a quín se pareix
mes el cas valencià? Sense dubte al segon.
Per lo manco en Estats Units hi ha un debat
public sobre el tema, i la poblacio en general
coneix les alternatives i pot opinar lliurement.
En la Unio Sovietica nomes hi havia una
ciencia, l’oficial, i se mantenia a la poblacio en
l’ignorancia de les alternatives.
La perfeccio s’ha alcançat en el cas del
“llenguaplanisme”. En una democracia s’ha
conseguit introduir una seudociencia en tots
els ambits publics –sistema universitari i educatiu inclosos– i mantindre en l’ignorancia a la
poblacio casi al mateix nivell que en un regim
totalitari; nomes ha fet falta un decidit recolzament politic.
Hem dit que la ciencia triumfa si la politica
vol; pero aixo es provisional. Al final la veritat
sempre sura. La pregunta es si el descredit
del catalanisme aplegarà a temps o quan ya
haja conseguit fer desapareixer la llengua valenciana.
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No nos vindra a dir que te por a
una pandemieta de no res.
Va, no pose excuses i faça
fotocopies d’est eixemplar per a
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Mentrimentres, pot demanar
participacions (3€) per a la
Loteria. El 22 de decembre de
2020 jugem al
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(En serio, este virus no es una
broma; no deixe de prendre
totes les mides de seguritat.)
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CRONICA

J.M.M.

PATRIMONI VALENCIÀ

J.M.M.

9 d’Octubre de 2020

El dia de Tots Sants i el dia dels Fidels Difunts

Enguany la celebracio de la festa del 9
d’Octubre ha segut diferent. En el Cap i Casal, privats de la processo civica que presidix
la Real Senyera i en la que les autoritats i institucions fan homenage al rei Jaume I, no han
faltat unes atres manifestacions, politiques,
religioses, civiques i tambe “inciviques”, protagonisades estes ultimes per grups antisistema i
pro-pancatalanistes.
Almenys tres actes tingueren lloc
pel mati: el tradicional Te Deum
que es celebrà en
la Seu; una manifestacio convocada per la formacio
politica Avant, i
un homenage a
Jaume I a carrec
del Insigne Capitul de l’Almoina
de Sant Jordi
dels
Cavallers
del Centenar de
ELS CAVALLERS DEL CENTENAR
la Ploma que,
DE LA PLOMA EN EL PARTERRE
portadors de la
Senyera del Colege d’Art Major de la Seda i
de la reliquia de sant Jordi, feren cap al monument del rei conquistador en el Parterre, a on
depositaren una corona de llorer.
Per la vesprada, tambe hi hague convocatoria en el Parterre, pero l’acte mes popular i
numeros del dia el protagonisaren els simpatisants de les entitats que, baix l‘eslogan “Tots
baix els plecs de la Real Senyera”, convocaren
Colectiu Corona de Gais i Lesbianes del
Regne de Valencia, GAV, Joventuts del
GAV, Rogle Constanti Llombart, Convencio
Valencianista, Plataforma
Jovenil
Valencianista i A.
C. Roc Chabàs-La
Marina. S’organisà
una processo que
escoltava a la Real
Senyera del Grup
d’Accio Valencianista,
eixemplar
facsimil de la que
es conserva en el
Museu Historic de
Valencia ciutat. Fon
un acte civic, ben
organisat, en abunLA PROCESSO DE LA VESPRAdant participacio i DA
AL SEU PAS PER LA PLAÇA
que transcorregue
DE L’AJUNTAMENT
ordenadament per
les vies centriques de la capital valenciana,
des de la plaça de Sant Agusti a la del Mercat.
En els escalons d’acces a la Llonja de la Seda, edifici emblematic i patrimoni de l’Humanitat, dos jovens, Sandra i Ruben, membres
de les Joventuts del GAV, llegiren un manifest
reivindicatiu que convidava al treball unit en
defensa de la llengua i cultura valencianes i
solicitava la subsanacio de tantes deficiencies
com patix la societat valenciana i que obstaculisen el seu progrés.

Dos festes senyalades, lligades en- terrars, un privilegi del que abans notre si, pero en significacions distintes. mes havien gojat els acabalats, noEl dia 1 de novembre es celebra la bles, clercs i persones de renom. Ad
festa de Tots Sants, celebracio llitur- estos recints, ajardinats, ordenats en
gica de precepte per als creents; arre- carrers, alguns els nomenen ‘ciutats
lada en la Iglesia Catolica des del se- dels morts’.
gle IV, tambe es festa important en Aço originà la tradicio d’acodir al ceunes atres religions cristianes. Naix- menteri a visitar als familiars i sers volque en Grecia i en un primer moment guts alli soterrats, un ritual que comestava dedicada als martirs i sants porta el recordatori dels que ya no esque no gojaven d’un dia especific en tan; normalment s’ha fet una visita
el calendari lliturgic; era la manera de previa algun dia anterior per a adecenrecordar-los. Llavors es festejava el tar i acondicionar lapides, panteons i
dumenge següent
tombes en general i
a pentecostes. Esta
depositar flors en
festivitat, com en
honor dels difunts, i
uns atres casos,
per a que el lloc de
tambe tingue uns
repos del ser volgut
antecedents
palluixca be en dia tan
gans, be en la culsenyalat. Eixa jortura celta o en la
nada se sol celeromana, en els que
brar missa en el
es creïa que els fimateix cementeri,
nats tornaven del
l’unica que se fa
mes alla per a solianualment en este
citar aliments i
recint. En moltes lounes atres atencalitats s’acodix a la
cions, i coincidia en DANSA DE LA MORT, PINTURA MURAL EN celebracio de maalgun cicle de recoLA SALA CAPITULAR DEL CONVENT DE
nera grupal, formaSANT FRANCESC DE MORELLA.
leccio agricola. Fon
lisant una especie
PINTADA EN EL SIGLE XV
el papa Gregori III,
de processo que
en el segle VIII, qui canvià la data de s’inicia en el temple parroquial i finalicelebracio al dia 1 de novembre per a sa en el cementeri, a on seguidament
favorir la cristianisacio dels pobles cel- es celebrarà l’eucaristia; durant el trates.
yecte, els fidels, junt al retor, resen el
Per una atra banda pareix ser que rosari. Estes costums tenen les seues
sobre l’any 1000 l’abat de Cluny, Odi- particularitats segons cada localitat.
lo (sant), celebrà la festa dels Fidels La vespra-nit del dia de les animes
Difunts o dia de les animes, la qual en les cases s’encenien –i s’encenen–
rapidament s’expandiria entre les dife- unes lluminaries per a recordar als dirents cases de l’orde i ana populari- funts; diu certa tradicio que per a mossant-se en les iglesies, que havien se- trar-los el cami cap al cel, per lo que
gut i eren llocs sagrats d’enterrament. especial mencio i oracions rebien les
La data de celebracio es el 2 de no- animes que pogueren estar en el purvembre. El sentit principal de la ma- gatori. Eixes lluminaries se diuen miteixa es intercedir per a que les ani- netes, i eren unes meches que surames dels que se
ven enceses sobre
troben en el purgal’oli que previament
tori arriben al Cel i
s’havia posat en un
alcancen la presenplat, un tasso o un
cia de Deu.
got i que es mantinEn l’imaginari codrien flamejant fins
lectiu les dos coma que s’agotava
memoracions s’han
l’oli. Esta costum,
barrejat vinculantcom la de montar
se totes les celeun altar en honor al
bracions baix el nom generic de Tots finat, s’ha perdut en moltes llars; noSants.
ves maneres d’entendre la vida –i
En el segle XVIII, en França, per tambe la mort–, noves modes han
motius de salut publica, es prohibixen anat convertint estos dies en celebraels soterraments en les iglesies (en cions propies d’unes atres cultures.
Espanya sera durant el regnat de Aixina, la festa anglosaxona de HalloCarles III) i apareixeran els cemente- ween, gracies a la globalisacio, al coris a les afores de les ciutats; esta mi- merç i especialment al cine i la televida pronte es propagarà per tot occi- sio, sense oblidar l’influencia de la codent sent a finals del segle XIX quan munitat educativa, es absolutament
se construixen els primers cementeris popular ya en les nostres terres.
civils, en els quals es dona protagonisme al fallit, puix s’individualisen els soContinúa en la pagina 3
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JOCS TRADICIONALS (LXIII)

MªD.G.B.

Foc i flama
Poden ser tants jugadors com vullguen. Se
dibuixen en terra, formant un circul ample, tantes creus com jugadors hi ha manco una. (En
cas de que el pis estiguera banyat perque havia
plogut i no se podien dibuixar les creus, se posaven pedres per a senyalisar.) Els jugadors se
situen en el centre fent un menut rogle, excepte el jugador que “paga”, que queda situat enmig de tots.
Quan comença el joc, qui paga s’acosta a qui li
pareix i li crida: “¡Foc!”; a lo que l’atre li respon:
“¡Flama!”, i comencen tots a correr –inclos el
que paga– buscant una creu a on parar. Aquell
que aplega tart perque totes les creus estan
ocupades, paga prenda i passa a situar-se al mig,
EL CHIC DE LA GALLINA, DE
BENEDITO VIVES, 1913
en el centre del circul, que s’ha recompost de
nou.
Aixina se repetixen les jugades fins a cansar-se. En acabant, assentats en terra i
fent rogle se passen les prendes. L’ultim que havia quedat enmig crida: “¡Prou!”,
i van complint les ordens que se’ls ha donat als qui han pagat prenda per a que
la puguen recuperar.
RESENYA BIBLIOGRAFICA

ACTIVITATS CULTURALS
NOVEMBRE DE 2020
Este mes, com en uns atres anteriors, degut a
la crisis sanitaria motivada per la pandemia del
Covid-19, no tenim cap activitat que anunciar.
Animem als llectors a entrar en les pagines web
de les associacions valencianistes i posar-se al
dia en l’abundant informacio de tota classe que
contenen.

PATRIMONI VALENCIÀ

El dia de Tots Sants i...
Ve de la pagina 2
Vinculades a la festivitat de Tots Sants es
celebren fires en el nostre territori; destaca
per la seua importancia la de Cocentaina,
l’orige de la qual es d’epoca foral i a la que
dedicarem un espai com este en el Rogle
62, de novembre de 2011. Tambe son molt
populars els dolços especials que se fan per
estes dates, entre uns atres els “ossos de
sants”, elaborats en massapa, i antigament
tambe hi havia llocs a on es repartia pa beneit.

J.P.B.

Tomás, Débora; Moregó, Carlos; Monfort, Gonzalo
Una Valéncia diferent
Mosseguello. Castello, 2020.
(74 pagines)
L’editorial Mosseguello fa ya anys que començà a obrir el camp de la seua
produccio a nous terrenys: lliteratura infantil en ilustracions de gran calitat, traduccio d’obres de la lliteratura universal (El retrat de Dorian Gray, per eixemple),
o llibres de microrrelats o relats curts han segut alguns dels camps que ha començat a explorar.
Seguint en esta llinea innovadora dins del valencianisme –en el cas concret que
resenyem hauriem de dir innovadora sense adjectius– presenta Una Valéncia
diferent, una obra a tres mans; o potser hauriem de dir a dos mans i un ull.
L’ull es el que aguaita des de l’objectiu de la camara de Débora Tomás, dissenyadora de professio i fotografa de talent que, mentres passeja pels carrers
de la ciutat de Valencia, o quan fa els seus desplaçaments quotidians –aprofitant que, com ho fem tots ya, carrega en el movil a tota hora–, manté la mirada
atenta a les imagens que li criden l’atencio des dels anguls o racons mes diversos, que no son precisament els habituals de les targetes postals. Una seleccio
d’eixes sugerents estampes son la base sobre la que se construix el llibre.
Les mans son les dels dos escritors, Carlos Moregó i Gonzalo Monfort,
que, a la vista de les fotografies i inspirats per elles, posen la seua imaginacio i la
calitat –ya demostrada en obres anteriors– de les seues plomes al servici de la
construccio de menuts relats que doten de vida els llocs i objectes retratats.
Brevissimes narracions –la mes curta consta d’una sola llinea– que combinen
emocions i idees diverses: amor, nostalgia, misteri..., predominant la fantasia i
l’humor; com se diu en un dels relats: “alternant llàgrimes i somriures, pena i
tendrea”.
I, per a que l’experiencia siga redona, per als mes curiosos inclou un mapa de
la ciutat en la localisacio dels llocs retratats.
No es cosa menor el valor estetic que aporta la modernitat i estil del disseny i
maquetacio a una obra de tan amena llectura com grata contemplacio.
Benvingudes siguen moltes iniciatives d’est estil.
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 nume-
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ros que es publiquen durant l’any. Si tens
voluntat de fer alguna puntual aportacio
economica, tambe te quedariem molt
agraits. El nostre numero de conte, en Caixa
Popular, es:
ES52 3159 0018 1926 1586 4721
`

OSSOS DE SANT

La celebracio del Dia dels Fidels Difunts i,
en ella, el cult a la mort, es molt diferent depenent de les cultures i dels moments historics. Les danses de la mort s’han interpretat
de diverses maneres: pictoricament nos
queden mostres en el Convent de Sant
Francesc de Morella; l’iconografia ha representat els diferents estats de l’anima en
innumerables ocasions (lliure en el paradis,
porgant en el purgatori o sofrint en l’infern),
tambe la lliteratura ha tractat el tema, i el
Tenori es un eixemple dels mes coneguts.
En referencia ad eixa diversitat cultural, no
pot deixar-se de mencionar la celebracio
d’esta indole mes reconeguda internacionalment: la “Fiesta de los Muertos” de les comunitats indigenes de Mexic, declarada Patrimoni Cultural Immaterial de l’Humanitat,
per l’UNESCO, inscrit en 2008.
I, per a acabar, un refrany: Per Tots Sants,
amaga el palmito i trau els guants. Refrany
que va perdent sentit a mida que, any a any,
l’arribada de l’hivern se va retardant, lo mateix que la costum –que els mes majors recordaran– d’estrenar abric per a anar al cementeri en eixa data.

Rogle en Internet
Facebook: Rogle Constanti Llombart
Twitter: @rogleconstanti
Tots els eixemplars editats fins ara estan en:
www.rogleconstantillombart.com
www.pjvalencianista.org
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PASSATEMPS
Resol
l’acrostic
del
costat a
partir de
les definicions.

La
solucio
a peu
de
pagina.

M.S.S.

1. Ser fantastic femeni al qual s’atribuixen poders magics.
1.
2.
2. Visita que fa el retor el dimarts o dimecres sant per les
cases, acompanyat dels escolanets, per a beneir-les en 1.
_ A _ _
aigua beneida i sal.
_ _ _ P _ _ _ _
3. Persona que professa un amor desinteressat pels de- 2.
mes, expressat a través d’obres en benefici de la comuni3. _ _ L _ _ _ _ _ _
tat; per eixemple, en el cas de persones adinerades, creant
fundacions o finançant proyectes pel be comu.
4.
_ _ _ P _ _
4. Guanyador en una competicio o enfrontament, general5.
_ _ _ _ S _ _ _ _
ment deportiu.
5. Planta liliacea, de fulles llargues i estretes i flors grans,
6.
_ _ _ N _
blanques i en pomell, molt oloroses.
6. Plataforma elevada en una iglesia, en antepit i tornaveu, 7.
_ L _ _ _ _ _ _
utilisada per a predicar des d’ella, actualment en desus.
7. Atifell de fanc mes ample per la part de dalt que per la 8.
_ _ _ C _ _ _ _
base i de poca profunditat. Tenía diferents usos: escurar,
9.
_ _ _ _ U _
llavar la roba, pastar, etc.
8. Colp pegat al cap en el nuc del dit del mig tenint la ma 10. _ Y _ _ _
tancada.
9. Se diu de la persona que te les cames tortes cap a fora i al caminar li choquen els garrons.
10. Pebre menut i coent, redonenc, de color roig quan està madur; se deixa secar i se consumix sec com a condiment.
PARAULES VERTICALS
1. Donar forma o condicions de drama ad alguna cosa. Exagerar de forma negativa, fent extrems en paraules o gests.
2. Acumular diners, joyes o coses de valor.

FAULA

MªA.M.C.

L’aguila, la llebre i l’escarabat
Estava una llebre sent
perseguida per una aguila i
veent-se perduda demanà
auxili a un escarabat, suplicant que l’ajudara.
Li demanà l’escarabat a
l’aguila que perdonara a la
seua amiga. Pero l’aguila,
despreciant l’insignificancia
de l’escarabat, devorà a la
llebre en la seua presencia.
Des de llavors, buscant
venjar-se, l’escarabat observava els llocs a on l’aguila

deixà caure damunt del sí de Zeus.
S’alçà llavors Zeus per a espolsar-se
aquella brutea i tirà per terra els ous
sense donar-se conte. Per aixo, des de
llavors, les aguiles no posen ous en
l’epoca en que ixen a volar els escarabats.
Mai desprecies lo que pareix insignificant, puix no hi ha ser tan debil que
no puga alcançar-te.

els ous.
Espolsar-se de espolsar/ espalmar/
netejar: Llevar-se de damunt o de davant alguna cosa que molesta.
Expulsada de expulsar/ expelir/ bandejar / foragitar: Llançar fora.

Evasiva/ esquiva/ fugidiça/ esmonyidiça: Que s’utilisa per a evadir-se i no
afrontar una qüestio, tema o situacio.
Insignificancia / menudencia/ menudalla/ nimietat: Cosa menuda, inutil,
sense importancia.

ILUSTRACIO DE
MILO WINTER, 1919

GLOSSARI (paraula/ sinonims: definicio)

Escarabat/ escarabat merder: Insecte de l’especie Ateuchus sacer, de color
negre, que s’alimenta de fem bovi o excrements, a partir del qual forma boles,
que va espentant, per a depositar en elles

Adaptacio i traduccio a
la llengua valenciana
d’una faula de Esopo

1. FADA 2. SARPASSA 3. FILANTROP 4. CAMPEO 5. ASSUSSENA 6. TRONA 7. LLIBRELL
8. CASCARRO 9. GARRUT 10. NYORA.
Verticals: 1. DRAMATISAR 2. ATESORAR

Solucio:

posava els ous i, fent-los
rodar, els tirava a terra.
Veent-se l’aguila expulsada del lloc a on fora
que anara, acodi a Zeus
a demanar-li un lloc segur per a depositar els
ous.
Li oferi Zeus colocar-los
en el seu sí, en el faldo
de la seua tunica, pero
l’escarabat, veent la tactica evasiva, feu una boleta de fem, volà i la

I RECORDA…La nostra primera paraula es dramatisar. L’accio i efecte de dramatisar es una dramatisacio. Un drama es una
obra lliteraria per a ser representada en el cine o el teatre i en la qual predominen elements tragics i passions
conflictives. Es dramatic allo que es relatiu al drama; tambe, allo que commou vivament. Dramatisme es la
condicio de dramatic; tambe, que commou. Es dramaticament allo que es de forma dramatica. Que es pot
dramatisar es dramatisable. S’ha dramatisat allo a lo que s’ha donat forma de drama. Un dramaturc es un
escritor d’obres dramatiques. La dramaturgia es l’art d’escriure obres dramatiques o d’ensenyar a escriure-les;
tambe, la concepcio escenica que acompanya a un text teatral per a ser representat. Eix. En estos moments la
situacio dels afectats pel tifo es molt dramatica.
La nostra segona paraula es atesorar. L’accio i efecte d’atesorar es un atesorament. Està atesorat allo que s’ha
reunit o guardat com un tesor. Es atesorador qui atesora. Un tesor es el conjunt de diners, joyes o objectes de
valor reunits, sobre tot si estan o han estat amagats. Un tesorer es la persona encarregada de guardar i distribuir
els diners d’una associacio, colectivitat, empresa, etc. La tesoreria es el carrec o ofici de tesorer; tambe se diu de
la seua oficina o despaig. Eix. Atesora numeroses obres d’art d’un valor incalculable.
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