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Esta publicacio està redactada 

en les Normes d’El Puig. En-

cara que es una obra colectiva, 

l’encarregat de la redaccio 

final de cada articul te llibertat 

per a fer-ho en la normativa 

d’accentuacio de la seua prefe-

rencia. Este tema es motiu de 

debat, pero no de divisio, entre 

nosatres. 

LA CITA 

Sense rao se queixa de la 

mar qui una atra vegada na-

vega. 
Seneca 

“TOT S’HO MEREIX 

VALENCIA.          

PER  A  VALENCIA 

TOT.” 
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AVIS 

Els nostres proposits per a 
l’any nou eren dessijar-los que 
el tinguen molt feliç i deixar de 

demanar-los que facen 
fotocopies d’est eixemplar per 

a repartir entre amics i 
coneguts. 

Pero hem pensat que dos 
desijos eren massa, i nos 
quedarém nomes en u. 

¿L’endevinen?: 

¡Molt feliç any 2019! 

Un nou any se nos presenta per davant. Si 
tot va be, el proxim mes de març el nostre bo-
lleti arribarà als 150 numeros, una ya llarga 
trayectoria editorial que ha volgut compaginar 
opinio en informacio historica o cultural, ade-
mes de promocionar la llectura en llengua va-
lenciana, no ya del propi bolleti sino de les 
obres recomanades en cada una de les re-
senyes bibliografiques que, excepte en pun-
tuals ocasions, han ocupat sempre un lloc en 
estes pagines. D’entre les seccions que com-
pleten l’edicio no podem deixar de recordar 
aquella de les “Fruites, verdures i hortalices”, 
que donà pas a la mes recent dels “Jocs tradi-
cionals”, o les de l’acrostic i la rondalla o faula 
que venen ocupant l’ultima plana de la publi-
cacio i, per supost, la que fon idea original de 
tot: la relacio d’activitats de les distintes asso-
ciacions valencianistes. 

El Rogle vol afrontar l’any en l’edicio del lli-
bre homenage a Constanti Llombart, la con-
feccio del qual s’inicià practicament fa deu 
mesos i que diferents i involuntaries circums-
tancies ha anat allargant fins a haver-la con-
closa i estar a punt per a la seua publicacio en 
el moment d’escriure estes llinees. En ella 
rendim homenage al motor de la renaixença 
valenciana, del que l’any passat se complien 
125 anys del seu obit, i de qui la nostra asso-
ciacio du orgullosament el nom. 

A banda d’estos dos comentaris, tal volta 
massa casolans, nos preocupa el que en este 
nou any 2019, any electoral, no acaba 
d’aclarir-se el panorama politic valencià. En lo 
que al valencianisme politic fa referencia, pa-
reix que seguim instalats en la sempiterna si-
tuacio de fragmentacio i falta de liderage. 
Problema este del que no estan exents els 
partits centralistes, alguns descabotats o 
sense figures rellevants o, lo que es pijor, 
sense un mensage creible despuix de tants 
malifets, corrupteles, corrupcions i incompli-
ments de promeses electorals. Per una atra 
banda una nova força emergent, en tics ultra-
dretans, ha aparegut en força en les passa-
des eleccions autonomiques de Andalusia, 
una opcio que aci en Valencia es capaç de 
fer seus determinats mensages que, de nou, 
son seqüestrats al propi valencianisme. Tris-
tament molts valencianistes de cor tornaran a 
caure en l’engany, com ho feren repetidament 
quan del PP se tractava, i els donaran el seu 
vot, pensant-se que defendran unes reivindi-
cacions valencianistes que en realitat entren 
en contradiccio clara en els principis ideolo-
gics que inspiren ad eixa formacio, la qual es 
declara inequivocament en contra de les auto-
nomies buscant una recentralisacio de l’Estat i 

un uniformisme que mai s’ha pogut sustentar 
a no ser per governs absolutistes o dictadures 
de mals recòrts. 

I en lo economic, l’any se presenta com tots 
els anteriors. Ahi tenim als agricultors, deixant 
podrir la taronja en els arbres perque en Eu-
ropa se prima lo que ve de fora en el vot favo-
rable dels representants espanyols. Ahi estan 
els productors de cava valencians, llimitats en 
la seua produccio per ordens de Barcelona, 
via Madrit, davant de la passivitat del govern 
valencià. Ahi està el port de Valencia, com-
petint en desventaja des de fa decades, lo 
mateix que se pot dir respecte del restant de 
infraestructures valencianes; i com aixo, tot. 
I els agents perjudicats, durant ya va per a 40 
anys de democracia, queixant-se de que els 
abandonen els mateixos politics als qui voten 
una i atra vegada, perque lo important no es 
si se pert la taronja, o el cava, o el port, o…, 
lo important es que “España se rompe si no 
voto a estos”, o ser “socialiste de tota la vida, 
o “progressiste” o qualsevol cosa abans que 
valencià. En esta incongruencia permanent 
vivim en estes terres mentres els partits 
d’estricta obediencia valenciana tracten infruc-
tuosament d’explicar que ningu va a defendre 
lo nostre si no som nosatres i que el vot util es 
el que va a un partit valencianiste, el que siga, 
perque votar ad algun atre es pijor que tirar el 
vot, es votar a qui el va a utilisar per a seguir 
tractant-nos com els lacais en els que Madrit i 
Barcelona nos han convertit. 

Les bones noticies venen de la part de 
l’associacionisme cultural i social. Si algunes 
entitats culturals valencianistes han començat 
a colaborar i han segut capaces d’organisar 
un congrés en el que es demostrà lo viu i lo 
positiu d’un valencianisme que sap treballar 
coordinadament, sera necessari ara mes que 
mai establir un proyecte que des de l’ambit 
cultural influixca en la politica i en la societat 
en general i aporte solucions que busquen el 
benestar de la societat valenciana, que velen 
per les seus manifestacions mes singulars i, 
redescobrint-les, generen l’orgull de la condi-
cio de valencians i valencianes. Esta es una 
missio que hauria de ser prioritaria entre les 
organisacions que feren possible el congrés i 
que, com alli es manifestà, crearen un orgue 
permanent –una comissio– que de manera con-
junta treballara per a dissenyar unes llinees 
d’actuacio que nos feren eixir d’un circul que 
nomes se retroalimenta i que no es capaç 
d’aplegar al restant de la societat valenciana, 
despertar-la i fer-la conscient del potencial 
que te i que podria desenrollar si ingerencies 
externes no treballaren per a impedir-ho. 

EDITORIAL 

Un nou any, marcat per les eleccions 
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ACTIVITATS CULTURALS 

GINER DE 2019 

Trobarà mes informacio dirigint-se a les res-
pectives associacions: 

Aellva (Assoc. d’Escritors Llengua Valenciana) 
 C/ Alt, 64. 46003 Valencia C. 
 www.aellva.org 
Convencio (Convencio Valencianista) 
 www.convenciovalencianista.org 
 cvalencianista@gmail.com 
El Piló (Associacio Cultural El Piló) 
 C/ Dr. Moliner, 10-B. 46100 Burjassot 
 elpilo@telefonica.net 
 Tel: 963 63 42 75 
INEV (Institut d'Estudis Valencians) 
 www.inev.org 
 info@inev.org 
GAV (Grup d’Accio Valencianista) 
 C/ Julià Peña, 3. 46018 Valencia C. 
 www.gav-valencianistes.com 
Rogle 
 Vore quadro a banda en esta pagina. 

14 Gin (dilluns) 19:30 h. Seu de l’Aellva. 

TERTULIA-TALLER DE PROSA 

(Per confirmar.) 

+Info: Aellva 

19 Gin (dissabte) 10:30 h. Torres dels Se-
rrans. Pça dels Furs, Valencia C. 

TOTS ELS DIES 9. Homenage a Lucre-
cia Borja.  

+Info: Convencio i Rogle 

Fins al proxim 28 de febrer se poden pre-
sentar originals per al: 

PREMI VALENCIANIA, Falles 2019. 

+Info: GAV 

Fins al proxim 1 de març se poden entre-
gar originals per als: 

18 PREMI Federic Feases de Novela 

12 PREMI Josep Melià de Teatre 

+Info: El Piló 

24 Gin (dijous) 19:00 h. Seu del GAV. 

CONFERENCIA: Miquel Martí Maties: 
“La fundacio iberica de Valencia”. 

Dins del Curs de Cultura Valenciana. 

+Info: INEV i GAV 

FENT MEMORIA                  J.M.M. 

Fullana i la cooficialitat de la llengua valenciana 

El 23 de giner de 1919, ara fa cent 
anys, el pare Lluïs Fullana pronunciava 
la conferencia “La cooficialitat de la 
llengua valenciana”; en ella es tancava 
el cicle que baix el titul “Por la Autono-
mía” havia organisat la Diputacio de Va-
lencia. 

En el centenari d’aquella lliço magistral, 
com s’arribà a calificar per la prensa de 
l’epoca, es oportu recordar lo que ya en 
aquells moments se plantejava: la nece-
ssitat d’incorporar la llengua valenciana 
en els diferents 
sectors de la vida, 
be foren estos de 
l’administracio, la 
justicia, la religio, 
l’ensenyança…, i   
realisar-ho en 
igualtat de condi-
cions que el cas-
tella, l’atra llengua 
propia dels valen-
cians que habiten 
en la Serrania, la comarca de Requena-
Utiel i unes atres zones del Regne de 
Valencia. 

Aquella conferencia, com les dotze que 
la precediren, aportava idees i apuntava 
solucions a l’hora d’afrontar un estatut 
d’autonomia per a la “regio valenciana”, 
un proyecte que se besllumenava ate-
nent a unes circumstancies politiques fa-
vorables i al compas de moviments que 
en este sentit se produien en uns atres 
territoris. La Diputacio de Valencia i el 
Ajuntament del Cap i Casal encapçala-
ven aquella aspiracio. Desgraciadament 
mai s’arribà a una redaccio definitiva de 
lo que havia de ser un proyecte que reco-
neguera la singularitat de la regio valen-
ciana, com tampoc se contà en el soport 
decidit de les maxi-
mes institucions de 
Alacant i Castello. 
Hauriem d’esperar a 
la II Republica per a 
contar en un antepro-
yecte de Estatut que 
tampoc arribà a fer-
se realitat. 

Fullana, en la seua 
conferencia, planteja-
va quatre possibles 
solucions respecte de l’estatus de cada 
una de les llengües, que raonava en el 
següent sentit: 

Una primera opcio era que el castella 
fora l’unica llengua oficial en el Regne 
de Valencia, lo qual desestimà per un 
clar criteri d’agravi respecte del valencià, 
llengua que parlava un elevadissim per-
centage de valencians tant en les zones 
urbanes com rurals. 

La segona proposta era la d’adoptar el 

catala com unica llengua oficial, com 
alguns elements propancatalanistes mi-
noritaris preconisaven; la considerà des-
gavellada i humiliant per als valencians, 
que haurien de renunciar i oblidar el seu 
propi idioma substituint-lo per una atra 
llengua estrangera. 

La tercera opcio l’estimà tan impropia 
com la primera, puix considerar com uni-
ca llengua oficial la valenciana deixava 
fora a tots aquells valencians que no la 
tenien historicament per propia. 

Per ultim expon-
gue la quarta pro-
posta, que plan-
tejà com la mes 
racional i per la 
que se decantà 
clarament, la que 
posava en pla 
d’igualtat la llen-
gua valenciana i la 
castellana i per 
tant acabà recla-

mant la cooficialitat dels dos idiomes. 
No cal dir que les seues paraules foren 

molt ben acollides i elogiades. La prensa 
parlava de que la seua intervencio fon re-
compensada en un fort i unanim aplaudi-
ment per part d’un public que omplia el 
salo d’actes de la Diputacio. 

En esta conferencia, que el Rogle pre-
te rescatar i oferir-la per a que siga cone-
guda, es comprova –com en les atres 
que estigueren a carrec de persones molt 
diverses: politics, intelectuals, homens de 
la cultura o de professions lliberals– que 
el valencianisme en les primeres deca-
des del segle XX gojava de gran dinamis-
me i vivia un moment algit. Malaurada-
ment aquells proyectes se frustraren, 
principalment per falta d’enteniment entre 

els propis valencians, 
be per qüestions 
ideologiques, be per 
rivalitats emanades 
del provincialisme, 
tant en uns casos  
com en els atres per 
un govern de la Re-
publica frustrat. 
Hem volgut recordar 
a Fullana tambe en-
guany per esta apor-

tacio de la que nos fem reso, igual que 
ya ho ferem per la seua labor docent en 
la Universitat de Valencia, en la catedra 
de llengua valenciana, de la que en giner 
de l’any passat tambe es complia el cen-
tenari, i sempre tindrem present la seua 
figura pels seus estudis sobre la llengua 
valenciana, a la que li proporcionà orto-
grafia, gramatica, vocabulari i molts tre-
balls especifics sobre morfologia, foneti-
ca o flexio verbal. 

COLABORA EN EL ROGLE 

Donar difusio ad esta publicacio es la millor 
forma 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 publiquen durant l’any.  

Si tens voluntat de fer alguna puntual aporta-
cio economica, tambe te quedariem molt 

agraits. El nostre numero de conte, en Caixa 
Ontinyent, es: 

ES61 2045 6014 65 3000195833  

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 

I se poden llegir tambe en: 

http://issuu.com/rogleconsantillombart 

FULLA MANUSCRITA DEL DISCURS. 

CONTACTA EN 
NOSATRES 

Apartat de Correus 527  46002  Valencia ciutat 

rogleconstantillombart@gmail.com 
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El passat 24 de novembre se presentà als 
assistents al Congrés Valencianisme 2018 
l’actualisacio de la Declaració Valencianista de 
1918. Consta, com l’original, de huit bases que 
aquells participants del Congrés que aixina ho 
manifestaren podran esmenar i que se poden 
llegir en la pagina del Congrés: www.con-
gresvalencianisme.com. Les presentem aci ara 
a titul com son de provisionals.  

1ª El Poble valencià, integrat pels habitants 
de l’actual autonomia valenciana hereua de 
l’historic Regne de Valencia, constituix una forta 
personalitat social caracterisada per la posse-
ssio d'una llengua propia, per les seues carac-
teristiques etniques, per la comunitat d’historia 
que conforma i de condicions economiques. 

2ª El Poble Valencià, pel fet de la seua exis-
tencia i per la voluntat dels seus components i 
havent constituit un estat en furs propis, ha de 
tindre el dret a l’autogovern, en el poder de do-
nar-se ell mateix la seua forma i estatut. Esta es 
la fonamental reivindicacio valencianista. 

3ª Reconeixem la compatibilitat de la naciona-
litat valenciana i la seua unio i convivencia en 
les demes regions i nacionalitats iberiques dins 
d'una Espanya o Iberia de caracter federal, es-
tablint clarament la distincio d’atribucions del 
govern valencià i el federal, i un concert econo-
mic o divisio de la Facenda valenciana en la 
federal per a cobrir les respectives atencions. 
Les funcions propies de la nacionalitat valencia-
na deuran ser eixercides en plena sobirania, 
sense cap intromissio estranya, aixina com en 
absoluta llealtat de Valencia cap a les compe-
tencies i l’unio federal. 

4ª Sense prejujar definitivament la divisio 
d’estes funcions acceptem, pel moment, la for-
mulada en la Constitucio Espanyola i l’Estatut 
d’Autonomia vigents. 

5ª Existint en Valencia, segons els territoris, 
dualitat de llengües valenciana i castellana, 
demanem la cooficialitat per als dos idiomes en 
qualsevol poblacio valenciana i el dret i el deure 
de coneixer i usar les dos llengües per part de 
tots els valencians. Fem patent que sent la llen-
gua valenciana autoctona i propia deu normati-
visar-se en independencia i seguint actualment 
les Normes d’El Puig, que reflectixen fidelment 
la tradicio lliteraria i el llenguage viu dels valen-
cians. 

6ª Conseqüents en l’idea de respecte als or-
ganismes naturals, els municipis valencians 
fruiran de la seua autonomia i seran l’eix verte-
brador de Valencia, d’a on s’hauran d’eliminar 
les divisions provincials. 

7ª Reconeixent les diferents realitats comar-
cals existents dins de l’historic Regne de 
Valencia, i conseqüents en el criteri descentrali-
sador, el Regne de Valencia respectarà dites 
comarques aixina com les unions en 
mancomunitat que puguen sorgir de la lliure 
voluntat dels diferents municipis. 

8ª Valencia podrà acceptar l’inclusio de totes 
les demarcacions territorials que han segut va-
lencianes a lo llarc de la seua historia o 
d’aquelles que tinguen afinitats economiques o 
culturals, si ho estima convenient, conservant 
integra la seua personalitat 

DOCUMENT 

Declaracio Valencianista 2018 
(Proposta) 

JOCS TRADICIONALS (XLIII)           MªD.G.B. 

Conillets a amagar 

Este era un joc que els chiquets solien ju-
gar en eixir d’escola en aquelles vesprades 
en les que no hi havia tants deures escolars i 
que en els nostres pobles, sense massa tran-
sit de vehiculs, se podia ocupar el carrer 
sense massa precaucions. 

No hi havia un numero determinat de juga-
dors, pero si una llimitacio de l’espai a on es 
desenrollava el joc. Una vegada elegit per mig de qualsevol metodo quí paga-
va –se recorria a l’accio de repinyar, que normalment era contar fins a una 
sifra acordada i a qui li tocava pagava–, ya podia començar el joc. 

En el lloc que s’havia triat com a “mare” –arbre, cantó de casa o objecte al 
que s’atribuia la funcio de punt de salvacio–, qui pagava, en els ulls tapats, 
contava fins a una sifra pactada, en una cadencia normal, o cantava una can-
ço. Una vegada arribat al numero marcat –fins a 10, 15 o 20–, o finalisada la 
canço, destapant-se els ulls, començava la busca dels jugadors que havien 
procurat trobar un bon “cau” a on amagar-se. Si localisava ad algu, havia de 
tocar-lo o agarrar-lo, i se dia que l’havia “pillat”. Si el descobert tenía mes 
cames i corria a mes velocitat que el perseguidor, podia salvar-se si arribava 
al lloc que s’havia definit com a “mare” i el tocava; en eixe cas, l’atre havia de 
buscar a un atre jugador a qui pillar. Quan conseguia atrapar ad algu, tots 
eixien dels seus amagatalls i aquell que havia segut pillat pagava, mentres que 
l’atre passava a formar part del restant de jugadors, començant de nou el joc. 

Alguna de les cançons que s’utilisaven i que permetien que els jugadors 
pogueren amagar-se era com esta: “Conillets a amagar, que la llebre va a 
caçar, de nit i de dia quan toque l’Ave Maria. ¿Ya esteu amagats?”. Si la res-
posta d’algu era negativa es repetia la cançoneta. 

El joc acabava normalment quan es cansaven o, ya avorrits, canviaven per 
un atre, o be es feya de nit i era precis tornar a casa per a no rebre un mar-
molo dels progenitors. 

El passat dia 28 de decembre es presentà en el GAV esta obra eminent-
ment practica que ajudarà als usuaris habituals i ocasionals de la llengua va-
lenciana a resoldre dubtes a l’hora d’escriure, en concret, en est aspecte 
tan complex com convencional. 

Com a principi general, en valencià es tendirà a la major restriccio po-
ssible en l’us de la marca de mayuscula, front a unes atres llengües que han 
optat pel criteri contrari i es pot dir que ‘abusen’ d’ella. 

El segon ha segut racionalisar l’us i fer un sistema lo mes congruent po-
ssible. Dissenyar grans regles sens excepcions, sempre que s’ha pogut, o en 
les minimes i justificades, quan no hi havia un atre remei. 

El tercer i ultim gran objectiu ha segut dotar a la llengua valenciana d’un 
sistema de mayuscules i minuscules actualisat, lo mes senzill possible i que 
tinga en conte les aportacions teoriques i practiques –imprescindibles– dels 
idiomes proxims com el catala i el castella, atenent a raons practiques. 

El treball teoric es complementa en un amplissim capitul d’eixemples, sent 
irrellevant, com diu l’autor, que siguen en castella majoritariament. La gran 
quantitat de ‘faltes’ que es produixen deriven de la poca importancia que se 
li dona ad esta qüestio, per un deficient aprenentage i per un fet inherent a 
les normes que son amples (cosa que en principi no es negativa), enrevessa-
des, complexes, plenes d’excepcions i incongruents en alguns casos.  

Es una proposta resumida, d’una atra molt mes extensa penjada en la uep 
del Institut d’Estudis Valencians, en la qual trobaran provablement re-
soltes moltes atres qüestions ortografiques que en un moment determinat 
se li hagen plantejat i que no sabia per a on pegar. 

RESENYA BIBLIOGRAFICA   

Fontelles i Fontestad, Antoni 
L’us de mayuscules i minuscules en la llengua valenciana 
(resum) 
Institut d’Estudis Valencians-Mosseguello. Castello, 2018. 
(55 pagines) 
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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. Vent fret de tramontana, el qual varia entre el N i el NO se-
gons les regions. 
2. Nom donat a un arbre originari de Brasil i al seu fruit, el qual 
es en realitat una llavor en forma de renyo i que se troba dins 
d’una corfa. El trobem a la venda en el mercat sense corfa i 
com a fruit sec.  
3. Lloc cobert de rames o d’un atre material per a fer ombra i 
protegir les plantes del sol, permetent el pas de l’aire o la pluja. 
4. En geometria, cos format per quatre cares triangulars. 
5. Caixa en tela metalica utilisada per a secar o guardar produc-
tes derivats de la carn i resguardar-los de les mosques. 
6. Deposit subterraneu que servix per a arreplegar l’aigua de 
pluja, be excavat en terra o fet d’obra. 
7. Drap utilisat en la cuina per a eixugar-se les mans. 
8. Allo que se supon com a cert o real sense tindre plena segu-
ritat de ser-ho. S’aplica a la persona que se considera possible 
autora d’un delit. 

PARAULES VERTICALS 

1. Posar a remulla alguna cosa per a que absorbixca el liquit. 
2. Transportar coses o treballar en carro o damunt d’un animal. 

1. CERÇ 2. ANACART 3. UMBRACUL 4. TETRAEDRE 5. CARNERA 6. ALJUP 7. TORCAMANS 8. PRESUNT 
Verticals: 1. AMERAR 3. CARREJAR 

Solucio:  

I RECORDA…La nostra primera paraula es amerar. Està amerat allo que està arremullat. L’accio i efecte d’amerar es una 
amerada o un amerament. Es amerador qui amera. Eix. Se deuen amerar els cereals en la llet un poc de temps 
per a reblanir-los. 
La nostra segona paraula es carrejar. L’accio i efecte de carrejar es un carreig o un carrejament. Es carrejador 
qui carreja; se nomena aixina tambe a les dos barres paraleles unides per dos travesses que se posen damunt de 
l’albarda d’una cavalleria per a transportar coses. Eix. Vaig a carrejar estes caixes a la rebotiga. 

GLOSSARI (paraula/ sinonims: definicio) 
Afonà de afonar/ introduir: Ficar una 
cosa profundament dins d’una atra. 
Foresta/ bosc: Extensio gran de terra, 
no cultivada, en arbres i matolls en abun-
dancia. 
Rugir/ bramar: Crit especialment del 
lleo; la forma bramar se pot aplicar a 
mes animals, com el ruc, el bou, etc. 
Entropeci de entropeçar/ chocar: 

Topetar en el peu, o qualsevol part del 
cos, en un obstacul. 
Espi/ garguller/ garbuller: Planta o 
abruixell espinos de la familia de les rosa-
cees de diferents especies. 
Falda: Part del cos que va des de la cin-
tura fins als genolls. 
Jaïa de jaure/ reposar/ descansar/ 
dormir: Estar estés o gitat en posicio 
horisontal o casi horisontal. 

Redoli/ rogle/ circul: Espai o cosa en 
forma circular. 
Sagnant de sagnar/ fluir/ gotejar/ 
chorrar: Tirar o perdre sanc. 
Sarpa/ garra: Ma d’animal en la que els 
dits acaben en llargues ungles per a aga-
rrar la presa. 
Llepar-lo de llepar/ llengüetejar: Pa-
ssar la llengua per la superficie d’alguna 
cosa. 

FAULA                       MªA.M.C. 

Androcles i el lleo 

Un esclau al que li dien Androcles 
tingue l’oportunitat de fugir un dia i 
corregue cap a la foresta.  

Mentres caminava sense 
rumbo arribà a on jaïa un 
lleo, que gemecant li su-
plicà: 

−Per favor, te demane 
que m’ajudes puix entropeci 
en un espi i una pua se 
m’afonà en la sarpa i me te 
sagnant i endolorit. 

Androcles l’examinà i gen-
tilment extrague l’espina, 
llavà i curà la ferida. El lleo 
l’invità a la seua cova a on 
comparti en ell l’aliment.  

Pero dies despuix, Andro-
cles i el lleo foren capturats 
pels seus buscadors. Portat 
Androcles davant de 

l’emperador fon condenat al redoli a 
lluitar contra els lleons. 

Una volta en l’arena, deixaren solt 

a un lleo i este començà a rugir i bus-
car l’assalt a la seua victima. Pero a 
mida que se li anava acostant, reco-

negue al seu benefactor i se 
llançà damunt d’ell pero per 
a llepar-lo carinyosament i 
posar-se en la seua falda  
com una fidel mascota. Sor-
pres l’emperador per lo suc-
ceit, sabe a la fi l’historia i 
perdonà a l’esclau deixant-
lo lliure i al lleo el lliberà en 
la foresta. 
 
Els bons actes sempre son 
recompensats. 
 
 

Traduccio i adaptacio a 
la llengua valenciana 
d’una faula d’Esopo 
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