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nosatres. 
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EDITORIAL 

Una obvietat es una obvietat; o no 

AVIS 

Com no tenim clar que al Banc 
Central Europeu li importe ni 
poc ni molt el Rogle, hem de 

continuar demanant als nostres 
benvolguts llectors que 

continuen fent fotocopies d’est 
eixemplar per a repartir entre 

amics i coneguts, per a no 
haver de demanar un rescat a 

Europa. 

El 9 d’octubre es el 9 d’octubre  
 

Aço, que pareix un simple joc de paraules, 
una obvietat buida, conté en realitat un signifi-
cat que s’ha d’explicar. I l’explicacio es clara si 
completem el titul, que ve a dir: “La festivitat del 
9 d’Octubre se celebra el dia 9 d’octubre”, o 
tambe (es un titul “capicoa”): “El dia 9 d’octubre 
se celebra la festivitat del 9 d’Octubre”. 

Efectivament, el mateix nom de la festivitat 
coincidix en el dia 
que es celebra. I 
si aixo es aixina 
es, precisament, 
perque es lo que 
han volgut des 
del principi els 
responsables po-
litics. La festivitat 
te un atre nom: 
Dia Nacional Va-
lencià . Els repre-
sentants politics 
podien, ¡devien!, 
haver insistit en 
esta segona de-
nominacio fins a 
convertir-la en el 
nom oficial i habi-
tual, deixant com a secundari, com a subtitul, el 
de 9 d’Octubre . Pero ha segut justament al 
contrari, lo que han procurat es eliminar qualse-
vol referencia “nacional valenciana ” que impli-
que una carrega reivindicativa que detesten i 
deixar la festa en una manifestacio descafeïna-
da, un recòrt historic de velles glories passa-
des; i, si no fora per la participacio activa i emo-
cionada de la gent (la que no se mostra en Ca-
nal 9 ), ya l’hagueren convertida en una festeta 
de carrer mes. I precisament es perque aixina 
es com la consideren, que no s’ho han pensat 
dos voltes a l’hora de propondre translladar-la 
al dilluns. 

 
Ser valencià es ser valencià  

 

Si parlem d’obvietats que s’han d’explicar, es-
ta s’endu la palma. Ad estes altures del sigle 
XXI encara hi ha qui es pregunta qué es ser va-
lencià. I no nomes els de fora, sino tambe els 
naixcuts en la terra. 

Per ad alguns ser valencià no es mes que 
una forma de ser espanyol, confonent la causa 
en l’efecte. Perque recordem que el fet valencià 
no sorgi com una manifestacio peculiar de 
l’espanyolitat, sino al contrari, el Regne de Va-
lencia , que existia des de fea sigles, s’uni a 
uns atres regnes per a conformar Espanya . 
Per tant ser valencià no es ser levantino 
(espanyol de llevant), perque Valencia no es 

una part d’una entitat superior, sino una entitat 
en si mateixa que s’uni politicament a unes 
atres per a conformar una entitat nova. 

D’un atre costat estan els qui pensen que els 
valencians som “païsicoles ”, una especie de 
colonia catalana que ha oblidat el seu orige. En 
este cas no hi ha confusio entre causa i efecte, 
sino una aborronadora ignorancia de l’Historia. 
Dificilment una Catalunya que no existia en 

1238 haguera 
pogut donar carta 
de naturalea a un 
Regne de Valen-
cia que existia 
des de fea sigles, 
els ultims baix 
domini musulma. 
L’identitat valen-
ciana, per tant, 
es autonoma, 
sorgida de la 
consciencia dels 
habitants d’estes 
terres de confor-
mar un colectiu 
en uns referents 
comuns propis, 
diferents als de 
uns atres pobles, 

i en la voluntat d’afrontar junts els reptes que 
depare el futur. 

 
Ser valencianiste es ser valencianiste  

 

¿Pot ser valencianiste un politic que no pren 
una decisio que convinga als valencians si no 
es de l’agrat dels seus caps de partit en Ma-
drit ? ¿Pot ser valencianiste qui està dispost a 
sacrificar el present i el futur dels valencians 
per a no perjudicar els interessos “centrals ”? 

¿Pot ser valencianiste qui mostra un despreci 
absolut pel Poble Valencià al negar-se a parlar 
i conrear la seua llengua, la creada per eixe po-
ble, i preferir parlar-ne una atra aliena? ¿Pot 
ser valencianiste qui unix indisolublement el fu-
tur del Poble Valencià al de un atre poble, en 
una relacio de vergonyosa sumissio? 

¿Quí pot ser valencianiste sino qui te com a 
referent el Poble Valencià i la seua Historia? 
¿Quí pot ser valencianiste sino qui aspira a po-
tenciar el fet valencià, i procura conseguir les 
millors condicions de vida per als seus conciu-
tadans? 

La resposta ad estes preguntes es evident. I 
no obstant hi ha molts valencians que tot aço 
no ho tenen clar. L’explicacio es que mantindre 
esta confusio favorix els interessos d’alguns. In-
teressos que, obviament , no son els del Poble 
Valencià. 

EL 9 D’OCTUBRE, VALENCIANS I VALENCIANISTES 
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ACTIVITATS CULTURALSACTIVITATS CULTURALSACTIVITATS CULTURALSACTIVITATS CULTURALS    
OCTUBRE DE 2012 

Trobarà mes informacio dirigint-se a les 
respectives associacions: 

Aellva (Assoc. d’Escritors en Llengua 
Valenciana)             
C/ Alt, 64. 46003 Valencia C. 
www.aellva.org 

GAV (Grup d’Accio Valencianista)       
C/ Pintor Gisbert, 17- baix. 46006  
Valencia C.           
Tel: 963 41 22 22 i 963 41 90 20 

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 Va-
lenciana)             
C/Avellanes 26. 46003 Valencia C. 
Tel 963 91 69 65 Fax: 963 91 56 94    
www.racv.es 

VACSV (Valencia Cultural-Via Augusta 
i Cami de Sant Vicent Martir)       
viaaugusta_s_vte@wanadoo.es 
www.caminosanvicentemartir.com 

1 Oct (dilluns) 18.30 h. Salo d’Actes 
del Centre Cultural Bancaixa. C/ 
Mar. Valencia C. 
Apertura Curs 2012-2013 de l'Es-
cola Superior d'Estudis Valen-
cians de la RACV 
+Info: RACV 

4 Octubre (dijous) 20:00 h. Seu del 
GAV. 
CONFERENCIA: José Fco. Balles-
ter-Olmos Anguis:  “Las mujeres 
del Conquistador”. 
+Info: VACSV 

7 Oct (dumenge) 11.30h. Sala Ro-
drigo. Palau de la Musica. Valen-
cia.  
DIA DEL CANT VALENCIÀ 2012  
+Info: Associacio d’Estudis del 
Cant Valencià 

8 Oct (dilluns) 
Actes Dia de la Patria Valenciana 
organisats per Lo Rat Penat. 
▪ 21:15 h. TE DEUM en el Monas-
teri d’El Puig. 
▪ 22:00 h. SOPAR DE SANT DO-
NIS en el restaurant Huerto de 
Santa María d’El Puig. Preu del 
tiquet: 35 € (40 € als no socis) 
+Info: LRP 

(Continúa en la pagina següent) 

La Festa del 9 d’Octubre es la celebracio 
per excelencia del Regne de Valencia, el 
nostre Dia Nacional . En ella se commemo-
ra l’entrada de Jaume I en la ciutat de Va-
lencia l’any 1238, fet simbolic de la conquis-
ta del regne i la conseqüent incorporacio al 
mon cristia occidental. 

L’orige de la festa es situa en 1338, data 
en la que el Consell General dispongue 
commemorar el centenari de la conquista en 
una processo general i en el repartiment 
d’almoines als pobres i a les ordens mendi-
cants. Esta primera celebracio tingue un ca-
racter essencialment religios, eixint la pro-
cesso de la Seu per a visitar el Monasteri 
de Sant Vicent de la Ro-
queta , lloc emblematic de 
la conquista. 

La festa continuà cele-
brant-se de manera pare-
guda, aumentant progre-
ssivament la solemnitat 
instalant focs i lluminaries 
decoratives en edificis sin-
gulars. 

En 1391 per primera vol-
ta ixque la Senyera , acom-
panyada del Centenar de 
la Ploma . 

De l’antiga costum de 
disparar coets des dels te-
rrats durant la festa dona 
conte la senya de que ya 
en 1500, des del mateix 
Palau de la Generalitat , se llançaren mes 
de tretzemil piuletes i tronadors . 

El cerimonial, que ana incorporant ele-
ments en el transcorrer dels anys, quedà 
fixat de la següent manera: a les set, la Real 
Senyera s’exponia en un balco de l’antiga 
Casa Consistorial, en el carrer Cavallers. A 
les nou, els Jurats , el Racional i el Sindic , 
que es trobaven dins, eixien a la porta, a on 
esperava el Justicia Criminal , i tots, junt en 
uns atres dignataris, entraven en la capella 
a fer missa. En eixir de la capella, el Racio-
nal, que portava sobre el muscle dret 
l’espasa del rei don Jaume, la deixava en 
una font de plata i pujava a un cadafal ador-
nat des d’a on arreplegava la Senyera -que 
era baixada sense inclinar-se des del balco- 
i li l’entregava al Justicia. La processo se di-
rigia a la Seu encapçalada pels homens del 
Centenar de la Ploma i seguida dels gre-
mis, els mes alts representants religiosos i 
civils i a continuacio el Racional, en 
l’espasa, seguit del Justicia en la Senyera i 
finalment els Jurats. En la Catedral se cele-
brava un Te Deum i se pronunciava un ser-
mo que glossava l’importancia de la data, 
per lo que se coneixia com a Sermo de la 
Conquista . La calitat d’alguns d’estos mo-
tivà la seua publicacio, sent potser el mes 
famos el de Gaspar Blai Arbuixech , de 
1666. 

Aixina fon fins a la Guerra de Successio , 
acabada la qual Felip V aboli els Furs i la 
festa fon suprimida. 

El nou d’octubre es la festivitat de Sant 

Donis , patro dels enamorats valencians;  
com Felip V prohibi tambe disparar focs 
d’artifici, els pasticers ingeniaren fer repro-
duccions en massapa de les piuletes i trona-
dors, els quals, des de llavors, son regalats 
pels novios a les seues enamorades emboli-
cats en un artistic mocador nugat per les 
quatre puntes: la mocaorà . Estos mocadors 
solen incloure igualment reproduccions en 
massapa de fruites i verdures en miniatura, 
les quals recorden la costum establida al 
poc de la conquista de que en estes dates 
els llauradors entregaven als amos de les 
terres part de la collita. 

En 1738, quint centenari, les autoritats de-
cidiren atenuar el malestar 
de la gent celebrant la fes-
ta, encara que en mig de 
moltes prevencions per 
por a que l’entusiasme de-
rivara en revolta. 
En 1838 se celebra de nou 
en tota solemnitat. En 
1891 s’inaugura l’estatua 
de Jaume I, que se con-
vertirà en el futur en el 
centre de la festa. Lo Rat 
Penat començarà a fer 
una processo al monu-
ment en la seua senyera. 
La jornada va incremen-
tant el seu caracter mes 
reivindicatiu i la participa-
cio va sent mes nutrida. En 

1925 l’alcaldia s’incorpora en una represen-
tacio oficial. Com durant la Guerra Civil no 
se feu cap acte, en 1939 se commemorà 
(en retart) el septim centenari. En 1943 
s’establix la cerimonia basicament com es 
en l’actualitat. 

Durant la Transicio , la jornada recupera i 
alcança el seu maxim caracter reivindicatiu, 
i tambe de tensio social pels enfrontaments 
entre les diferents visions del fet valencià. 
En aquell moment s’acordà declarar el 9 
d’Octubre Dia Nacional valencià . 

La Processo Civica es l’acte central de la 
festa, pero no 
l’unic. Des dels ini-
cis, entorn al 9 
d’Octubre s’han 
celebrat festejos 
diversos: balls, es-
pectaculs, teatre, 
disfrassos...; i en 
l’actualitat continuen, i no nomes en el Cap i 
Casal , sino que en diferents localitats cele-
bren les seues processons civiques, tallers 
infantils, recitals de musica valenciana... 

S’ha convertit en una nova tradicio admirar 
la pericia dels reporters de Canal 9 per a 
evitar mostrar imagens de les expressions 
reivindicatives (cartells, chiulits, crits, 
cants...) que es produixen cada 9 d’octubre 
durant la Processo Civica, a l’igual que sen-
tir els insistents i perniciosos mensages dels 
locutors que, perversament, li atribuixen un 
caracter local –unicament de la Ciutat- tant 
a la Processo Civica com a la Real Senyera.  

FENT MEMORIA             MªA.M.C. i J.P.B. 

La festa del 9 d’Octubre 

MONUMENT A JAUME I. 

VALENCIA CIUTAT 

Rogle en Internet 
Tots els eixemplars editats fins ara estan, 

en pdf, en: 
www.rogleconstantillombart.com   

www.pjvalencianista.org  

PIULETA I TRONADOR 

CONTACTA EN NOSATRES  
Apartat de Correu 527 
46002  Valencia ciutat 

Telefon: 617 030 370 

rogleconstantillombart@gmail.com  
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L’api (Apium graveolens) és una planta bienal 
de la família de les umbelíferes. Era una plan-
ta senzilla i irrellevant que creixia des de 
temps immemorials espontàneament en tota 
Europa i que fon considerada com a simple 
planta aromàtica, llunt de qualsevol aprofita-

ment culinari. Degué d’esperar fins a l’Edat Mija a que l’home es fixara 
en les seues propietats i s’interessara per esta hortaliça, millorant les 
seues condicions naturals productives i ensajant el seu cultiu, que s’ha 
anat desenrollant fins a conseguir les depurades i perfectes varietats que 
hui s’oferixen al consumidor més exigent. 
És un brot sucós, gros, mec (sense pel), sem, solcat i llarguerut que es 

compon d’una penca de 40/50 cm. d’alçària, de forma cilíndrica i angulo-
sa, recorreguda per un solc profunt a tot lo llarc; de la base del brot ixen 
numeroses fulles llustroses que donen a una planta tan senzilla una atrac-
tiva presència. 
Té dos destacades aplicacions, segons les característiques del brot: per 

a usos culinaris, bollits en caldos i condiments, si les vares estan o són 
verdes, o be per a ser consumit cru dins d’exquisites ensalades, si la 
penca està blanca o dorada. En tot cas, uns i atres, si són tendres, cluixen 
i desprenen un aroma especial i sabor aspre, un poc amarc, fort, pero 
agradable en el seu conjunt. El seu consum és refrescant i saludable i, 
encara que no és una font important de calories, és ric en sucre, sals 
minerals i ferro, presentant un cert contingut de vitamina E. Cuit és un 
gran benefactor de la vesícula i del renyó, sent molt importants per a 
l’organisme les propietats diürètiques que oferix. 
L’api ha adquirit en els últims anys una gran importància comercial en 

Espanya, aumentant el seu consum, aixina com la seua producció en 
tota la zona costera mediterrànea, que suministra a tota Europa. Les zo-
nes per excelència són: Valéncia, Castelló, Barcelona, Múrcia, Ala-
cant i la Rioja, entre unes atres. S’ha d’apuntar que se cultiva també 
pràcticament en tota Europa, lo que dona conte de l’importància del seu 
consum. Les varietats més importants són: en dorats, Barbier, Chateris, 
Tall i Self; en verts, Tall Utah, Pascal Jagant, Florida i Vert d’Elne. 

FRUITES, VERDURES I HORTALICES (LXVII)    F.B.U. 

Parlem de l’api 

RESENYA BIBLIOGRAFICA          J.P.B. 
Blai Arbuixech, Gaspar 
Sermo de la Conquista 
Col. Classics Valencians, 19. L’Oronella, Valencia, 2003 
(114 pagines) 

En motiu de les celebracions del 9 d’Octubre se converti en tradicio fer 
un sermo especial per a l’ocasio en la Seu de Valencia. Alguns d’estos ser-
mons foren publicats en el seu moment. L’editorial L’Oronella recupera 
per al llector contemporaneu el que Blai Arbuixech pronuncià en 1666. 
La cuidada edicio, a carrec de Andreu Tintorer, conté la transcripcio del 

text original, i a continuacio el text actualisat per a facilitar l’acces al llector 
de hui en dia. Esta actualisacio ha segut principalment ortografica, ya que la 
llengua valenciana del sigle XVII no diferia massa de l’actual. Tambe s’han 
traduit a peu de pagina les erudites cites llatines que conte el text. 
La primera part del sermo relata els acontenyiments relatius al siti de la 

ciutat de Valencia per Jaume I fins a conseguir la capitulacio. A continuacio 
l’autor compara els fets relatats en uns atres famosos, procedents dels 
Evangelis, com ara el combat entre Davit i Goliat, de lo qual trau argu-
ments per a destacar la figura del rei i lo glorios de la seua victoria.  
Es destacable l’importancia que dona a la espasa del Rei, la Tisona, i el 

valor simbolic que li otorga, de manera que, despuix del mateix Jaume I, pro-
tagonisa en bona mida el text. Es raonable, si considerem que era la primera 
vegada que dita espasa eixia en la Processo i ocupava un lloc d’honor en la 
Seu, a on es trobava a la vista de tots mentres se pronunciava el sermo. 

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 eco-
nomica, tambe te quedariem molt agraits. El nostre 

numero de conte, en Grup CRM , es: 

3058 2316 39 2720001460  

ACTIVITATS CULTURALSACTIVITATS CULTURALSACTIVITATS CULTURALSACTIVITATS CULTURALS    
OCTUBRE DE 2012 
(Ve de la pagina anterior) 

9 D’OCTUBRE  

DIA NACIONAL VALENCIÀDIA NACIONAL VALENCIÀDIA NACIONAL VALENCIÀDIA NACIONAL VALENCIÀ 

A les 12 h, 

en la Plaça de l’Ajuntament de Valencia C. 

BAIXADA DE LA REAL SENYERABAIXADA DE LA REAL SENYERABAIXADA DE LA REAL SENYERABAIXADA DE LA REAL SENYERA    

IIII    

PROCESSO CIVICAPROCESSO CIVICAPROCESSO CIVICAPROCESSO CIVICA    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Les associacions valencianistes convoquen 

a la participacio en la Processo Civica. 

¡Acodix i viu-la!    

Des del 15 Oct (dilluns) Seu de LRP  

- LXIII CURSOS de Llengua i Cultura Valen-
cianes de Lo Rat Penat (dia 15 inici de les 
classes) 
- Iniciacio a la Poesia Valenciana (a celebrar 
quatre dissabtes: octubre - novembre). 

- Direccio Escenica i Art Dramatic (20, 27 oc-
tubre, 3 i 10 novembre). 
- Historia de la Cultura Valenciana  

- Declamacio 

- Escola de Danses Mª Teresa Oller  

- Banda de Musica : Classes de solfeig i instru-
ments  
- Lo Rat-et: al caliu del Cant Valencà (19 oc-
tubre a les 19:30h.) 

+Info: LRP 

15 Octubre (dilluns) 19:45h. Seu de l’Aellva. 

TERTULIA-TALLER DE PROSA 

Participen Ramiro Gómez i Quelo Romero. 

+Info: Aellva 

25 Oct (dijous) 20:00h. Seu GAV 

CONFERENCIA: Ferran Ribes: “L’Institut 
d’Estudis Valencians. Passat, present i futur”. 

+Info: GAV  
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1. CODIC  2. NAUFREC  3. DESSAGNAR  4. POLIDEPORTIU  5. LLEDONER (o LLIDONER, variant dialectal) 
 6. GONFANONER  7. POLVORISAR  8. RAFOL   Verticals: 1. UDOLAR  2. DESDONAR  

Solucio:  

I RECORDA…La nostra primera paraula es udolar . Es udolador  aquell que udola. Un udol  es el crit prolongat i fort que emet 
un animal, com el llop o el gos. Eix.: El gos acostuma a udolar quan l'amo no està en casa. 
La nostra segona paraula es desdonar . Una desdonacio  o un desdonament  es l'acte de desdonar. Eix.: Han 
desdonat prop de vint persones per retalls de personal. // Les desdonacions de moltes families de les seues cases 
han aumentat per impagaments als bancs. 

GLOSSARI (paraula/ sinonims: definicio) 
Batalla/ combat/ lluita: Enfrontament 
armat entre dos eixercits enemics 
Desti/ sort/ fortuna: Poder hipotètic 
sobrehumà que, segons creuen alguns, 
fixa el futur o pervindre de les persones 

Orar/ pregar/ resar: Recitar oracions. 
Demanar humilment a Deu, la Mare de 
Deu o als sants 
Revelat de revelar/ desvelar/ desco-
brir/ evidenciar: Donar a conéixer lo 
que estava amagat, ocult, era desconegut 

o secret 
Santuari/ capella/ ermita/ oratori: 
Lloc sagrat a on es venera una image o 
reliquia d’un sant o santa. 
Exultant/ euforic/ gojós: Que dona 
mostres de gran alegria o satisfaccio.  

PASSATEMPS              M.S.S. 

Resol 
l’acrostic 
del  
costat a 
partir de 
les defini-
cions. 

La 
solucio 
a peu 
de 
pagina. 

1. Recopilacio de normes o lleis que regulen qualsevol 
materia (civil, penal, circulacio, etc.). 
2. Se diu de la persona que sobreviu a l'afonament de la 
seua embarcacio en la mar, anant a la deriva, a l'espera 
de ser rescatada. 
3. Traure la sanc, tota o en gran cantitat, a una persona o 
animal. En forma reflexiva, perdre tota la sanc o gran part 
d'ella. 
4. Instalacio destinada a la practica de diferents deports. 
5. Arbre d'uns dotze a catorze metros d'alçaria, de cop 
ample i corfa llisa, fulles de color vert fosc i flors solitaries. 
El seu fruit es redo, d'un centimetro de diametro, negre per 
fora i groc per dins, de sabor dolç i que se pot menjar. 
6. Persona que porta l'insignia d'una corporacio o associa-
cio civil o religiosa, consistent en un tros de tela, mes o 
manco quadrat, en l'emblema de l'institucio o un atre dis-
tintiu, penjat d'un asta. Se diu tambe de la persona que 
portava l'estandart que antigament s'utilisava com a simbol 
en el camp de batalla. 
7. Reduir a pols molt fina alguna cosa. Escampar un liquit en particules molt menudes, com si fora pols. 
8. Part inferior de la teulada, que sobreix de la paret i servix per a desviar d'ella l'aigua de la pluja. 

PARAULES VERTICALS: 

1. Emetre alguns animals, com el llop o el gos, un crit queixos, fort i prolongat. 
2. Tornar a prendre allo que s'havia donat. Rescindir un contracte, negant l'otorgament d'allo que s'havia contractat, 
o despedint a la persona contractada. 

RONDALLA                       MªA.M.C. 

Canviar el desti 

Durant una batalla transcendental un general de-

cidi atacar. Encara que l’eixercit que portava era 

amplament superat en numero per l’enemic, esta-

va segur de que guanyarien. Els seus soldats en 

canvi estaven plens de dubtes. En el cami hi havia 

un santuari a on pararen a orar. A l’eixir d’alli el 

general trague una moneda i digue: “Ara llançare 

esta moneda a l’aire. Si ix cara, guanyarém. Si 

creu, perdrem. El desti nos sera revelat”. 

Llançà la moneda i tots la miraren atentament. 

Ixque cara. Els soldats, exultants i plens de con-

fiança, atacaren a l’enemic eixint victoriosos. Des-

puix de la batalla, un tinent li comentà al general: 

“Ningu pot canviar el desti”. “Absolutament 

cert”, contestà ell mentres li mostrava la moneda, 

la qual, per a sorpresa del tinent, portava cara per 

les dos parts. 

 

Traduccio i adaptacio a la llengua valenciana 

d’una rondalla Zen 

            1.     2.               

1.             _ _ _ _ C           

2.       _ _ _ _ _ _ C             

3.           _ _ S _ _ _ _ _ _     

4.         _ _ _ _ _ _ P _ _ _ _ _ 

5.         _ _ _ D _ _ _ _         

6.   G _ _ _ _ _ _ _ _ _           

7. _ _ _ V _ _ _ _ _ _             

8.                 _ _ F _ _       

EL DESCANS EN LA MARCHA, DE JOSEP BENLLIURE GIL 


