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Borrat dels simbols
A ningu se li escapa que estem vivint una crisis economica singular, pero tambe de valors, especialment en la societat occidental;
conjuntura que es manifesta en el nostre Estat
de manera accentuada, constatable en el proces de polarisacio social que sense vergonya
provoquen els nostres politics. Si be esta situacio pot ser reversible, en mes o manco temps,
la crisis identitaria valenciana s’ha convertit
ya en endemica, i a que s’afone en ella el poble valencià colaboren no pocs estaments de
la nostra societat, encapçalant el ranking les
institucions. Prova d’aixo son dos fets recents
que volem senyalar: la celebracio del passat 9
d’Octubre i la falta de voluntat de mantindre un
simbol com es Vinatea en el centre del Cap i
Casal.
El passat 9 d’Octubre, els que vivim el significat de dita jornada, sofrirem una gran humiliacio com a ciutadans pacifics en vore cóm el
centre de la capital valenciana havia segut
pres per les forces de la policia nacional, en
dotacions arribades de diferents parts de
l’Estat. Com si la celebracio fora una algarada
de delinquents, mes d’un centenar de furgons
policials copaven, sense deixar ni un metro
quadrat buit, el carrer de Marqués de Sotelo i
part de les vies contigües a l’Estacio del Nort.
Estes exagerades precaucions son un suma i
seguix de lo que ve passant els ultims temps.
Els dos ultims anys han utilisat com a justificacio la pandemia i les consabudes mides
d’alluntament (que, per cert, no afectaven a
l’entrada de Moros i Cristians de la vesprada
ni a molts atres actes), pero enguany, sense
eixa excusa, mes que mai el recorregut per a
on havia de passar la processo civica apareixia
acordonat en tanques fent-lo inaccessible i
impedint que, civicament, el poble pla poguera
participar integrant-se en una desfilada que
s’ha convertit en el passeig glorios dels politics
que, nomes eixe dia –alguns vestits en les
seues millors gales–, s’enrecorden de que son
¿valencians? Enguany hem assistit a una remontada en eixa dinamica de separar a la poblacio de la classe privilegiada, impedint inclus
l’acces al Parterre, a on tradicionalment se fa
tribut al conquistador del Regne de Valencia.
Han conseguit fer del 9 d’Octubre una festeta
de carrer mes, desdibuixant qualsevol caracter
reivindicatiu del que es el nostre dia nacional.
I es que hi ha un afany per anar borrant tot
element que nos recorde que som valencians,
fer desapareixer qualsevol simbol que contribuixca a fer-nos coneixedors del nostre passat,
d’allo que protagonisarem com a societat, de
les fites conseguides colectivament o individualment, de les senyes que nos caracterisen… i que deurien servir per a afrontar el futur
Novembre 2022

colectivament en mires al progrés, sense perdre identitat. Nos aboquen, per contra, a
dissoldre’ns en una societat sense referents ni
objectius.
En este context s’emmarca una nova accio,
possibilitada pel govern municipal de la ciutat
de Valencia, concretada en el proyecte de reforma de la plaça mes important de la ciutat,
convertida en l’excusa perfecta per a eliminar
l’estatua de Francesc de Vinatea, simbol de la
lluita per la llibertat, la justicia i la defensa de la
llei. El considerat fins ara com a heroe –civil i
civilisat– pareix que ya no es mereixedor
d’estar en el lloc a on la democracia l’instalà.
(En la pagina 3 se pot llegir un comunicat de la
nostra associacio sobre este tema).
Si es produix eixa no desijada retirada del
monument estarem davant d’un episodi mes
d’eixe proces de dilucio d’una societat que
viu anestesiada per les falsetats que se transmeten a través del sistema educatiu i pel fem
que informativament nos fan consumir. Devem
reflexionar i sobre tot devem contribuir a que
esta espiral acabe i als negacionistes de la singularitat valenciana (pancatalanistes), i als
que, sense negar-la, la releguen a simple folclorisme (centralistes), fer-los entendre que
mai serem res si lo que se preten es que sigam
una atra cosa distinta a ser valencians.
Alguns volen separar estos temes d’aquells
de caracter economic. Pensen que se pot
prosperar, tindre una industria i agricultura
competents, una adequada finançacio, bons
servicis, etc., deixant en un segon lloc les reivindicacions identitaries. Nomes hem de vore
cóm aquells que se senten mes orgullosos de
lo que son, son els que en mes força saben
defendre els seus interessos. Sense anar mes
llunt, la prosperitat dels valencians ha anat declinant a mida que la nostra consciencia de
poble ha anat debilitant-se fins a aplegar a la
situacio actual en la que no “pintem fava” en
l’Estat, lo qual es ya un fet incontestable que
nos fa anar sempre a rebuf de lo que uns atres
conseguixen en competencies, finançacio i inversions.
No volem acabar est editorial sense recordar,
en el 40 aniversari de la pantanada de Tous,
a tots els pobles de les Riberes que sofriren
aquella desgracia que destrui families, que
acabà en negocis i en vides. Per a totes i tots
el nostre recòrt i recolzament. I a l’Estat, apremiar-lo a que siga diligent en les seues responsabilitats i vigile allo que està baix la seua autoritat i propietat; l’insuficient previsio, una incorrecta gestio o el mal funcionament d’una instalacio per falta de manteniment, no pot ser la
causa de noves desgracies com les que sofriren els valencians de les dos Riberes.
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ACTIVITATS CULTURALS
NOVEMBRE DE 2022
Trobarà mes informacio dirigint-se a les
respectives associacions:
Aellva (Assoc. d’Escritors en Llengua
Valenciana)
C/ Alt, 64. 46003 Valencia C.
Tel: 688903461 // www.aellva.org
secretaria@aellva.org
Convencio (Convencio Valencianista)
www.convenciovalencianista.org
cvalencianista@gmail.com
INEV (Institut d'Estudis Valencians)
www.inev.org // info@inev.org
Roc Chabàs (Assoc. Cultural Roc
Chabàs-la Marina)
rocchabas2018@gmail.com

2 Nov (dimecres) 19:30 h. Cassino
de la Plaça de Paterna.
LLECTURA DRAMATISADA
de l’obra de Immaculada Ballester:
“Ací mai passa res”.
+Info: Aellva
7 ,8 i 9 Nov 19:15 h. Ateneu Mercantil. Pça. Ajuntament, 18. Valencia C.
XXX JORNADES DE LA AELLVA
“500 Aniversari de la Germania de
Valencia ”.
▪ Intervinents en les Jornades:
7 Nov (dll): Francisco Cardells i Fernando Millán.
8 Nov (dmt): Òscar Rueda i Fernando
Sastre.
9 Nov (dmc): Manuel Rochina i Pablo
Pérez.
12 Nov (dss) 11:00 h. Passejada de la
Germania, des de les Torres de
Quart de la ciutat de Valencia.

Se regalarà el llibre que conté les
ponencies a qui assistixca a les
tres jornades
+Info: Aellva
18 Nov (divendres) 21 h. Restaurant
La Hipica. C/ Jaca, 5. Valencia C.
SOPAR DELS ESCRITORS
Entrega del guardo com a Escritor
de l’Any a Maxim Rueda i Pitarque, que llegirà als assistents un
relat realisat ad hoc.
Preu del sopar: 35 €.
+Info i reserves: Ricart Folgado
607310093 i Aellva
19 Nov (dissabte) 12 h. C/ Temple
Sant Telm, 7 D. Denia
PRESENTACIO DE LLIBRES:
Davit Marchuet: Caps de corda.
Antoni Fontelles: Els Països Catalans:
Entre l’entelequia i la materialisacio.
+Info: INEV i Roc Chabàs
26 Nov (dissabte) Lloc i hora per
determinar.
TOTS ELS DIES 9. Homenage a
Marià Benlliure.
+Info: Rogle i Convencio
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OPINIO

COLABORACIO

Fer com qui no fa
En plena invasió política i cultural del catalanisme en diners a orri per part del govern
català, favorit pel Botànic i l’impúdica política llingüística del PP per a desmantellar la
Llengua Valenciana, la prevaricadora AVL,
‘fent com qui no fa’, continua l’insidiosa llabor destructiva a través del CIVAL: “El Corpus Informatitzat del Valencià, és una base
de dades que conté un ampli repertori de llibres i documents digitalitzats escrits en valencià des del segle XIII fins a l’actualitat”.
El CIVAL els presenta –com denuncia la
RACV– en formes catalanes com si foren
valencianes, que mai han existit en la llengua antiga o clàssica valenciana, Paradigmàtica l’aparició de “amb” en documents
del s. XIII, quan l’invent de P. Fabra
(ingenier químic), fon creat en els anys 30
del s. XX, despuix de barrejar les clàssiques
(am+ab), substituïnt al clàssic original valencià “ab”. El diletant P. Fabra fon premiat,
com Fuster (advocat), en el títul de filòlec.
El CIVAL, també presenta obres valencianes editades en Catalunya “normativisades”
com si foren formes valencianes antigues
que tampoc ho són; com les transcripcions
que introduïxen els accents catalans discor-

dants dels valencians en les conseqüents
repercussions fonètiques.
Adulteracions que confonen o enganyen
als usuaris, investigadors, estudiants o catedràtics de les ‘universitats de tot lo món’
que, incauts, confien en la professionalitat,
honorabilitat i bona fe, i són defraudats quan
consulten el CIVAL.
És el ‘modus operandi’ catalaniste per a
apropiar-se del patrimoni dels valencians fagocitant sa cultura. Malifetes de personages
com els Bofarull, Prat de la Riva, J. Massó
o els ‘nostres’ Sanchis Guarner, J. Fuster,
Enric Guinot i el seu discípul Vicent Baydal, ‘nou flamant’ croniste-bis del Cap i Casal, entre uns atres. Titulats, acadèmics, catedràtics o intelectuals que, actius o passius,
avalen el frau de burdes manipulacions o falten a la veritat (falsificacions) baix l’escut
d’universitats i polítics conquistats per la corruptela prevaricadora, en diners públics, al
servici del catalanisme.
¡Ni per espillera! Enfront, l’esperit de Vinatea: dignitat, sentiment i orgull dels quixots
valencians.

OPINIO

Marcel Navarro

COLABORACIO

Joan Ribó, ¿“blaver”?
El dia 8 d'octubre vaig visitar per primera tres respectem pero no compartim. La
volta la nova Plaça de la Reina, emplaça- senyera de la ciutat de Valéncia sí porta
ment que tantes protestes ha provocat, i he blau, pero la de la Comunitat Valenciana
de dir que a mi, en llínees generals m'agra- no deuria portar la franja blava”.
da, ha millorat substancialment i li ha donat Despuix de vore a l'alcalde de Valéncia repartir de forma tan efusiva i alegre banderes
una vida social de la que abans caria.
Pero quan passejava per ella i estava ve- en franja blava per a celebrar, no solament
ent les novetats que la plaça oferix als ciuta- el dia de la Ciutat de Valéncia, sino de tot el
dans, em vaig topetar en una carpa de Regne de Valéncia, i despuix de ser coCompromís que estava repartint en motiu neixedor des de fa anys d'esta entrevista,
del 9 d'Octubre, Dia Nacional de tots els va- me venen al cap dos preguntes.
lencians, senyeres, mocadors i polseres, es- ¿Haurà Ribó llegit els treballs d'Antoni
Atienza, Ricart García Motes també en els colors de
la Real Senyera.
ya, Òscar Rueda, Juanto
Manrique i molts atres
Capitanejant el repartimés, que demostren sobrament “patriòtic” es trobava
un simpàtic i alegre Joan
dament que la Real Senyera és la bandera de tots els
Ribó, que regalava senyeres “blaveres” a tot aquell
valencians des del Sénia al
que passava per allí, la
Segura i és per això que
ara es un amant de la banqual cosa me resultà molt
dera “blavera”?
chocant, de la mateixa manera que quan fon portador LA BANDERA QUE SOL ACOMPA- ¿O serà solament una esde la Real Senyera en la NYAR EL LOGO DE COMPROMÍS tratègia electoralista...?, ya
que Compromís, fora de la
processó cívica del 9 d'Octubre del 2015, i ara vos vaig a explicar el ciutat de Valéncia, sol utilisar en molts dels
seus actes la quatribarrada...
perqué.
Resulta que Joan Ribó, quan era secretari Me decline clarament per la segona; pengeneral del Partit Comuniste del País Va- se que és una clara estratègia electoralista.
lencià, i per lo tant membre de la federació Pero m'agradaria que fora el senyor alcalde
Esquerra Unida del País Valencià, va conce- el que responguera una atra volta eixa predir una entrevista en l'any 2001 a la revista gunta que se li va formular fa ya 20 anys,
“Lo Rat”; una de les preguntes que li reali- per al coneiximent de tots els ciutadans.
saren fon: “La senyera valenciana, ¿deu Senyor Joan Ribó, la senyera valenciana,
¿deu portar una franja blava?
portar una franja blava?”.
A lo que Ribó respongué de manera conJavier Navarro Andreu
tundent: “És un acort estatutari que nosaNovembre 2022

JOCS TRADICIONALS (LXXXV)

MªD.G.B.

Les pinces “punyeteres”
Es jugava assentats en
rogle i, si be aparentment era un joc tranquil, era el terror de les
mares, ya que es deixava la roba estesa sense
les pinces necessaries.
Pero tambe es cert que
a vegades servia per a
repassar la lliço del dia CHIQUETS DIBUIXANT, D’IGNACI PINAZO. 1890.
següent, o deprendre
geografia, respondre a preguntes curioses, culturals…
U dels participants, que fa d’amo, te al seu costat un grapat de pinces
d’estendre i un llibre –si no se disponia del llibre, s’elegia al mes sabut
del grup. Els demes esperaven a ser nomenats, cosa que es feya d’u en
u, formulant-li una pregunta. Si la contestava be, passava a un atre. Si
no se la sabía l’amo li donava una pinça que s’havia de posar en una
part de la cara.
Aixina seguia el joc fins acabar en eixa bateria d’armes i en les rialles
dels que s’havien salvat.
En cas de continuar en el joc, el proxim amo sería el que mes pinces
havia rebut.
RESENYA BIBLIOGRAFICA

F.R.B.

Marchuet i Màs, Davit
Caps de corda
Institut d’Estudis Valencians (INEV), 2022
(222 pagines)
Davit Marchuet i Màs publicà un relat curt en la revista lliteraria Cresol titulat “Després d’un any”. Durant cinc anys colaborà activament
en la revista Lletrafaller com a autor de la seccio L’Ahuca.
S’autopublicà la seua primera novela, El joc dels tres en l’editorial Caligrama. Ha participat en el “Duel lliterari” de la revista Ucrònica en el
relat “N’hi ha mans i mans”.
En esta segona novela l’autor seguix abordant els entrevills de
l’evolucio de l’anima en una sorprenent immersio costumista en el sigle XIX. Ampra l’estil classic del naturalisme per a narrar l’historia de
dos families enfrontades en el remans d’un poble del Maestrat. Subjau una trama de misteri en el que els fets estranys, molt enfosquits
per la propensio sectaria del veïnat en aquella epoca, acaba per esguellar la Cova d’Orriol en un dilema moral.
En el fil se besllumena l’eterna lluita entre el be i el mal, que en la
treta se juga a través de bondadosos i despiadats. Uns i atres lliuraran
varies histories que transcorren en paralel i des de moments diferents,
abandonant-se el llector a una historia que va i ve fins a la conclusio.
Marchuet escriu en un toc especial, amanit d’autenticitat lexica, en
expressions molt propies de la cultura popular. Sorpren el ric vocabulari que reunix en domini, aportant al text un treball de recuperacio i
sanejament del nostre idioma valencià. Fa descripcions elaborades i
porta en el detall el sabor de lo expressat, pretenent deixar en el tast
del llegidor el fruit de la creativitat de l’artiste. S’acompanya d’un diccionari de mes de 270 paraules i refrans.
Caps de corda ha guanyat el premi de creacio Manuela Solís Clarás
otorgat pel INEV i ya conta en la bessona versio en castella. Donada
l’impossible traduccio del titul original, per ser una expressio de gir genuï, en aquell idioma s’ha titulat Siembra vientos. Pero fruir de
l’experiencia del treball tal com fon parit, unicament es cosa dels valencians.
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Comunicat del Rogle Constanti
Llombart sobre la permanencia de
l’estatua de Vinatea
El Rogle Constanti Llombart de Cultura Valenciana, associacio cultural que te entre els seus
object ius la promocio i defensa dels valors i senyes d’identitat valencians, sabedora de la decisio
sobre el proyecte de remodelacio de la Plaça de
l’Ajuntament de Valencia ciutat, que inclou la
retirada de l’estatua-monument a Francesc de
Vinatea, vol manifestar el seu desacort i la seua
preocupacio.
Tan noble figura, defensora de les llibertats valencianes –amparades en els Furs–, no mereix ser
bandejada de la seua actual ubicacio.
Hem de recordar que en 1333 estava a punt de
produir-se un fatidic atac a l’integritat territorial regnicola quan Alfons II, el Benigne, pressionat per la
seua segona esposa, Elionor de Castella, prengue la decisio real de fer donacio testamentaria al
seu fillastre d’algunes viles reals. Francesc de
Vinatea, morellà d’orige i home de lleis, afincat en
el cap i casal, sent jurat en cap, no dubtà en assumir l’arriscada responsabilitat de presentar-se davant del rei i exigir la revocacio de dita decisio,
armat en la força de la rao i dels Furs, que el rei
havia jurat. El rei feu honor al seu jurament i s’evità
el contrafur.
En esta accio, d’aparencia simple pero intensament representativa de les qualitats personals dels
implicats, ilustrativa de la societat valenciana de
l’epoca i carregada d’un profunt simbolisme, Vinatea es convertix en l’heroe que molts pobles voldrien tindre en la seua historia; civil i civilisat, en
inspirada definicio de l’ilustre Miquel Adlert Noguerol.
Ademes del nostre desacort en la retirada del
monument, volem manifestar la nostra inquietut
perque, per a la defensa de la mateixa, s’estan
utilisant justificacions que sonen mes be a excuses
i, en particular, s’està intentant, per part d’alguns
mijos i personages, desprestigiar a Vinatea fent
una manipulacio malevola de la seua biografia,
en concret sobre el fet circumstancial de la mort de
la seua dona i l’amant d’esta, que se resolgue
d’una manera propia per a l’epoca en que succei
–per mes que hui resultaria inacceptable– i pel
qual el nostre heroe es posà en mans de la justicia
i fon eximit de culpa. I lo mes preocupant es pensar que la rao d’est intent de descredit siga precisament eixe simbolisme que representa Vinatea i
que ad alguns els resulta tan molest.
Confiem en que les autoritats es posen al costat
del poble, com feu Vinatea, i mantinguen la seua
estatua en el lloc que ocupa, i que treballen ademes en posar en valor el fet que protagonisà, i en
popularisar-lo, per a que, quan se complixca el
septim centenari de la seua valerosa accio, dins
d’a penes onze anys, la plaça mes emblematica
del Regne de Valencia constituixca el marc principal de la celebracio que se mereix.

Novetat en la pagina
web del Rogle
En la pestanya Documents de la nostra web se
pot llegir El Centenar de la Ploma de Madrit, un
nou treball de Javier Navarro Andreu en el que
nos conta l’iniciativa de 1952 de refundar en Madrit la tradicional companyia per iniciativa de Salvador Ferrandis Luna.
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Centenari de la coronacio de la Mare de Deu dels Desamparats
FENT MEMORIA

J.M.M.

Decoracio i allumenament (I)

CORONA POETICA (VIII)

La capital valenciana se preparava per a l’event de la coronacio i
A la Mare dels Desamparats
eren molts els domicilis, els comerços, les seus d’entitats i
Mare, en estos moments d’angoixa plena
d’institucions que engalanaven les
de guerres, malalties i desastres,
seues fronteres, penjaven rebosa punt de que del cel caiguen els astres
ters, teles precioses…, o l’image
estampada de la Mare de Deu. La
per a que tots patim dura condena,
prensa donava noticia d’estes
accions ciutadanes, en uns casos
una purna de llum encara alena
promocionant alguns articuls que
si
a tu girem els ulls en confiança
es posaven a la venda, en uns
perque pots alcançar-nos l’esperança
atres reproduint imagens de cóm
de la pau que voldríem sense esmena.
anava embellint-se la ciutat. Molts
carrers alçaven arcs triumfals i
s’adornaven en diverses decoraMare dels inocents no desampares
cions artistiques, tambe les vitrials fills desconhortats que a tu s'acullen
nes i mostradors de molts comerfiats en que nos lliures del perill.
ços i de cases particulars. La convocatoria d’alguns concursos estiEn les nostres misèries no repares
mulava estes mostres decoratives.
presenta sol el prec dels que t’imploren,
Valguen estos retalls trets dels
Carrer San Fernando engalanat
que a una Mare res pot negar son Fill.
diaris per a ratificar lo indicat:
“Adorno de calles – A los efectos de que con dicho fin se conceda la autorización oportuna, los interesados se servirán presentar en el negociado de
Maria Jesús Coves
Fiestas del Ayuntamiento
los correspondientes
CORONA POETICA (VII)
bocetos y programas de
festejos”. La Correspondencia de Valencia
p. 1).
Quan despunta el trenc d’alba (3-05-1923,
“La comisión de Fiestas excita el celo de
Quan despunta el trenc d'alba del centenari
todos los valencianos y
singularmente de los
de ta Coronació Gloriosa, Mare de Deu,
encargados del adorno
el poble valencià d'amor s'embeu
de calles y edificios
cap a Tu, Mare Santa, en l'aniversari.
para que aprovechen
los escasos días que
I, com sempre, es presenta com fedatari
quedan con el objeto
de l'amor que et venera eixe poble teu,
de que el viernes, dia
de la llegada de los
convertint-se en autèntic fidel hereu
Reyes, esté terminado
del fervor que tes gràcies creen mostrari.
todo el decorado de la
ciudad, que aparezca
Esbossos per a carrers engalanats
Mare de Deu dels pobres Desamparats,
toda ella engalanada e
que acodixen a Tu ben necessitats
iluminada y ni la más humilde callejuela deje de expresar el entusiasmo por
de ta gràcia divina i Sobirana...
la Patrona la Madre de los Desamparados; todo para exteriorizar la satisfacción de los valencianos por el hecho de su Coronación canónica.” La Correspondencia de Valencia (7-05-1923, p. 1).
Atén lo que de cor dir-te te dec:
“Para las fiestas de la Coronación de la Virgen. Gran surtido en reposteros
Escolta com saps fer-ho el sincer prec
(colgaduras), a precios reducidos… en fábrica de la calle Espinosa, número
dels teus fills de la terra valenciana.
10, bajo. Casa Puig Cabellón”. Publicitat en Las Provincias (3-05-1923, p. 5).
“Valencianos y Forasteros: Todos deben tener algún recuerdo de la Coronación de la Virgen de los Desamparados. LA CASA COGOLLOS obsequia
Rafael Melià Castelló
durante estos días a sus compradores con unos preciosos dijes y collares
esmaltados.” Las Provincias (12-05-1923, p. 1).

Rogle en Internet
Facebook: Rogle Constanti Llombart
Twitter: @rogleconstanti
Tots els eixemplars editats fins ara estan en:
www.rogleconstantillombart.com
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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. I 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
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