
 

Consorci per a la Normalització Lingüística 

 

1.  En un primer moment, Jaume ens ha demanat que triem un arbre que ens agradi, amb que 
tinguem alguna preferència o empatia. 

 
2.  A partir d´aquest moment, teníem per avui llegir el capítol (del I al VII) que el Jaume ens 

havia encomanat sobre l´obra de Ramon Llull; “El Llibre de les bèsties” que curiosamente 
forma part del setè conte d´una obra més ampla; “El Llibre de les meravelles”. 

 
3. Després de deixar palès que l´home és la pitjor de les bèsties i que calia estar bé amb el rei 

dels homes, envíant missatgers com el Linx i el Lleopard i oferint com a joies; el GAT 
(cambrer) i el gos (porter). 

 
4. Alliçonat per la guineu, el bou convenç al rei per restar a la Cort, él com a cambrer i la guineu 

com a portera. Així, doncs, en aquest capítol, la guineu  aconsigueix els seus objectius. 
 

5. Fins  dimarts. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. En un primer moment, el Jaume ens ha demanat que triem un arbre que ens agradi, 
amb que què (amb el qual) tinguem alguna preferència o empatia. 

 
2.  A partir d´aquest moment, teníem per avui llegir el capítol (de l’ I al VII) que el Jaume ens 

havia encomanat sobre l´obra de Ramon Llull; “El Llibre de les bèsties” que curiosamente 
forma part del setè conte d´una obra més amplaàmplia; ,  “El Llibre de les meravelles”. 

 
3. Després de deixar palès que l´home és la pitjor de les bèsties i que calia estar bé amb el rei 

dels homes, envíant enviant missatgers com el Linx i el Lleopard i oferint com a joies; el GAT 
Gat(cambrer) i el gos Gos (porter). 

 
4. Alliçonat per la guineu, el bou convenç al el rei per restar a la Cort, él ell com a cambrer i la 

guineu com a portera. Així, doncs, en aquest capítol, la guineu  aconsigueix aconsegueix els 
seus objectius. 

 
5. Fins  dimarts., 
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