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VALENCIÀ

Text:

 JOC DE PETANCA

L’herència cultural d’aquesta modalitat de joc a València es remunta a la pràctica religiosa del poble
egipci, que a l’any tres mil dos-cents abans de Crist el practicava com a ritu religiós. El joc s’enriquí
molt més quan arribaren al nostre país les variants practicades pels grecs i pels romans, així com altres
elements culturals, com a conseqüència de l’intercanvi de productes, usos i costums, entre els quals
figuraven les pràctiques lúdiques.
Entre els jocs practicats a València, un dels que més divertien era el joc de la petanca, que oferia, des
d’èpoques antigues, una modalitat peculiar.
S’hi jugava amb una bola de fusta de carrasca de 12cm. de diàmetre, la qual era llançada pel jugador
cap al lloc on havia estat llançada  una bola xicoteta de 4 cm. de diàmetre, tornejada amb fusta de boix.
Guanyava el qui aconseguia acostar més la bola gran a la xicoteta, llançant-la des de la mateixa línia
des d’on havia estat llançada aquella.

RAFAEL PÉREZ CONTEL, Jocs medievals infantils a València.
                                                                       Ed. Ajuntament de València (1990)

1. Els jocs infantils formen part dels nostres millors records.Descriu  un joc que practicaves
tu de menut/da. (Mínim 5 línies, màxim 10 línies).

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

2. Escriu en els buits la forma adequada dels verbs que hi ha entre parèntesi:

a) Mentres ella___________(CREUAR) un bosc, es va trobar amb el llop.

b) Nosaltres____________(VIATJAR) amb tren perquè és més tranquil.
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3. Escriu en lletres les xifres següents:

a) 43 euros___________________________________________________

b) 412 lliures__________________________________________________

4.  Completa les sèries següents.

Masculí singular Femení singular Masculí plural Femení plural

home

roja

clars

amigues

5. Classifica els mots següents en aguts, plans o esdrúixols

demà, francés, àrea, vernís, carbó, líquid, pròleg, brúixola, oportú, , àtom, príncep, física.

AGUTS PLANS ESDRÚIXOLS

6. LLig el següent poema:

Ara sé, amor, que la tristesa

és no tenir-te i no poder mirar-te

el ulls tan tendres, la veu que m’il.lumina,

el cos carícia on aprenc a aprendre

el dolor i la joia callats que ens fan ser.

Ara sé, amor, quanta tristesa

hi ha en aquesta vesprada en què no estàs

i en què et pense i t’enyore i et reclame,

ara ho sé,

tan rotudament.

       MARC GRANELL, Versos per a Anna, Ed. Bromera (1998)
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a) Després d’haver llegit el poema, explica el sentiment que manifesta l’autor en els versos
anteriors.

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_____________________________________________

b) El poema està escrit en present. Reescriu-lo en passat omplint els buits amb formes
verbls adequades.

Ahir vaig saber, amor, que la tristesa

era no tenir-te i no poder mirar-te

els ulls tan tendres, la veu que m’__________,

el cos carícia on __________ a aprendre

el dolor i la joia callats que ens feien ser.

Ahir vaig saber, amor, quanta tristesa

hi _________ en una vesprada en què no estaves

i en què et __________ i t’enyorava i et __________,

ahir ho vaig saber,

tan rotundament.

7. Escriu el nom de tres autors que hagen escrit literatura en valencià i indica a quina època
pertanyen.

PUNTUACIÓ TOTAL: VALENCIÀ


