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A vore si ho entenem d’una vegada per totes. 
Accio Cultural del País Valencià (ACPV) es 
una entitat privada, NO publica, i, ademes, 
des dels seus origens ha segut finançada en 
capital catala, NO valencià. A lo llarc dels 
anys, de les decades, ha rebut millonaries sub-
vencions per part d’entitats publiques catala-
nes, des de conselleries a ajuntaments (per 
mes que tambe haja rebut diners d’entitats pu-
bliques valencianes, i mes encara des del go-
vern del Botanic). Els catalans no poden ser 
tan imbecils com per a finançar una associacio 
que treballe per a defendre els interessos dels 
veïns. Aixina que ACPV MAI ha defes els inte-
ressos, la cultura o la llengua dels valencians. 
ACPV SEMPRE ha treballat al servici dels inte-
ressos, la cultura i la llengua dels catalans.  

Esta anomalia, que en qualsevol atre lloc del 
mon sería considerada una aberracio a comba-
tre, ha acabat sent assumida en normalitat en 
una societat valenciana completament aneste-
siada, incapaç ya d’indignar-se, ni molt manco, 
de reaccionar, sense importar la magnitut de 
l’agressio o l’humiliacio patida. I, en bona mida, 
aço se deu a l’accio corrosiva de ACPV i les 
atres entitats catalanes (per finançacio, espirit i 
objectius) implantades en Valencia. 

El passat 19 de juliol en diarilaveu.cat publi-
caven la noticia ‘Diverses entitats es reuneixen 
amb Marzà per tractar la reciprocitat d’À Punt, 
TV3 i IB3’. En ella se relata cóm el titular 
d’Educacio Vicent Marzà s’havia reunit en una 
“àmplia representació acadèmica, periodística, 
professional, sindical i cívica”, en la que els in-
formava de cóm anaven les gestions per a 
conseguir dita reciprocitat.  

Sorprenentment, al costat de diverses asso-
ciacions de professionals del sector audiovi-
sual i sindicats, estava en la reunió ACPV, 
ademes de Escola Valenciana i la Associa-
ció Cívica Tirant Lo Blanc. ¿Qué feen estes 
tres associacions, que en principi no pinten fa-
va en el sector audiovisual, en eixa reunio? 
¿Per qué el senyor Marzà ha de donar conte 
de les seues gestions a entitats privades fi-
nançades des de Catalunya per a defendre els 
interessos catalans? (Escola Valenciana, per lo 
manco, tambe ha rebut subvencions; de Tirant 
Lo Blanc no podem assegurar res.) ¿Per qué 
no convocà a unes atres associacions civiques 
que tambe poden tindre interes en el tema au-
diovisual, i mes encara el llingüistic, que es 
l’excusa que posen per a la reciprocitat? 

Puix en realitat no es que ACPV no pinte res, 
sino que es la protagonista de l’acte. Com ex-
plica la noticia, tot aço obedix a una “fulla de 
ruta” traçada per esta associacio junt a tres 
universitats publiques valencianes (Valencia, 
Jaume I i Alacant), per a –ho direm sense els 

eufemismes que utilisa la cronica– alvançar en 
el proces de catalanisacio dels valencians. 

Perque les tres universitats i ACPV en 2015 
acordaren un document que constituia “un 
programa de política lingüística” en dos ob-
jectius concrets: primer, “que el funcionariat de 
l’administració pública valenciana siga compe-
tent en les dues llengües oficials”, tema que te-
nen encarrilat en l’aprovacio de la reforma de 
la Llei de la Funcio Publica (ara estan pen-
dents de cóm se concreta el Reglament i 
Marzà ana a rendir contes de les seues ges-
tions), i el segon, la reciprocitat entre À Punt, 
TV3 i IB3. 

¿Per qué unes universitats publiques estan 
acordant en una entitat privada –finançada en 
capital foraneu– la politica llingüistica dels 
valencians? ¿Per qué Marzà dona explicacions 
ad estos de l’estat de la qüestio en conte de fer 
una roda de prensa? ¿Quína classe de com-
plot, contuberni, confabulacio tenen montat al 
marge del poble valencià estes institucions i 
personages? 

Les respostes les sabem. Per a la seua su-
perbia elitista, el populacho es irrellevant. Lo 
que pensen, opinen o desigen els valencians 
no te la mes minima importancia. Ells, els ele-
gits, decidiran per tots lo que nos conve i, com 
son els de la “intelectualitat progressista”, per 
ad ells (no per als demes) el fi justifica els mi-
jos i faran lo que faça falta, per immoral que si-
ga, per a conseguir els seus objectius. ¿I qué 
nos conve als valencians? Segons ells, nos 
conve ser catalans del sur, perque, com en el 
fondo no son mes que uns coents i uns es-
nops, preferixen ser coa de ratoli catala a cap 
de lleo valencià. 

A tot aço, ¿no troben a faltar alguna institucio 
en totes estes mogudes? Efectivament, per 
cap lloc se menciona a la AVLl. Si se parla del 
futur de la llengua dels valencians hauria 
d’estar en qualsevol lloc en el que se tracte o 
negocie sobre ella. Per lo manco, Marzà, un 
conseller, hauria d’exigir-ho. Pero no. 

A vore si tambe aço s’enten d’una vegada. 
La AVLl fon una estafa al poble valencià, es un 
reclam que se fa sonar per a que els valen-
cians perguen el temps atacant o defenent-lo, 
pero que en la vida ha significat res per al cata-
lanisme. Ells ya tenen al Institut d’Estudis 
Catalans per a dedicar-li els seus eixercicis de 
genuflexio. 

Queda la pregunta mes important: ¿per qué 
l’immensa majoria dels valencians que co-
neixen esta noticia ni s’immuten, com si no 
passara res, mentres opinen que les denuncies 
aci expostes equivalen a “vore fantasmes”? 

Ad esta pregunta haura de respondre’s cada 
valencià a si mateix. 
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Hi ha moltes formes de viajar i fer tu-
risme: cultural, gastronòmic, deportiu, de 
naturalea... En este cas, i com última-
ment tot lo que es relaciona en la meua 
terra pareix que siga roïn, volia enfocar 
esta visita cultural des dels ulls d'un va-
lencià i trobar coses 
positives, per a que 
la gent de la Comu-
nitat Valenciana, 
d'a on yo soc natu-
ral, se’n puga ale-
grar. 

Lo primer que et 
trobes al creuar la 
reixa d'entrada a la 
Hispanic Society 
of America de No-
va York (623 West 
155th st) és un ampli pati. A la dreta n'hi 
ha una estàtua eqüestre del Sit, 
"escoltada" per dos relleus, un de Boab-
dil i l’atre de El Quixot. A l'esquerra, a 
on es troba la porta principal, es pot lle-
gir en la part alta de l'edifici una gran 
cantitat de noms relacionats en la cultu-
ra espanyola: Cervantes, Greco, Co-
lumbus, Murillo o Lope de Vega, pero 
lo que em va cridar molt l'atenció és que 
en el primer lloc d'eixa llista apareix Jai-
me 1 (sic), mo-
narca que mos 
va integrar com 
a regne diferen-
ciat dins de la 
Corona d'A-
ragó, ademés 
d’otorgar als va-
lencians uns 
Furs que res-
pectaven els 
usos i costums 
de les nostres 
terres i que ell 
mateix va jurar 
davant de les Corts del Regne de 
Valéncia el 7 d'abril de 1261. 

La part expositiva està distribuïda en 
cinc sales, dos grans i tres més chicote-
tes. De les dos sales grans, una d'elles 
(Sala Bancaja) està dedicada per com-
plet a Joaquim Sorolla (1863-1923), 
ilustre pintor valencià famós pel magnífic 
tractament de la llum en les seues 
obres. La sala va ser remodelada fa uns 
quants anys per a acomodar novament 
la recent restaurada colecció de les 14 
pintures que componen la Visió d'Es-
panya. Si el visitant es coloca en el cen-
tre d'eixe espai, pot contemplar una per 
una totes les obres de les que consta la 
maravellosa colecció d'escenes quotidia-

nes de principis del sigle XX de distintes 
parts de Espanya: Sevilla, Ayamonte, 
Extremadura, Guipúscoa, Navarra, 
Catalunya, Aragó, Galícia... De totes 
elles, son per a mosatros especialment 
importants les imàgens dedicades a Elig 

(El Palmeral, 1918-
1919) i a Valéncia 
(Les Grupes, 1916), 
image esta última a 
on apareixen dos 
Reals Senyeres co-
ronades de la Ciu-
tat i Regne de 
Valéncia. 
Durant el recorregut 
per la planta supe-
rior, en l'atra sala 
gran, encara po-

drem gojar de dos obres més del nostre 
pintor més internacional, com son Traent 
el barco (1903) i Idili en la mar (1908), 
acompanyades per obres de Goya, Zur-
barán o El Greco. En la mateixa secció 
trobem dos obres més dedicades a llocs 
valencians, com son Senyoretes de Bu-
rriana de Hermenegildo Anglada Ca-
marasa, pintat abans de 1911, i Calvari 
en Sagunt de Santiago Rusiñol Prats, 
1901. En la planta de baix destaca un 

retrat de la Du-
quesa d'Alba. 
Ademés, i fòra 
del recorregut 
obert al públic, 
s’ha de mencio-
nar que totes 
les obres que 
n'hi ha dins de 
la biblioteca de 
l’Hispanic So-
ciety son també 
de Sorolla. 
De les tres sa-
les menors, 

s’han de destacar les dos dedicades a la 
ceràmica espanyola i iberoamericana. 
Sense cap dubte, la regió més represen-
tada en les dos sales és la valenciana 
ya que més de la mitat de les peces ex-
postes (gerrons, fonts, plats, figuretes, 
socarrats, busts...) són de Valéncia, 
L'Alcora, Manises i inclús de Paterna. 
Algunes atres, davant de la dificultat de 
saber el lloc d'orige, estan catalogades 
indicant un possible doble orige, com 
per eixemple, "província de Valéncia o 
Tarragona" o en el cas dels 
"socarrats" (1500-1550), Regió de 
Valéncia. 

(Continuarà) 

Fco. Enrique Rico Martínez 

PATRIMONI VALENCIÀ        COLABORACIO 

La Hispanic Society a ulls d'un valencià (I) 
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ACTIVITATS CULTURALS 

SETEMBRE DE 2021 

Trobarà mes informacio dirigint-se a les respec-
tives associacions: 

El Piló (Associacio Cultural El Piló) 
 C/ Dr. Moliner, 10-B. 46100 Burjassot 
 Tel: 963 63 42 75 
 elpilo@telefonica.net 
GAV (Grup d’Accio Valencianista) 
 C/ Julià Peña, 3. 46018 Valencia C. 
 www.gav-valencianistes.com 
RACV (Real Academia de Cultura Valenciana) 
 C/ Avellanes 26. 46003 Valencia C. 

Tel 963 91 69 65  //  www.racv.es 
Rogle 
 rogleconstantillombart@gmail.com 

UNIVERSITAT VALENCIANA D’ESTIU. 
Aula d’Humanitats i Ciencies - RACV 

XVIII Seminario de Arte Prehistórico 
Del 6 al 8 Set. Lloc: Hotel Tres Anclas. Plaja 
de Gandia. 
▪ Dia 6, vesprada. Ponencies a carrec de: 
Sergio Ripoll, Ana Alonso, Alexandre Gri-
mal, Rosa Díaz, Juan Fº Jordán:  
▪ Día 7, mati i vesprada: Visita d’estudi al 
Museu de Xabia. 
▪ Dia 8, mati. Ponencies a carrec de: Emi-
liano Hernández, Myriam Ruiz, Estefanía 
Gandia, Myriam Ruiz :  
Vesprada: Miguel A. Mateo, Pedro Lucas, 
Teresa Fernández, Luis Silgo, José Apari-
cio. 

XXXVII Seminario de Estudio sobre Len-
gua, Economía, Cultura y Sociedad en 
el Mundo Ibérico  
31 Ago, 1 i 2 Set 
Investigadors participants : 
Martín Almagro, Macarena Fernández, 
Xaverio Ballester, Alberto Lorrio, Hector 
Uroz, Fernando Fdez Palacios, Luis Silgo, 
José Aparicio.  

+Info: RACV  

10 Set (divendres) 21:00 h. Casa de Cultura. 
C/ Mariana Pineda, 93-95. Burjassot. 
(Subjecte a possibles canvis en funcio de les 
mides contra la pandemia.) 

SOPAR entrega dels premis “EL PILÓ” 
2021 

+Info: El Piló (Tels.: 963634275 i 627282975) 

Alvancem una activitat per a octubre 

2 Oct (dissabte) (Hora i lloc per confirmar) 

PREMI LLEALTAT 2020. Sopar i entrega 
del premi a Josep Barat. 

+Info: GAV 

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 publ iquen 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 
Popular, es: 

ES52 3159 0018 1926 1586 4721  
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SEMBLANÇA           COLABORACIO 

Totes dalt. 
Paco Cabanes, ‘Genoves’ 

Acabant casi el 1954, en Geno-
ves, naixia Paco Cabanes Pas-
tor. El fill de la tia Carmen i de 
Josep el Teuler. Un chiquet mes 
en el poble que, des de ben me-
nut, passava hores jugant al ras-
pall en els carrers. Tant li agrada-
va raspar que el dia de la seua 
comunio hague d’anar el retor a 
buscar-lo al trinquet a on estava 
jugant vestit de mariner. 
Als 9 anys Paco es quedà sense 
pare i començà a treballar, junt al 

seu germa Pepe i en Toni Canana, d’algepser. Pero vol-
gue la ventura que quan acabà la faena en Montesa es 
traslladaren a Benissa i alli, en el temps lliure, Paco tornà 
al trinquet. Jugant per dalt, que es com s’estilava en 
aquell poble. 

En Benissa el trinqueter Enriquito no tardà massa en 
vore-li formes i aprofitant la lesio d’un dels jovenils el co-
locà en l’equip. Era 1972, tenía 17 anys i als pocs mesos 
debutava en Carcaixent com a professional. En 1974 ho 
feya en el Campeonat Nacional d’Escala i Corda. Eixe 
mateix any, ademes, es converti en un fix dels desafia-
ments contra Eusebio i Rovellet, que eren els millors 
pilotaris d’aquella epoca. 

Bon home i de gran cor, les seues ganes per jugar a 
pilota pogueren molt mes que els impediments que ana-
ren imponent-li els trinqueters. No existia ningu capaç de 
fer-li ombra i per a poder jugar li prohibiren el bot i braç, 
els alts, tirar a la galeria i fins el dau. Tot en tal d’intentar 
igualar-lo a l’oponent per a fer possibles les travesses. 
Pero mai pogueren llevar-li el manró, que perfeccionà 
d’una manera que nomes els mits poden fer. 

En els campeonats, Cabanes tambe ho guanyava tot. 
Per eixa rao, tambe aci, des de 1977, hague de patir 
prohibicions. Tots jugaven contra ell pero, com ho demos-
tren els podiums del Trofeu Individual de Bancaixa des 
de 1986 fins al 95 nomes una lesio en el 87 li impedi co-
par-los tots. Tan gran fon que en 1992 el convidaren per a 
que duguera l’antorcha olimpica al seu pas per Valéncia.  

Genoves nomes entenia de pilota i que es coneguera 
fora de les nostres fronteres era una de les seues ilu-
sions. Per eixe motiu no dubtà en jugar contra el vasc 
Martinikorena en 1987 en el mitic fronto Jai Alai de Be-
nidorm o contra atres en Betera i Guadassuar. Algunes 
d’aquelles partides foren retransmeses per la ETB. En els 
jocs olimpics de Barcelona tampoc dubtà en fer una de-
mostracio de galocha junt a José María Sarasol. Inclus a 
partir del 93 i fins al 2004 participà en els Mundials de 
Pilota defenent a Valéncia contra nacions com Belgica, 
Francia, Italia o els Països Baixos. Encara que al final, 
el fet que el converti en el mit indiscutible fon la famosa 
Final de l’Individual Bancaixa contra Alvaro en 1995. 
La que fon per a tots la partida del sigle.  

Pero ell fon molt mes que eixe extraordinari jugador. 
Des de menuts tots els que han jugat a pilota o visitat un 
trinquet han pogut parlar en ell, fer-se una foto, arreplegar 
alguna firma, inclus lliurant els trofeus. Sempre estava a 
punt, com nomes saben fer els cavallers. En un somriure i 
espentant als mes menuts per a que jugaren. I es que en 
realitat per als amants de la pilota Paco sempre fon un mit 
que baixà a la terra per a ensenyar-mos cóm es juga a 
pilota i que, per desgracia, un dia, tirant-la sempre dalt 
com nomes ell sabe fer, mos deixà orfens de Genoves i 
en la pilota assentada. 

Vicent Josep Escuder 

JOCS TRADICIONALS (LXXII)      MªD.G.B. 

Sambori (i VII) 

Variant 6 i ultima. En el nom de 
‘caragol’ o ‘carrero’, parlem una mo-
dalitat de sambori poc coneguda i 
que cansa mes que les anteriors. 

El jugador o jugadora, a la “pata 
coixa”, arrastra la tella espentant-la 
en el peu pels diferents quadros 
marcats en numeros, sense descan-
sar, fins que arriba al final, a l’ultim 
numero del joc que s’ha pactat pre-
viament. Alli pot descansar en els 
dos peus. Ya posicionat, agarrra la 
tella en les mans i, des d’alli, a la pata coixa, es dirigix fins l’eixida, 
passant per cada quadrant. 

El model que es dibuixe en terra pot ser diferent: imitant a un 
caragol, o be fent una especie de carrer en curvatures… 

Les variants son infinites i depenen de l’imaginacio dels chiquets. 

El llibre te tres parts: una introduccio a la teoria repoblacionista 
com a orige de la llengua valenciana i causa de la distribucio ac-
tual; l’explicacio de la teoria repartimentista (ben contraargumen-
tada pel paradigma valencianiste), i l’analisis de la teoria immigra-
cionista del migevaliste Enric Guinot (una extensa obra de 
1999, en dos grossos volums). Esta no es atra que un repoblacio-
nisme allargat (1225-1425) i la base es similar, l’assignacio toponi-
mica-antroponimica dels nous venguts al Regne de Valencia 
des de la conquista de Jaume I fins a principis del sigle XV. 

A lo llarc del text hi ha150 pindoles-resums –contraeixemples–, 
de molt distint calibre epistemic, que ataquen el fondo i la forma 
del plantejament immigracioniste. Per eixemple, el baix numero 
de repobladors identificats en certea (catalans o aragonesos), en 
torn al 50%, no permet fonamentar la distribucio de la llengua; 
l’inespecificacio d’un percentage necessari o suficient que com-
porte l’implantacio o predomini d’una llengua en una poblacio... 
invalida la teoria. 

El microanalisis es el punt fort de l’autor (producte dels seus 
vasts coneiximents), com quan detalla l’informacio aportada per 
Guinot respecte a Puçol, Sant Mateu o Castello i la contrasta 
en documentacio del propi historiador i d’uns atres investigadors 
i es veu la debilitat explicativa de la proposta immigracionista; pe-
ro simultaneament es el punt mes debil: hi ha un perill clar de 
que el llector es perga. 

L’aspecte mes fluix es la descompensacio bibliografica: mentres 
s’advertix fluidea en l’utilisacio de les fonts catalanistes, es nota 
una parquetat o insuficiencia en el maneig de la produccio valen-
cianista i, en algun cas, de bibliografia impertinent. 

L’objectiu de desmontar l’hipotesis d’una immigracio prolonga-
da –d’efectes idiomatics– crec que s’ha conseguit; una atra cosa 
es la repercussio o efectes que puga tindre en l’ambit del coneixi-
ment institucionalisat. Sabent quína es la situacio socioepistemica, 
se que se silenciarà o com a molt es descalificarà. El text es molt 
prolix i un poc caotic, pero la llectura es recomanable... inclus 
per als que no lligen. 

 
Antoni Fontelles 

RESENYA BIBLIOGRAFICA 
Ballester, Xaverio 
Orígenes de la lengua valenciana. La hipótesis 
repoblacionista 
Universidad de Zaragoza. Saragossa, 2021 (445 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. Antigament, combat entre cavallers que se realisava com a conse-
qüencia d’un desafiament i seguint unes normes; tenía com a finalitat 
resoldre una qüestio d’honor. 
2. Conjunt de persones que viuen en una mateixa poblacio, barri, carrer 
o en un mateix edifici. 
3. Recipient redo, en poca profunditat, que servix per a llavar roba, uten-
silis, etc. 
4. Coberta dura, de diferent naturalea segons els casos, que protegix el 
cos d’alguns animals, com moluscs, crustaceus, tartugues, etc. 
5. Grup d’amics. Conjunt de persones que se junten per a un fi. 
6. Persona que es dedica a l’estudi de les llengües i la seua lliteratura, 
principalment per mig de texts escrits. 
7. Planta herbacea lletosa, en flors grogues, creix silvestre en el camp i 
servix d’aliment als animals, especialment als conills. Les seues fulles 
tendres se poden menjar en ensalada. Rep diferents noms segons la 
localitat. 
8. Presuntuos, vanitos. 
9. Nom de diverses plantes que se caracterisen per les seues fulles grans i espinoses, com per eixemple les de la 
carchofera. 
PARAULES VERTICALS: 
1. Sobreeixir, excedir en altura respecte a tot lo que està al seu entorn. En sentit figurat, tindre mes importancia o 
valor en comparacio en lo que hi ha al seu entorn. 
2. Pertorbar-se, perdre la rao o fer que algu la perga. 

Solucio:  

I RECORDA…La nostra primera paraula es descollar. Està descollat allo que sobreix mes o lo mes destacat o el mes valorat. 
Eix. Quan era estudiant sempre descollava en els deports. / El campanar de l’iglesia descollava entre les cases 
menudes del poble. 
La nostra segona paraula es enfollir. Està foll aquell que no te us de rao o la te pertorbada. La follia es la 
condicio de foll o els actes propis dels folls. Està enfollit aquell que s’ha tornat foll. Es enfollidor qui o que 
enfollix. Eix. Ha enfollit de dolor per la perdua de la seua amada. 

1. DUEL  2. VEÏNAT  3. SAFA  4. CLOSCA  5. COLLA  6. FILOLEC  7. LLICSO  8. TAFARRER  9. CART 
Verticals: 1. DESCOLLAR  2. ENFOLLIR 

GLOSSARI (paraula/ sinonims: definicio) 
Brunyit de brunyir/ brumir/ bomir/ 
borir: Produir una cosa una remor per 
vibracio. 
Colos/ jagant/ tità: Que te una qualitat 
en grau extraordinari. 

Cop: La part superior d’un arbre forma-
da per un conjunt de rames i fulles.  
Foguer/ fogo/ anafre: Lloc en una cui-
na per a fer foc i cuinar. 
Gibars: Poble indigena amasonic que 
habita entre les selves de Peru i Equador. 

Preferixen ser denominats shuars, puix 
gibar el consideren un terme despectiu. 
Nino/ ninot/ maniqui: Figura que pot 
fer-se en diferents materials, que repre-
senta a un home o chiquet i que es un jo-
guet infantil. 

RONDALLA                    J.P.B. 

La creacio de la terra i el cel  

Diu el poble dels gibars que fon el bon-
dados Yus qui creà la terra. Pero esta, al 
principi, estava completament nueta. Era 
necessari vestir-la i la vesti en selva 
d’arbres jagants i plantes menors que 
anaven a donar els 
mes variats fruits. 

Entre les branques 
altes chiulava el vent 
solitari, unes vegades 
com bestia salvage, 
unes atres com pardal 
ploro, i atres a la ma-
nera del brunyit de 
les mosques. Llavors 
Yus digue: 

—¡La meua creacio 
està encara incomple-
ta!... ¡Ara correguen 
quadrupets i serps per 
terra! ¡Poblen-se els 
arbres de pardals can-
tors! ¡Volen i caminen 
els insectes per a on vullguen o puguen! 

I aixina fon. 
La terra no estava completa encara. Al-

guna cosa mes faltava. Llavors Yus pujà 
al cop de l’arbre mes alt duent en la seua 
destra una fermosa gerra d’or. En els 
seus ulls divins contemplà la seua obra i 
notà que la flora immensa se moria de 

set. 
—¡Siguen els rius i els 
llacs! –digue. I tombà 
la seua gerra plena 
d’aigua miraculosa so-
bre la terra; i els rius i 
els llacs foren. 
Faltava alguna cosa 
mes. D’algun raco se-
cret trague una tela fi-
nissima de color blau, 
la llançà cap a lo alt i, 
bufa que bufa, 
l’estengue en una cor-
ba infinita cobrint la te-
rra en el cel. 
—¡Sobre este firma-
ment lluiran el Sol, la 

Lluna i les estreles, i creuarà el riu Nayan-
za –agregà–, per a que, quan desborde, 
ploga en la terra! 

I aixina fon. 
Pero faltava alguna cosa mes. Faltava 

l’home, puix Yus no estava satisfet en les 
criatures animals que creara. Eren incapa-
ços de comprendre les maravelles de la 
seua obra. I aixina, pujà un dia al crater 
del volca Sangay, emportant-se una por-
cio de fanc del vall Upano. A la vora d’eixa 
descomunal boca de la montanya, modelà 
un nino que pareixia un home. En aca-
bant, en el gran foguer del colos prengue 
foc i posà a coure la figura antropomorfa, 
obtenint lo que volia. Tingue prou sola-
ment en el bufit de la seua alegria per a 
que el nino fora el mismissim home ple 
de vida i inteligencia, a qui Yus li regalà 
quant havia creat abans, i ademes una 
companyera per a que la rasa gibara se 
multiplique i poble els seus immensos do-
minis. 

 
Traduccio i adaptacio a la 

llengua valenciana d’un 
relat mitic dels indis gibars de  

l’amasonia equatoriana, 
tret de narrativabreve.com 
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