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PREU: Lo que costa utilisar les Normes d’El Puig. Tot es posar-se.
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XXX Aniversari de l’adhesio a les Normes d’El Puig
El passat mes de març celebrarem el XXX AniverDes d’Accio cultural, social i economica del Regne
sari de l’Adhesio a les Normes de l’Academia de de Valencia, ARV, enguany hem pres l’iniciativa, junt
Cultura Valenciana (ara Real), popularisades i cone- a la Plataforma Normes d’El Puig, d’organisar est
gudes com a Normes d’El Puig. Accio Regne de Va- homenage, pero no hem volgut monopolisar-lo, fent
lencia (ARV), i la plataforma d’entitats que agrupa extensiva la participacio oberta a l’acte a totes aqueprengue la decisio d’organisar
lles associacions i particulars
uns actes commemoratius
que volgueren adherir-se, perd’esta fita historica, dels quals
que les Normes d’El Puig no
se volgue fer particips al resson patrimoni de ningu mes
tant d’entitats del mon valenque de la nostra Llengua Vacianiste, a les quals se translenciana.
mete la corresponent invitacio.
Fa cinc anys, quan vinguerem
El Rogle Constanti Llomad este mateix lloc per a rendir
bart se sumà de manera entutribut en el XXV aniversari, el
siasta ad esta celebracio, i els
nostre fundador - de ARV -, En
seus membres fruiren tant de
Manolo Soler i Bahilo, va
les conferencies previes com
deixar la seua impronta en el
de l’acte central: un dia esplenllibre d’adhesions en unes senMONASTERI DE SANTA MARIA D’EL PUIG.
dit d’enaltiment, d’orgull valenzilles paraules:
LLOC SIMBOLIC DE LA REIVINDICACIO VALENCIANA.
cià i de germanor. Pero la nos“TOTS JUNTS”
tra participacio no es podia acabar eixe dia, ya que,
Per aixo hui, apelem a l’esperit tant d’ell, com de tots
com sempre, preocupats per deixar constancia de lo aquells que fa 30 anys s’ajuntaren i aunaren esforços,
que ocorre, i ademes fer-ho en negre sobre blanc TOTS JUNTS TAMBE, en l’unic objectiu clar de per(d’ahi que una de les nostres ocupacions consistixca petuacio i enaltiment de la Llengua Valenciana, llunt
en fer esta publicacio mensual), haviem de contar-ho. de personalismes i d’interessos politics o pseudoacaL’abundancia i importacia dels actes desbordava demics.
l’espai d’un numero regular del Rogle, rao per la qual
Un detall molt important es que les Normes d’El Puig
decidirem elaborar este Extra que volem servixca de varen supondre tambe LES NORMES DEL CONcronica de tan emotiva commemoracio.
SENS, oficials en la vida dels valencians, sense deNo concebem millor presentacio d’estes pagines que bats ni divisions induides.
reproduir el parlament en el que el president de ARV,
Per esta rao, des de ARV, volem manifestar puen Xavier Robles, va obrir l’acte protocolari i comme- blicament i lliurement la nostra fidelitat mes absomoratiu desenrollat en el “Salo de Senyeres” o Salo luta i compromis de salvaguarda a les Normes d’El
Gotic del Real Monasteri de Santa Maria d’El Puig, Puig, les normes del consens, firmades en l’any
lloc a on es formalisà l’adhesio en 1981.
1981.
Parla en Xavier Robles, president de ARV:
Diu la sociollingüistica que quan una llengua està en
“Senyores i senyors, amics valencianistes, valen- perill de ser substituida, amenaçada o aniquilada no
cians-valencians:
es el millor moment de fer o promoure canvis.
Hui celebrem el XXX aniversari de la firma d’adhesio
Ya sabeu com pensem en ARV en este sentit, qui
a les Normes d’El Puig, nom com popularment es va vullga compartir esta fidelitat, ya sap a on estem. Som
batejar la normativa que mes s’acostava al parlar ge- una roca.
nuï del Poble Valencià.
Tal volta si un dia podem tornar a recuperar els amEsta normativa va ser fruit del treball, esforç i sacrifi- bits formals i els ramals del nostre desti, pugam tornar
ci d’un monto d’insignes valencianistes que nos van a fer oficials les Normes d’El Puig.
precedir, i hui tambe es just i necessari fer tribut a
¡¡¡Vixca la Llengua Valenciana!!!
l’innegable llegat que nos van deixar.
¡¡¡Vixca el Regne de Valencia!!!”
SUMARI: 1 ▪ XXX ANIVERSARI DE L’ADHESIO A LES NORMES D’EL PUIG / 2 ▪ HOMENAGE A LES NORMES D’EL PUIG /
3 ▪ MOLT MES QUE UNES NORMES, UN SIMBOL D’UNITAT / 4 ▪ CICLE DE CONFERENCIES ENTORN A LA NORMATIVA D’EL PUIG
PUBLICACIO EN
LLENGUA
VALENCIANA
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ACLARIMENT: 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.
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RESENYA

J.P.B.

Homenage a les Normes d’El Puig
El passat 6 de març, en un dumenge solejat que pareixia pregonar l’imminent primavera d’estiu, anaren arribant a les immediacions del Monasteri de Santa Maria
d’El Puig les gents que anaven a assistir als actes commemoratius de la firma,
trenta anys arrere, de les
adhesions a les Normes de
la RACV (o d’El Puig).
En una puntualitat sorprenent (tractant-se del valencianisme) l’acte començà a
les dotze i mija en una
missa valenciana a l’Estil de
JOSEP CLIMENT OFICIANT LA MISSA
l’Horta, oficiada per Josep
Climent, canonge de la Seu de Valencia i academic de la
RACV. En el seu sermo, el Pare Climent s’insipirà en
l’obra de Ausias March –”Ajuda’m, Deu (…) car Tu no
vals sino als qui s’ajuden”per a reclamar dels assistents
que esperen l’ajuda de Deu,
si, pero primer que s’ajuden a
si mateixos treballant de valent per la llengua valenciana.
Paco Blasco, de l’associacio Castell dels Sorells, i
Noelia Millán, de la Platafor- ELS LLAURADORS DE TORRENT
ma Jovenil Valencianista i de
Valencia Universitaria, feren les llectures, mentres que
les peticions dels fidels les feren Francisca Llosá, de
l’associacio Valencia Cultural Vía Augusta y Camino de
San Vicente Mártir, i Amparo Hernández, de l’Agrupacio
de Jovens de Massanassa.
La musica i el ball –l’Estil de l’Horta- els posà la generositat inagotable dels membres del Grup Cultural
d’Albades “Els Llauradors de Torrent”.
En acabar la missa, els assistents es dirigiren, precedits
de la Senyera que havia ocupat un lloc preferent en
l’altar, al Salo Gotic, en el qual es realisà
l’acte d’exaltacio, dirigit pel coordinador,
Ricart Pla. Una senzilla pero eficaç instalacio de video permete seguir el desenroll
de l’acte ad aquells assistents que quedaren fora del Salo de Senyeres.
Començà els parlaments Xavier Robles,
president de ARV, que feu un discurs
breu, pero contundent,
que reproduim en la
primera pagina.
XAVIER ROBLES
Prengue la paraula a
continuacio Lleopolt Peñarroja, que,
en el rigor que el caracterisa, feu una
denuncia del programat proces de
destruccio, no sols de la llengua, sino
de l’identitat, l’historia i la consciencia
colectiva dels valencians. Conclogue:
“Sabem i creem la veritat, que com diu
LLEOPOLT PEÑARROJA
l’Evangeli, nos fara lliures”.
CONTACTA EN NOSATRES
Apartat de Correu 527
Telefon: 617 030 370
46002 Valencia ciutat rogle@rogleconstantillombart.com
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Anfos Ramon i Rafael Melià llegiren
sengles poemes, reivindicatius i plens
d’amor a la llengua valenciana.
Juli Moreno, president del Rogle Constanti Llombart i secretari de ARV, feu un
recorregut per l’Historia,
especialment d’estos ultims trenta anys, per a
acabar fent una crida a
superar les divisions buscant punts d’encontre enANFOS RAMON
(LLEGINT) I RAFAEL tre tots els qui escriuen en
MELIÀ
les Normes d’El Puig.
A continuacio es descobri una placa commemorativa; foren Antonia Vila i Noelia
Millán, en representacio de dos generacions valencianistes, les qui, a modo de
relleu per al futur, retiraren a dos mans la
Senyera que cobria la placa.
JULI MORENO
El cor dels membres del Grup Cultural
d’Albades els demanà sumar-se a l’homenage i, encara
que fora de programa, cantaren una albada que fon molt
aplaudida.
Tancà l’acte el cant de la
Canço de Lluita i de l’Himne
nacional valencià.
A continuacio se passà a la
firma en el Llibre d’adhesions,
el mateix llibre en el que firDESCOBRIMENT DE LA PLACA
maren els assistents a la
commemoracio de cinc anys arrere.
En un restaurant proxim, aquells assitents que ho desijaren fruiren d’un
dinar de germanor. Fon el moment en el qual,
a modo de culminacio d’una jornada memorable,
Xavier
Robles
presentà el Guardo al PatriotisPUBLIC EN EL SALO DE SENYERES
me
Valencià
“Manolo Soler i Bahilo”, i feu entrega d’ell a Juli Moreno, en reconeiximent a la seua trayectoria valencianista.
Al caliu del sol que continuava
acompanyant el dia, se feren
espontaneus parlaments en els
que es reconegue la bona organisacio, la rellevancia dels actes
vixcuts, el mereiximent del premi
a Juli Moreno i l’injeccio d’anim
que suponia esta jornada de
PUBLIC FORA DEL SALO
reencontre, refermant-se els
oradors en la fidelitat al compromis adquirit en les Normes d’El Puig per a la defensa de la llengua valenciana.
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 i www. acciorv.com
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COLABORACIO

Molt mes que unes normes, un simbol d’unitat
“Eixa codificacio significà molt mes tava programada la realisacio d’un dinar, organisat pel
que un instrument per a escriure en CJAV, i en ell estava previst entregar un premi a Casp,
propietat una llengua, es convertiren fet que des del meu punt de vista era un clar erro i aixina
en simbol identitari i referencial”, estes ho expressi, d’ahi la meua absencia en eixe dinar. Tres
son les paraules lliterals que en l’any mesos mes tart una circumstancia confirmaria els meus
2006, en el 25 aniversari de les Nor- presentiments: es feu public el llistat de membres de la
mes d’El Puig, pronuncià Juli Moreno nova Academia Valenciana de la Llengua (AVL), i entre
en el seu discurs davant d’un numerós ells es trobava… Xavier Casp. Sincerament, m’haguera
public que omplia el Salo de Senyeres. agradat enganyar-me.
Es la millor forma de sintetisar la realitat de la nostra nor- Cinc anys despres, un 5 de març, celebrarem el 25 animativa, i la rao per la qual està molt present, a pesar dels versari, en este cas en nom d’una practicament inactiva
obstaculs i agressions rebudes, dins de les nostres vides. Plataforma Normes d’El Puig. El motiu d’utilisar el nom
Son tres decades utilisant i difonent l’unica normativa d’esta organisacio no era un atre que mantindre el mateix
valenciana existent lliure de contaminacions alienes, i esperit de les Normes que homenajavem, es dir, el
gracies a la qual hem pogut donar vida i presencia en la d’oferir una image d’unitat. Les susceptibilitats d’aquells
nostra societat a la Llengua Valenciana. Esta ferramen- que desijaven el protagonisme i l’exclusivisme, per damunt de la germanor i la cohesio
ta tambe fon, es i sera essencial com
del moviment valencianiste, duguea vehicul de cohesio de tots aquells
ren als organisadors (entre els
valencians compromesos i fidels a
quals me trobava) a rebre diversos
l’identitat valenciana.
menyspreus. Pero eixos obstaculs
Han segut tres les voltes, des
i desprecis no solament no foren
d’aquell acte del 7 de març de 1981,
impediment per a continuar avant
en les que hem commemorat esta
en els actes sino que nos motivadata, en el 20, en el 25, i ara en el 30
ren mes encara per a fer del 25
aniversari. En 2001 es celebrà el 20
aniversari un acontenyiment histoaniversari, el primer que recordava
ric. I aixina fon, en una gran preeixe dia historic. A l’igual que fariem
sencia i representativitat d’entitats i
en les següents celebracions, copersonalitats valencianistes. Alli es
mençarem els actes en una Missa a
l’Estil de l’Horta, en la participacio D’ESQUERRA A DRETA: RICART PLA, JULI MORENO, trobava, entre uns atres, el nostre
XAVIER ROBLES I LLEOPOLT PEÑARROJA
benvolgut i recordat, el gran valeninestimable del Grup d’Albades “Els
Llauradors de Torrent”, i eixa primera missa tambe tingue cianiste, Manolo Soler. Despres del discurs valent i enriun caracter historic, puix fon oficiada pel sempre recordat quidor, com sempre, de Juli Moreno, tornarem a descoPare Joan Costa. Tambe fon un acte marcat per l’ombra brir una placa commemorativa, en este cas a carrec de la
de l’engendrament de l’Academia Valenciana de la Llen- viuda de Boronat, Amparo, que nos improvisà i delectà
gua (AVL), abans de que es coneguera el llistat de mem- en unes paraules carregades d’emotivitat recordant la
bres d’esta, abans inclus dels canvis en la normativa per figura del que fora tan gran Mestre per a tots: En Josep
part de la RACV. El mon del valencianisme estava ex- Boronat i Gisbert.
pectant per saber quína sería la decisio d’alguns mem- I enguany, el passat 6 de març, nos congregarem de
bres de la RACV que apareixien en les “apostes”. Sense nou en el Real Monasteri de Santa Maria d’El Puig per a
dubte la major intriga estava en el posicionament final de tornar a expressar en veu alta la nostra ferma fidelitat ad
Xavier Casp. Uns creïen fermament que rebujaria el nou esta normativa i, per tant, a la Llengua Valenciana. Alli,
ent normatiu creat per Zaplana, per contra, uns atres de nou, com sempre, els que verdaderament amem, difopensavem que la seua presencia en la AVL era una reali- nem i creem en les Normes, els dedicarem un mereixcut i
tat oculta pero ya pactada. I curiosament alli estigue, en- necessari recòrt. A l’igual que en les atres dos commetre uns atres, Casp, acompanyat per l’admirat i recordat, moracions, destacà l’absencia de les autoritats politiques,
Josep Boronat i Gisbert. L’acte estava organisat per pero lo realment important fon, una volta mes, la resposl’associacio Lo Regne en Accio i el Colectiu Jovenil ta dels valencians lleals al sentiment valencianiste. Fon
d’Associacions Valencianistes (CJAV). Per ad aquell dia precisament eixe sentiment el que es respirava, com en
haviem colocat una placa commemorativa en l’intencio les anteriors commemoracions; un sentiment que priorisa
de que fora descoberta per alguna insigne personalitat la lluita pel Regne de Valencia i les seues senyes identidel moviment valencianiste. L’anecdota fon triar quí taries. De nou, com fa 30 anys, dones i homens, majors i
descobriria la placa, puix la decisio no la prenguerem fins jovens, de tots els racons de la nostra Patria, nos congreminuts abans del moment. Casp es colocà en posicio, garem units per unes mateixes Normes i una mateixa
estava convençut de que ell era el triat. Despres del dis- Llengua patrimonial, rebelant-nos davant dels intents
curs patriotic i magistral pronunciat per Josep Boronat, frustrats, d’alguns, d’exterminar-nos, i mantenint la flama
arribà el moment tan esperat. Algu havia de prendre la ben alta, sense rendir-nos, sense plegar-nos a interessos
determinacio, i en eixe moment, com a maxim respon- que no siguen els genuïns valencians.
sable de l’organisacio de l’acte, fon la meua indicacio la
Ricart Pla i Tomás
que decidi que al final, davant de l’expressio de sorpresa
President de Lo Regne en Accio
de Casp, la placa fora descoberta per Josep Boronat, u
i Coordinador del XXX Aniversari
dels qui elaboraren la normativa. Despres de l’acte esPrimavera d’estiu 2011
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RESENYA

J.M.M.

Cicle de conferencies entorn a la Normativa d’El Puig
Entre els actes programats per a celebrar el XXX Ani- de les Normes d’El Puig. A banda de parlar de la conversari d’adhesio a les Normes del Puig, s’organisà un flictivitat instalada en la societat per a impedir l’acces,
cicle de conferencies en el que se pogue contar, per a l’acceptacio, el progrés i normalisacio de la normativa d’El
satisfaccio dels organisadors, en bona part de les perso- Puig, tambe abordà el conflicte intern, que hui genera una
nes que intervingueren en la seua elaboracio i en la seua falta d’unitat entre els qui, d’una manera o d’una atra,
usen esta normativa ortografica. Hi hague prudencia en
primerenca promocio.
L’acollida, tant del cicle de conferencies impartides en l’exposicio, puix part de l’auditori podia no resultar massa
La Llar, la seu de ARV, com de l’acte central, celebrat en receptiu; no fon el cas, si exceptuem alguna intervencio
El Puig, ha segut un exit, si tenim en conte els parame- aïllada, que hague de ser resposta pel presentador de
tros en que ultimament es mou el valencianisme. Nomes, l’acte.
i per deixar constancia, nos permetem fer una breu rese- Despres, i seguint la programacio, fon Manolo Gimeno
nya sobre cada una d’estes sis conferencies, de les quals qui, en un inspiradissim discurs, Normes d’El Puig: geesperem poder dispondre, en un temps no massa llarc, nesis i unes atres qüestions, nos relatà el proces de
en un format adequat per a que puguen ser llegides i co- gestacio de la Normativa, nos parlà del qué, del cóm, del
negudes per tots aquells que han mostrat interes pero no quí i tambe del quan. Indubtablement aquell moment fon
de dialec, d’aportacions i sobre tot de treball ilusionant. La
han tingut possibilitat d’acodir a sentir-les.
El cicle volgue arrancar fent memoria del Pare Fullana, proposta ortografica es consolidava i l’argumentari d’una
documentacio formal la
un precedent fonamental
dotava de rigorositat. Desd’esta normativa ortografipertà gran interes entre la
ca, la que mes s’ajusta a
gent mes jove que no
la llengua valenciana. Per
havia vixcut aquells priad aixo contarem en qui
mers moments en que es
provablement mes sap
posà esta codificacio en
d’esta figura, el tambe
marcha, ni coneixia les
pare francisca Benjami
traves que per al seu deAgulló. El titul triat fon El
senroll posà rapidament el
Pare Fullana. Home
poder politic.
d’estudi, i a lo llarc de la
Tancà el cicle la conferenseua disertacio coneguecia La Plataforma Norrem tots els treballs i tota
mes d’El Puig: l’ultim
la labor desenrollada per
PUBLIC ASSISTENT A UNA CONFERENCIA EN EL SALO D’ACTES DE LA LLAR.
intent del s.XX d’unir al
a normativisar i normalisar la nostra amada llengua a principis del s. XX. A banda valencianisme, per Batiste de Gandia; ningu millor per
quedà per abordar tota l’obra geografica i historiografica, a parlar de la Plataforma Normes d’El Puig que qui estique sense dubte donen per a una nova i interessant ex- gue i possibilità aquell intent de defendre “tots junts” una
normativa. Quedà clar que tambe era una defensa d’un
posicio.
S’havia de parlar d’actualitat, de la situacio de la llengua model valencianiste que tenía el seu nexe d’unio en la
valenciana hui, i de la seua consideracio en la nostra so- manera d’escriure la llengua valenciana. Com indicà el
cietat i en relacio a uns atres grups humans, inclus de la conferenciant, des de ben pronte, no faltaren ya els protasituacio d’unes atres llengües minoritaries que sobreviuen gonismes i els primers recels, naixcuts dels personalisa conflictes d’origens diversos; i quí millor per a fer-ho mes, que sense dubte contribuiren a frustrar, a la llarga,
que Chimo Lanuza, autor de dos obres referents sobre un proyecte que naixia unitari. Pel cami es pergueren fisociollingüistica valenciana. Titulà la seua conferencia gures, importants personalitats, que eren referents del
Politica i ortografia. Ilustratiu i interessant el recorregut consens i de la racionalitat i aço decantà, sense dubte, el
per unes atres situacions llingüistiques conflictives que es discorrer d’aquell proyecte.
donen en Europa i de les solucions que s’han aplicat, i de Ara estem en unes atres dinamiques, i alguns encara no
cóm un tema que en principi podiem pensar que està llunt s’han donat conte de que som, per molta rao, per molta
llogica, per molta justificacio cientifica –aço està de moda
de la politica, a la fi tambe queda determinat per esta.
Com no podia ser d’una atra manera, i vivint en una ara-, un grup residual, fragmentat i sense un lliderat que
societat en la qual els mijos de comunicacio tenen una aglutine, que unixca i que, sensible a les diferencies, les
gran importancia i els mensages llançats per ells, no minimise per a anar “tots junts”. La labor es gran i el
exents de manipulacio, condicionen l’opinio publica, es temps corre en contra de qui no actua des dels ambits
contà en la presencia de Toni Fontelles, qui tant ha fet formals, i nosatres, per molta rao que argumentem, ho
per la difusio de la Normativa en els Cursos de Lo Rat tenim dificil davant dels qui, negant la genuïnitat de la
Penat, Seccio de la que fon president i director. Com a llengua valenciana, nos volen negar com a poble; no obligran comunicador que es i bon coneixedor de les fonts dem que el regionalisme espanyoliste i el regionalisme
que generen les informacions i dels canals pels quals catalaniste no accepten que la nostra nacio, Valencia,
esta circula, abordà el tema baix el titul: Les Normes d’El siga i prospere. El Rogle Constanti Llombart, junt en
Puig: critica i desinformacio. Resultà mes que inte- unes atres associacions valencianistes, igualment conscients d’esta realitat, està en eixe cami que passa per
ressant.
Oscar Rueda, jove promesa de les lletres, es decidi per treballar junts per a donar al Poble Valencià l’oportunitat
un tema candent en la seua conferencia Present i futur de tindre un futur com a tal.
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