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ACLARIMENT 

Esta publicacio està redactada 

en les Normes d’El Puig. En-

cara 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 prefe-

rencia. Este tema es motiu de 

debat, pero no de divisio, entre 

nosatres. 

LA CITA 

I aixina com els pobles sen-

se dignitat son ramats, els in-

dividus sense ella son es-

claus. 
José Ingenieros  

“TOT S’HO MEREIX  

VALENCIA.          

PER  A  VALENCIA 

ES TOT.” 

CONSTANTI LLOMBART 
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AVIS 

Haviem pensat que, per a no 
haver d’insistir als nostres 

llectors en que facen 
fotocopies d’est eixemplar per 

a repartir entre amics i 
coneguts, podriem demanar a 
la Biblioteca Nacional que nos 

ajudara en la difusio. 

¡Serem inocents…! 

El mes passat ha tingut un protagonisme ne-
gatiu la Biblioteca Nacional de España (BNE) 
a conte de l’exposicio: La Luz de la Edad Me-
dia en la literatura catalana. 

El fet es que una de les sales expositives de 
l’edifici s’ha convertit en un punt mes des del 
que difondre les mentires de l’expansionisme 
catalaniste, en este cas a base d’una serie 
d’edicions iluminades (ilustrades) –que ho hau-
ran segut alla a on s’editaren– i que es venen 
com a obres de la lliteratura catalana. Ya se 
sap: qui no te, o es resigna o, en el pijor dels 
casos, roba; i una vegada mes el producte del 
lladronici, apropiant-se de lo que no els corres-
pon, s’expon en una institucio que hauria de 
ser eixemplar, i no ho es. 

L’estrela de l’exposicio son diverses obres de 
Eiximenis, el qual, sense negar-li el seu orige 
gironi, lo cert es que passà gran part de la 
seua vida en Valencia, a la que dedicà grans 
lloances; i en llengua valenciana, la propia del 
Regne que l’acolli, escrigue les seues obres 
mes importants. En alguna d’elles no es va re-
sistir a posar que ho feya en “Lengua Valencia-
na” (proemi del Art de ben morir primera edicio 
en 1391). 

Com a complement a l’exposicio s’ha editat 
un video i, per a seguir en la manipulacio i en 
la mentira, la “BNE ha conseguido que algunas 
de las voces más carismáticas de las artes 
escénicas catalanas lean fragmentos de algu-
nos de los textos más emblemáticos de la lite-
ratura medieval en catalán”. Com no tenen cap 
autor, les llectures son d’obres de Jordi de 
Sant Jordi, Joanot Martorell, Jaume Roig..., 
i del mallorqui Anselm Turmeda. Aço es, lle-
vat l’ultim, tots representants de la lliteratura 
valenciana del segle d’Or. 

A la llau de protestes, tant de particulars com 
d’entitats –especialment la RACV, entre unes 
atres–, s’han sumat els senadors valencians 
del PP, que han presentat una pregunta al Go-
vern de l’Estat i exigit una rectificacio: canviar 
el titul de la mostra l’expressio literatura cata-
lana per literatura valenciana, donat que en 
este idioma escrivien la majoria d’escritors ex-
posts. 

Aço ha mogut a la BNE a difondre una 
“Aclaración” a on diu que “lamenta el malestar 
causado” i que “el objetivo ha sido mostrar 
obras cuya base textual reflejan las lenguas 
vernáculas utilizadas en los antiguos territorios 
de la Corona de Aragón, con especial inciden-
cia del catalán”. Sera que son de lletres i no 
saben contar, pero l’incidencia del catala o 
d’autors catalans si es especial per algun motiu 
es per ser minsa. En suma, un aclariment que 
lo unic que aclarix es que ni pensen canviar, 
per lo pronte, el titul de l’exposicio, que es lo 

que tocaria, ni van a deixar de prendre-nos el 
pel als valencians. 

Per cert, que eixa referencia a les llengües 
de la Corona d’Arago recorda a monto el dic-
tamen del Consell Valencià de Cultura (13 de 
juliol de 1998) que servi en son temps per a 
crear la AVLl. Cada vegada que volen incloure 
al valencià dins del catala sense dir-ho, gasten 
la mateixa cançoneta de la Corona d’Arago. 
Estos catalanistes cada vegada son mes previ-
sibles. A l’igual que els membres del PP, que 
quan estan en l’oposicio protesten de lo que 
ells mateixos fan quan governen; i si no, ahi 
està precisament la AVLl per a provar-ho. 

Pero lo mes preocupant no es que una co-
missaria i una institucio es dediquen a repetir 
lo que no son sino mentires i manipulacions, i 
facen el ridicul; aixo es cosa seua. Lo que real-
ment es ignominios es que s’haja de fer tant 
d’esforç per part de particulars perque els que 
havien de defendre la dignitat dels valen-
cians, es dir, les autoritats valencianes, esti-
guen d’acort en estes humiliacions. Ni tan sols 
val l’excusa de que el govern del Botanic cre-
ga en eixa quimera de la “unitat de la llengua”, 
donat que s’han passat la vida dient-nos que 
no se tracta de cap subordinacio sino d’una 
doble nomenclatura, es dir que “valencià” es 
una atra denominacio per al “catala”; si aixo es 
aixina, ¿per qué la protesta dels senadors del 
PP no ha sorgit de la Conselleria de Cultura o 
la de Presidencia? I la mateixa critica s’ha de 
fer als seudoacademics de la tan superflua   
com carissima seudoacademia AVLl. 

El dia 22 de maig acaba l’exposicio; sería in-
teressant saber les visites que ha tingut, es dir, 
a quants han pogut mal informar en la mateixa. 
Lo mes problematic de l’event es que es fa en 
diners de tots, tambe de nosatres els valen-
cians que rebugem estes ingerencies, i que per 
al futur quedarà el catalec i eixe video en que 
en catala se lligen els texts valencians, aplicant
-los una fonetica estranya, tal com passaria si 
els que, no sabent angles, llegiren en veu alta 
a Shakespeare en la seua fonetica natal. 

Per cert, ¿a on paren en tot aço els actors 
valencians?, eixos que consideren que formen 
part de la “cultura comuna” i tan orgullosos es-
tan de catalanisar-se, i que ara veuen cóm, 
una vegada mes, son ningunejats. Si els autors 
llegits son valencians, ¿no sería llogic demanar 
a actors valencians que els llegiren? ¿S’hauran 
parat a pensar que, si no els demanen partici-
par es perque, o be saben que en el fondo no 
es la mateixa llengua, o be consideren que   
com a actors deixen molt que desijar? 

Per cert, de nou una entitat estatal colabora 
en el catalanisme per a humiliar-nos. Per si no 
s’havien donat conte. 
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FENT MEMORIA 

La Mare de Deu dels Desamparats: Patrona principal de l’historic Regne de Valencia  

El dia 25 de juliol de 1960, festivitat de sant Jaume, el papa 
Joan XXIII promulgava una nova orientacio lliturgica que res-
tringia notablement el cult als sants per a dedicar major interes 
al denominat cicle temporal (Advent, Nativitat, Epifania, Quares-
ma, Pasqua, etc.). Aço afectava al cult dedicat a la Mare de 
Deu dels Desamparats, que perseveraria en la capital valen-
ciana al ser patrona, pero no en el restant de la diocesis i terres 
valencianes, de les quals, sense ser-ho, se la considerava com 
a tal. 

La Junta de l’Antiga i Real Confraria de Nostra Senyora 
dels Desamparats davant d’esta situacio, precisament l’any 
que la diocesis havia declarat marià i d’homenage a la Mare de 
Deu, considerà que suponia una 
contradiccio, a l'hora que trencava 
en la tradicio en que havia segut 
tractada la festivitat i l'arrelament 
festiu en tantes localitats valencia-
nes en les que el fervor per la Mare 
de Deu baix el titul de Desamparats 
estava vigent. Fon precisament esta 
situacio la que feu sorgir l’idea de 
promoure la consecucio del patrona-
ge canonic de la Mare de Deu dels 
Desamparats per a totes les terres 
valencianes i, conseqüentment,    
assegurar el seu cult lliturgic en el 
mateix ranc que en la capital.  

La Real Confraria inicià les corres-
ponents gestions en les distintes dio-
cesis valencianes per a conseguir 
esta concessio de Roma. Les tres 
diocesis, la de Oriola-Alacant, la de 
Sogorp-Castello i la de Valencia, 
en la Confraria al front, participaren en l’elaboracio del docu-
ment de peticio, tot un memorandum replet de senyes histori-
ques vinculades en esta advocacio mariana sorgida en el segle 
XV i en totes les obres de caritat i d’evangelisacio generades 
baix la mateixa. La peticio fon recolzada per les maximes auto-
ritats regionals del moment (presidents de les tres diputacions 
provincials i alcaldes de les tres capitals valencianes). 
L’arquebisbe de Valencia, Marcelino Olaechea, com a maxima 
autoritat religiosa valenciana sería l’encarregat de dirigir-la i fer-
la arribar a Sa Santetat. La peticio se firmava el 7 de decembre 
de 1960. 

Passaren uns mesos fins a que el 25 d’abril de 1961 arribava, 
via telegrafica, la següent comunicacio des de la Santa Seu 

(concretament des de la Prefectu-
ra de la Sagrada Congregacio 
de Ritos): 
“Santo Padre acaba de proclamar 
Virgen Desamparados Patrona 
Principal Primaria Región Valen-
ciana con especialísima apostólica 
bendición. Reverentemente, La-
boa.”. 
Des d’eixe moment, i despuix de 
la comunicacio a les diocesis i de-
mes estaments, els acontenyi-
ments se precipitaren per a 
l’organisacio dels actes en que ce-
lebrar la grata nova. El mes impor-
tant era la proclamacio oficial i pu-
blica, la qual se decidi realisar en 
el mateix lloc a on anys abans 
(1923) havia segut coronada 
l’image de la Mare de Deu: la es-
planada del pont del Real de la 
ciutat de Valencia. El 28 d’abril, 
l’arquebisbe de Valencia, Marceli-

no Olaechea, el bisbe de Sogorp-Castello, José Pont i Gol, i el 
d’Oriola-Alacant, Pablo Barrachina Estevan, firmaven una car-
ta pastoral en les disposicions a seguir en els actes de la cele-
bracio religiosa per a donar gracies i en senyal de goig, la qual 
tindria lloc el dia 29, dissabte, en tot el Regne de Valencia: a 
les set de la vesprada volteig general de campanes en totes les 
parroquies de les tres diocesis i, a la fi d'eixa vesprada, un acte 
d'accio de gracies en cadascuna d'elles en el cant de la Salve i 
de l'oracio lliturgica de la Patrona. Es reservava la data del 13 
de maig (dissabte) per a la proclamacio oficial, a la qual invitava 
l'arquebisbe a tots els valencians a través d'una alocucio de ra-
dio en les emissores existents en la ciutat. 

Arribat el dia, l’image original de la 
Mare de Deu dels Desamparats fon 
traslladada, en els maxims honors, 
al mateix emplaçament en que havia 
segut coronada. La comitiva que   
l'acompanyava estava formada per: 
les autoritats civils en representacio 
de l'Estat, les provincials i les munici-
pals; les eclesiastiques; la Confraria, 
clero de la Basilica, l'Escolania, re-
presentacio d'Accio Catolica i del 
Seminari, etc. Arribats al punt de 
desti i davant de totes les autoritats i 
de la multitut congregada, el carde-
nal prefecte de la Sagrada Congre-
gacio de Ritos i fill adoptiu de Valen-
cia, monsenyor Cayetano Cicogna-
ni, com a delegat del papa llegi el 
Breu pontifici en llati –que, emmar-
cat, s’exponia alli al public–, el qual 
era traduit al castella i valencià per 

l’arquebisbe de Valencia, doctor Olaechea. Els presidents de 
les tres Diputacions feren la consagracio de les respectives pro-
vincies a la Patrona i tots ells pronunciaren discursos alusius. 
Ostentaven llavors el carrec: Alberto Lagarde Aramburu, pre-
sident de la Diputacio d'Alacant; José Ferrer Forns, de la de 
Castello, i Bernardo de Lassala, de la de Valencia. Eren al-
caldes: Adolfo Rincón de Arellano, de Valencia; Agatángelo 
Soler Llorca, d'Alacant, i Eduardo Codina Armengot, de Cas-
tello. 

L'arquebisbe de Valencia i el cardenal Cicognani en les seues 
intervencions posaven fi a l'acte que culminava en el cant del 
Himne de la Coronacio entonat per millers de veus, puix era 
una gran multitut la que havia acodit ad aquella proclamacio de 
l'excelsa Mare de Deu dels Desamparats com a Patrona Pri-
maria i Principal de la Regio Valenciana, tal i com resava la 
Bula expedida en Roma pel papa Joan XXIII el 10 de març de 
1961.  

 
EXTRACTE DE LA BULA PAPAL 
"Joan Papa XXIII. =Per a perpetua memoria.= La regio valen-

ciana, denominada antigament "Regne de Valencia", dividida 
hui en tres diocesis i en tres provincies civils, encara que es co-
neguda en el mon per les glorioses gestes de sa historia, pels 
valors dels seus temps passats i pels treballs fecunts en que 
hui s’ocupa, no obstant, no ha arribat a menor esplendor i fama 
per la santetat dels varons que crià i molt principalment pel cult 
que dedica a la Santissima Verge Mare de Deu, el qual, trans-
mes de generacio en generacio, se considera com el seu mes 
alt timbre de gloria. [...] 

Puix efectivament hui se pot assegurar que des d’un confi a 
l’atre d’esta terra privilegiada de Deu, des del Maestrat fins a 
Oriola, no es trobaria un sol poble, per menut i desconegut que 
siga, que no tinga escollida devocio a la Mare Celestial en al-
gun dels seus misteris i invocacions principals [...]. 

 
Continúa en la pagina 3. 

ACTE DE LA PROCLAMACIO. ESPLANADA DEL PONT DEL 

REAL. VALENCIA CIUTAT 

MATER DESERTORUM, 189. 

SUPLEMENT DEL BOLLETI OFI-

CIAL DE L’ARQUEBISBAT DEDI-

CAT A LA PROCLAMACIO DEL 

PATRONAT REGIONAL. 1961  
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JOCS TRADICIONALS (LXIX)        MªD.G.B. 

Sambori (IV) 

Variant 3. Una atra modalitat –es-
ta mes fácil– es la que consta de 
nomes quatre caselles dispostes en 
tauler, numerades de la numero una 
a la quatre seguint l’orde de les ma-
netes del rellonge. 

Se tira la tella al quadro numero 1, 
a la pata coixa, des d’aci en la punta 
del peu se passa al quadro 2, des-
puix al 3 i al 4, i se fa el recorregut a l’inversa fins a aplegar de nou 
al 1, i d’aci fora. A continuacio se comença en el numero 2 i se fa el 
mateix cami fins al 1, i fora. La dificultat aci està en botar per da-
munt del 1 per a aplegar al 2, ya que els quadros se feen grans per a 
que eixe bot fora prou llarc. 

Se repetix tot en els numeros 3 i el 4. El 3 tenía la mateixa dificul-
tat del numero 2 ya que la base de la que s’eixia sempre era el cos-
tat en el que estan els numeros 1 i 4. 

Els misteris de la Casa del Mege es una novela escrita coral-
ment, en la que els seus autors F. Tarazona i A. Zacarés, nos 
escabucen en el mon del misteri, en el dilema de la credulitat de 
l’existencia d’esperits que vaguen per determinats llocs perque la 
seua fi en el mon dels mortals fon traumatica. 

En este relat, Batiste, el protagoniste, un cirugià que ronda la 
xixantena, adquirix una casa que encara poden vore tots els que 
passegen per la Avinguda del Port de la ciutat de Valencia, un 
edifici que per les seues caracteristiques arquitectoniques mereix la 
seua proteccio. 

La coneguda com Casa del Mege –puix un atre doctor fon el 
seu primer propietari i qui la manà construir– despuix de ser adqui-
rida per Batiste, precisa de reformes i sanejament. La contractacio 
d’un empresari constructor, les dilacions en el compliment dels pla-
ços per a finalisar les obres proyectades, pero sobre tot les conver-
sacions intrigants a l’entorn de que un esperit o mes habiten les 
seues dependencies son motiu dels dialecs entre estos dos perso-
nages, que per cert trauen de les seues caselles al mege. 

Batiste, des de que fa l’adquisicio de la casa, s’adinsa en el mon 
dels espectres. Parle en qui parle: amics, coneguts, etc., sorgix el te-
ma de lo sobrenatural; un assunt que fins ara li importava un no res, 
acaba convertint-se en obsessiu, i en molts casos algunes d’eixes 
conversacions tenen com a punt de trobada la Casa del Mege. Ell 
mateix acaba interessant-se per l’historia que es vincula a l’edifici i 
arriba a experimentar fenomens inexplicables que es resoldran en 
un final inesperat. 

Estem davant d’una novela de facil llectura que nos fa recorrer al-
guns racons de la capital valenciana, entrar en contacte en el mon 
del misteri i inclus saber d’algun succeit que es causa d’eixes apari-
cions espectrals. Una experiencia narrativa poc usual i novedosa 
per estar escrita a duo, dos autors que ya conten en varies publica-
cions lliteraries en el seu curriculum. 

RESENYA BIBLIOGRAFICA  J.M.M. 
Tarazona, Paco i Zacarés, Agusti 
Els misteris de la Casa del Mege 
Mosseguello C. B. Castello, 2020. 
(163 pagines) 

ACTIVITATS CULTURALS 

MAIG DE 2021 

Un mes mes, degut a la crisis sanitaria motivada per la pan-
demia del Covid-19, no tenim cap activitat que anunciar. 

Pareix que ya s’albira el final a mida que alvança la campa-
nya de vacunacio. Mentrimentres, continuem animant als llec-
tors a entrar en les pagines web de les associacions valencia-
nistes i posar-se al dia en l’abundant informacio de tota classe 
que contenen. Segur que encara no se l’han acabada. 

FENT MEMORIA 

 La Mare de Deu dels Desamparats: 
Patrona principal... 

Ve de la pagina 2. 
 

Pero entre totes 
les advocacions 
que els fidels cris-
tians d’esta regio 
solen aclamar a 
la Santissima 
Verge Maria pre-
val la de MARE 
DE DESAMPA-
RATS, advocacio 
dolcissima que 
arreplega i ex-
pressa la doctrina 
sagrada que rela-
ciona a la familia 
humana en les 
singulars prerrogatives de la Mare de Deu. I esta advo-
cacio centra la pietat mariana de Valencia no unicament 
en estos ultims temps o des de fa poc, sino des de 
temps immemorials a través de llargues generacions i 
en l’eixemple i entusiasme de varons eximis en santetat 
i lletres. [...] 

Finalment, arriba a ser tan intensa la devocio i el cult 
que els fidels de la regio valenciana dediquen a la San-
tissima Verge Mare de Deu que els nostres venerables 
Germans Marcelino Olaechea Loizaga, Arquebisbe de 
Valencia; José Pont Gol, Bisbe de Sogorp-Castello; Pa-
blo Barrachina Estevan, Bisbe d’Oriola-Alacant, arreple-
gant les supliques dels presidents de les Diputacions 
Provincials, dels alcaldes de les tres capitals de provin-
cia, i de tot el poble fidel, Nos han pregat que declarem 
a la "Santissima Verge Maria Mare dels Desamparats" 
Celestial Patrona de tot el seu territori. I esperant Nos 
que la concessio d’este Patrocini ha de servir eficaç-
ment per a que la devocio del poble de Valencia a sa 
clementissima Mare creixca dia a dia [...]. 

En la plenitut de Nostra potestat Apostolica, en virtut 
d’estes Lletres i per a sempre, fem, constituim i decla-
rem a la BENAVENTURADA VERGE MARIA BAIX EL 
TITUL DE NOSTRA SENYORA DELS DESAMPARATS 
Celestial Patrona Principal davant de Deu de toda la re-
gio valenciana, concedint-li tots els honors i privilegis lli-
turgics que per tal nomenament li competen, sense que 
obste res en contra. [...] 

Donat en Roma, en Sant Pere, baix l’anell del Peixca-
dor, en el dia 10 del mes de març de 1961, tercer del 
Nostre Pontificat -JOAN XXIII PAPA." 

 
Juli Moreno Moreno 

_________________ 

Per a realisar el present escrit s’ha seguit la relacio 
detallada dels fets relacionats en l’event que nos ocupa 
de l’obra Nuestra Señora de los Desamparados Patro-
na de la Región Valenciana d’Emilio Mª Aparicio Olmos, 
prevere i Capellà Major de la Basilica, publicat 1962. 

BULA PAPAL. FRAGMENT 

Rogle en Internet 
Facebook: Rogle Constanti Llombart  //  Twitter: @rogleconstanti 

Tots els eixemplars editats fins ara estan, en pdf, en: 
ww.rogleconstantillombart.com      www.pjvalencianista.org 
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PASSATEMPS  M.S.S. 
Resol 
l’acrostic 
del  
costat a 
partir de 
les defini-
cions. 
 

La 
solucio 
a peu 
de 
pagina. 

1. Jagant de la mitologia grecorromana en un 
unic ull al centre del front. 
2. Dictamen, parer o resolucio que, de manera 
raonada i autorisadament, pronuncia un jurat 
en una causa judicial, un concurs o un certa-
men. 
3. Genero d’arbres pertanyents a les coniferes, 
de grans dimensions, poden arribar als cent 
metros d’alçaria i son originaris d’America del 
Nort. 
4. Tractament de cortesia aplicat a certes per-
sones per rao del seu carrec o dignitat, com es 
el cas dels bisbes. 
5. Au de la familia dels corvits, te el bec, el cap 
i les pates de color negre i el pit i una part de 
les ales de color blanc, la coa es llarga i a 
l’igual que les ales pot tindre reflexos verdosos 
i blavencs. Li agraden els objectes lluents que 
agarra i se’ls emporta al niu. Coneguda tambe 
en el nom de blanca. 
6. Llit menut per a chiquets de bolquers que a vegades se pot engrunsar; tambe, orige, familia, estirp o llinage d’una 
persona o cosa. 

PARAULES VERTICALS 
1. Emetre crits els pardalets o els pollets de les aus. 
2. Sometre un aliment a l’accio del foc o d’una atra font de calor per a poder menjar-lo. Sometre tambe certes subs-
tancies a l’accio de la calor d’un forn per a que adquirixquen certes propietats, com durea, coloracio, etc. Produir una 
sensacio de coentor, pareguda a la que causa una cremada. 

Solucio:  

I RECORDA…La nostra primera paraula es piular. Una piulada es l’acte o manera de piular. Es piulador aquell que piula. Eix. 
Els pollets piulaven insistentment demanant aliment a sa mare. 
La nostra segona paraula es coure. Cuit o cuita es una coccio, allo que s’ha preparat com a conseqüencia d’una 
calor intensa. Eix. He fet la cuita del caldo este mati, nomes falta calfar-lo un poc. / Me cou la ferida si l’aigua està 
molt calenta. 
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GLOSSARI (paraula/ sinonims: definicio) 
Ataüt/ feretre/ caixa/ sarcofec: Cai-
xa, generalment de fusta, a on se fica un 
cadaver per a soterrar-lo. 
Dissuadir/ desanimar/ abofegar: Fer 
que, per mig de raons, algu canvie el seu 
dictamen o abandone la seua intencio de 
fer una cosa, llevant-li el proposit de fer-

la 
Exasperat/ exacerbat/ encolerisat/ 
sulfurat/ indignat/ crispat: Irritat en 
altissim grau. 
Neci/ inepte/ boig/ boloni/ estupit/ 
obtus: Que no sap lo que hauria de sa-
ber. 
Predir/ pronosticar/ agorar/ profeti-

sar/ vaticinar/ prevore: Anunciar un 
fet ans de que succeixca. 
Vident/ adivi/ augur/ endevinador/ 
futurolec: Qui diu tindre el do de pre-
dir el futur o coneixer lo que passa llunt 
o està ocult, per mijos sobrenaturals. 
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Serrant una branca 

Nasrudi pujà a un arbre per a serrar 

una branca. Algu que passava, al vore 

cóm ho estava fent, li avisà: 

—¡Espai! Està mal assentat en la 

punta de la branca… Caurà junt en 

ella quan la talle. 

—¿Pensa voste que soc un neci? 

¿Per qué he de creure’l? ¿Es voste 

un vident que puga predir el futur?

—preguntà Nasrudi. 

De manera que continuà serrant. 

Al poc la branca cedi i Nasrudi 

acabà per terra. Llavors corregue 

darrere de l’atre home fins a alcan-

çar-lo. 

—¡La seua prediccio s’ha complit! 

Ara diga’m: ¿cóm morire? 

Per mes que l’home insisti, no po-

gue dissuadir a Nasrudi de que no era 

un vident. Per fi, ya exasperat, li 

cridà: 

—¡Per mi podries morir-te ara ma-

teix! 

A penes senti estes paraules, Nasrudi 

caigue a terra i se quedà immovil. 

Quan el trobaren els seus veïns el 

depositaren en un feretre. Men-

tres marchaven cap al cementeri 

començaren a discutir sobre quín 

era el cami mes curt. Nasrudi per-

gue la paciencia, aguaità el cap fo-

ra del ataüt i digue: 

—Quan estava viu solia tirar per 

l’esquerra. Es el cami mes rapit. 
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