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Este mes hem dedicat l’apartat de la rese-
nya bibliográfica a una important iniciativa 
editorial: la publicacio en llengua valenciana 
del llibre ¡Indigneu-vos! de Stéphane He-
ssel . 

L’exit mundial d’esta obra està lligat a la 
seua oportunitat . Oportunitat, que no oportu-
nisme, puix la trayectoria del seu autor, antic 
militant de la Resistencia Francesa i ultim 
participant viu de la redaccio de la Declara-
cio Universal dels Drets Humans adoptada 
per la ONU en 1948, avala la sinceritat del 
seu mensage i l’honradea de les seues inten-
cions. 

Es com si l’estat d’indignacio colectiva de 
l’opinio publica mundial s’haguera vist mate-
rialisat en les seues pagines. 

I el titul no podia ser mes adequat; Hessel 
no el titula “¡Indignat!”, no vol llimitar-se a re-
flexar el sentiment que ell, com tantes atres 
persones conscients i informades, sent sobre 
l’estat de la realitat social i politica actual; el 
titula ¡Indigneu-vos!, com un crit llançat al 
conjunt de la poblacio, un crit que preten des-
pertar les consciencies dels ciutadans, esto-
mordits, confusos per la propaganda genera-
da des de les orbites del poder. 

Una indignacio latent que ha esclatat en  
forma de moviments ciutadans a lo llarc del 
mon. 

I es que hi ha motius sobrats per a indig-
nar-se. 

En primer lloc, la practica politica , conver-
tida en un espectacul de masses, un bombar-
deig permanent de propaganda i gests de ca-
ra a la galeria, mentres els problemes 
s’eternisen sense solucio, amagats baix el 
soroll confus d’un exces d’informacio banal o 
directament oblidats per uns mijos de comu-
nicacio alineats en les forces dominants. 

Aeroports com el Castello , el de Lleida o el 
de Ciutat Real , son eixemples paradigmatics 
d’est absurt: costosissimes instalacions inu-
tils, buides d’avions i viagers, construides no 
ya sense cap previsio, lo qual sería en si gra-
vissim, sino a pesar del coneiximent previ de 
la seua inutilitat. I aço nomes es la punta de 
l’iceberc d’un balafiament generalisat. 

Pero mes alla d’esta gestio aberrant dels 
recursos està la sensacio de impotencia , de 
que no hi ha cap manera de revertir la situa-
cio. Els politics s’han constituit definitivament 
en una casta mes preocupada en assegurar-
se el seu futur (controlant tots els ambits de 
la societat), que en resoldre els problemes 
dels ciutadans. 

De nou aci un eixemple es mostra mes que 

suficient. La nova llei de partits (LO 2/2011), 
que establix l’obligacio de reunir un numero 
minim de firmes per a poder presentar-se a 
unes eleccions, dificilment se pot calificar 
d’una atra manera que de atentat a la demo-
cracia . A partir d’ara nomes qui tinga una in-
fraestructura suficient –es dir, els diners sufi-
cients per a montar-la– podra juntar eixes fir-
mes i oferir una alternativa. D’esta manera el 
club dels partits politics se torna encara mes 
selecte; ya no pot entrar qualsevol, per a ser 
admes s’ha de ser algu que ya estiga inte-
grat, almenys, en el sistema economic impe-
rant. Cada volta mes, lo important no son les 
idees, els programes politics que s’oferixquen 
a la ciutadania, sino la conservacio d’esta 
partitocracia, que tendix a un bipartidisme 
esterilisant. 

Pero la veritat es que als valencianistes 
esta indignacio actual nos resulta un poquet 
tendra, com qui contempla a un chiquet que 
descobrix, de pronte, la realitat dels adults. 
Perque en el valencianisme portem decades 
en est estat d’indignacio, contemplant impo-
tents este proces de degradacio democrati-
ca, patint-lo i denunciant-lo, i veent com el 
nostre mensage es amagat o oblidat dellibe-
radament pels mijos afins al poder. 

Tinguerem el nostre ¡Indigneu-vos!, que fon 
En defensa de la Llengua Valenciana de 
Miquel Adlert . Tambe era esta una obra que 
esperava un autor, i tambe aglutinà, concre-
tant-los, idees i sentiments, i donà soport a 
unes esperances, unes ilusions, que per mo-
ments pareixia que podrien vore’s realisades. 
Pero els erros propis i, sobre tot, la triturado-
ra politica dels grans partits, s’encarregaren 
d’arruinar-les. 

Molt nos temem que en els actuals movi-
ments l’evolucio sera similar. Despres d’un 
esclat espontaneu, l’aprofitament per la casta 
politica ya ha començat a produir-se, fent   
com que canvien coses per a que res canvie. 

I es que l’erro sempre es el mateix, pensar 
en solucions immediates , deixar que 
l’indignacio guie la busca irreflexiva d’una ra-
pida alternativa que, passat el temps, aca-
barà traicionant les esperances rebudes. 

Des del Rogle mai hem cregut en les solu-
cions facils ni comodes. Nomes el pas de 
l’indignacio al compromis pot generar la for-
ça per al canvi. I este compromis ha de tra-
duir-se en treball quotidia, en constancia , 
en el recolzament sostingut -tambe vigilant - 
a les iniciatives que busquen, en coherencia 
i trellat , un futur mes lliure, i mes autentica-
ment valencià, per a tots.   

PUBLICACIO EN 
LLENGUA 

VALENCIANA 

 

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. 
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AVIS 
Gramatica per a llectors del 

Rogle. 
Lliço 1, la flexio verbal: 

Yo fotocopie, tu fotocopies, ell 
fotocopia, nosatres fotocopiem, 

vosatres fotocopieu, ells 
fotocopien est eixemplar per a 
repartir les copies entre amics i 

coneguts. 
(Proximament, Lliço 2, l’adverbi 

de quantitat: 
Moltes fotocopies). 

LA CITA 

Es necessari comprome-

tre’s en nom de la propia res-

ponsabilitat com a persona 

humana. 

Stéphane Hessel 
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ACTIVITATS CULTURALSACTIVITATS CULTURALSACTIVITATS CULTURALSACTIVITATS CULTURALS    

NOVEMBRE DE 2011 

Trobarà mes informacio dirigint-se a les respecti-
ves associacions: 

Aellva (Assoc. d’Escritors en Llengua Valencia-
na)   C/ Alt, 64. 46003 Valencia C.               
www.aellva.org 

ARV (Accio Regne de Valencia)       
Av. Menéndez y Pelayo, 10-12 b 46910 Alfafar 
www.accciorv.com 

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 

Del 7, 8, 9 Nov 19:30 h, i 10 Nov 19:00 h.  
Biblioteca Valenciana-Sant Miquel i els 
Reis, Valencia C. 
XX JORNADES DE LA AELLVA , dedica-
des a “Apunts lliteraris sobre pintura valen-
ciana”. 
+Info: Aellva 

14 Nov (dilluns) 19:45 h. Teatre Capri, Pa-
terna. 
TERTULIA-TALLER DE TEATRE : Llegirà 
Rafael Melià 
+Info: Aellva  

17 Nov (dijous) 19:30 h. La Llar . Seu de 
ARV. 
CONFERENCIA: Pedro Ródenas: “El Be-
lem, una tradicio valenciana”. 
+Info: ARV 

17 Nov (dijous) 19:00 h. Salo Consulat del 
Mar. Llonja de Valencia. 
APERTURA CURS ACADEMIC DE LA 
RACV 
DISCURS: Vicent Lluïs Simó: “La personali-
tat del Poble Valencià” 
+Info: RACV 

18 Nov (divendres) 21:30 h. 
SOPAR DELS ESCRITORS 
+Info: Aellva 

Rogle en Internet 
Tots els eixemplars editats fins ara estan, 

en pdf, en: 
www.rogleconstantillombart.com , 

www.cardonavives.com   
www.enkara.org 

www.pjvalencianista.org 
www.acciorv.com  

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 for-
ma de colaborar en nosatres. Tambe pots fer-te 

soci (36 € a l’any) o colaborador (12 € a l’any), i 
t’enviarém a casa tots els numeros que es publi-

quen durant l’any.  

Si tens voluntat de fer alguna puntual aportacio 
economica, tambe te quedariem molt agraits. El 

nostre numero de conte, en Ruralcaixa , es: 

3082 1222 81 4622492421 

L’acontenyiment festiu i comercial que 
constituix la  Fira de Tots Sants de 
Cocentaina  te el seu orige en un privi-
legi real  otorgat el 12 de maig de 1346 
per Pere II de Valencia  (IV d’Arago) a 
Roger de  Lauria , comte d’esta ciutat, 
segons document que es conserva en 
el Archiu del Regne de Valencia . En 
este privilegi se li conferia a la vila de 
Cocentaina el dret a realisar una fira 
anual baix la proteccio real. Contava en 
diferents prerroga-
tives, com era la 
de la seua duracio, 
de mes de dos 
semanes  -del 29 
de setembre al 14 
d’octubre-, fet que 
li proporcionà po-
pularitat i fama, 
puix esta classe 
d’activitats per lo 
general no tenien 
tan llarga duracio. 
Igualment, per mig 
de lo que se denomina franquicia , les 
mercaderies dels compradors i vene-
dors estaven assegurades, tant en el 
temps que durara la fira com en els dies 
de viage d’anar i tornar. L’antiguetat 
d’esta celebracio ha fet que estiga 
considerada com la segona fira de l’Es-
tat espanyol. 

Fon en 1671 quan es traslladà la data 
de celebracio al 1 de novembre , festivi-
tat de Tots els Sants. En 1743 se modi-
ficà de nou, canvi que nomes tingue 
efecte en l’edicio de l’any següent ya 
que, al comprovar que no tenía tanta 
acollida, se tornà al 1 de novembre.   

En el pas del temps ana adquirint una 
important expansio i en 1768, segons 
s’arreplega en el Cens d’Aranda  del 
Archiu de la Real Academia 
d’Historia , sería proclamada com la fira 
mes gran del Regne de Valencia . En 
1777 la Fira d’Ontinyent  començà un 
pleit per la coincidencia de dates, el 
qual acabaría en 1795 en la confirmacio 
de les dates consolidades. Des d’eixe 
any se la coneix en el nom de Fira de 
Tots els Sants  

Superant guerres, epidemies i epo-
ques de penuria economica, ha arribat 
als nostres dies en una vitalitat creixent, 
i continúa celebrant-se a l’aire lliure, al 
costat de l’imponent Palau Comtal , i 
repartida pels carrers del poble, singu-
larment per La Vila , el nucleu migeval 
de la poblacio, lo qual constituix un dels 
seus majors atractius. 

A lo llarc del temps s’ha anat diversifi-
cant, i a  la fira cavallar , que se conser-

va des dels ori-
gens, s’afegi, en 
els anys xixanta del 
passat sigle, la fira 
de  maquinaria 
agricola i indus-
trial ; les atraccions 
per als chiquets, la 
tradicional fira 
d’artesania  i les 
paradetes en pro-
ductes tipics i jo-
guets, es comple-
menten recentment 

en un mercat migeval , que es monta 
en la part antiga, i un mercat arap , aco-
modat en el barri morisc de El Raval .  

Entorn a la fira ha sorgit la tradicio que 
es nomena firar als chiquets , que con-
sistix en comprar-los un joguet o un 
producte de la fira; una atra tradicio, 
molt popular tambe des de la seua recu-
peracio en 1996, es la que es coneix 
com almorzar de fira , un  almorzar a 
base d’embotits i sardina que es celebra 
el mateix dia 1 de novembre.  

Les activitats culturals tambe han co-
brat gran rellevancia i en l’edicio 
d’enguany, la que fa 665, entre uns 
atres events programats es poden no-
menar el Certamen Coral (XXI edicio), 
el Trofeu de Raspall (VI edicio), exposi-
cions de bonsais (XXV edicio), pintura, 
escultura, fotografia…, aixina com ac-
tuacions diverses (teatre, ballet, con-
certs, malabars,…). 

Casi 100.000 metros quadrats, mes 
de mig millo de visitants i un complet 
programa d’activitats convertixen esta 
fira en una cita obligada de la primavera 
d’hivern valenciana. 

PATRIMONI VALENCIÀ        MªA.M.C. 

Fira de Tots Sants de Cocentaina 

IMAGE ANTIGA DE LA FIRA 

DAVANT DEL PALAU COMTAL 

El passat 
15 d’octu-
bre, el III 
A p l e c 
V a l e n -
c ian is te 
començà 
en una 
o f r e n a 

floral en la sepultura del Pare Guinot , 
fundador de l’associacio Cardona Vi-
ves , entitat convocant de l’acte. 

En acabar, els assistents feren una 
visita a l’exterior de la casa de 
l’homenajat, en Artana , i pujaren al 
Calvari . L’orage acompanyà l’excursio, 
suavisant l’inicial calor del sol en la 
suau frescor d’una incipient primavera 
d’hivern. 

En el panta de Benitandus , un dinar 
d’entrepa i un recorregut per un precios 
parage de la serra de Espada conclo-
gueren esta jornada d’encontre entre 
valencianistes.  

RESENYA                 J.P.B. 

III Aplec Valencianiste.  Artana. 
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Anou és el nom que s'aplica a tots els fruits que te-
nen la llavor tancada en un pericarpi coriàceu, òsseu 
o llenyós. En particular és distinguix en dita paraula 
expressament la fruita de l’anouer. Es pot afegir en-
cara, sense perill a equivocar-se, que l'anou és el 
“fruit rei” de tots els oleaginosos que es cultiven, a 
jujar pel seu apreci i popularitat en tots els països de 

la Terra, en base a l'excepcional demanda i consum. 
L'arbre que produïx el fruit rep el nom vulgar d’anouer i pertany a la família de 

les juglandacees, espècie Juglans regia. Presenta una gran corpulència i alcança 
alçaries de fins a 30 m.; és de cop arredonit, gran i majestuós, i el seu tronc, fort i 
gros, pot medir fins a 4 m. de circumferència. 
L'anou és un fruit esfèric o ovòide, segons la varietat; de corfa i endocarpi dur i 

arrugat, en dos valves de color pardusc terrós, subdividides en l'interior en dos o 
quatre celes a on es guarden les sements o llavors. El gust dels grans oliosos és d'un 
dolç personalíssim i diferent al d’uns atres fruits secs, que permaneix en el paladar 
un temps després d'haver-lo consumit. 
Té un alt contingut en aigua, proteïnes, grasses, hidrats de carbono (sucre, almi-

dó, etc.) i cendra; l’oli s'endú la major part en un 60%. Com aliment és més com-
plet que el mateix formage, encara que deu ser consumit racionalment dins d'una 
dieta ben equilibrada, puix s’ha de tindre en conte sempre que un quilo d'anous 
proporciona, ni més ni manco, que 6.770 calories. El seu us més significatiu s'en-
contra dins de l'industria pasticera, en garrapinyats de sucre cremat, en bolets de 
rovello d'ou, o, cóm no, acompanyant a la tan coneguda coca en panses; també en 
el famós panou de Pasqua. El major consum té lloc per les festes nadalenques 
quan es fa present, es diria que es fa imprescindible, en casa de totes les famílies.  
La producció en el sur d'Europa, p.e., Itàlia, França, Portugal i Espanya, és la de 

millor calitat, comparada en la de qualsevol atre continent. Se’n produïxen molt 
bones en Galícia, Burgos, Lleó i Astúries. EEUU, i especialment l'estat de Ca-
lifòrnia, és el major país productor, del qual es reben constants ofertes d'este fruit, 
de millor tamany i d'impecable presentació, que fan la més forta competència a les 
produccions locals dels demés països, encara que la calitat inferior i pobrea en carn 
i gust del seu fruit és evident si el comparem en els europeus. Les varietats més 
conegudes són: Comú, Mayette, Franquette, Hartley, Eureka, Califòrnia... 
Es pensa que el seu cultiu degué començar en Pèrsia, basant-se en les referen-

cies bíbliques als jardins del Rei Salomó. La difusió en Europa es degué als ro-
mans, les legions dels quals se supon que el portaren a les regions del Rhin, aixina 
com a Espanya a on, segons varis autors, el portà Horaci Flaco. Després foren 
els navegants espanyols els que el dugueren precisament a Califòrnia. 

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

Parlem de l’anou  

▪ Consolidacio 
En les Corts següents, de 1271, Jau-

me I  refermà l’obligacio real de jurar els 
Furs, i ordenà extendre’ls a tot el Regne 
de Valencia. 

Les Corts de 1283, celebrades per 
Pere I de Valencia (III d’Arago), el Gran, 
establiren l’obligacio de convocar Corts 
durant el primer mes de cada regnat. 
Estes eren les uniques convocatories 
obligatories, pero el rei podia reunir-les 
sempre que tinguera necessitat. 

En 1302, Jaume II , el Just, va establir 
l'obligacio de la celebracio cada tres 
anys, norma que fon confirmada per 
Pere II (IV d’Arago), el Cerimonios, en 
les Corts de 1336, pero que fon incom-
plida a sovint. 

A pesar de les disposicions reals, la 
noblea i 
el clero 
se resis-
tien a 
l’implan-
t a c i o 
d e l s 
Furs en 
tot el 
R e g n e , 
per lo 
que, en 
les Corts 
de 1323-
24, se 
compro-
meteren 
a accep-
tar-los a canvi de que se respectaren les 
seues jurisdiccions de senyoriu. 

En les successives Corts s’havien anat 
incorporant al Braç Real diverses viles, 
fins a les de 1329, convocades per Al-
fons II , el Benigne, en les que totes que-
daren representades, enviant als seus 
jurats, constituint-se, finalment, unes 
Corts de tot el Regne. En estes Corts, 
ademes, el rei dictaminà la definitiva 
implantacio dels Furs en tot el territori 
valencià. 

La norma dictava que les Corts 
s’havien de celebrar en localitats del 
Regne. La ciutat de Valencia fon el lloc 
en el que mes voltes se reuniren, pero 
tambe ho feren en Morvedre , Castello , 
Sant Mateu , Vilarreal , Sogorp , Trai-
guera , Morella i Oriola ; en moltes oca-
sions se traslladaren les sessions per a 
continuar-les en una atra localitat. Tam-
be hi havia Corts Generals de la Coro-
na d’Arago , en les que se celebraven, 
de forma separada, les Corts de Valen-
cia , Arago i Catalunya en la mateixa 
localitat, normalment Monso . 

A lo llarc dels sigles XIV i XV les Corts 
se reuniren en regularitat. Aço coincidi 
en l’epoca de major esplendor del Reg-
ne de Valencia.  

FENT MEMORIA     MªA.M.C. i J.P.B. 

750 aniversari de les 
Corts Valencianes (II) 

RESENYA BIBLIOGRAFICA            J.M.M. 
Hessel, Stéphane  
¡Indigneu-vos! 
Edita: Mosseguello C.B., 2011  
(64 pagines) 

L’editorial Mosseguello s’ha apuntat un important tant en la seua llinea editorial 
a l’oferir en llengua valenciana esta obra de trascendencia internacional. La tasca 
no ha segut facil i el cami llarc, puix el contacte en l’editorial francesa que goja dels 
drets, Indigène Éditions, s’intentà boicotejar pels nostres “cosins” del nort. Pero 
el significat de l’obra, el mensage que sustenta i la sensibilitat dels propietaris dels 
drets, s’impongueren a pressions impensables en un mon que brega per la llibertat. 
Este breu ensaig -este clam- de Stéphane Hessel ha provocat tot un moviment 

de rebelio i de despertar de moltes societats musulmanes, occidentals i inclus, mes 
recentment, l’americana. En una interessant introduccio, Joan B. Sancho fa un 
analisis d’esta repercusio, alhora que nos aproxima biograficament a l’autor. 
S’adjunta ademes el text de la Declaracio Universal dels Drets de l’Home i del Ciuta-
da, aprovats per l’Assamblea Constituent Francesa el 26 d’agost de 1789 i que, 
adaptant el llenguage, es publíca com a Declaracio dels Drets del Ser Huma i 
del Ciutada.  
Obra de recomanable llectura, critica d’una societat anquilosada i manipulada, que 

oferix arguments per a passar de l’indignacio al compromis. 

REPRESENTACIO DE 

L’ESTAMENT REAL. 

PALAU DE LA GENERALITAT 



4  Novembre 2011 

PASSATEMPS              M.S.S. 

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

La 
solucio 
a peu 
de 
pagina. 

1. Obrer de la construccio, en escassa qualificacio, que realisa tre-
balls no especialisats o que no requerixen especial habilitat. Ajudant 
d'oficial. 
2. Bovit salvage, paregut al bou, en la part anterior del llom abultada, 
com una gepa, i en el cos cobert de pel aspre. 
3. Oficial de menor graduacio, immediatament inferior al tinent. 
4. Se diu de l'home que viu en un mas que no es de la seua propietat 
i s'encarrega del seu cuidat. 
5. Local o espai de les cases de llaurança, situat baix la coberta o 
teulada, utilisat com a almagasen de gra o fruits. 
6. Fruit primerenc que donen les figueres que produixen dos collites i 
que es major que la figa. 
7. Persona ansiosa per adquirir i atesorar riquees nomes pel plaer de 
posseir-les. 

PARAULES VERTICALS: 

1. Encendre alguna cosa produint flama. Acalorar, enardir les passions. Rossejar alguns aliments. Inflamar-se una 
part del cos, normalment ocasionant dolor, adquirint la pell un color rogenc. 
2. Fer desapareixer una cosa escrita, dibuixada o pintada, fregant sobre ella, per eixemple per mig d'una goma, o 
fent ralles per damunt per a que no es puga llegir o vore. 

1. MANOBRE  2. BISONT  3. ALFERES  4. MASER  5. CAMBRA  6. BACORA  7. AVAR 
Verticals: 1. ABLAMAR  2. BORRAR 

Solucio:  

I RECORDA…La nostra primera paraula es ablamar . L'accio i efecte d'ablamar o ablamar-se se diu ablamor ; es tambe el color 
roig, molt viu, que adquirixen les galtes a causa de la vergonya. 
La nostra segona paraula es borrar . Un borrador  es un escrit provisional en el que poden fer-se modificacions; 
tambe s'aplica a l'utensili que s'utilisa per a borrar una pissarra. L'accio i efecte de borrar se diu borrada . Per a 
que no hi haja confusio, una borradura  es una erupcio lleu i passagera en la pell formada per grans o faves. 

GLOSSARI (paraula/ sinonims: definicio) 
Avorriment/ avorricio/ fastidi/ tedi: Estat 
animic en el qual la persona sent disgust per 
no tindre cap distraccio. 
Cego/ invident/ orp: Privat de la visio. En 
sentit figurat se diu de qui pert la rao a causa 
d’un fort sentiment. 
Dubte/ titubeig/ vacilacio: Indecisio front 
a diferents possibilitats. 

Enveja/ zels: Desig de posseir els mateixos 
bens o qualitats que te una atra persona. 
Follia/ transtorn/ demencia: Perdua de les 
facultats mentals. Figuradament, entusiasme, 
interes o sentiment exagerat o molt intens. 
Millo: Numero cardinal que representa la 
cantitat de mil milers. 
Oblit/ omissio/ descuit: Perdua de memo-
ria, d’afecte, etc. 

Qualitat/ condicio/ caracteristica: Atribut 
de la persona. Normalment s’usa en sentit 
positiu. 
Mentira/ engany/ enganyifa/ falsetat: Ex-
pressio o manifestacio contraria a lo que se 
sap, se creu o se pensa. 
Triumf/ victoria: Accio i efecte de triumfar, 
de conseguir l’exit en una empresa. 

FAULA                       MªA.M.C. 

L’Amor i la Follia 
Conten que una volta se varen reunir 

en un lloc de la Terra tots els senti-

ments i qualitats dels homens. 

Quan l’Avorriment havia badallat 

per tercera volta, la Follia, com sem-

pre tan folla, els propongue: “¿Juguem 

a  amagar-se?”  

L’Intriga alçà la cella intrigada i la 

Curiositat, sense poder contindre’s, 

preguntà: “¿A amagar-se? ¿I cóm es 

aixo?” 

-Es un joc -explicà  la Follia- en el 

qual yo me tape els ulls i comence a 

contar des de u a un millo, mentri-

mentres vosatres vos ama-

gueu; quan arribe al millo, 

el primer que trobe de vo-

satres ocuparà el meu lloc 

per a continuar el joc. 

-U, Dos, Tres... -començà 

a contar. La primera en 

amagar-se fon la Perea, que 

com sempre se deixà caure 

darrere de la primera pedra del cami. 

La Fe pujà al cel i l’Enveja s’amagà 

darrere de l’ombra del Triumf, que 

en el seu propi esforç havia conseguit 

pujar al cop de l’arbre mes alt. I aixina 

fins que tots s’amagaren: l’Oblit, la 
Mentira, el Dubte, l’Apatia, la 

Generositat, el Desig, la Passio... 

Quan la Follia estava acabant 

de contar, l’Amor encara no 

havia trobat lloc puix tot estava 

ocupat, fins que va vore un ro-

ser a on, entre les seues flors, 

s’amagà. 

-¡Un millo! -contà la Follia, i 

començà a buscar. La primera 

en apareixer fon la Pe-

rea, despres la Fe; en un 

d e s c u i t  a p a r e g u e 

l’Enveja i darrere el 

Triumf; l’Egoisme no 

hague ni de buscar-lo. I 

aixina fins que els trobà 

a tots, pero nomes 

l’Amor no apareixia per 

cap lloc. 

La Follia buscà darrere de cada ar-

bre, baix de cada pedra, en les rieres, 

en el cim de les montanyes, i quan 

estava ya donat-se per vençuda divisà 

el roser i digue: “¡Ya l’he trobat!”, 

agarrà una for-

queta per a no 

punjar-se i co-

mençà a menejar 

les rames, al mo-

ment se va escol-

tar un doloros 

crit. Les espines 

del roser havien 

ferit els ulls de 

l’Amor. Tot eren disculpes per part de 

la Follia, que plorà, demanà perdo i 

fins va prometre ser la seua guia. 

Des de llavors, que per primera volta 

se jugà en la Terra ad este joc..., 

l’Amor es cego i la Follia sempre 

l’acompanya. 

 

Adaptacio abreviada i traduccio 

al valencià d’una faula anonima 

treta de www.poemas-de-amor.es 
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