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Estem plantejant-nos propondre un canvi en 
la celebracio del dia dels valencians: passar-lo 
del 9 d’octubre al 28 de decembre . Un canvi 
molt adequat si tenim en conte que resulta difi-
cil imaginar cap lloc en el mon en mes inocents 
per metro quadrat que esta terra valenciana. 

Vejam-ho. 
Per a no remontar-nos massa en el temps co-

mençarém per Constanti Llombart , el nostre 
inspirador, que tractà inocentment d’unir als es-
critors “de guant” i als “d’espardenya”. Espera-
va que la valenciania que aparentment els unia 
fora mes forta que les diferencies de classe. No 
contava en que la coentor insuperable de la 
burguesia –la del “regionalismo 
bien entendido”- impediria eixa 
unio en gent que, ademes de ser 
d’extraccio social mes “baixa”, era 
“massa” reivindicativa. 

Mes avant, inocents foren 
aquells firmants de les Bases 
del 32  que de veres es pensaven 
que es tractava d’un acort provisio-
nal, el qual havia de durar nomes el 
temps necessari per a elaborar unes 
normes ortografiques autenticament va-
lencianes. El resultat ya el coneixem, 
les dites bases -que no eren en realitat 
mes que les normes de l’Institut 
d’Estudis Catalans en unes poques con-
cessions a la llengua valenciana- no les 
aplicaren ni els seus promotors, que sem-
pre usaren l’ortografia pura del catala, sense 
cap concessio per minsa que fora. I bon profit 
que li han tret, i continuen traent-li, a l’inocent 
firma del pare Lluïs  Fullana , encara que ad es-
te li quedà prou suspicacia per a afegir de la 
seua ma que firmava “ates lo caracter provisio-
nal” de les mateixes i que mai arribà a utilisar-
les, perque no les considerava adequades per 
a la llengua valenciana. 

Inocents foren tants valencianistes que a lo 
llarc de tot el sigle passat cregueren en la 
“germanor ” en els catalans, a pesar de 
l’evidencia continua de que els seus colegues 
de Catalunya no han vist mai als valencians  
com a germans, sino com a subordinats. 

Inocents son els que, encara ara, creuen que 
es possible un acostament  entre valencianis-
tes i pancatalanistes. Es pensen que tart o 
pronte podran traure ad estos ultims dels seus 
erros, baix la conviccio de que, al cap i a la fi, 
son “intelectuals” i, per tant, supostament, gent 
raonable. Ignoren, en la seua perillosa inocen-
cia, que la capacitat intelectual i la preparacio 
no tenen res que vore en esta qüestio. No son 
pancatalanistes perque hagen cregut equivoca-
dament certes mentires; creuen eixes mentires 
perque volen ser pancatalanistes. Es tracta de 
la mateixa burguesia provinciana de sempre: 

abans es castellanisava per coentor i ara es ca-
talanisa per esnobisme. 

Inocents els que es pensaven que el fet de 
que els governs valencians del PP  continua-
ren en el proces de catalanisacio, en contra de 
lo que havien promes en les seues campanyes 
electorals, era degut a la pressio politica que 
des de Catalunya s’eixercia sobre Madrit. Quan 
eixa pressio deixà de servir d’excusa, al conti-
nuar la catalanisacio a pesar d’alcançar el PP 

una majoria absoluta en els go-
verns central i valencià, els mes 
inocents, buscant encara alguna 

disculpa, volgueren creure que la 
rao estava en la por de la Conselle-

ria a fer front a l’entramat catalaniste 
que domina el sistema educatiu . Pero 

ara resulta que no ha hagut inconvenient 
en enfrontar-se al rebuig de tota la comuni-

tat educativa per a defendre eixe exotic in-
vent de la “Educacio per a la Ciutadania en 
angles”. I tot aço, no per a atendre cap ne-
cessitat dels valencians, sino nomes per a 

servir als interessos del seu partit fent 
oposicio al govern de Zapatero. 
¿I qué dir de la pugna juridica que 

mantenen la Conselleria  i les universi-
tats ? Ad estes ultimes el nom “valencià” els 

dona oix per lo que volen usar eixe destrellat 
de “academicament catala”, i, per supost, volen 
que els seus tituls de Filologia Catalana acredi-
ten el coneiximent del “valencià” en les oposi-
cions; coses a les quals la Conselleria s’opon. 
Encara quedarà algun inocent que veja en esta 
oposicio una defensa de la llengua valenciana, 
quan en realitat lo unic que diferencia a les dos 
parts son les formes: les universitats volen con-
tinuar catalanisant a tota maquina, i la Conse-
lleria vol fer-ho d’amagat, per a no perdre vots. 

Inocents tambe son tants catalanisats  que 
s’han cregut les mentires sobre les “veritats 
cientifiques inqüestionables” i sobre lo 
“progressiste” que es despreciar la llengua del 
poble per a acabar parlant eixe “subvalleca” fa-
bricat en els despachos dels politics i dels afi-
cionats a l’ingenieria llingüistica. Inocents sobre 
tot si es pensen que eixa jerga te futur, quan es 
notori que lo unic que fa es espentar als valen-
ciaparlants cap al castella. ¿O es pensen que 
l’actual govern colaboraria en tanta intensitat 
en el proces catalanisador si no hagueren en-
tes fa ya temps que el resultat final sera una 
definitiva i absoluta castellanisacio dels valen-
cians? 

Inocents en fi nosatres, els autors d’esta pu-
blicacio -fidels al cap i a la fi a l’espirit de Cons-
tanti Llombart-, per pensar que l’improvable 
llectura d’estes pagines estimularà ad algu a 
una reflexio que l’ajude a perdre la seua ino-
cencia. 
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Alfons el Magnanim , rei d’Arago, 
Valencia, Mallorca, Sicilia, Sardenya i 
Napols i comte de Barcelona, naixque 
en Medina del Campo en 1396 i mori 
en el castell Dell’Ovo, Napols, en 
1458. Estratega, batallador, huma-
niste  (d’ell es la cita: “Els llibres son, 
entre els meus consellers, els que 
mes m’agraden, perque ni el temor ni 
l’esperança els impedixen dir-me lo 
que dec fer”); este rei, el segon de la 
dinastia dels Trastamara, es casà  en 
Maria de Castella , la seua cosina 
germana, en la qual no tingue des-
cendencia. La reina no ixque dels 
estats peninsulars, mentres que el rei 
passà gran part de la seua vida per 
les possessions 
italianes. Al seu 
obit, aquelles les 
deixà al seu fill na-
tural Ferran, men-
tres que el llegat 
peninsular quedà en 
mans del seu germà 
Joan de Trastama-
ra, Joan II de Valen-
cia.  

Com que este no 
es l’espai adequat 
per a profundisar en 
algun aspecte de la 
persona o dels fets 
que protagonisà i 
vixque el Magna-
nim, llavors convindra estar atents a 
la possible publicacio que generarà, 
sense dubte, el congrés (“les jornades 
cientifiques”) que es va celebrar el 
passat mes de setembre en motiu del 
550 aniversari de la mort  del monar-
ca, i en el qual han participat, entre 
uns atres, Eduard Mira (semper prae-
sentis), Guido d’Agostino (catedratic 
d’historia en l’Universitat de Napols), 
l’historiador Jorge Sáiz o David Abula-
fia (membre de l’Academia Europea). 

Lo que no renunciem a fer es deixar 
constancia que Valencia, ciutat i reg-
ne, si està present en les mampreses 
del Magnanim i que, a mes, constituix 
la via per la qual, en tota seguritat, es 
produix l’introduccio del Renaixi-
ment  en la Peninsula; no debades el 
port del Cap i Casal era, en aquells 
moments, un dels mes importants de 
l’ambit mediterraneu. 

Alfons rebe l’ajuda incondicional –a 
pesar d’alguna contestacio o minima 
oposicio puntual- dels valencians en 

les seues mampreses d’expansio 
per la Mediterranea. Dos dels grans 
poetes del segle d’Or, Ausias March  i 
Jordi de Sant Jordi ,  s’enrolaran com 
a cavallers en les expedicions que el 
rei protagonisarà, i ad ell dedicaran 
algun poema; ell creà  l’Archiu del 
Regne  i el Mestre Racional , dos ins-
titucions mes que sumar a les que 
particularisaven la nacionalitat valen-
ciana en el marc del restant de domi-
nis reals. En epoca del Magnanim 
Valencia sera referent cultural, politic i 
comercial, i en el Cap i Casal, la seua 
esposa llegitima, Maria, establirà la 
seua residencia i fundarà el monasteri 
de la Trinitat , regit per la gran sor 

Isabel de Villena .  
Esta relacio del rei 
en Valencia es dificil 
de trobar si es fa 
una simple aproxi-
macio als escrits i 
biografies que d’ell 
es troben en la ret. 
Internet  hui es un 
instrument fona-
mental per a  conse-
guir una informacio 
rapida; pero, aten-
cio, perque a sovint 
es sectaria, i d’aço 
molts valencians ya 
estem escaldats. Un 
breu recorregut  

nos confirma  les consabudes, pero 
no per aixo menys falses , afirma-
cions  de que si “la corona catalanoa-
ragonesa”, que si “rei de Catalunya”, 
que si “expansio mediterranea catala-
na…”; la veritat es que arriba a donar 
tant d’oix que a la fi s’ha de consultar 
una bona bibliografia per a evitar sim-
plees com les citades. 

Valencia, sempre fidel  en els seus 
monarques, i mes en el cas del Mag-
nanim a qui ajudà complidament en 
les seues iniciatives i mampreses, ni 
tan sols mereix alguna llinia en estos 
texts que ilustren alguns llocs web en 
biografies i informacions sobre Alfons 
III de Valencia i V d’Arago .  

En el segle XXI els fantasmes se-
guixen  mes presents que mai i la 
nostra posicio historica, llingüistica, 
cultural o inclus politica permaneix 
burlada, en el consentiment de les 
“autoritas”, que de lo que poden presu-
mir es de ser comissaris/controladors  
de l’educacio i la cultura.  

FENTFENTFENTFENT    MEMORIAMEMORIAMEMORIAMEMORIA                                J.M.M.         

ALFONS III DE VALENCIA, 550 ANIVERSARI  

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

www.rogleconstantillombart.com , 
www.cardonavives.com ,   www.enkara.org    

i  www.pjvalencianista.org  

CONTACTA EN NOSATRES  
Apartat de Correu 527 
46002  Valencia ciutat 
Telefon: 617 030 370 

rogle@rogleconstantillombart.com  

COLABORA EN EL ROGLE 
Donar difusio ad esta publicacio es la millor forma de 
colaborar en nosatres. Si desiges, no obstant, adquirir 
un major compromis, 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 Ruralcaixa , es: 

3082 1222 81 4622492421 

Retrat d’Alfons el Magnanim 
(1557), oli de Joan de Joanes 

ACTIVITATS CULTURALSACTIVITATS CULTURALSACTIVITATS CULTURALSACTIVITATS CULTURALS    
GINER DE 2009 

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 

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 

12 Gin (dilluns) 20:00 h. Seu de l'Aellva.  
TERTULIA-TALLER DE PROSA . Intervindra F. 
Blasco Úrios. 
+Info: Aellva  

13 Gin (dimarts) 19:00 h. Salo d’Actes de la 
RACV.  
CONFERENCIA:  José Luis Medina: “Un pa-
sseig per la Valencia antiga”. 
+Info: RACV 

21 Gin (dimecres) 19:00 h. Salo d’Actes de la 
RACV.  
CONFERENCIA:  Mª Luisa Hernández: “Na 
Constanza de Hohenstaufen en Valencia”. 
+Info: RACV 

27 Gin (dimarts) 19:00 h. Salo d’Actes de la 
RACV.  
CONFERENCIA:  José Vte. Gómez: “Esplendor 
en la Valencia del Sigle XV”. 
+Info: RACV 

28 Gin (dimecres) 19:00 h. Llonja de la Seda. 
C/ Cordellats s/n. Valencia C.  
INGRES DE L’ACADEMIC ELECTE Guillermo 
Carnero Arbat. 
+Info: RACV 

29 Gin (dijous) 19:30 h. Salo d’Actes de la 
RACV.  
CONFERENCIA DIA DE L’ARBRE:  Rafael 
Currás Cayón: “Els Arbres Monumentals, joyes 
del patrimoni biologic valencià”. 
+Info: RACV 

Senyes per confirmar 
PRESENTACIO DE LLIBRE : Es presenta el 
llibre L’idioma valencià vist per un profà en la 
matèria, de F. Blasco Úrios. 
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PATRIMONIPATRIMONIPATRIMONIPATRIMONI    VALENCIÀVALENCIÀVALENCIÀVALENCIÀ    

MUSEU DEL JOGUET D’IBI 

En la comarca de L’Alcoya , al suroest 
d’Alcoy i a 36 quilometros d’Alacant, se troba 
situada la localitat de Ibi . 

U dels edificis singulars d’esta ciutat es el 
Museu Valencià del Joguet , ubicat en les de-
pendencies d’una edificacio que es coneix en el 
nom de “Casa Gran ”, emplaçada prop de la 
Plaça de l’Iglesia en el centre historic de la ciu-
tat. Este museu es un reencontre en els temps 
passats, puix els joguets que s’exponen, elabo-
rats en llanda, son casi centenaris. La coleccio 
de 444 peces, correspon a l’aportacio inicial 
que feu l’empresa Payà S.C.V.L. per a la crea-
cio del museu. Les instalacions tambe acullen 
una mostra etnologica d’est antic edifici de ca-
racter senyorial. 

L’activitat economica i industrial d’Ibi en el 
segle XVII estava centrada en la venda de gel , 
que s’arreplegava en les montanyes situades al 
voltant d’esta poblacio. Ibi, junt en la veïna 
Xixona, se convertiren, a partir d’est ofici, en 
precursores de la produccio artesana del gelat. 

El joguet de llanda sempre nos recorda temps 
passats, puix son un producte lligat a la revolu-
cio industrial . Quan se pogue tindre facil ac-
ces a l’acer i a la seua manipulacio per part 
dels artesans, fon possible la fabricacio a gran 
escala d’estos productes. Els joguets eren fa-
bricats en una fina fulla d’acer recoberta d’una 
capa d’estany: la coneguda “llanda ”. La seua 
decoracio era molt atrevida, en colors intensos i 
cridaners. 

Pareix ser que els primers models se podrien 
haver fabricat entre els anys 1902 i 1904 pero 
no s’ha trobat cap document concloent al res-
pecte. 

L’historia de l’orige del joguet en Ibi conta que 
a principi del segle XX un manyós llanterner 
construi una tartaneta de llanda per a fer un 
regal als seus fills, i que sería esta mostra 
d’afecte la que donaria orige a l’aparicio de 
l’industria joguetera en esta zona, convertint a 
Ibi en el centre nacional del joguet. 

La familia Payà i Picó , de professio llanter-
ners, aprofitant la tecnica que utilisaven en el 
seu negoci per a la fabricacio d’utensilis de 
llanda: zetrills, pots, perols, etc, començaren a 
principis del segle XX a crear chicotets joguets; 
pero sería ya en l’any 1905 quan Rafael Payà 
otorgà, a favor dels seus fills, l’escritura publica 
de la seua empresa, i esta familia es dedicà de 
ple a la fabricacio de joguets d’esta classe, 
passant a ser la primera fabrica del sector. 

En la Exposicio Regional Valenciana  de 
1909, la fabrica Payà se presentà en una re-
presentacio dels seus joguets, la qual tingue 
una gran repercusio i marcà l’inici del creixi-
ment de la fabrica Payà a tots els nivells. 

 Ibi , no cap dubte, ha anat creixent i industria-
lisant-se gracies al joguet del qual, en 
l’actualitat, es el major productor nacional , en 
37 empreses que concentren el 40% de la pro-
duccio estatal del sector jogueter. 

El dàtil, en la seua sola presència, parla 
d’escenes desèrtiques, palmerals exuberants, sol 
tòrrit i implacable, cares récies semi-tapades i 
ulls negres i penetrants; túniques multicolors, 
montanyes d’arena... i soletat. 
És un fruit d’una sola llavor i forma d’elipse d’uns 
3 a 4 centímetros de llarc per 2 de grossor (un 

poc més que una bellota i en un cert paregut), de carn blanca tirant a marró 
obscur, coberta per una película groga o de color marro, segons les varie-
tats, un poc apegalosa. Dins té un pinyol cilíndric, molt dur i en  una regata a 
lo llarc del fruit. La polpa és blaneta i dolça, molt ensucrada quan està madu-
ra. El seu consum, tant en fresc, secs o cuinats, és la base de l’alimentació 
de gran part dels habitants dels deserts d’Àfrica i certes zones d’Àsia. 
És interessant saber que els àraps alimenten als seus cavalls en abundants 

racions de dàtils mesclats en llet de gamella, conseguint una raça cavallar 
inigualable per la seua bellea, força i vigor. 
En el dàtil, ademés d’importants dòsis de vitamina A, B, C i D i d’un ele-

vat contingut de sucres, quan el fruit està sec conté 2.846 calories per kg, 
aixina com quantitats importants de ferro, potassi, calci i fòsfor. És, a més, un 
aliment molt digestiu i adequat per a estòmecs delicats. 
Els països productors per excelència són: Siria, Tunis, Israel, Persia, Arabia, 

Egipte, Libia, Sahara i algunes zones d’Àsia Occidental, aixina com China i 
América. Aci, en Elig i Oriola, tenim importants palmerals a on es pro-
duïxen bones varietats de dàtils que són apreciades en el mercat nacional. 
Segons alguns historiadors la palmera datilera creixia fa més de 5.000 anys 

en la regió que hui ocupa l’Irak, sent originària del Nort d’Àfrica o de l’Àsia 
Occidental. Uns atres la situen ya en la Prehistòria, des de l’Eufrates fins a les 
illes Canaries. El dàtil és citat en el Corà, comparant la palmera datilera en 
Eva, per haver segut creada per Alà en la terra que li sobrà al crear a l’home.  
La palmera, botànicament phoenix dactylifera, pertany a la familia de les 
palmacees; alcança alçàries fins a 25 metros i les seues palmes fins a 6 i 7 m. 
Té una vida superior al sigle i com a arbre és un eixemplar bellissim que, a 
més de proporcionar eixos exquisits pomells de dàtils durant els primers 
90/100 anys, oferix múltiples aplicacions; la seua fusta és molt apreciada i 
dels peciols es fabriquen cistelles i cordes molt resistents, entre unes atres 
coses. Els àraps aprecien moltissim el magnífic “vi de palmera”, que s’extrau 
del seu tronc. Les fulles/palmes dels seus mascles, després d’un procés per a 
que creixquen blanques, s’usen en la festivitat del Dumenge de Rams. 

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

Parlem de datils 

Res mes atractiu per a regalar als menuts i no tan menuts, a la vegada que 
poder fruir llegint en llengua valenciana, que el llibre que vos recomanem. Es 
tracta d’un classic de la lliteratura jovenil d’aventures, una novela que 
nos introduix en l’imaginari, sugerent i perillos mon dels pirates i dels tesors; 
un genero per al qual no passa el temps. Els adults, sense dubte, s’ho poden 
passar molt be llegint o rellegint este llibre i posant a treballar l’imaginacio.  
La novela conta en 34 capituls, distribuits en sis apartats. El relat comença 

en la taverna “Almirant Benbow”, propietat de la mare del protagoniste, Jim 
Hawkins, quan arriba u dels personages principals -J. Flint, el capita- un 
misterios mariner que freqüentment entona una canço, que li val com a tar-
geta de visita: 
 “Quinze homens en el baül del mort,  ¡jo,jo,jo, i una botella de rom!” 
L’obra conté tots els ingredients que se poden esperar trobar en una aven-

tura d’estes caracteristiques: el barco, el bucaner en la pata de palo -John 
Silver-, un lloro, el mapa del tesor, l’illa i l’intriga per la busca del tesor. 

BUGATI DE PAYÁ HERMANOS (1932) 

RESENYA BIBLIOGRAFICA      Mª A.M.C.   
Stevenson, Robert Louis 
L’illa del Tesor 
Traduccio: A. Cuadrado de la Flor  
Serie Lliteraria Num.VI. Real Academia de Cultura 
Valenciana, Valencia, 2000 (213 pagines) 
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GLOSSARI (paraula/ sinonims: definicio) 
Arenga/ soflama/ sermo: Parlament 
solemne fet en l’intencio d’estimular els 
anims dels oyents. 
Cadascu/ cada u: Pronom que designa 
a tots els membres, u per u, d’un colec-
tiu. 
Caterva/ multitut: Conjunt de perso-
nes que tenen alguna caracteristica en 
comu. Caterva generalment s’utilisa en 
sentit pijoratiu. 

Despres/ mes tart/ en acabant: Ad-
verbi que indica posterioritat en el 
temps. 
Erros/ enganys/ equivocs: Concepte, 
situacio, actuacio,… incorrectes. 
Follia/ trastada/ barrabassada: Accio 
imprudent o feta en insensatea. 
Funyar/ reguinyar/ bonegar/ mar-
molar: Amonestar o renyir ad algu, 
mostrant desaprovacio per un fet o una 
accio. 

Ravachol/ revoltos: Chiquet inquiet i 
descarat que fa malifetes. 
Reflexar-se/ reconeixer-se: Vore’s 
identificat en una tipologia donada. 
Salze: Arbre que creix en les vores dels 
rius, de fulles llanceolades, cop irregular i 
poc frondos, en branques que tendixen a 
corvar-se cap avall. 
Vores/ riberes: Franja de terra mes im-
mediata a l’aigua d’un riu, de la mar, d’un 
llac, etc. 

PASSATEMPS              M.S.S. 

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

La 
solucio 
a peu 
de 
pagina. 

1. Barreja de calç i argila, cuita i molta, que mesclada en aigua se 
solidifica i endurix. 

2. Dona  que presenta o assistix a una persona al rebre esta ulti-
ma el sacrament del batisme, la confirmacio o el matrimoni. 

3. Participi de propondre. 

4. Aficionat a jugar o triscar alegrement. 

5. Area o superficie plana contiguda dins d’una circumferencia. 

6. Deport que consistix en la lluita entre dos contrincants, en les 
mans enfundades en guants especials i de conformitat en certes 
regles. 

PARAULES VERTICALS: 

1. Prova que se fa de qualsevol classe d’espectacul, abans 
d’oferir-lo al public. Genero lliterari. 

2. Tirar escombros, cascots o desperdicis en un lloc. 

FAULA 

El chiquet i el mestre d’escola 

En esta faula pretenc mostrar 
l’inutil amonestacio d’un neci. 
 
Quan estava jugant a la vora vora vora vora 
del Sena, un chiquet caigue a 
l’aigua, mes per gracia divina se 
trobava alli un salzesalzesalzesalze,    les bran-
ques del qual arreplegaren al 
menut. Passà per alli un mestre 
d’escola i l’infant cridà: 
-¡Auxili que m’ofegue! 
Davant dels crits, el mestre se 
girà, i en un to molt greu i fora 
de situacio, començà a funyarfunyarfunyarfunyar 
al chiquet: 
-¡Mira quín ravacholravacholravacholravachol! ¡A on l’ha 
portat la seua folliafolliafolliafollia! ¡Ocupa les 
teues hores cuidant ad esta cla-
sse de prole! ¡Pobres pares, po-
bres d’ells cuidant en tot mo-
ment ad esta catervacatervacatervacaterva incontro-
lable! ¡Quant deuen de patir; 
cóm llamente el seu desti! 

Despres Despres Despres Despres de tant de parlar, trague 
al chiquet del riu. 
 
Censure aci a molta mes gent de 
la que se pensa. Els parladors, els 
criticons, els pedants poden re-re-re-re-
flexarflexarflexarflexar----sesesese en lo dit anteriorment; 
cadascucadascucadascucadascu d’ells forma un poble 
numerós; sense dubte el Creador 
benei eixa prolifica raça. 
¡No hi ha tema sobre el qual no 
pensen eixercir el seu ministeri! 
¡Sempre tenen una critica que 
fer! ¡Pero amic, trau-me primer 
del perill, i despres fes-me 
l’arengaarengaarengaarenga! 
 
 
 

Faula de Jean de la Fontaine Jean de la Fontaine Jean de la Fontaine Jean de la Fontaine  
Traduccio i adaptacio 
a la llengua valenciana 

de MªA. M. C. 

            1         

1     _ _ M _ _ _ 2   

2 _ _ _ R _ _ _   _   

3 P _ _ _ _ _ _   _   

4     _ _ _ A _ _ _   

5         _ _ _ C _ _ 

6 _ _ _ _ _ G     N   

                  _   

                  _   

1. CIMENT  2. PADRINA  3. PROPOST  4. JOGANER  5. CIRCUL  6. BOXEIG   Verticals: 1. ENSAIG  2. ENRUNA 

Solucio:  

I RECORDA…La primera paraula vertical es ensaig . En plural, ensajos . Ensajar es fer totes les proves o ensajos necessaris 
abans d'una actuacio en la finalitat de que esta ixca be. Ensajat/-ada es l'accio i efecte d'ensajar. Un ensaig es 
tambe un escrit en el qual un autor desenrolla les seues idees, aixi com el genero lliterari al qual pertany este tipo 
d'escrit. Ensagiste/-ta  es un escritor d'ensajos. 

 La segona paraula vertical es enrunar . Enruna/-nes significa ruïna, cascot, escombro o desperdici. 

Ilustracio de la faula 
de Jean Jacques Grandville 


