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Senyes d’identitat
Alguns consideren que l’Historia es ciclica, del centralisme i als interessos d’uns atres?
que hi ha determinats fets que es repetixen ca-Ara, en motiu del 9 d’Octubre, de nou assisda grapat d’anys. Fa l’efecte que els politics vo- tirém a eixa obsessiva forma de nomenar a la
len donar-los la rao i cada quatre anys, puntual- Senyera “de la Ciutat de Valencia”, desvirtuant
ment, quan està apunt d’expirar el seu mana- la seua ennoblidora i englobadora denominacio
ment, comencen la seua particular precampa- tradicional: “Real Senyera de la Ciutat i Regnya, que en el cas valencià mai està exenta de ne de Valencia”
referencies a la simbologia, a la llengua o a uns
-Tambe insistiran en la reiterada falsetat
atres elements identitaris. No cal dir que tot aço -llegible inclus en llibres de text- de que Jaume
es un instrument al seu servici compost per una I fundà el Regne de Valencia, com si no haguecoleccio de mensages
ren vingut soldats de tohipocrites.
ta Europa cridats a la
conquista d’un Regne
Confirmacio palmaria
de lo que diém resulta la
de Valencia que ya
recent iniciativa del PP
existia.
de propondre una llei
-¿Val la pena recordar
que defenga les senyes
la creacio i blindage en
d’identitat
valencial’Estatut d’Autonomia
nes, llei en la que volen
–cuinat pel PSOE i el
PP sense cap participaexigir respecte i denunciar intromissions.
cio popular- d’eixa abeSería comica si no forrant Antiacademia, la
ra nefasta tanta hipocreAVL, carissima sucursal
sia, perque precisament
de l’Institut d’Estudis
es este govern de FranCatalans en Valencia?
cisco Camps el mes
-¿I
qué
dir
de
culpable, per accio o per
l’humiliacio de canviar-li
el nom al Cap i Casal,
omissio, dels pijors atropells que reben, nos
accentuant-lo en una e
sols les senyes, sino,
oberta com manen els
mes encara, la cultura,
catalans, renunciant a
l’economia i la societat
l’autentic nom, en la e
mateixa; o la propia
tancada, el que li donà
identitat valenciana, neel Poble Valencià?
gada per les campanyes
Tots estos si que son
absorcionistes o colonisimbols que represenCARTELL DE JOAN PORÉ, GUANYADOR DEL
sadores.
ten l’autentica sensibiliI CONCURS DE CARTELLS
No sería necessaria
tat d’este govern. La
“9 D’OCTUBRE. DIA NACIONAL VALENCIÀ”
cap llei per a protegir els
seua
defensa
de
CONVOCAT PER ACCIO REGNE DE VALENCIA
simbols valencians si
l’identitat valenciana es
estos s’apreciaren per si mateixos, si se poten- reduix a resaltar les festes populars, pero nociara el seu coneiximent i rao de ser, en conte mes en les seues manifestacions mes banals. I
de desvirtuar el seu significat per a banalisar- aixo inclou la Processo Civica del 9
los i arraconar-los despectivament, traent-los a d’Octubre, festa reivindicativa convertida en
la llum nomes en motius electoralistes, conver- espectacul tevisiu a la major gloria de la prima
tint-los per ad este fi en emblemes partidistes.
donna Francisco Camps.
Alguns eixemples trets al vol:
A pesar dels politics, el 9 d’Octubre alli esta-¿Es fer cultura valenciana consentir el derro- rem, acompanyant a la Real Senyera, al costat
cament de la casa de Bernat i Baldoví, en d’aquells que saben que sentir-se valencià es
Sueca, sent este un dels representants fona- alguna cosa mes que acompanyar a la Senyera
mentals de la Renaixença valenciana?
un dia a l’any, que es alguna cosa mes que
-¿Com preten l’alcalde de Vilarreal (del PP) passar-se el restant de l’any criticant ad este
fer creure que la tecnologia actual no permet govern, o al central, o al de Catalunya pero
construir un aparcament sense que hi haja ne- sense moure un dit per a canviar les coses.
cessitat de llevar del seu centric emplaçament
Perque, a despit de lo que interessa als polil’emblematic monument a Jaume I?
tics que cregam, les coses no se canvien a so-¿Quína classe de “valencianisme” ha con- les posant les paperetes en les urnes cada
sentit la desfeta de les caixes d’aforros, en quatre anys, les coses se poden canviar en la
eixes fusions tan ben negociades que ara nos implicacio de tots, en conviccio i, sobre tot,
haurem d’agenollar, mes encara, als designis en el treball del dia a dia.
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LA CITA

Quant manco aporta un
politic, mes ama a la bandera.
Kin Hubbard
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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
¿Qué fa llegint este avis?
¡Si sempre diu lo mateix!
Lo que ha de fer es posar-se a
fer fotocopies d’este numero
per a repartir-les entre amics i
coneguts i deixar de perdre el
temps.
(Algun dia haviem de posarnos serios, que tenim als
llectors molt mal acostumats.)
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ACTIVITATS CULTURALS
OCTUBRE DE 2010
Trobarà mes informacio dirigint-se a les respectives
associacions:
ACCS (Associacio Cultural Castell dels Sorells)
G.V. Comtes d´Albalat, 14. 46135 Albalat dels Sorells.
Tel: 961 49 13 90
http://www.diarielguarda.es
Aellva (Assoc. d’Escritors en Llengua Valenciana)
C/ Alt, 64. 46003 Valencia C.
www.aellva.org
ARV (Accio Cutural, Social i Economica del Regne
de Valencia)
Av. Menéndez y Pelayo, 10-12 b 46910 Alfafar
www.accciorv.com
GAV (Grup d’Accio Valencianista)
C/ Pintor Gisbert, 17- baix. 46006 Valencia C.
Tel: 963 41 22 22 i 963 41 90 20
www.gav-valencianistes.com
LRP (Lo Rat Penat)
C/ Trinquet de Cavallers, 9. 46003 Valencia C.
Tel: 963 91 09 92
www.loratpenat.org
RACV (Real Academia de Cultura Valenciana)
C/Avellanes 26. 46003 Valencia C.
Tel 963 91 69 65 Fax: 963 91 56 94
www.racv.es
Rogle: Vore quadro a banda en esta pagina

1 Oct (divendres) 19.00 h. La Llar. Seu de ARV.
- PRESENTACIO cartell “9 d’Octubre. Dia Nacional Valencià”
- PRESENTACIO novetats editorials d’Editorial
Mosseguello
+Info: ARV, Editorial MOSSEGUELLO
8 Oct (divendres)
Actes Dia de la Patria Valenciana organisats
per Lo Rat Penat.
▪ 21:15 h. TE DEUM en el Monasteri d’El Puig.
▪ 22:00 h. SOPAR DE SANT DONIS en el restaurant Huerto de Santa María d’El Puig. Preu
del tiquet: 35 € (40 € als no socis)
+Info: LRP
9 D’OCTUBRE

DIA NACIONAL VALENCIÀ
A les 12 h,
en la Plaça de l’Ajuntament de Valencia C.

BAIXADA DE LA REAL SENYERA
I
PROCESSO CIVICA
(Continúa en la pagina següent)

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 puntual aportacio economica, tambe te quedariem molt agraits. El nostre
numero de conte, en Ruralcaixa, es:

3082 1222 81 4622492421
CONTACTA EN NOSATRES
Apartat de Correu 527
46002 Valencia ciutat
Telefon: 617 030 370

rogle@rogleconstantillombart.com
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BIOGRAFIA

MªA.M.C.

Sant Francesc de Borja
Francesc de Borja i Aragó, fill pri- seus fills en una bona posicio i hereus
mogenit de Joan de Borja i Enríquez, dels bens familiars, s’ordenà sacerdot
III Duc de Gandia, i Joana d’Arago i de la Companyia de Jesus. La notiGurrea, naix en Gandia el 28 cia tingue molt de reso puix no era
d’octubre de 1510; era besnet del rei habitual que tot un potentat i home
Ferran el Catolic per part de sa mare i d’estat com ell ho deixara tot per a
del Papa Aleixandre VI per part de dedicar-se a l’oracio.
son pare, i cosi de l’emperador Carles Els inicis en l’Orde jesuïta foren molt
I d’Espanya i V d’Alemania.
humils a fi de provar-se a si mateix si
La familia Borja havia alcançat fama la seua vocacio era verdadera; postemundial quan, en 1455, Alfons de riorment, donada la seua calitat
Borja fon elegit Papa en el nom de humana i la seua dedicacio i tracte,
Calixt III; posteriorment, a finals del aixina com el seu saber com a govermateix segle, el seu cosi Roderic de nant, Sant Ignaci de Loyola en 1554
Borja sería elevat a
el va nomenar superior
pontifex en el nom de
de l’Orde dels Jesuïtes
Aleixandre VI. Dels
en Espanya. Quan mori
quatre fills que Roderic
Sant Ignaci el succei el
Pare Laínez i, a la mort
de Borja havia tingut
abans de ser Papa, fon
d’este, Francesc fon
a Pere al qui va llegar
nomenat Superior General de l’Orde. Durant
el Ducat de Gandia, i
este al seu fill Joan, a
els 7 anys que ocupà
la mort del qual,
este carrec la seua
l’heretà son fill, Frandedicacio fon tan intencesc.
sa, i tan determinant,
Encara que des de
que ha arribat a ser
chiquet era molt pietos
considerat com el sei desijava convertir-se
gon fundador dels jeen monge, el jove
suïtes. El seu llegat se
Francesc va ser enviat
plasmà en tots els ama la Cort de Carles V
bits: actualisà les regles
ESTATUA DE SANT
per a que rebera la
de la congregacio, promillor educacio i de- FRANCESC DE BORJA EN EL mocionà el noviciat
PONT DE CARLES, EN PRAGA
prenguera l’art de gofundant moltes cases i
vernar; alli descollaria acompanyant a obres de la seua orde, donà gran
l’emperador en les seus campanyes. impuls a les missions enviant missioContrague matrimoni als 19 anys en ners a diferents països del mon. Rebe
una noble portuguesa, Eleanor de en varies ocasions missions especials
Castro Melo, en la qual tingue huit del Papa Sant Pio V. Despres d’una
fills. A lo llarc dels 17 anys que durà el missio diplomatica junt a l’embaixador
seu matrimoni consagrava a l’oracio d’Espanya en la Cort de Portugal, de
tot el temps que li deixaven els nego- regres a Roma la seua salut estava
cis publics i els assunts familiars.
molt debilitada i la nit del 30 de seE n 1 5 3 9 f o n l ’ e n c a r r e g a t tembre de 1572 va morir.
d’acompanyar el cos de l’Emperatriu El papa Clement X canonisà a
Isabel de Portugal a la seua tomba Francesc de Borja en 1671. Patro de
en Granada. Se diu que l’efecte de la la ciutat de Gandia que el va vore
mort sobre la bella emperatriu li causà naixer, la seua festivitat es celebra el
tal impressio que el va espantar i el dia 3 d’octubre.
feu despreciar les vanitats de la Cort. Enguany, precisament, es celebra el
Se li atribuix la frase: “¡No servire mai V centenari del seu naiximent. Entre
mes a un senyor que puga morir!”
els actes que s’han organisat en moA la mort de son pare, en 1543, tiu d’est acontenyiment destaquen les
renuncià al carrec de virrei de Cata- interessants exposicions que se realilunya, que li havia otorgat Carles V en saran en Gandia d’obres d’art relacio1539, i se retirà a Gandia en la seua nades en la famila Borja i en Sant
familia, a on portà una vida entregada Francesc, ademes d’un concert de
a la fe. Com a Duc de Gandia deixà musica de l’epoca i un multitudinari
constancia de la seua governacio espectacul musical en el carrers de la
donant orde de que la ciutat es fortifi- ciutat, entre unes atres.
cara per a protegir-la contra els pira- Fora de la ciutat de Gandia,
tes berberiscs; tambe la localitat de l’aportacio de l’Administracio valenciaLlombay se va vore favorida en la na sera l’organisacio d’un congrés
construccio d’un convent de dominics internacional i una exposicio de grai en la restauracio d’un hospital. i en vats i llibres. Tot per a commemorar la
1546, quan muigue la seua dona, no figura d’un dels pricipals politics i un
pensà sino en fer-se religios i sacer- dels mes importants reformadors relidot. En 1551, despres de deixar als giosos del segle XVI.
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FRUITES, VERDURES I HORTALICES (XLV)

F.B.U.

Parlem de magranes (o mangranes)

(Ve de la pagina anterior)

Les millors MAGRANES, les d'Alacant, Elig, Albatera...
L'història del fruit és antiquíssima i està molt lligada a la dels pobles àraps que l'estimaven per les seues virtuts medicinals.
“Menja mangranes -sentencià el Profeta- perque el seu suc
porgarà els teus reguinys d'enveja i odi”.
L'arbre, nomenat magraner (Punica granatum), pertany a la familia de les mitàcees i és de dimensions mijanes: entre 3 i 5 metros d'alçària. És molt decoratiu i s'utilisa en jardineria com a planta ornamental; típic de
les zones tropicals i subtropicals a on prospera en terrenys semiàrits, sempre en temperatures altes en l'época de recolecció del fruit, precísament en les darreries de setembre.
La seua vida sol oscilar entre els cinquanta i els cent anys.
El fruit té una pell molt forta i vigorosa, es arredonit, pero un poc més ample que
llarc, adornat per un càliç de sépals puntaguts simètricament repartits, a manera de corona, que li dona una bella presència, alhora que una figura inconfonible. El seu tamany és
comparable al d'una poma i el color de la pell, entreverat, va d’un groc rogenc fins a un
roig brillant, casi que insultant, en la seua madurea. La polpa és gelatinosa, composta de
grans transparents, pero d'un colorit mesclat entre blanc cristalí, carmí, morat i roig
encés; dits grans s'encontren en quantitats diferents, agrupats dins d'unes celes de finíssima pell d'un color groc perfecte, les quals, a la vegada, subdividixen l'interior del fruit en
tants departaments independents com celes n’hi ha. Quan este fruit, ya madur, l'obrim
pel mig, l'aspecte que nos oferix és francament un goig poc menys que indescriptible,
perfecte; i el seu sabor llaugerament àcit, pero dolç, és agradable i refrescant. El seu
major consum és en fresc i molt apreciat en el mercat espanyol.
Si es pot dir qualsevol cosa en contra de la mangrana, que li resta demanda per al consum, és la dificultat en conseguir soltar els grans, tant de les celes que els oprimixen,
com tractar d’arrancar-los després de l'interior de la pell a la qual pareix que estiguen
pegats en algeps; les mans, si no es té una poca experiència en este menester, acaben
ben brutes pel suc que desprenen. En qualsevol cas, val la pena preparar una bona font
gran d'este fruit, regadeta en una passadeta de mistela i sucre, i menjar-s’ho en cullera
gran, després de tindre'l en la nevera unes quantes hores. ¡Que bo! ¡Que aprofite!
RESENYA

J.M.M.

II Aplec Valencianiste. Sant Joan de Penyagolosa.
La
Cardona
Vives,
per
segon
any
consecutiu,
convocà el II
Aplec Valencianiste,
un
dia de convivencia
entre
gent compromesa en la
Patria Valenciana,
una
ALGUNS DELS ASSISTENTS
EN EL CIM DEL PENYAGOLOSA trobada
que
nos reaferma en eixe compromis i nos
ajuda a renovar-lo.
El punt d’encontre era Sant Joan de
Penyagolosa, un lloc emblematic, ple
de connotacions espirituals, que s’alça
entre una naturalea exuberant en les
terres nortenyes del nostre Regne. Alli
acodirem una trentena de persones de
diferents entitats (Cardona Vives, Valencia Universitaria, PJV, Rogle C.Ll.,
membres del Patronat de la RACV…)
L’ascencio al cim que domina la comarca de L’Alcalaten fon tot un repte, i
encara que l’orage amenaçava pluja,
Octubre 2010
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poguerem conseguir la meta fixada escapant de les seues inclemencies.
Dinarem en St. Joan, i a continuacio
es realisaren diferents parlaments, que
començaren en un sentit recòrt per
tots aquells valencianistes que durant
l’any nos han deixat. Les intervencions
generaren un debat centrat en la qüestio mes preocupant en el moment actual: ¿Per qué no s’unix el valencianisme i acaben les divisions que impedixen afrontar un cami que el conduixca
a una major presencia i influencia en la
societat?
El problema es complex, i la resposta,
dificil. No obstant, se pot dir que hi ha
vies iniciades, noves dreceres traçades
i compromisos adquirits que han de
fer canviar l’actual
dinamica rutinaria i
conformista en la
que alguns pareixen
POC DURÀ ESTE CREMAT
instalats.
Un valencianisme renovador s’està
gestant i encontres com el del Penyagolosa poden ser una via per a que la
llavor comence a donar fruits.

Des del 13 Oct (dimecres) Seu de
LRP
- LXI CURSOS de Llengua i Cultura Valencianes de Lo Rat Penat
(dia 13 inici de les classes)
- Matricula Cursos de Cultura (fins
el dia 29 d’octubre): Introduccio a
la Poesia. Interpretacio i Direccio
Escenica. Declamacio. Historia
de Valencia.
- Escola de Danses Mª Teresa
Oller. Inici cursos de folclor
- Banda de Musica: Classes de
solfeig i instruments
- Cant d’Estil (mostres de cant els
dies 15, 22 i 29 a les 19:00h)
+Info: LRP
13, 20, 27 i 30 Oct. Seu de la RACV.
CICLE CONFERENCIES : Patrimoni Cultural de Transmissio Oral.
Dia 13: Javier Rodrigo: “El arte popular como patrimonio cultural”.
Dia 20: Manuel Marzal: “El Cant
d’estil. Raices musicales y literarias”.
Dia 27: José Climent i Violeta Montoliu: “La Dansà. Relación entre fe
religiosa y expresión popular”.
Dia 30: Cant d’estil i Dansà de
Quatretonda.
+Info: RACV
18 Oct (dilluns) 20:00 h. Seu de
l’Aellva.
TERTULIA TALLER DE PROSA
Llegiran: J. Cubells i J. Furió
+Info: AELLVA
18 Oct (dilluns) 19:30 h. Seu de la RACV
CONFERENCIA: Salvador Chapa
y Villalba: “Mariano Madramany y
su obra nobiliaria”
+Info: RACV
27 Oct (dimecres) 20:00 h. La Llar.
Seu de ARV.
CONFERENCIA: Francisca Llosa:
“Les vies romanes. El cami de St.
Vicent Martir”
+ Info: El Rogle
28 Oct (dijous) 20:00h Seu del GAV.
CONFERENCIA: “Tirant lo Blach y
el falso Tirant catalán: ‘Curial e
Güelfa’’”
+Info: GAV
29 Oct (divendres) 22:00h. Espai
Cultural. C/ Les Escoles. Albalat dels
Sorells.
IV RECITAL DE POESIA
+Info: ACCS

Rogle en Internet
Tots els eixemplars editats fins ara
estan, en pdf, en:

www.rogleconstantillombart.com
www.cardonavives.com
www.enkara.org
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. Culpa, crebantament de la llei.
2. Brut. Apegalos, viscos.
3. Mescla feta fonamentalment de cacau i sucre, a la que se
pot afegir canella o vainilla per a aromatisar-la. S'expen en
forma de pastilles, de bombons i en pols.
4. Esfera menuda d'aire o de qualsevol atre gas que se
forma en l'interior d'un liquit i ix a la superficie.
5. Instrument consistent en una agulla imantada que gira
sobre un eix i senyala el nort magnetic, i que servix per a
determinar les direccions de la superficie terrestre.
6. Endurir en algeps els aposits i embenats destinats a
mantindre en posicio convenient els ossos trencats per a la
seua curacio.
7. Conjunt de bambolles que se formen en la superficie dels
liquits i s'adherixen entre si en major o menor consistencia.
8. Part inferior o escalo en la porta o entrada d'una casa.
9. Planta aromatica, utilisada en la cuina i protagonista d'unes famoses festes en Betera.
10. So que fa la campana quan se toca.
11. Cosa extraordinaria que causa admiracio. Portent, prodigi.
PARAULES VERTICALS:
1. Examinar una cosa, un lloc,…, minuciosament per a descobrir allo que pot estar amagat.
2. Llevar les escates als peixos.
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RONDALLA

El llop i el corder
La rao del mes fort es sempre la que
s’impon; anem a provar-ho.
Un corder bevia en la corrent d’un
regall. De repent arribà un llop en
deju en busca d’aventura i atret per
la fam ad estos parages.
–¿Cóm t’atrevixes a enterbolir
l’aigua que he de
beure?
– dig ue
l’animal ple de
rabia–. Seras castigat per la teua temeritat.
–¡Oh, Senyor! –
respon el corder–.
No s’enuge Vostra
Majestat; considere
mes be que yo
GLOSSARI (paraula/ sinonims: definicio)

Asseciava de asseciar/ saciar: Satisfer
per complet la necessitat de beure o de
menjar.
Desmamat de desmamar: Deixar
d’alimentar-se de la llet de la mare les
cries dels mamifers.

–¡L’enterbolixes! -repeti el cruel
animal-, i ademes se que parlares mal
de mi l’any passat.
–¿Cóm podria haver-ho fet, si yo
no havia naixcut? -insisti el
corder-. Encara no he segut
desmamat.
–Si no fores tu, fon el teu germa.
–No ne tinc cap.
–Llavors fon algu dels teus,
perque me voleu mal tots.
Vosatres, els vostres pastors, i
els vostres gossos. Ho se be,
m’ho han dit i m’he de venjar.
Enterbolir/ empanyar/ obscurir: Llevar la claritat o transparencia d’alguna
cosa, alterant la seua disposicio o barrejant-la en algun agent extern.
Regall/ regallo/ escorrim: Corrent
d’aigua molt menuda.
Riera/ riuet: Corrent d’aigua sense

I ahi, en el fondo del bosc, el llop
se l’endu, i despres se’l menja; sense
mes tramit ni proces.
Faula de Jean de la Fontaine
Traduccio a la llengua
valenciana de J. P. B.
massa cabal.
S’enuge de enujar-se/ irritar-se/ enfurir-se/ disgustar-se: Desenrollar un
sentiment negatiu cap ad algu per una
molestia o mal rebut.

1. DELIT 2. MOSTOS 3. CHOCOLATE 4. BAMBOLLA 5. BRUIXOLA 6. ESCAYOLAR 7. BROMERA 8. LLINDAR 9. ALFABEGA
10. TANYGUT 11. MARAVELLA Verticals: 1. ESCORCOLLAR 2. ESCATAR

Solucio:

asseciava la meua set en la riera a
mes de vint passos corrent avall, i
que per consegüent de cap manera
he pogut enterbolir-li l’aigua.

I RECORDA…La primera paraula que tenim es escorcollar. L'accio i efecte d'escorcollar es escorcoll. Escorcollador es la
persona que escorcolla, escodrinya i dotoreja. Eixemple: La policia va dur a terme un meticulos escorcoll en la
casa del sospitos.
La segona paraula es escatar. Escata es cada una de les lamines cornees que cobrixen el cos dels peixos i d'uns
atres animals.
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