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Tot lo que ocorre en politica està amerat 
d’ideologia. Aço fins a cert punt es normal ya 
que se supon que els representants politics 
han segut triats per a defendre una determina-
da orientacio. Lo que no es normal es que se 
duga als extrems de perjudicar a la societat a 
la que hauries de servir barat a una ventaja 
partidista. Llamentablement es just aço lo que 
nos està passant als valencians. 

L’ampliacio del port de la ciutat de Valencia 
està paralisada i tot son traves per a que se 
duga a terme. Pero en esta ocasio no venen 
de fora, sino que son formacions que partici-
pen en el govern de la Generalitat les que es-
tan posant estos impediments, en els quals 
està d’acort el mateix alcalde capitali, Joan 
Ribó. Durant decades el port de Valencia ha 
hagut de competir en desigualtat de condicions 
en el de Barcelona o el de Algecires, els 
quals han estat rebent unes partides presupos-
taries molt majors, i a pesar de tot no ha deixat 
de creixer. ¿Hem de creure que tanta malvo-
lença està motivada unicament per motius eco-
logistes? ¿I aixo a pesar d’haver modificat el 
proyecte i de contar en una Declaracio 
d’Impacte Ambiental avalada per Ports de 
l’Estat? Resulta dificil imaginar que politics 
d’aci busquen delliberadament perjudicar inte-
ressos propis per qüestions partidistes, pero 
quan el mateix partit Esquerra Republicana 
de Catalunya demana al govern central que 
se paralise l’ampliacio, la sospita d’un intent de 
favorir al port de Barcelona se justifica. 

Continuem en el Cap i Casal, pero ara ya no 
en una sospita, sino en la certea de que 
l’ideologia partidista està darrere de l’instalacio 
en la plaça de l’Ajuntament d’un monolit com-
memoratiu del 15M en complir-se 10 anys 
d’aquella movilisacio. A ultima hora, la pressio 
davant l’evidencia de la parcialitat de 
l’emblema ha fet decidir a l’alcalde canviar 
l’ubicacio. Tampoc se pot negar que el secta-
risme està darrere de les sucoses subvencions 
i privilegis que cada any reben els organisa-
dors de la cavalcata de les “Magues de Ge-
ner”, celebracio per la que nomes una minima 
part de la poblacio sent alguna aficio. Subven-
cions que soterren en euros qualsevol moguda 
pancatalanista pero que se transformen en es-
carransides almoines quan se tracta de sostin-
dre entitats culturals centenaries, com la RACV 
o Lo Rat Penat, per la simple rao de que enca-
ra resistixen al proces de catalanisacio. 

No, Joan Ribó no governa per a tots els va-
lencians, sino nomes per als de la seua corda, 
els que son catalanistes o esquerrans, i millor 
si ho son a l’hora. Sera per aixo que se troba 
tan a gust en Barcelona, ciutat a la que recent-
ment ha anat a entrevistar-se en la seua alcal-

desa, Ada Colau, en qui, com ell diu, 
“compartix llengua i cultura” –cert, en el seu 
cas; no oblidem que ell es catala–. No sabem 
si ha anat a preguntar-li cóm fan alli per a que 
el seu port reba els diners que rep de l’Estat i 
per a que no tinga obstaculs per a creixer. O 
simplement ha anat en missio de vassallage, 
eixes visites tan propies dels politics que eixer-
cixen en Valencia –regne o nacio– que no te-
nen mes punts de referencia –perque per si 
mateixos no saben ser referents– que les esta-
cions terme que son Madrit o Barcelona. 

I parlant de vassallage, una mostra mes nos 
aplega a conte de les Bandes de Musica; una 
manifestacio cultural valenciana propia, autoc-
tona i original a la que ara li han trobat una vin-
culacio catalana en el seu naiximent, segons 
assegura el Decret 229/2021, de 30 de maig 
(BOE, 108, de 6 de maig de 2021) sobre la de-
claracio de les societats musicals valencianes 
Manifestacio Representativa del Patrimoni 
Cultural Immaterial en Espanya. Lo pijor no 
es que esta afirmacio siga absolutament falsa, 
al cap i a la fi estem aveats a que des de Cata-
lunya reescriguen la nostra historia per a sub-
jugar-nos, com ho estem a que en Madrit cola-
boren gojosament en la labor, lo mes trist es 
que se basa en una “tesis doctoral” escrita per 
una professora valenciana; aixo si, en una tra-
yectoria lligada al catalanisme  

Penoses han resultat certes actituts de poli-
tics de les Corts Valencianes que, remugant, 
han hagut de reconeixer que s’ha publicat una 
aberracio i una falsetat vinculant bandes de 
musica valencianes en corals catalanes, quan 
res tenen que vore ya que estes son posteriors 
a un bon grapat de bandes creades en terres 
valencianes. Puix a pesar d’aixo encara ha 
hagut algun “compromisari” –que s’intitula 
“music i valencianista”– que a tenor de lo que 
diu la prensa (ABC. Comunitat Valenciana, 27-
05-2021), davant l’exigencia de rectificacio en 
el BOE duta a les Corts pel PP, “justificó el vo-
to a favor de ellas (las bandas) y no por la pro-
puesta de PP, ya que la ve irresponsable, su-
rrealista i ridícula” i llamenta “se arrastre un 
elemento de unión del pueblo valenciano por el 
fango político”. Es curios que parle d’unio qui 
forma part d’un partit que si per alguna cosa se 
caracterisa es per la seua intolerancia sectaria. 
Perque quan fan us de la “marfega” com a 
bandera valenciana, parlen d’una “mateixa llen-
gua i cultura”, o quan colaboren (aixo si, “en 
l’intimitat”) en la construccio dels “països cata-
lans”, ho fan, clar, per l’unio dels valencians. 

Confiem, almenys, en la rectificacio del Mi-
nisteri i que en el BOE es publique una esme-
na corregint una difamacio i una falsetat de 
ranc historic. 
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Com els modistes entenen de 
modes, hem pensat contractar 
algun per a que nos ajude a 

posar de moda fer fotocopies 
d'est eixemplar per a repartir 
entre amics i coneguts, pero 
tots nos han dit que abans 
preferixen vestir en trage i 

corbata a un gorila en dolor de 
queixals. 
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ACTIVITATS CULTURALS 

JUNY DE 2021 

Trobarà mes informacio dirigint-se a les 
respectives associacions: 

Aellva (Assoc. d’Escritors Llengua Valenciana) 
 C/ Alt, 64. 46003 Valencia C. 
 www.aellva.org 
El Piló (Associacio Cultural El Piló) 
 C/ Dr. Moliner, 10-B. 46100 Burjassot 
 elpilo@telefonica.net 
 Tel: 963 63 42 75 
GAV (Grup d’Accio Valencianista) 
 C/ Julià Peña, 3. 46018 Valencia C. 
 www.gav-valencianistes.com 
RACV (Real Academia de Cultura Valencia-

na) 
 C/Avellanes 26. 46003 Valencia C. 

Tel 963 91 69 65  //  www.racv.es 
Rogle 
 Vore quadro a banda en pagina 3. 

4 Juny (divendres) 18:00h. Bar Santa 
Ana. Partida de Sta. Ana, 34. Albal. 

PRESENTACIO DE LLIBRE: Xavier 
Gimeno: Mosaic castellonenc. 
+Info: GAV 

Del 7 al 11 Juny (De dilluns a diven-
dres, de 10 a 14h, de dimarts a di-
jous, de 17 a 20h). Seu de la RACV. 

XXX FIRA DEL LLIBRE VALENCIÀ 
EN LA RACV 
Programa: 

▪ Dia 7 (Dll). 12:30 h 
Apertura. 

▪ Dia 8 (Dmt): 19:15 h. 
PRESENTACIO DE LLIBRES de l’edi-

torial L’Oronella. 
Gabriel Miró (traduccio al valencià de 

Antoni Ruiz Negre): Les cireres del 
cementeri. 

Isabel de Villena (edicio de Miquel 
Estellés Barat): La vida de Jesús 3. 
La vida oculta. 

Maria Jesús Coves: Xavier Casp inex-
plorat. 

▪ Dia 9 (Dmc): 19:15 h. 
PRESENTACIO DE LLIBRES de l’edi-

torial L’Oronella en colaboracio en El 
Piló. 

Vicent Josep Escuder: Harolt, sense 
por. 

Màxim Rueda: La guerra dels deus. 
Jesús Moya: L’ensomi del rei. 

▪ Dia 10 (Djs): 19:15 h. 
XXVII RECITALS POETICS de pri-
mavera d’estiu de l’Aellva “Al cine, 
en vers”.  
+Info: Aellva i RACV 

Convocatoria: 
XLI Concurs Nacional de Pintura 
El Piló i bienal de Burjassot 2021 
El primer premi dotat en 1800€ i 

l’exposicio de l’obra de l’artiste en la 
Casa de la Cultura de Burjassot. 

Tema de les obres: “Mig ambient”. 
Presentacio: entre el 1 i el 21 de se-

tembre. 
+ Info: El Piló 

L'entitat centenària Lo Rat Penat ha estat 
històricament present en la capital d'Espa-
nya a través d'una secció de l'entitat alli 
instalada; en l'actualitat ya no existix, pero 
tingué una fructífera vida en els anys qua-
ranta i cinquanta del si-
gle passat. 

En dita delegació es 
juntaven els valencians 
que residien en Madrit i 
que tenien inquietuts 
valencianistes. 
S’organisaven homena-
ges a ilustres valen-
cians, tertúlies culturals 
i inclús s’editaven lli-
bres de temàtica valen-
ciana, destacant, entre 
ells, els publicats en  
l'any 1950: Estampas 
de San Vicente Ferrer 
de Salvador Ferrandis 
Luna i Valencia Gótica, 
en el que participaren, 
ni més ni manco, que 
Almela Vives, Eduard 
Martínez Ferrando, 
José Ombuena, el Marqués de Lozoya, 
Thous Llorenç, Mateu i Llopis, Elías Tormo, 
Antonio Just, Emilio Fornet i el mateix Fe-
rrandis Luna. 

Pero el nom de “Lo Rat Penat” ya era 
conegut des de feya molt de temps en te-
rres madrilenyes degut a que l'empresari 
valencià Vicent Ballester fundà en el barri 
de Lavapiés, en 1908, un teatre en el nom 
de l'entitat valencianista; estava situat con-
cretament en l'àngul que formaven els ca-
rrers d'Argumosa i de Valéncia. 

El teatre s'inaugurà el 12 de novembre de 
1908 i el diari La Correspondencia de Es-
paña es feya resó de l'acte assegurant que 
“es, sin duda, el local más amplio de los co-
liseos de dicha clase 
construídos en Madrid, 
cómodo a la par de bello 
y sencillo”; encara que 
tingueren al principi uns 
problemes en el Govern 
Civil sobre la seguritat 
d'una de les grades.    
L'inauguració fon un 
autèntic èxit, omplint-se 
per complet els cinc pa-
sses que es celebraren 
eixe dia en l’interpretació de les sarsueles 
“Gigantes y cabezudos”, “El mantón de Ma-
nila”, “Chinita”, “La Mari-Juana” i “El Niño 
de Brenes”. 

Una de les revistes més importants sobre 
espectàculs de l'época, El Arte del Teatro, 
dedicà un ampli reportage a l'inauguració 
del nou teatre, aportant senyes i curiositats 
sobre la nova sala. Segons indicava el re-
dactor, el teatre naixia en la finalitat d'estre-
nar obres de caràcter popular a preus mo-
derats per a que pogueren acodir tots els 
ciutadans de la barriada. 

Segons El Arte del Teatro el saló estava 

decorat en tons clars, en grans ratpenats 
que servien com a focs de llum roges que 
brollaven dels ulls dels animals, llargues 
penjadures i globos culminaven els adorns 
de l'interior. La seua capacitat era de mil 

butaques i contava en 
un ampli escenari. 
Entre la companyia es 
trobava gent de gran fa-
ma en aquella época, 
com el popular actor 
còmic Juan R. Bejara-
no i les actrius Lola 
Ramos, Teresa Vaa-
monde i Herminia Ve-
lasco, assegurant-se 
aixina unes grans ac-
tuacions i unes grade-
ries sempre plenes. 
El teatre, que fon cons-
truït per l'arquitecte Ma-
nuel Álvarez Naya, 
contava en una pre-
ciosíssima frontera 
d'estil moderniste de 
forma cóncava, en nu-
meroses molures i pi-

lastres, donant-li un aire valencià els signifi-
catius ratpenats decoratius que és trobaven 
també en l'exterior, aixina com un escut del 
Regne de Valéncia i dos Senyeres valen-
cianes, que es situaven en lo més alt de la 
frontera. 

El teatre estigué en actiu de manera exito-
sa durant huit anys, fins que en 1916 can-
vià de propietat, canviant-li també el nom 
pel de Salón Olimpia. A pesar de respec-
tar la frontera modernista, no sobrevixqué 
al canvi de gerència tota la simbologia va-
lenciana que decorava l’edifici i en això Ma-
drit va perdre una menuda mostra de la 
nostra cultura. 

El Salón Olimpia acabà, despuix de varis 
canvis de propietat, con-
vertint-se en sales de ci-
ne exclusivament, sent 
el Cine Olimpia un dels 
més coneguts de Madrit 
en els anys 70.  
Finalment, i davant el 
deteriorament de l'edifici, 
en 1999 el Ministeri   
d'Educació i Cultura i  
l'Ajuntament de Madrit 
firmaren un conveni per 

a derribar l'antic teatre i construir-ne un de 
nou, sent est inaugurat el 21 de febrer de 
2006 en un nom renovat, el de Valle-
Inclán, per lo que es pot dir, sense por a 
equivocar-nos, que l'actual Teatro Valle-
Inclán és una realitat gràcies al somi d'a-
quell mamprenedor valencià, Vicent Ba-
llester, que volgué adaptar la cultura per a 
que fora accessible a la gent més modesta, 
sense oblidar-se de difondre també la cul-
tura i l’identitat valencianes en la terra del 
riu Manzanares. 

 
Javier Navarro Andreu 

FENT MEMORIA          COLABORACIO 

El teatre ‘Lo Rat Penat’ de Madrit 

FRONTERA PRINCIPAL 

INTERIOR 



Juny 2021  3 

FENT MEMORIA 

El 29 de juny i el Decreto del 

Casón del Buen Retiro 

JOCS TRADICIONALS (LXX)           MªD.G.B. 

Sambori (V) 

Variant 4. En esta nova modali-
tat contem en sis quadros i 
l’orde de distribucio es al con-
trari de les agulles del rellonge. 
Les regles son practicament igual 
que les anteriors. La diferencia 
està en que quan es tira la tella 
al quadro numero 1, el jugador 
no entra en eixe quadro sino 
que bota al següent i, en el peu 
coixo, fa el recorregut per tot el 
sambori. A l’arribar al numero 6 fa el recorregut a l’inversa i a 
l’aplegar de nou al 1, tira la tella fora en el peu. 

Quan tira al 2, entra al 1 i bota per damunt del 2 caiguent en el 3, i 
seguix com abans. Al tornar, a l’aplegar al 3 de nou, espenta la tella al 
2 i d’ahi al 1 i fora. En els atres numeros se fa igual. 

Esta forma de jugar botant per damunt de la tella i nomes al tornar 
espentar-la en el peu podia fer-se tambe en les atres modalitats des-
crites. 

Per al valencianisme el 
mes de juny te connota-
cions negatives, el dia 29 
de l’any 1707 el Borbo 
Felip V firmava el De-
cret del Casón del 
Buen Retiro –conegut 
com de Nova Planta– en 
Madrit pel que nos priva-
va d’una llegislacio sin-
gular i secular, que no 
per aço deixava de ser 
alvançada per als para-
metros de l’epoca. La 
derogacio dels Furs ge-
nerà una reaccio imme-
diata –tambe entre els 
propis elements borbo-
nics valencians– i eixe mateix any se demanarà la 
seua restitucio. Jurats com Blanquer o juristes com 
Ortí encapçalaran esta primera peticio, –enviant a 
Madrit un Memorial que no fructificà–, a la qual li’n 
seguiren mes (almenys en 1721, 1731, 1734, 1739, 
1760 i 1809), sempre atenent a les sugerencies fetes 
des del mateix poder per a que prosperara la justa 
peticio, expectativa que, una vegada darrere d’una 
atra, fon defraudada. 

Ni dret propi, ni llengua propia, condenats “por justo 
derecho de conquista” se nos aplicaria des de llavors el 
dret castella, se tancaria baix tres panys la Real Senye-
ra i se prohibiria l’us de la llengua valenciana en 
l’administracio i uns atres orguens de poder, i s’ompliria 
de castellans la nostra administracio i justicia. 

Lo que a nosatres se nos negava reiteradament, se 
concedia a mallorquins, catalans i aragonesos. No-
mes els valencians pagarem, i continuem pagant, en 
tota la seua cruea, el mal que ve de Almansa.  

Hui, encara que parega increible, aquella circums-
tancia ha segut un dels arguments aduits pel Tribu-
nal Constitucional per a negar-nos, per enesima 
volta, la recuperacio del dret civil valencià, que reco-
neix determinades figures i situacions en est ambit; 
dret propi del que, per contra, si que fruixen uns atres 
territoris de l’Estat, des de Galicia a Balears, passant 
pel Païs Vasc, Navarra, Arago i Catalunya.  

Esta nomes es una conseqüencia, important, pero 
nomes una, de totes les que ha tingut aquell fatidic 
moment historic, perque el producte d’aquella malife-
ta ha segut la progressiva despersonalisacio i desver-
tebracio del poble valencià, causa principal de que no 
gogem d’una força, d’una veu netament valenciana, 
conscienciada i arrelada en la cultura propia, que es 
faça respectar en la mateixa Valencia (regne o nacio) 
i en l’Estat. Aquells mals nos han conduit a la situacio 
en la que nos trobem actualment: simple moneda de 
canvi a nivell politic en moltes ocasions, i ignorats i 
denostats com a colectiu culturalment i llingüistica-
ment. 

Juli Moreno Moreno 

L’autor, que des de fa mes d’una decada ve colaborant en diferents 
gayates de la capital de la Plana, a les que ha aportat interessants in-
vestigacions publicades en els llibres d’estes comissions festeres, re-
copila en esta edicio els diferents treballs, revisats i actualisats. 

Estem davant d’una obra que participa tant de la descripcio com de 
la narrativa historica, i en ella es fa patent el rigor en la seua eixecu-
cio: cada treball ve acompanyat d’una bibliografia especifica, la con-
sulta de la qual s’ha conjugat –quan ha segut possible– en l’entrevista 
o en vivencies del propi autor; esta combinacio carrega de veracitat a 
la narracio, ademes de que l’estil directe de Xavier la dota d’agilitat. 

Huit son els treballs, que s’agrupen en dos amples capituls, el pri-
mer titulat “Patrimoni natural, material i immaterial de Castelló”, i el 
segon “Prohoms castellonencs”. 

En la primera part nos parla del Monument a Jaume I, un pro-
yecte d’un poble i l’ilusio i patrocini d’un mecenes dedicat a enaltir la 
memoria de qui fon el fundador de la ciutat de La Plana; el Saló 
d’Actes de la Diputació Provincial, en el que se descriuen les 
obres pictoriques i decoratives d’eixa estancia, unes de caracter mi-
tologic i unes atres historiques o geografiques; els Origens de la 
festa i el seu monument, fa historia i se descriu la festa gran de la 
ciutat, la Magdalena i les gayates, i informa del relat que narra la con-
quista jaumina i la trasllacio del primer Castello a la plana; les Co-
lumbretes, les nostres illes es una maravella descriptiva del para-
ge natural; i en Un forn tradicional en Castelló nos acosta a 
l’aliment basic i al proces d’elaboracio del pa en un forn, la coccio en 
el qual encara es a llenya. 

La segona part inclou tres apunts biografics ben documentats de 
tres prohoms castellonencs Joan Cardona Vives, Gaetà Huguet 
i Breva i Josep Mª Guinot i Galán, que deixaren la seua impronta 
en la capital de La Plana i, en particular, dos d’ells, en el valencianis-
me. 

Esta obra, per a qualsevol amant de la nostra historia, festes i tradi-
cions, es basica per a coneixer eixes manifestacions castellonenques, 
algunes de les seues personalitats destacades i les seues realisacions. 

RESENYA BIBLIOGRAFICA        J.M.M. 

Gimeno Alonso, Xavier 
Mosaic Castellonenc. Estampes i costums de Castelló 
Saralejandria-ediciones, Castello, 2021 
(183 pagines) 

Rogle en Internet 
Facebook: Rogle Constanti Llombart 

Twitter: @rogleconstanti 

Tots els eixemplars editats fins ara estan, en pdf, en: 
www.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. Infraccio de la llei. 
2. En la religio cristiana, paraula que s’utilisa per a expressar 
goig o alegria, especialment en temps de Pasqua. 
3. Any en el qual s’afig un dia al mes de febrer. 
4. S’aplica figuradament a la persona que fa les coses mala-
ment i no aprofita per a res. 
5. Condicio d’allo que te facilitat per a canviar de posicio pel 
seu estat liquit o gaseos. S’aplica al llenguage de qui parla 
de forma inteligible i facil. 
6. Conjunt de peces de roba confeccionades en pell. Ofici de 
la persona que treballa en pells per a la confeccio de roba. 
Lloc de treball d’est ofici o comerç a on se ven roba de pell. 
7. Molt fret, gelat. 
8. Joc que consistix en formar unes figures, un païsage, etc., 
posant en el seu lloc les diferents peces que componen 
l’image. 
9. Curt d’enteniment, badoc, panoli. 
PARAULES VERTICALS 
1. Produir ofegament, impedir respirar be o lo suficient per alguna causa, com el cansanci, la calor, etc. Fer caure les 
forces, desanimar. 
2. Llevar la roba que cobrix el cos. 

Solucio:  

I RECORDA…La nostra primera paraula es abofegar. Està abofegat aquell que està ofegat, sense ale; tambe, sense forces, 
desanimat o decaigut. L’accio i efecte d’abofegar o abofegar-se es un abofegament. Que abofega o desanima es 
abofegador. En abofegament es abofegadament. Una abofegada es el fet de faltar l’ale i produir un ofegament; 
tambe, la falta d’anim. Eix. Necessite descansar perque al pujar tantes escales i en la calor que fa m’abofegue. / 
Es abofegador vore el treball que hi ha que fer i el poc de temps que tinc. 
La nostra segona paraula es despullar. Està despullat aquell que no porta roba. L’accio i efecte de despullar es 
un despullament. Qui o que despulla es despullador. Eix. L’assessi se despullà rapidament per a desfer-se de la 
roba tacada de sanc. 

1. DELIT  2. ALELUYA  3. BISEXT  4. TROMPELLOT  5. FLUÏDEA  6. PELLERIA  7. GELIT  8. TRENCACAPS  9. TARAROT 
Verticals:  1. ABOFEGAR  2. DESPULLAR 

GLOSSARI (paraula/ sinonims: definicio) 
Baldosa/ taulell/ lloseta: Rajola per a 
pavimentar.  
Dentelleja de dentellejar/ mossegar: 
Pegar chicotets mossos a una cosa. 
Encaramalla  (s’)  de  encaramallar-
se/ alçar-se/ elevar-se: Pujar-se’n o aü-
çar-se, ajudant-se en els peus i mans, ad 
algun lloc de dificil acces. 
Entorns/ rodalies/ contornada/ im-
mediacions: Espai que hi ha en el peri-
metro d’una cosa. 

Escurador/  escuradora/  pica/  pila/ 
llavador: Recipient concau o pica de pe-
dra utilisada per a escurar els atifells de 
la cuina. 
Futea/ no res/ minucia/ borrufalla/ 
guilindaina: Cosa d’escassa importan-
cia. 
Portaplomes: Manec per a colocar la 
ploma per a escriure o dibuixar. 
Roçar/ rascar/ fregar/ refregar/ fric-
cionar: Tocar llaugerament. 
Raspall: Instrument que consistix en una 

base de la que sobreixen una gran canti-
tat de clims o pels colocats molt junts 
entre sí i que servix per a fregar o nete-
jar alguna cosa 
Soc/ sacatrop: Sabata en sola de fusta o 
de suro, o tota ella de fusta, que sol utili-
sar-se quan se du calcer per a no humir 
o omplir de fanc este. 
Vaixella/ escurada/ menage: Conjunt 
de plats, gots, tasses, copes i uns atres 
utensilis d’us en la cuina i en els menjars. 
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El ratoli 

Quan a la llum d’un quinque escric 
la meua pagina quotidiana, sent un 
sorollet. Si me detinc, 
para. I torna a comen-
çar en quant rasque el 
paper. 

Es un ratoli que se 
desperta. 

Puc endevinar les 
seues anades i torna-
des junt al forat fosc 
en el que la nostra 
criada guarda els seus 
raspalls i els seus draps. 

Salta pel pis i trota sobre les baldo-
ses de la cuina. Passa junt a la llar, 
baix de l’escurador, se pert entre la 

vaixella i gracies a una serie de reco-
neiximents que cada volta el duen 

mes llunt, s’acosta a 
mi. 
Cada vegada que 
deixe descansar el 
meu portaplomes, 
eixe silenci l’inquieta. 
Cada vegada que 
l’utilise, creu que pot-
ser hi haja un atre ra-
toli pels entorns i se 
sent mes tranquil. 
En acabant no torne a 

vore’l. Se troba baix de la taula, junt 
a les meues cames. Circula d’una pata 
de la cadira a una atra. Roça els meus 

socs, dentelleja la fusta d’estos o, en 
un alardo de valentia, ¡se encarama-
lla en ells! 

I sobretot no puc moure la cama, ni 
tan sols respirar en força, puix fugiria. 

Dec, no obstant, seguir escrivint i, 
temeros de que m’abandone al meu 
avorriment de persona solitaria, es-
cric signes, futees, molt chicotet, me-
nut, menudiu, com ell rosega. 
 
 
 

Traduccio i adaptacio a 
la llengua valenciana 

d’un conte de 
Jules Renard 

      1.  2.      

1.        _ _ L _ _  

2.      _ _ _ _ _ Y _  

3.      _ _ _ _ X _   

4.    _ R _ _ _ _ _ _ _ _ 

5.      _ _ _ Ï _ _ _  

6.     _ _ L _ _ _ _ _  

7.      _ E _ _ _    

8. _ _ _ N _ _ _ _ _ _    

9.    _ _ _ _ _ O _    


