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La Conselleria d’Educacio ha presentat de 
nou una cridanera iniciativa; la llegiem en forma 
de titulars en la prensa del dia 1 d’abril: l’any 
que ve els alumnes valencians de la ESO po-
dran estudiar com a materia optativa Historia 
d’Espanya . 

Aixo està be. Ya fea falta que els alumnes va-
lencians conegueren en profunditat l’Historia 
que nos ha portat al lloc en el que nos trobem. 
Per que no s’enten la Historia de Valencia 
sense  la d‘Espanya, com no s’enten l’Historia 
d‘Espanya sense la d’Europa. Estarà be que 
coneguen cóm, abans de conformar-se Espa-
nya, el poble Valencià era prosper i orgullos, 
cóm els valencians hem segut sempre lleals ad 
eixa Espanya des de la seua configuracio, cóm 
forem lleals quan les decisions preses en la 
Cort de Madrit arruinaren la nostra economia, 
com ara en l’expulsio dels morics; cóm seguiem 
sent lleals durant la Guerra de Successio (ya 
que els maulets no pretenien cap classe 
d’independencia, sino una configuracio del païs 
manco centralista). Forem lleals despres d’eixa 
guerra a pesar de que l’ignominios Decret de 
Nova Planta era motiu suficient per a generar 
una rencor insuperable. Lluitarem llealment en 
la Guerra del Frances , la major part del temps 
fora de la terra valenciana, participant en la de-
fensa d’uns atres territoris. Contribuirem en ge-
nerositat al sosteniment economic d’Espanya a 
base d’iniciativa, espenta i treball, molt de tre-
ball. 

Sempre hem segut lleals ad eixa Espanya 
que, com a recompensa , durant tres segles 
nos ha somes a un incansable proces desper-
sonalisador, començant per la llengua  valen-
ciana , desplaçada per llei per la castellana;  
com a recompensa actualment se’n fot del nos-
tre Estatut d’Autonomia  ignorant continua-
ment el valencià quan se parla de les llengües 
oficials (¿a on està el ISBN per als llibres es-
crits en valencià?); com a recompensa utilisa la 
nostra llengua i la nostra identitat com a mone-
da de canvi en els pactes en els nacionalistes 
catalans; com a recompensa interve en deci-
sions urbanistiques municipals, com ha fet en 
el cas del Cabanyal , intromissio sense prece-
dents en el periodo democratic (i en aço no es-
tem dient que nos agrade el proyecte de Rita ); 
com a recompensa nos relega a l’ultim lloc 
quan de grans infraestructures es tracta, com 
passà en l’autovia a Madrit i passa ara en el 
tren AVE; com a recompensa nos nega l’aigua 
(quan abans li vingue molt be que molts dels 
pantans foren pagats en diners dels regants va-
lencians); com a recompensa, encara hui, casi 
trenta anys despres del Estat de les Autono-
mies , nos seguix tractant de “levantinos ”; com 
a recompensa, en suma, nos reserva un lloc de 
convidats de pedra en qualsevol proyecte de 

futur d’esta Espanya que nos arrossega, no sa-
bem a on, sense donar-nos l’oportunitat de de-
cidir. 

¿I per a qué servix l’estudi de l’Historia si no 
es per a dependre d’ella? Si alguna cosa nos 
ensenya es que, des de que existix Espanya, 
mentres el poble valencià ha segut sentimen-
talment  lleal a una idea, les seues classes diri-
gents nomes han segut interessadament  lleals 
a qui tinguera el poder en la Cort  per a assegu-
rar els seus privilegis. Fet que ha acabat pro-
duint una classe dirigent terriblement provin-
ciana , d’un sucursalisme aborronador, que en 
el fondo es la responsable de les “recom-
penses” que hem rebut sempre. 

Per supost, un estudi imparcial  de l’Historia 
nos mostra que no tot ha segut roïn. Moltes co-
ses bones ha tret Valencia d’eixe vincul en Es-
panya. El problema es que, coneixent als nos-
tres dirigents, segur que la nova assignatura 
precisament nomes contarà estes bondats 
(com s’ha fet sempre fins ara), ignorant els 
agravis mencionats abans, perque tenen tan 
interiorisat el servilisme que nomes son feliços 
contagiant el seu complex d’inferioritat a tots 
els valencians. 

Tristament eixa actitut abarca a practicament 
tota la classe politica  valenciana, de dretes o 
esquerres, espanyolista o catalanista, igual te, 
perque tots han demostrat sempre estar mes 
preocupats de servir als interessos dels seus 
amos forasters que d’atendre a les necessitats 
dels valencians. Les baralles politiques en Va-
lencia  no son mes que un reso de les baralles 
pel poder en Madrit , i nomes se mostren reivin-
dicatius quan aixo servix ad eixes baralles. La 
falsetat d’eixe esperit reivindicatiu se mostrà 
quan s’oblidaren d’ell a l’hora de pactar la reno-
vacio del Estatut d’Autonomia .  

D’esta manera podem vore en esta proposta 
educativa de la Conselleria  una mes de les in-
numerables ocurrencies en les que el govern 
valencià utilisa les institucions publiques en 
eixa  campanya electoral permanent en la que 
viu immers, campanya que te com a objectiu 
desgastar al govern central (¡Zapatero  està 
trencant Espanya!: classes d’Historia al canto) 
posant els recursos valencians al servici del 
seu lider en Madrit. Motivacions que tambe se 
poden endevinar en aquella decisio de donar 
en angles l’assignatura de Educacio per a la  
Ciutadania . I mentres tant, els resultats acade-
mics dels estudiants valencians están entre els 
pijors, perque els responsables estan manco 
preocupats en resoldre els problemes de 
l’educacio (com de la sanitat, com de la justicia, 
com de…), que en inventar-se noves propostes 
per a continuar les seues baralles pel poder, al-
hora que despersonalisen cada dia un poquet 
mes al poble valencià. 
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ACTIVITATS CULTURALSACTIVITATS CULTURALSACTIVITATS CULTURALSACTIVITATS CULTURALS    

MAIG DE 2010 

Trobarà mes informacio dirigint-se a les respectives 
associacions: 

Cardona Vives                                   
C/ En mig, 23-9º-27ª. 12001 Castello       
Tel. i Fax: 964 20 04 68        
www.cardonavives.com 

GCITS (Grup Cultural Ilicita “Tonico Sansano”)          
C/ José Santos Orts, 4 - baix. 03204 Elig 
www.galeon.com/grupculturalilicita         
Tel-fax: 966 67 55 70 

IEV (Institut d’Estudis Valencians)                         
info@inev.org      
www.inev.org 

PJV (Plataforma Jovenil Valencianista    
info@pjvalencianista.org      
www.pjvalencianista.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 

Rogle: Vore quadro a banda en esta pagina   

7 Maig (divendres) 20:30 h. Basilica de la Mare 
de Deu, Valencia C. 
MISSA FUNERAL a Marivi Ferrandis  
+Info: LRP 
7, 14, 21 i 28 Maig (divendres)19:00 h. Aules de 
l’edifici Hucha-Bancaixa (C/ d’En mig, cantó en 
el C/ Colón)  
CURS: “Pinzellades d’Historia valenciana” 
Matricula oberta. 
+Info: Cardona Vives.  

▪ Relacio de les sessions: 
7 Maig (div): Agusti Zacarés: “Arqueologia valenciana: 

excavacions, tecniques i eixemples”. 
14 Maig (div): Miquel Martí: “L’orige  greco-roma de la 

ciutat de Valencia”. “L’epoca visigoda en l’historia 
valenciana ”. 

21 Maig (div): Daniel Sala: “El Tribunal de les Aigües 
de la Vega de Valencia”. 

28 Maig (div): Francesc Roca: “Fra Gilabert Jofre i el 
primer hospital-manicomi del mon”. 

11 Maig (dimarts) 18:45 h. Seu del CES. C/ 
Barcelonina, 3. Valencia C. 
CONFERENCIA:  Jorge Manuel Rodríguez : “El 
Llançol Sant". 
Confirmar assistencia. 
+Info: Rogle  
18 Maig (dimarts) 19:30 h. La Llar. Avd. Menén-
dez Pelayo, 10-12, Alfafar  
CONFERENCIA: “La necessitat de la perviven-
cia de la llengua valenciana com a signe identi-
tari”.  
+Info: IEV, PJV 

Del 17 al 21 Maig 
Seu de la Real Academia de Cultura Valenciana. 

SEMANA DEL LLIBRE VALENCIÀ 
Conferencies, novetats editorials i molt mes. 

+Info: RACV 
30 Maig (dumenge) 12:00 h. Aula Magna de 
l’Universitat Miguel Hernández. Elig. 
XXX PALMES DORADES : Acte d’entrega 
d’estes distincions a Vicent L. Simó Santonja, 
Manuel Soler Bahilo (a titul postum) i Agusti 
Zacarés Romaguera. 
La PJV i ARV fleten un autobus per a acodir a 
l’acte. (Reserva de places: contactar en la PJV) 
+Info: GCITS 

La Iglesia de Sant Marti Bisbe i 
Sant Antoni Abat (Monumet Histo-
ric Artistic Nacional des de 1983), 
situada en el carrer Sant Vicent Mar-
tir, 2, del Cap i Casal, es la seu que, 
dins de l’itinerari expositiu “La Gloria 
del Barroc ”, està dedicada a 
l’escultura i l’orfebreria valenciana des 
de l’Edat Mija fins el segle XX. En 
l’intervencio dels restauradors s’ha 
conseguit que les seues columnes, 
finestres, arcs i presbiteri hagen recu-
perat els dorats i 
estucs originals, i 
que les pintures al 
fresc dels seus 
murs, dedicades a 
la vida de Sant Mar-
ti i Sant Antoni Abat, 
lluixquen de nou  tal 
com les conceberen 
els seus autors. 

Construida sobre 
una de les antigues 
mesquites musul-
manes, fon una de 
les primeres parro-
quies cristianes que 
s’edificaren en la 
ciutat finalisada la conquista per Jau-
me I. Arquitectonicament es respectà 
l’estructura constructiva de la mesqui-
ta i unicament se transformà l’interior 
per a la practica del cult cristia. Poste-
riorment, entre 1372 i 1401, se de-
rrocà l’antiga nau i s’alçà una nova 
construccio d’estil gotic , la qual es 
concep en una nau unica en sis 
trams, capelles entre els contraforts, 
volta de creuer en nervadures, capça-
lera poligonal, tot distribuit sobre una 
planta de dimensions trapezoidals, 
puix hague d’adaptar-se a l’espai 
existent entre els carrers circumdants.  

A mijans del segle XVIII (1735-
1753) Francesc Vergara  realisà una 
modificacio total de l’interior de la nau, 
ara en l’estil barroc  imperant en el 
moment. L’actual configuracio i les 
seues portades, se corresponen ad 
esta epoca i reforma. La nau unica es 
decorà en setze grans columnes 
d’estil corinti adossades que separen 
les capelles laterals, les quals s’obrin 
a la nau central per mig d’arcs de mig 
punt. Les columnes se recolzen da-
munt de soculs alts, de jaspi vert en 
vetes roges i peu de color negre. La 
part superior del temple la recorre un 
fris decorat en imagens dels apostols. 
Per damunt, la volta, inspirada en el 
Panteo de Roma, està formada per 
164 cassetons en molures i relleus 
escultorics que representen les dife-
rents etapes celestials del transit a la 

Gloria. Esta representacio escultorica 
es coneguda precisament com ‘la 
Gloria’ . 

Als peus del temple, damunt de la 
portada principal, l’ocul circular primi-
tiu fon cobert i en el seu lloc s’obri a 
l’exterior una finestra flanquejada per 
dos estatues: Sant Josep en el Jesu-
set  i Sant Joaquim , les dos escolpi-
des per Ignaci Vergara. 

Ya en l’exterior, la frontera principal, 
que recau al carrer Sant Vicent, pre-

senta dalt de la 
porta d’acces una 
capelleta atribuida a 
Ignaci Vergara  i en 
ella se troba el grup 
escultoric conegut 
popularment com el 
“Cavallet de Sant 
Marti ”, que repre-
senta al soldat Mar-
ti, partint la seua 
capa per a compar-
tir-la en un pobre, 
realisat en bronze, 
en 1494, per Pieter 
de Béckere , escul-
tor de la ciutat de 

Brusseles. A l’any següent, est obra 
mestra de l’escultura renaixentista, 
fon donada per Vicent Penyarroja  a 
la ciutat de Valencia . L’iglesia conta a 
mes en dos interessants portades 
laterals, del segle XVIII, situades als 
peus de l’edifici. 

La Capella de la Comunio , anexa 
a l’iglesia pel seu costat nort, recau a 
la plaça del mateix nom; te porta 
d’acces independent, que fon realisa-
da per Gaspar Matutano  entre 1669 
a 1674; presenta una planta rectangu-
lar, en una unica nau en dos trams 
coberta en volta de cano. Les parets 
interiors de la capella les recorre un 
socul fet de taulellets de ceramica 
valenciana. 

La torre campanar , que fa 38,40 m 
d’alçaria, de planta quadrada,  la con-
formen tres cossos: el primer, llis, fins 
l’altura de la frontera, en el segon 
s’obri un va, i l’ultim es el cos de cam-
panes. Esta coronat per quatre pina-
culs disposts en els quatre anguls. 

Adossada al mur del campanar, en 
el lateral nort que recau a la plaça de 
la Comunio, hi ha una font  realisada 
en marbre roig i decorada en una 
incrustacio, feta en marbre blanc, que 
representa la mitra i el bacul de Sant 
Marti Bisbe. Esta font se pot dir que 
es d’epoca recent, i pocs valencians 
hauran passat sent chiquets pel seu 
costat sense abocar-se al chorret per 
a beure ajudats per la seua mare. 

PATRIMONIPATRIMONIPATRIMONIPATRIMONI    VALENCIÀVALENCIÀVALENCIÀVALENCIÀ    
LA GLORIA DEL BARROC 

IGLESIAIGLESIAIGLESIAIGLESIA    DE SANT MARTI BISBEDE SANT MARTI BISBEDE SANT MARTI BISBEDE SANT MARTI BISBE I SANT ANTONI ABATI SANT ANTONI ABATI SANT ANTONI ABATI SANT ANTONI ABAT 

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

46002  Valencia ciutat                      rogle@rogleconstantillombart.com  

Rogle en Internet 
www.rogleconstantillombart.com , 

www.cardonavives.com ,   www.enkara.org    i  
www.pjvalencianista.org  
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Com se dia en la colaboracio anterior, per ser 
el seu consum quantiós i relativament fàcil la 
seua producció, puix que la tomaquera s'adapta 
a qualsevol terreny que li proporcione un poc 
d'aigua i les temperatures no baixen de zero 
graus, la tomata comuna es utilisada principal-
ment per a la industria conservera, a pesar 

de que no proporciona grans rendiments comercials als productors.  
Una atra cosa és la tomaca cultivada en hivernàculs de plàstic, locali-

sats en les provincies de Murcia, Almeria i Màlaga, produïda casi que 
en exclusiva de cara a l'exportació als països europeus. S'han conseguit 
varietats resistents a viages llarcs, que es mantenen fermes fins a 15 dies 
i en bon aspecte de cara al consumidor. Per supost, estes tomates no 
tenen res que vore, en quant a gust i calitat, en les valencianes; tampoc 
en el seu aspecte, puix que són chicotetes, d'uns 4 a 6 cm. Per una atra 
banda, són molt comercials i obtenen igualment una demanda prou 
constant i un preu competitiu. Dins de les diferents varietats, podriem 
subdividir-les en “enregatades o assolcades” i “llisses”; entre unes i 
atres, les més conegudes són: “Marmande”, “Muchamiel”, “Ballon 
rouge”, “Red kaki”, “Marglobe”, “Monneymaker”, “Pyros”, com 
també les procedents de Canaries “All round moss”, “Stonnors”... 
En els darrers anys, després de molts experiments, s'han conseguit 

noves varietats comercials de tamany mijà o menut, les 
“Embrancades”, aixina com les més chicotetes encara, les famoses 
“Cherry”. En Europa també hi ha grans productors com són: Italia, a 
on tenen una varietat allargada especialment dedicada a l'industria con-
servera, França, Holanda, Bèlgica, Grécia... 
Consumida en cru oferix un escàs valor alimentici degut a que l'ai-

gua ocupa la major part del seu pes. La seua composició és: aigua el 
93%; substàncies proteíniques, un 1%; matèries greixoses, 0,20%; sucres, 
3,50%; matèries no nitrogenades, 0,50%; celulosa, 0,80% i cendra, 0,60%. 
Des del punt de vista dietètic, la tomaca aporta una discreta cantitat de 
vitamina A i C. 

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

Parlem de tomates o tomaques (i II) 
CARTA A UNA AMIGA 

 

A una amiga: 
Esta carta que t’escric no nececessita del correu 

ordinari, perque tal i com van prenint forma  les lle-
tres i afloren en elles els sentiments, se que van 
arribant a tu, ad eixe lloc gojos en el que sense dub-
te estas i que de totes totes te mereixes. 

La nostra amistat , la nostra llarga convivencia, 
els tants i tants moments compartits, des de lo per-
sonal, des de la nostra militancia en el valencianis-
me, nomes son nostres i queden en el present de la 
memoria de qui encara queda aci per a seguir do-
nant testimonti de tot lo que fores capaç de 
propondre’t, i sobre tot de conseguir. 

Nomes vullc parlar  d’eixa vida plena  de la qual, 
fins als ultims mesos de la teua existencia, fees ga-
la; i es que podies estar complaguda puix per alla 
per a on anaves nomes  tenies que amics , i no ben 
pocs; nomes els que no han sabut valorar-te ni 
apreciar la teua sempre permanent predisposicio a 
l’ajuda, al consell o a ser compliç dels seus senti-
ments, nomes ells possiblement puguen ser capa-
ços de no reconeixer tot lo que valies com a perso-
na, tot el teu humanisme, tota la teua sapiencia. 

Els que hem estat junt a tu , els que hem begut 
del teu saber, els que nos enorgullim d’haver-te dit 
mestra, nos ompli de tristor no poder gojar de la 
teua presencia, del teu -casi constant- optimisme, 
de la teua enlluernadora personalitat, de les teues 
observacions, dels teus consells, de la teua fidelitat. 
Molts sabem de les teus renuncies a una vida mes 
comoda, i segur que mes plaentera, en haver volgut 
ser conseqüent en les teues idees i no admetre 
claudicacions remunerades; i sabem que la teua 
dedicacio ha estat sempre orientada cap ad eixes 
idees que feyen mes valencianes la nostra historia, 
la nostra llengua i la nostra cultura, eixes que, com-
partides i transmeses, son testimoni de tants pro-
yectes i tantes realitats com han generat. 

Has sabut ser mare , has sabut ser esposa , has 
sabut ser filla  i germana , has sabut estar sempre 
ahi per als mes teus, per als amics, per als cone-
guts, per a qui ha recorregut a demanar-te un favor, 
una ajuda, un consell… i no se si tots hem estat ahi, 
o hem sabut estar, quan tu mes nos has necessitat. 
Confiem en que el teu traspas nomes haja segut 
una cosa teua, nomes en eixe cas assumirem en 
respecte la teua decisio. 

En tu hem perdut a l’amiga , alguns a la confi-
dent , tots a un espirit dolç  alhora que batallador i 
cobejador  que hem de prendre com eixemple els 
qui quedem, i per tu, per la teua memoria estem 
obligats a haver de fer un poquet mes en sentir-nos 
en el deure de distruibuir-nos tantes coses com tu 
feyes. A tots nos complaura poder fer un poquet 
mes de labor en eixe proyecte de fer mes lliure al  
poble valencià; de fer-lo mes conscient de les seues 
capacitats i possibilitats, de contribuir en un proyec-
te que eleve la seua autoestima a base del coneixi-
ment de l’Historia propia, eixa de la qual tu has se-
gut mestra i que tan compromesament ensenyaves. 

Hui nomes nos queda l’esperança , als qui t’hem 
volgut, de que no hi haja patiment al teu entorn, i 
que alla a on te trobes, segur que en eixe Cel i Glo-
ria promesos, fruixques de la pau i del descans, 
lliure de qualsevol sofriment, i que nos permetes, en 
un poc d’egoisme tal volta, recorrer a tu per a que 
nos seguixques contemplant des de l’amistat i nos 
ajudes a seguir en un cami que fa molt començarem  
junts. 

Marivi, te volem. 
Juli Moreno 

De nou la vida nos commou i nos posa a prova 
davant de la seua fragilitat, puix, encara no nos 
hem recuperat del recent obit de Manolo Soler, 
anima de ARV, quan novament nos vem privats 
d’una atra gran persona i companyera, destacada 
valencianista, i tambe colaboradora del Rogle. 
Marivi Ferrandis Olmos, persona oberta i en-
tranyable, valencianista en molts anys de treball a 
l’esquena a pesar de la seua joventut, nos va deixar 
el passat 5 d’abril. Naixcuda en la localitat de Ma-

ssanassa en 1959, estudià en la Universitat de Valencia, a on se va 
llicenciar en Geografia i Historia, despres d’haver-se diplomat en 
Magisteri. Lo Rat Penat es l’entitat en la qual, des de ben jove, inicia-
ria el seu treball i compromis valencianiste, arribant a vicesecretaria i 
presidenta de la seccio de Cursos de Llengua Valenciana; cursos 
en els quals, durant anys, els alumnes pogueren fruir del seu mestrage.  
Además d’ocupar diferents carrecs institucionals, la seua produccio 

bibliografíca es molt important i prova d’aço son els guardons rebuts en 
els Jocs Florals de la Ciutat i Regne de Valencia i en els de la Vila de 
Paterna. L’ultim dels reconeiximents que va rebre fon el guardo Josep 
Mª Guinot a les Lletres Valencianes en l’edicio XI dels premis Fadri-
Cardona Vives. Algunes de les seues obres són La ceràmica de Paterna 
durant la baixa edat mija (1993), El Palau de la Generalitat (1994), La de-
cadència valenciana: història i llengua (1993), Els Jocs Florals de la Ciutat i 
Regne de Valencia (1997) i 9 d'Octubre. Dia nacional valencià (1997).  

SEMBLANÇA       MªA.M.C. 

Marivi Ferrandis i Olmos 
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RONDALLA                     MªA.M.C. 

La casa dels espills 

PASSATEMPS              M.S.S. 

Resol 
l’acrostic 
del  
costat a 
partir de les 
definicions. 

La 
solucio 
a peu 
de 
pagina. 

1. Brut, oixós. 
2. Se diu de la persona mustia, massa debil de forces o 
d'anim. 
3. Dificil, embolicat; que se pot entendre en dificultat. 
4. Se diu de la persona que assistix a una aula, sense estar 
matriculada com a alumna. 

PARAULES VERTICALS: 

1. Mestre o oficial que fa panys, forrellats, reixes i uns atres 
objectes de ferro. 
2. Substancia dolça, blanca, cristalisada en grans menuts, 
que s'obte de la canya dolça, de la remolacha i d'uns atres 
vegetals. 

Se conta que fa molt de temps, en 

un chicotet i llunta poblet situat entre 

montanyes, hi havia una casa que se 

trobava abandonada. Un dia, un go-

sset que passava per alli i que no tro-

bava a on amagar-se dels raigs del 

sol, que caïen en tota la seua pleni-

tut, en vore un forat en una de les 

portes de la casa, no s’ho va pensar i 

se colà dins. 

El gosset quan entrà va vore que al 

mig d’una especie de 

sala hi havia una es-

cala feta de fusta que 

se trobava desvenci-
llada, molt espayet 

comencà a pujar per 

ella i quan arribà al 

final de la mateixa se 

pegà de morros en 

una porta que estava 

mig oberta, a poc a 

poc aguaità el cap 

dins de l’habitacio i 

per a la seua sorpresa 

se donà conte que 

alli hi havia un mon-

to de gossets que com ell, fixament 

l’estaven observant. El gosset co-

mençà a menejar la coa i a alçar les 

orelletes poquet a poquet. Els gossets 

feren com ell. Posteriorment va som-

riure i va lladrar alegrement a un 

d’ells. Sorpres, al vore que igualment 

tots els gossets tambe li somreien i 

lladraven, quan ixque de l’habitacio 

pensà: ¡Quin lloc tan agradable! vaig 

a vindre mes a sovint a visitar-lo. 

Temps despres, un atre gosset galli-
ponter entrà en el mateix lloc i se 

trobà de nassos en la mateixa habita-

cio. Pero a diferencia del primer, es-

te, en vore als atres gossos del quar-

to, se va sentir amenaçat ya que 

l’estaven mirant d’una manera agre-
ssiva. Posteriorment començà a 

grunyir i va vore com els gossets li 

grunyien ad ell tambe. Quan este 

ixque de l’habitacio pensà: ¡Este lloc 

es horroros! Mai mes tor-

nare ad ell. 

En la frontera de dita casa 

se trobava un vell rotul 

que dia: “La casa dels es-
pills”. 

 

(No eres responsable de la 

cara que tens, eres respon-

sable de la cara que po-

ses…) 
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1. IMMUNT  2. CACHOCHES  3. ENREVESSAT  4. OYENT.    Verticals: 1. MANYÀ  2. SUCRE Solucio:  

I RECORDA…La nostra  primera paraula es manyà . Manyaneria  es l’ofici del mayà, tambe es el taller a on se fabriquen 
instruments de ferro: panys, claus, etc. 
La segona paraula es sucre . La sucrera  es el recipient utilisat per a contindre el sucre i servir-lo en la taula. El 
sucrer  es la persona que fabríca o ven sucre, dolços o llepolies. Una sucreria  es l'establiment a on els sucrers 
elaboren i venen els dolços. Ensucrar  es cobrir o banyar en sucre; afegir sucre ad alguna cosa per a fer-la mes 
dolça. Una beguda o aliment que conté sucre se diu que està ensucrat/-ada . 

GLOSSARI (paraula/ sinonims: definicio) 
Agressiva/ violenta: Se diu de la per-
sona o animal que actua en agressivitat. 
Coa/ rabo: Extremitat posterior de 
l’espinaç en alguns animals. 
Desvencillada/ estropejada/ deterio-
rada/ despentolada: Es diu de qualse-
vol cosa que te desunides o afluixades, 
per efecte del seu us o per deteriora-

ment del temps, les seues parts compo-
nents. 
Espill/ lluna: Superficie lluenta i general-
ment plana feta d’una placa de vidre i re-
coberta per la part de darrere de mercu-
ri, acer o un atre material que reflexa els 
objectes. 
Frontera/ portada/ frontis: Part exte-
rior d’un edifici. 

Galliponter/ vagabunt/ vagari: Es diu 
d’aquell que va errant, sense desti ni 
orientacio concrets. 
Grunyir: Emetre la seua veu alguns ani-
mals per a amenaçar. 
Lladrar/ bubar: Veu dels gossos. Pegar 
lladrits. 
Raig/ llamp: Llinea de llum que proce-
dix d’un cos que l’emet. 
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