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CODIS SECRETS, PARAULES ENIGMA

1. Què diuen aquests missatges? Els pots entendre?
PAPARAPAUPULESPES
JENRONGLINFICSN

ULS LLUBRUS USTUN PLUNS DU PURUULUS

2. Desxifra aquests jeroglífics
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• Com has aconseguit entendre’ls?
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3. Què volen dir aquestes frases?

-- Tenir el cap ple de pardals.
-- Mossegar-se la llengua.
-- Néixer amb la flor al cul.
-- Pujar la mosca al nas.
-- Anar de vint-i-un botó.
(Del llibre de Joan Amades. Refranyer català comentat. Ed. Selecta)

• Es tracta d’entendre les paraules, o d’entendre què ens volen dir aquí?
Què et sembla?

4. Subratlla les paraules que no entens.

maison

house

clemàstecs
llevadora

borinot
sargir

Les entenc?

casa

huis
zepelí

drapaire

No?

• Què ha passat?
• Per què no has pogut entendre algunes paraules?
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家
iac

bugada

tuitejar

Per què?

escatainar

5. Paraules especials, paraules enigma.
• Busca en aquesta sopa de lletres sis paraules especials que hi trobaràs amagades.
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• Pensa en aquestes paraules i fes una creu a les frases amb les que estàs
d’acord.
És difícil explicar què volen dir aquestes paraules.			
Hi ha moltes maneres d’entendre-les.					
A mesura que hi penses i et fas gran les pots entendre més.
Tothom les entén de la mateixa manera.
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La noia del palau

Avui he trobat aquesta història que contava
Rabí Moisès ben Sem
Tob fa molt de temps, a
la ciutat de Lleó on vivia.
A veure què us sembla.

Rabí vol dir mestre
en hebreu.

Il·lustració: Juan Linares

Amagada dins un palau, hi vivia una noia bonica per dins i bonica per fora. Era
una noia preciosa. La gent passava una i una altra vegada per davant del mur
del palau sense ni sospitar-ne la seva presència, sense fer cap cas d’aquell
mur. Excepte un jove que hi passava cada matí. Ell estava segur que aquells
murs guardaven un secret. No deixava de preguntar-se què seria, quina mena
de secret ocultaven. Mirava amb interès les pedres, les finestres, a veure si
li revelaven alguna cosa. Tot i que no descobria res, com més s’hi fixava, més
segur estava que no s’equivocava: darrera d’aquells murs hi havia alguna cosa
de valor. Un tresor, potser?
La noia, que des de dins s’havia adonat de l’interès del jove, va decidir deixarse veure. Un matí, quan va passar el noi, es va acostar un moment a una finestra i el va saludar. Quin salt li va fer el cor al nostre jove!
I, des d’aleshores, cada matí, quan la seva mirada la buscava, ella s’apropava
a alguna finestra i li enviava una salutació.
Mentrestant, la gent continuava passant, amunt i avall, sense veure res més
que un avorrit mur de pedres.
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Rabí Moisès ben Sem Tob deia que amb les Escriptures passa una cosa molt
semblant a aquesta història. Només mostren el tresor que amaguen a aquells
que busquen amb interès una i una altra vegada, sense rendir-se a la primera
dificultat, ni conformar-se amb allò que veuen a la primera ullada.

(Aquesta història la podeu trobar al Sefer ha Zohar, que vol dir “Llibre de l’Esplendor”, escrit a
Castella, a la ciutat de Lleó, al segle XIII, en gran part per rabí Moisès ben Sem Tob)

PARLEM D’AQUESTA HISTÒRIA
-- Què ens explica?
-- Què ens vol fer entendre?

• Fes com el jove que passava cada dia per davant del palau.
Llegeix els textos següents i pensa quin missatge hi ha amagat.

Com més es comprèn, més s’estima;
com més s’estima, més es comprèn.

(Rabí Hil·lel)

Els cabells blancs són una corona d’honor.
(Proverbis 16, 31)
• Parleu-ne entre vosaltres.
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ELS LLIBRES ESPECIALS
Això que passa en aquesta història entre el jove i la noia del palau ens pot passar
a nosaltres amb alguns llibres especials.
Ben misterioses aquestes Escriptures de les quals
parlava rabí Moisès, oi? En els meus viatges n’he vist
d’altres de llibres d’aquesta mena. No són llibres qualsevol, no... Com us ho explicaria jo?
Gairebé sempre són llibres grans, de vegades tenen
formes una mica rares, però el que els fa ser especials
no és el seu aspecte per fora sinó el seu contingut.
Són llibres antics, molt antics. Moltes de les coses que
expliquen, abans d’escriure-les en el llibre, s’havien transmès de boca en boca, de mestres a deixebles i de pares a
fills. Per moltes persones són llibres molt importants que
no es cansen de llegir una i una altra vegada. Fins i tot n’aprenen llargs
trossos de memòria. Els agrada llegir-los sovint perquè sempre hi descobreixen alguna cosa més. No tot el que s’hi explica és fàcil d’entendre, ni tothom està
d’acord amb el significat de les seves paraules.
Quins llibres tan estranys! De vegades, les diferents opinions han acabat en discussions, fins i tot en baralles, en baralles molt fortes!
Això passa quan algú vol tenir l’última paraula i no se n’adona que es tracta de
llibres especials. D’uns llibres que ofereixen missatges de moltes menes, segons
qui els escolti i com ho faci.
Us donaré algun exemple:
- El llibre més especial pel rixi Varuna, a l’Índia, s’anomena els VEDA.
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- El rabí Moisès de Lleó ensenyava als seus
deixebles a descobrir el TANAK, que no és
un sol llibre sinó molts.

- A més, molts dels llibres del TANAK els
podem trobar en un altre llibre especial del
que potser ja heu sentit a parlar: la BÍBLIA.

- Rumí, el dervix de Turquia s’estimava molt
l’ALCORÀ, tant que se’l sabia de memòria, de la
primera lletra fins l’última.

Us ho explicaré més a poc a poc!

• Coneixes algun d’aquests llibres?
• Què deu voler dir que són llibres especials?
• Diu que quan es llegeixen sempre es descobreixen coses noves. Això és possible? T’ha passat algun cop?
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Els VEDA: són quatre llibres que es diuen “Veda”, que vol dir “saviesa”. Reuneixen
uns himnes molt, molt antics, de l’Índia, que són molt importants per l’hinduisme.
És el més antic de tots els llibres especials que us explicaré. Tenen entre 3.000
i 3.500 anys.
L’àmplia i generosa Terra ens dóna prosperitat.
Sobre la terra marró, negra i vermella, sobre la ferma terra
multicolor, jo m’assec sense destruir-la, ni ferir-la. Que la
força nutritiva de la Terra ens faci prosperar, mentre ella
també prospera. Ella es la mare, jo el seu fill.
(de l’Atharva Veda, XII, 1)

El TANAK és el nom del conjunt dels tres llibres especials del poble jueu: Torà,
Nebim i Ketubim, on s’hi recullen la història del poble jueu i els ensenyaments
dels seus mestres i profetes. Fixeu-vos que a la paraula TANAK hi trobem les
inicials dels tres llibres: la T, la N i la K. Aquests són els llibres especials del poble d’Israel, les seves “escriptures sagrades”.

Per ventura pots governar el moviment dels estels?
És que la teva veu pot arribar fins els núvols?
És que pots fer ploure quan la terra necessita aigua?
Que podries fer plomes com les dels falcons o les cigonyes?
Ets tu qui ha donat als cavalls la valentia i la velocitat?
Ets tu qui els ha posat una crinera al coll?
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(Ketubim. Job, 39)

La BÍBLIA és el llibre especial, o sagrat, dels cristians. Com que Jesús i els seus
primers seguidors eren jueus, la primera part de la Bíblia recull els llibres especials dels jueus, el Tanak. Aquesta primera part s’anomena Antic Testament. La
segona part de la Bíblia s’anomena Nou Testament i hi trobem els ensenyaments
de Jesús, la seva història i la dels seus primers seguidors.
Bíblia vol dir “llibres”, en grec. Molts dels que seguiren els ensenyaments de Jesús parlaven grec; i altres llatí, hebreu, arameu i més llengües, però el grec era
la llengua que més gent entenia i que usaven per entendre’s entre ells, com ens
passa ara amb l’anglès.

No estigueu preocupats pel que menjareu ni pels vostres
vestits. Fixeu-vos en els ocells: no sembren ni seguen, no
tenen rebost ni graner, i Déu els alimenta. Fixeu-vos com
creixen les flors. Oi que no filen ni teixeixen? I ni el rei Salomó hauria pogut vestir-se millor que elles!
(Evangeli de Lluc. Lc.12,27)

Pels musulmans, el llibre més especial és l’ALCORÀ. “Alcorà” vol dir “la recitació”.
Recull les paraules de saviesa que van sentir recitar al profeta Muhàmmad. Quan
el profeta Muhàmmad va morir, aquells que havien estat a prop seu i l’havien escoltat, van reunir i ordenar totes aquestes paraules en un llibre.

Entre els cels i la terra, grans signes s’escampen per tot
arreu, això sí que són textos sagrats. Mireu i reflexioneu.
No és meravellosa la terra i els cels, els canvis successius de
nit i de dia, com corre l’aigua, com corren les naus sobre la
mar i els astres en els cels?
No són una meravella els vents que ens porten pluges?
(Alcorà 30,20)

• De què ens parlen tots aquests textos? En què s’assemblen?
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QUÈ ENS EXPLICA EL RABÍ?
Pel poble jueu, de totes les escriptures, les més importants són els cinc llibres de la Torà, doncs són els llibres que guarden tot el que Moisès va ensenyar. La Torà és el primer dels tres llibres del Tanak.
Antigament els llibres no tenien pàgines de paper com els d’ara. Netejaven
molt bé les pells dels animals, les deixaven llises i sense pèls per a poder-hi
escriure. Les pells així ben netes es diuen pergamins. Per una carta n’hi havia
prou amb un sol pergamí, però per un llibre calia ajuntar-ne molts fins fer uns
rotlles molt grans.
Com a senyal de respecte i de solemnitat la Torà que es llegeix a la sinagoga
està escrita en rotlles com en els temps antics, uns rotlles molt grans, escrits a mà en hebreu.

La sinagoga és el lloc on ens reunim per llegir i
parlar de les escriptures, i per pregar.
El més important de la sinagoga és l’armari on es guarden els rotlles de la
Torà, un armari ben decorat. La persona que llegeix en veu alta segueix el
text ajudant-se d’un punter amb forma de ditet, per tal de no esborrar les
paraules o embrutar el pergamí amb les seves mans.
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A Catalunya també hi ha algunes sinagogues.
Durant molts segles hi va haver una presència
molt gran de famílies jueves, i els barris on vivien s’anomenaven “calls”. En coneixes algun?

L’hebreu s’escriu de dreta
a esquerra, com l’àrab; les
vocals són punts i guions
damunt les consonants. Ho
sabies?

Imatge del Call de Girona.

Així s’escriu rabí: ברה
i així sinagoga: תסנכה תיב

Rabí Hil·lel va ser un gran savi que va viure fa més de
2000 anys a Jerusalem. Ell sempre deia:

“No siguis com qui pensa: quan em quedi
una estona estudiaré;
perquè, si no la busques,
no et quedarà cap estona.”

• Per què ho devia dir? Pensa-hi i després parleu-ne entre vosaltres.
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• Col·loca en el seu lloc els trossets del text que estan a sota. Després el llegiu i
podeu comentar-lo.

Cada setmana Shmelke, Pinjas, Leib i els altres anaven a l’escola de ..... .....................
.... ....................... ...... ........................ i recitar-les.
Mestre Ber els va dir un dia: “ara us explicaré .... .................. .................... .....
recitar les Escriptures.
Mentre dieu el text, només ......... .................. .......... ............. a l’oïda del cor,
procurant sentir ..... ....... ....... .................. ............ .
Quan noteu que només sentiu ....... ................... ....... ........... i no des de dins,
atureu-vos. Descanseu i ................. .... ............ .... .......... l’oïda del cor.
(Narració dels hasidim, recollida per Martin Buber)

la sinagoga a aprendre les Escriptures
la millor manera de
heu d’estar molt atents
el que les paraules diuen
les paraules per fora
torneu a posar a punt
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