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Atzar i tarongina

Els daus són sens dubte el
joc d’atzar per excel·lència.
En àrab vulgar el dau
s’anomena az-zahr, tot i
que originalment, en àrab
clàssic, aquest terme
designava només una de
les cares del dau, que tenia
dibuixada una flor de
cítric. En castellà s’ha
conservat el significat
original i azahar és la flor
del taronger, o tarongina.
Potser per això quan
una persona és molt
afortunada es diu que ha
nascut amb la flor al cul...

Els daus
simbolitzen l’atzar

L’adaptació perfecta no existeix. Per
exemple, podríem pensar que som indis-
cutiblement bípedes, però en realitat si
ens examinem detingudament veurem
que caminar sobre dues cames crea
molts problemes: peus plans, peus valgs,
galindons, mals de genoll, mals de co-
lumna... Fins i tot tenim dificultats en el
part per estretor dels malucs, cosa que
obliga els nens a néixer amb els ossos del
crani sense acabar de soldar.

EL LECTOR MÉS CURIÓS

Els humans estem
perfectament
adaptats per
sobreviure?
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Citrus fruits are a family of tropical and subtropical plants
originating from Asia. They are typically bright in colour
and are internally divided into very juicy segments which
are high in vitamin C. In the 12th century the Moors

introduced lemon and bitter orange trees to the Iberian
Peninsula for medicinal and ornamental use. Later the lime,
the sweet orange, the tangerine and finally the grapefruit
all arrived at random.

AMBUNAALTRAMIRADA

Envia la teva pregunta a:
arakids@ara.cat

PERE RENOM
REPORTER DEL ‘QUÈQUICOM’

Avui: Com seguirà la història del Siniamon? Ho sabrem després de vacances!

DIMAS RODRÍGUEZ, 14 ANYS

● Citrus: cítrics ● juicy segments: grills molts sucosos ● Moors: àrabs ● bitter: amargant ● lime: llima
● tangerine: mandarina ● grapefruit: pomelo ● at random: en l’ordre que l’atzar va determinarVOCABULARY




