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I aniversario de su muerte D 
la 
de 
en 

La manipulación de los textos 
de Carles Salvador 

. A lo lIarc dels' ultims anys, s'ha 
anàt teixint al vottant de la perso
nalitàt de don Carles Salvador una 
màixcara tenebrenca que intenta 
donar una image de lo que fon este 
escritor valencià; a:11agant la real i
tàt mes evident. 

El set de juliól es complix l'ani
versari de la mort d 'est intelectuàl 
(sosoida en mil noucents cinquan
tacinc) i pot servir .. nos de motiu 
per a tractar de fer arribar un poc 
de claretàt sobre sa interessant 
personalitàt. 

Pero assitim en l'actualitàt al co
'romúll del desconcèrt; i resulta que 
el gran valencianiste que fon don 
Carles Salvador s'intenta fer vore 
com un campió del pancatalanis
me, aplegant a fundar uns cursos 
de Llengua Catalana baix el seu 
nom. 

Per a coneixer la veritàt de J'as
sunt. senzillament hem de buscar 
lo que dia Carles Salvader i 
comparar-lo en lo que ara diuen 
que dia. Si no res ha segút"'trasto
càt, estarem conformes; pero si no 
es aixina haurem d'afir.mar que els 
pancatalanistes actuals estal'1 cai
guent en eixa arma seua tan pecu
liar que es l'engàny. 

Anem a un eixemple: 
"Barbaflorida professor,) es un 

relàt en llengua valenciana que 
edità don Carles .Salvador l'any . 
trenta en la colecció «Nostra Nove
la,,; fa molt poc ha segút reeditàt 
de que ha segút «actualitzat" orto
gràficament. 

Una actualisació es canviar ac
cents i alguna atra cosa accesÒria. 
pero quan arriben a canviar-se pa
raules i expressions, no es una 
"actualisació», sinó una «traduc
ció" . Per tant, lo que han fet en don 
Carles Salvador ha segút traduir-lo 
del valencià en que ell va escriure 
al català que ells ara escriuen. 

La llista de paraules tergiversa
des es gran , pero anem a donÇlr 

. unes proves: 
A on dia: «vulgo,,; ara diu «vu

lus». 
A on dia «assunt»; ara diu «as

sumpte». 
A on dia " perfomansa,, ; ara diu 

" perfomance». 
A on dia «necetats»; ara diu 

«ximpleries». 
A on dia "eixes»; ara diu "aquei

xes". 

Pel' CARLES RECIO v 
ción . 

A on dia «m ilionades»; ara diu mort· 
" milionades». Albu 

A on dia «dos ,; ara diu «dues». segú 
A on dia «lIunt»; ara diu «lIunY».' cejal 
A on d ia <individuos»; ara diu das 

"i ndividu~» . . " algú 
A on dl~ «t!lld re»; ara diU <:tenlf». ' ión. 
A on dia «abres, ; ara diU «ar- '-.Jaci 

bres».. . . cont-
A on dia "persegUlx .. ; ara diU 

«persegueix». 
A on dia «agé»; ara diu «alié». 
A on dia «servici»; ara diu «ser

vei .. . 
A on dia «sixanta,,; ara diu «sei-

xanta». -
A on dia «mijos»; ara diu ,cmit

jants>,. 
A on dia «dumenge»; ara diu 

«diumenge». 
A on dia "antòix»; ara diu «an

tull». 
.A. on dia «capricho>,; ara diu .. ca- , 

pncl». I 
A on dia «vore>,; ara diu «veure». n 
A on .dia «assenteu-vos»; ara diu 

«seieu-vos». 
A on eSia «eixemple»; ara diu 

«exemple». . , 
A on dia "baix; ara diu «sota». ~~n. 
A on dia «atres»; ara diu .. altres». ,u~1 
A on dia "yo»; ara diu «jo». ~al d 
A on dia "ya»; ara diu «ja». ...'Barr 
A on dia "cono»; ara diu "con". car r 
A on dia «rellonge»; ara d iu «re- , V.ale" 

Ilotge». !iect 
A on d ia «jusgueu»; ara diu «jut

geu». 
A on d ia «lo asombr6s»; ara diu 

«alió sorprenent», .. 
I conteu també les supressions 

d 'eles normals per eles gemina
des; la de la lletra «ch» per «tx»; els 
canvis de verps, etcètera ... ÈS faria 
tan lIarc que no hi hauria espài casi 
en un diari sancér ... 

El geniàl autor de la «Normalisa
ció" (que yo dic «traducció») ha se
gút don Francésc Ferrér Pastor, a 
qui la familia de don Carles Salva
dor deuria demanar contes. Eixa 
publicaci6 es un atentàt contra la 
memòria de l'escritor valencià, ya 
que es destruíx la llengua valencia
na en que fon escrit unflant-la de 
catalanismes. 

No val la pena extendre's mes. 
ACI s'ha vist lo ,que dia Carles 

Salvador, i lo que diuen que dia. 
No correspòn a la realitàt, està 
clar 



Martes, 27-7-82 

111~d ......... ~' 
l',. 

, "lOui manipula, 
senyor Recio?" 

«Señor Director de LAS PRO
VINCIAS: 

N'hi ha persones que arriben a 
creure que xafen fort en una ma
tèria i en quan exposen coneixe
ments de la mateixa -natural
ment sense base- claven la pata, 
és a dir evidencien la seua igno
rància. I aquest és el cas del sen
yor Carles Recio. Els seus conei
xements no donen per a més. Es 
un llec. Busque, senyor Recio, si
nònims a llec en matèria cultural 
i ne trobarà, tants que li sorpren
dran pel su realisme i que no m'a
treveixc a reproduir. 

Valent-se d'un text de l'any 
1930 -abans de les normes de 
Castelló- s'enllobix contra mi i 
contra el mateix Carles Salvador 
a qui pretén exalçar per a engan
yar a la gent. Si, efectivament 
Carles Salvador era un gran va
lencianista . Però no de la classe 
del senyor Carles Recio, destruc
tor de l'obra ben feta, enemic d'a
llò que olga a valencià treballat, 
curat amorosament, refet 
després de segles de destrucció. 
Vol beure en les aigües infectes 
del riu Túria al seu pas per Nat
zaret, en compte de buscar quali
tats en el seu naixement a la se
rralada ibèrica, a la mola de Sant 
Joan. 

Carles Salvador fou un home 
de consciència valencianista, que 
sabia quina cosa havia de fer en 
cada moment. Aleshores, el 
1930, ja traballava per la nostra 
dignificació, la d'una normativa 
escrita i fou corresponsal de 
mossén Alcover i de Pompeu Fa
bra. 

En la lluita entre els dos perso
natges prengué partit al final per 
aquell que oferia una major qua
litat científica, i, naturalment, 
s'inclinà per Pompeu Fabra. Si 
«Barbaflorida professor» fou pu
blicat en «Nostra novel.la» amb 
castellanismes evidents no fou 
seua la culpa sinó dels editors de 
la col.1ecció que canviaven pa
rauJes en des ús a la capital per 
altres que eren vives a Benassal o 
als pobles, els quals pobles ban 
estat font de claredat i no depòsit 
d'immundícies lingüístiques, com 
les de les fonts dels saberuts de la 
classe capitalina. 

Els passos endavant de Carles 
Salvador eren possibilistes, mai 
no uns mmpassos que poguessen 
ésser impedits pels Atll.les d'ales
hores. Si visqués ara -per a mi 
encara és totalment viu en el re
cord i en l'amistat- refularia les 
vostra JleaDC81 -per falles, per 
destructores de la seua obra i per 
antivalencianes. Vosaltres ara li 
diríeu pancatalanista, com digué
reu també pancatalanista a Ma
nuel Sanchis Guarner, dos grans 
valencianistes de tota la vida, 
maltractats pels enemics i pels 
qui, possiblement enganyats, ban 
estat executors de sentències in
quisitorials dictades per a conti
nuar la desfeta d'Almansa. 

I ara un aclariment. Jo no be 
estat «traductor», Déu en lliure, 
de Barbaflorida. Sl de ·cas correc
tor amb l'amorositat de refer el 
que s'havia desfet. Entraria en 

detalls del perquè de les correc
cions que Carles Salvador faria 
seues i que la família dóna per 
bones, no ho oblide senyor Carles 
Recio, però no m'agraden les «ne
cetats)) perquè el poble diu «sim
pleries» o «ximpleries)). I en quan 
al «antojo» castellà l'he pres d'ull 
i no em plau donar-li carta de na
turalesa perquè és la forma «an
toix» un vocable rebordonit. I 
anem a veure-ho -veure ho 
diuen a Rafelcofer-. «Antojo» o 
«antull)) va del llatí ante oculos 
que vol dir davant els ulls. D'on 
pretén senyor Recio que «ojo» el 
traduesc a per «oix», que en bon 
valencià equival al «nauseas) 
castellà 1 De la mateixa manera a 
les ulleres, «anteojos)) en castellà 
hauríem d'anomenar-les «anteoi
xos» en valencià. O n01 

Però és més, per tal que se n'a
done de l'arrelament de la parau
la una cita o com diria Sant Vi
cent Ferrer «Vols-ne auctoritat». 
Comprove-la en r espill de Jaume 
Roig, no gens suspecte de catala
nisme. 

Car totes van 
am b grans antulls 

per sos an tulls 
no els plau oir 

bones ° m ales 
si malaltisses 
an tulladisses 
si massa traguen 
i s 'embriaguen 

«No val la pena extendre ' s 
mes)), és frase seua. Però si cal dir 
i recomanar-li com a final que 
traballe en l'escola -no en l'esco
la patoisant- perquè, senyor Car
les Recio, no esteu per a donar lli
çons, esteu per a rebre-les -ho 
diuen a la Marina- i no oblide, 
amic, que escola ens ve, a través 
del llatí, del grec i que vol dir es
tudi. Si tots estudiaren i ho apro
fitaren com cal, una altra cosa 
seria perquè com deia el meu 
mestre de primària 

Qui bé estudia , bé sap 
i, si no, es torna escarabat 

o també 

Estudia, que el Papa es fa vell 

el que vol dir que si vols ser Papa 
posa-t'ho en el cap, com és natu
ral estudiant, adquirint les degu
des condicions intel.lectuals per a 
accedir al càrrec. I vós encara no 
teniu capacitat d'ensenyant, ni 
possibilitats per a pontificar. 

FRANCESC FERRER PASTOR)) 
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V !ernes , 30-7-82 

Contestant a Ferrer Pastor 
Ll ig en LAS PROVINCIAS del 

d imarts vintiset de juliol, una ve
hE:ment carta de don Francesc Fe
rrer Pastor, conegut en tot l'uni 
vers per l'afic io seua d'elaborar lo 
que ell nomena «diccionaris», i a 
mes «en la nostra llengua». Tat es 
a causa d'un articul meu en el qual 
quedava al descobert mijant tren
ta eixemples trets a l'asar, la ma
nipulacio patida per un text de 
Car les Salvador en l'any trenta 
fins sa reedicio «actualitzada». 
D'estes trenta expressions, unica
mente intenta justificar-ne tres: 
«ximpleria», «veure» i «antu ll " , i lo 
que ya es massa, manipulant tam
be lo escrit per Jaume Roig , ya 
que este gran escri tor cl assic va
lencià escrivia «entull», i no «an
tull », com el senyor Ferrer trans
cri u. Lo que ya es calla es que el 
vocab le «antoix» el replega el d ic
cionari d 'Escrig , que no porta "an
tull », i el "Vocabulari del pare Fu
llana», que tambe rebuja «antull» i 
fins el Diccionari Català-Valencià
Balear reg istra «antoix», encara 
que tractart-Io de castellanisme, 

pera senyalant sa exclusiva util i
sacio en te rres valencianes. Lo 
que ocorrix es que el senyor Fe
rrer es preocupa tant per l'or ige 
de la paraula, que s'ob lida de la 
paraula per si mateixa i li atorga el 
significat que a ell se li passa pel 
cap i no el que en realitat te, como 

. sol fer en els seuS mentats diccio
naris. «Antoix» no es lo que està 
davant de l'ull , sina un desig ca
prichos, seguint eixa teoria, po
d riem dividir moltes parau les en 
dos parts i fer-les sig nificar per 
dos coses, quan en realitat signifi
quen una solament. Resumint, no 
te sentit fer paraules compostes 
de lo que son paraules simples. 

De totes les maneres, concre
tant, lo que Carles Salvador publi
ca l'any trenta, no es pot canviar 
tan graciosament como ho fa el 
senyor Ferrer , inventant-se l'excu
sa de que en Valencia adulteraven 
els texts de l'escritor, ya que es 
una cosa que no es pot provar 
mentres no es tinguen els origi
nals. Lo publicat per Carles Salva
dor es lo que val , lo lIegal. .. sobre 

tot per a la llengua valenciana, ya 
que alli queda reflectid a en gran 
netedat. cosa que no conve als 
actuals pancatalanistes. que per 
esta rao busquen embolicar-lo. 
Per ei xemple, en la cita que el 
senyor Ferrer fa de Jaume Roig, 
apa reix el castellan isme «tra
guen", del verp «tragar»; pero nin
gu te dret a substituir-lo per «en
gol ir>., per moltes ganes de «refer" 
que ti nga. Aixo es lo fet en Carles 
Salvador, puix els pancatalanis
tes. a l'hora de defendre els seus 
interessos han demostrat no tin
dre cap classe d'escrupuls, des
tra int tot alio que sign ifique valen
cianitat. 

A don Francesc Ferrer li ha to
cat en el r'epartiment la tasca de 
destruccio . de la llengua, mi jant 
els seus IIamentables diccionaris 
que evidencien la seua ignorancia 
en questions lI ingüistiques. En es
tos ll ibrets s'alteren les significa
cions de les paraules, atres s'in
venten, i atres barbaritats inena
rrables en tan curt espai , cal 
llegir-lo per a sorprendre's. Per a 
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mostra ... quatros ei xem ples de les 
primeres pl anes. pera contant a 
dos o tres , o fins sis aberracions 
per pagina. en unes mil cent pagi
nes; feu els con tes si voleu. 

Abadejo: ¿Es «bacallà lo que 
diu el poble valencia? 

Abalanzar: ¿Es «afi nar»? Em 
pareix poc afinada esta resposta. 

Acémila: Lo correcte seria «bu
rro» i miren lo que diu el senyor 
Ferrer, res mancO que «atzembla» 
I «haveria». 

Acogotar: Podria ser «esglayar» 
o «assustar» pero ell no diu ningu
na d'estes accepcions. sina que 
s'i nventa (,matar" . 

Acunyar: ¿Es " batre,,? 
{ «No val la pena extendre 's 

mes ... > 

M'imag ine com ha naixcut este 
. desgraciat diccionari , copiant pa
raules d'aci ¡ d'alia, pera -en una 
desconeixença total de la realitat 
viva de la llengua parlada en Va
lencia. 

CARLES RECIO 
-
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Carles Salvador: De «Barbaflorida, professor», 

a ·1' «Himni a Benassal» 

EL DIA set de Juliol LAS 
PROVINCIAS publicà un 

- article titolat «En el ani
versario de su muerte. La 

manipulación de los textos de Car
Ies Salvador" i· firmat per Carles 
Recio. Efectivament, aquell dia se 
complien els vint-i-set anys de la 
mort del meu pare. Posant-me d'a-

. cord amb el senyor Recio i repetint 
les seues paraules qUe «per a co

1.· «Desde un,,; 2.· «Des d'un»; 
original «des d'un". 

1. 8 «ma,,; 2.8 «mà,,; original «mà". 

1.8 «-Ni pel nom ni per les traces 
vos recorde; pero assenteu-vos"; 
2. 8 «-Ni pel nom mi per les traces 
vos recorde; però seieu-vos": ori
ginal «-Ni pel..nom ni per les traces 
us recorde; però seieu". . 

neixer la veritat de l'asunt senzilla- -- No he trobat en aQuest espai 
ment hem de buscar lo que dia cap anormalitat en l'ús de l'apòs-

-Carres Salvador i comparar-To en trof ni eles germinades que no sTa
lo que ara diuen que dia". Es refe- dapten al original. 
reix a si hi ha o no hi ha «maixcara El senyor Recio protesta per la 
tenebrenca voltant la personalitat desaparició en l'edició de 1981 de 
de don Carles Salvador que intenta les consonants «y" i «ch". Carles 
donar una image de lo que fon este Salvador no feia ús d'aquestes lIe
escritor valencià amagant la reali- tres en 1930 perquè ja no en feia 
tat més eyjdent". ./ en 1918 i són molts els llibres i tre-

Afirma' que Carles Salvador fou balls publicats abans. de l'any 30 
un «gran valencianiste", estic d'a- ·on se pot comprovar. En tota l'obra 
cord, i que ara ~~imenta J~~C?!~ trobe dotxe p~raules escrites amb 
cóm un campió del pancatalanis- «ch", més quatre paraules que es 
me". Per a aplega~ _a_ un _~~Ia!iment repeteixen de les anteriors, més en. 
se basa com està escrita la noveLla' la pàgina 14 «relonche" que com-. 
«Barbaflorida, professor') en la prova es errata ja que apareix va-

. seua primera edició de ,1930 i com- . ries vegades abans i després de la 
està' escrita la segona edició de pàgina 14 escrita amb «g». Si l'au-
1981 . He comprovat la llista de pa- tor tingués per costum escriure 
raules que se comparen en aquest amb «ch" el número de paraules 
article, l'ús de «y" per «j»; l'ús de la escrites amb aquesta consonant 
«ch,,; 'j no sols en una i altra edició, seria gran. Deuriem analitzar, tam
també en l'original i em plau com- bé, les correctes. Fent novament 
parar les primeres -trenta-tres 11- comparacioris veiem: 
nies de la primera edició correspo

. nents a trenta-quatre de la segona, 
que en parla del deixeble. 

1.· edició: «si involuntariament 
àlguna idea se trapava amb ell». 2.· 
edició «es trapava»; original, «es 
topava". 

1.· «forsa,,; 2.· «força»; original 
«força,). 

1.· «intelectuals»; 2.· «intel.lec
tuals»; original «intel.lectuals». 

1. • «a vore'I»; 2.· «a veure'I,,; ori
ginal «a vore'I" . . 

1.· «cuestions»; 2.· «qüestions»; 
original «qüestions". 

1. ~ «fon"; 2.· «fou,,; original «fón". 

1.· edició «marcharen,,; 2.· «mar
xaren;,; original «marxaren". 

1.· «per un fútil capricho d'ena
morada»; 2. a «per un fútil caprici 
d'enamorada,,; original «per un fútil 
caprici d'enamorada». 

Quan a l'ús de la «y" veiem al 
principi «jo» i després queda en 
«yo». Tal vegada Carles Salvador ja 
hi va demanar competes a l'editor de 
Nostra Novela per traductor. Edito
rial Prometeo hagués d'haver fet l'e-
dició ' segons l'original de l'autor, pe
rÒ la «trad ucció" de Francesc Fe
rrer Pastor coincedeix amb Carles 
Salvador segons les meues obser
vacions anteriors. 

En el cas de «fon", «fou" i «fón" 
el Mèstre Carles Salvador en la 
seua Gramàtica Valenciana-i en la 
flexió del verb ésser (o ser) en la 
tercera persorla del singular del 
pretèrit perfet diu:· foü, fón; per tant 
les dos formes són admitides. 
També admeteix veure (o vore). 

Vostè diu, senyor Reèio, hi ha 
paraules tergiversades en I·a sego
na edició. També hi ha en la prime
ra. Quan va fer-se el camvi? Quí el 
va fer? Tots coneixem l'estil idio
màtic d'aquelles publicacions dels 
anys trenta i anteriors, com ho 

. comprova el mateix titol: Nostra 
Novela, amb -l'ortografia de la pro
n unCia de les paraules avisiades. 
Dels exemples que ens mostra sols 
escolliré algunes per limitar-me a 
l'espai d'un article. Es que Carles 
Salvador no deia lluny per lIunt, ar
bres per abres, seixanta en comp
te de sixanta, mitjans per mijos, 
diumenge per dumenge, caprici 
per capricho, sota en compte de 
baix, altres per atres, rellotge per 
relonge? Aquestes paraules no 
han estat catalatnizades, l'autor ha 
fet ús d'elles com a valencianes 
abans del 1930, any en que escriu i 
edita «Barbaflorida, professor". 
Abres, sixanta. és pronúncia avi-
ciada. • 

En 1916 veiem la seua preocu-" 
paci6 ortogràfica. En 19181a supe
ració en els seus poemes de la 
«ch" i la «y» és total i trobem parau
les com «anyorances», «vençuts", 
«passada», «dolça»,' «senyors", ... 
d'ortografia diferent a altres es
criptors de l'època tant en poesia 
com en prosa. 

L'autor de l'article protesta per 
la supresió de la lletra «ch" per cctxb . 
donant a entendre desconeix la 
Gramàtica en la que l'autor de la 
nolvel.la ens diu en la lliçó XXI 
quan tenim que fer ús de ·«tx" i 
molts anys abans d'escriure 
aquestes obres, concretamer:tt en 
1919, publica el poema «Als meus 
deixebles" i diu: «la vostra ditxa 
lluny del mal», I deu anys després, 

el 1929, en «Poema trifasic" del lli
bre Vermell en to major: «Cada 
respir és una fletxa". 

Fent una breu mirada a les 
Obres publicades en 1920 trobem 
«imatge", «llotgeta", «executava", 
metge" ... Cauria dins d'una boge
ria donarne més exemples si bé en 
són molt interessants les dates. 

En . Plastic, 1923, en «Vilatana" 
escriu «diumenge" i no «dumen
ge,,; en Erótiques «sota un pi, vora 
una font,,; en Desembre «l'altra 
tendra, maternal" , en Ex-libris lite
rari a Ferran Puig «un altre llibre 
ve". 

En Llibret Eucaristic, 1928, fa ús 
del verb tenir i no tindre: «Puc 
tenir-lo dins de mi,,; ainxí mateix 
del verb neixer i no naixer: «A la 
vera Llum neixia,,; «un goig nou 
per mi neix". 

Vermell en to major, 1929, en 
Campanar vibrant: «Es diumenge 
en festa". 

Rosa dels vents, 1930, en' Poe
ma cci al rossinyol il.lumina l'arbre,,; 
en Mitja nit: «Sota l'arcada de la 
nit». 

«Caprici" per «capricho» queda 
dit al parlar-ne de la «ch". En quan 
a «seixanta" per «sixanta" tenim: 
Oda als meus seixanta anys, per 
'donar-ne un exemple i concreta-
ment l'Atjetiu Numeral, lliçó 36 de 
la Gramàtica. «Rellotge" per «re
longe» m'aparêix, fullejant l'original, 
com a titol d'una de les parts de la 
noveLla: El temps i els rellotges. 
Amb t. 

La llista de paraules valencianes 
correctes, no avisiades, i que al
guns diuen catalanes, seria tan 
llarga que hil hauria que copiar les 
obres compl~tes i aixQ abans d'ex
criure i editar-se «Barbaflorida, 
professor". 

Amb l'Himne a Benasal a passat 
quelcom semblant a la primera 
edició de la novel.la. Carles Salva-
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aor no l'escrigué tal com està im
prés ortogràficament, jo mateix l'
havia donat, amb lletra meua ma
nuscrita, correctament escrit, l'any 
1974 per a l'imprenta i va sortir 
amb vint faltes, incluldes, si bé co
rresponen totes elles a accents i a ' 
la separació de l'infinitiu amb el 
pronom. Per les festes de l'estiu 
del 1980, amb motiu del homenat
ge que Benassal li féu. a l'autor de 
la música, Perfecte Artola, apare
gué una segona edició de l'Himne. 
Reconec la bona intenció de l'al
calde i regidors actuals en divulgar 
la lletra, fet que a mi tant em plau, 
peró' aparegué amb les mateixes 
incorreccions que disfiguren la 
seua imatge grafica que està de
manant destruir els exemplars que 
resten, si és que en resten, i una 
nova edició correctament impresa. 

Cap investigador _eotl limitar:!e> 
a judicar Carles Salvador per l'orto- ! 
grafia impressa d'aquestes dos 
obres en les seues primeres edi
cions. Hi ha que judicar-lo per la 
seua gran obra completa. les pro
ves que hi dono SÓn anteriors a 
concebre i ~itar . el Barbaflorida. 
Si en l'any 1 ~2 promogué la reu
nió per a l'aceptació de les Normes 
Ortogràfiques de Castelló, anys 
abans ja lluitava per la normalitza
ció de l'idioma i a estat divulgador 
d'elles en el seu Vocabulari Orto
gràfic Valencià precedit d'una de
claració i Normes Ortogràfiques, 
1933. En Ortografia Valenciana 
amb exercicis practics, 1934 i 
1937. En lliçons de Morfologia Va- o 
lenciana, 1935. En Qüestions de 
Llenguatge, 1936 i en Gramàtica 
Valenciana 1951 i edicions succes
sives. Des d'aquesta data són mils 
esl estudiosos que saben, apart de 
l'obra literaria, com escriu el filòleg 
i gramàtiC i com ens diu que tenim 
que escriure els altres. En el cas de 
Carles Salvador és facil saber lo 
que deia i lo que ara diuen que 
deia. Estic d'acord amb la seua te
si, senyor Carles Recio, ja que un 
text imprés s'exposa a judicis. En 
aquest cas l'ortografia d'algunes 
paraules aviciades i altres clara
ment errates i no per l'autor. Que
da demostrat no cal demanar 
comptes a ningú. com vostè ens 
suggereix, però sí he cre.gut oportú 
fer-ne un aclariment. 

SOFIA SALVADOR 
I MONFERRER 



Les par_ules i les, coses 
del senyor Recio 

No sabia' jo que era conegut 
en tot •• l'univers'' per la meua 
obra lingüística. Moltes gràcies 
per la informació, senyor Recio. 
iQuin honor! Que sigau conegut -
algun dia pels •• vostres desfica
cis» en el cercle de l'Horta és el 
que sincerament desitge. I com 
que tracteu de desfer la meua 
benvolguda llengua i per tal que 

Acémila: Lo correcte seria «bu
rro», i m'ireu 'lo que diu el sen
yor Ferrer, res manco que «at
zembla» i «heveria». 

Es paraula aràbiga que ha 
passat al castellà i al valencià, 
però les seUes perspectives d' 
història de la llengua no van més 
enllà de la punta del seu nas. El 
diccionari de la «Real Academia 
de la Lengua Española» diu que 
es «mula o macho de carga» el 
que porta com a corolari que vós 
heu confós el «burro» amb el 
«macho ... ¿No assegurava jo que 
no s'hi veiu massa? Les coses no 
s'han de dir «a burro barra», ex
presió molt valenciana que ha 
perdut el sentit de la seua defini
ció, en els valenciano-parlants. 
L'expressió vol dir com "un bu
rro de barra» o més clar "com un 
burro lligat a les barres d'un ca
rro». Encara que n'hi han massa 
que caminen a dos pates. 

no enganyeu la concurrència de 
lectors permeteu-me uns aclari
ments a cadascun dels vocables 
que poseu en el costell de la ver
gonya pÚblica .•• Costell» vol dir 
en castellà •• picota». Vos ho dic 
per si no ho savíeu. iCom que 
sou tan intel.ligent potser he 
dubtat per un moment i vos he 
ofés! Si ja ho sabíeu, perdoneu
me, per favor. 

Vejam qui altera la significació 
de les paraules, qui les inventa, 
qui diu barbaritats i qui toca el 
violó del desconeixement d'allò 
que diu defensar. Una per una 
són: 

Abadejo: ¿Es bacallà lo que 
diu el poble valencia? 

Sí, home, sí, o ¿no Són valen
cians els naturals de Guarda
mar, Calp,' Alcoi, Biar, Cocentai
na, etc? «Abadejo» o "abaejo» 
(recordeu allò que dieu que la 
llengua la fa el poble i sigau con
seqüents) és una paraula que 
apareix p~r primera vegada en 
Santa Teresa (t 1582) com a di
minutiu de ccabad .. o "sacerdo
te». Volia dir "escarabat» i la 
Santa l'emprà per primera vega
da amb aquest canvi de signifi
cació. Possiblement per allò del 
_~olor negre de les sotanes va te
nff'--làf ' ~1fll5 ' dênomlnativa. 
Com que a les abadies es con
sumia molta saladura i el bacallà 
es el més prèuat d'aquestes ela
boracions s'usa "abaejo» com a 
sinònim~ és a dir comida de aba
des. De totes les maneres ho 
diuen a Tarragona i vosté que no 
es "pancatalanista» no deuria de 
voler figurar-la en els vocabula
ris valencians. Però, icom que 
no sap de quèva! 

Abalanzar: ¿Es afinar? Em pa
reix poc afinada esta respos
ta. 

Vosté, coneixedor del valen
cià barroer sap que aquesta pa
raula no existeix, i creu que es 
tracta d'escometre de sobte i 
amb ímpetu. Es a dir d'enllobir
se, de llançar-se con un llop. Pe
rò no, vol dir igualar e1s pesos de 
la balança i aleshores, en el va
lenCià, és «afinar» la balança. 
Com que vosté no afina li se n'i 
xen les peres del cabàs. Se li es
capa la collita, la bona collita de 
les accepcions i definicions. No 
l'empren ni a Tarragona, ni a Va
lència, ni crec, tampoc, que a la 
Xina en el sentit que vós voleu. 
En castellà té un altre significat. 

Acogotar: Podria ser «esglayar» 
o ccassustar», pero ell no diu 
ninguna d'estes accepcions, 
sinó que s'inventa ((matar». 
Tornem al diccionari de la 

«Real Ancademia Española». Diu 
que és "matar con herida o gol
pe dado en el cogote». I ara re
sulta que vós me feu inventor, 
posem per' cas, de la «sopa 
d'all», que la inventaren ja fa una 
pila d'anys. ¿No sereu vós l'in
ventor d'unes definicions que 
sols existeixen ' en l'equip de 
«desfacedores» lingüístics de 1'«
Haca»? I si no en teniu prou vos 
copie la definició del "Dicciona
rio de Autoridades», que diu així 
"Matar con un golpe de c\,Achillo, 

uñal, u otra arma, "d-ado éh-el 
cogote, como se hace con las 
vacas, toros o bueyes. Es com
puesto de la partícula A, y del 
nombre Cogote». Si això no és 
matar que vinga Déu i que ho VF3-
ja. AI qui el maten, si presencia 
l'acció, indubtablem"ent el deuen 
«esglayar •• o "assustar». Sou vós 
molt perspicaç. 

Acunyar: ¿Es batre? 
Sí, home, sí, és batre o batir 

moneda, és a djr martellejar una 
peça ,de metall fins a reduir-la a 
xapa. Això és el que es feia 
abans quan no hi havien els mit
jans productius d'ara. Es batia 
moneda que era «acuñar mone
da» o encunyar-la també. clar és 
s'encunyava després de Qatre. 
Però ja sabeu, de vegades, el 
nom d'una acció val per a totes. 

Li he contestat una per una les 
seues paraules llançades a l'aire 
del dubte. Ara sols em queda 
que desitjar-li un bon profit de 
les meues respostes i enviar-lo a 
escola, perque jo no ' pense 
donar-li més lliçons. Seria per
dre el temps i el necessite per a 
les meues activitats. 

FRANCESC FERRER 
PASTOR 
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Contestant a Sofia Salvador 
e 

\ 

El dimarts passat en LAS 
PROVINCIAS, èl senyor Ferrer 
Pastor fea una alusio a un articul 
meu sobre don Carles Salvador 
que contesti en la major rapidea 
possible, i no esperant-me casi 
un mes com havia fet ell. Trobe 
e~ dumenge en este mateix pe
riodic l'intervenció de la filla del 
lI ingüiste valencia que intenta 
aportar sa llum a l'assunt mijant 
atre articul. 

En l'escrit de Sofia Salvador 
es fa la comparança entre (A) lo 
publicat l'any trenta, (B) lo publi
cat l'any huitantau i (C) el ma
nuscrit original. 

Una pregunta 1I0gica es: ¿Per 
que existint l'original els direc
tius de l'editorial Prometeu reco
rriren a la «reelaboracio» del 
senyor Ferrer? Segurament no 
els interessava per estar escrit 
d'acort a lo que dos anys des
pres serien «Normes del 32 .. , 
que encara que tenien l'i nfluen
cia de l'Institut d'Estudis Cata
lans, respectaven en gran part 
les particularitats de la llengua 
valenciana. Caldria senyalar que 
l'actual ortografia oficial d'esta 
llengua per resolucio de la Co
missio de Bilingüisme de la Co
munitat Valenciana es la de l'A-, 
cademia de Cultura Valenciana, 
entitat de la que don Carles Sal
vador fon director de numero, i 
director precissament' de la sec
cio de Llengua i L1iteratura; per 
lo tant, qualsevol «actualisacio» 
ortografica deuria dirigir-se cap 
a eixa ortografia oficial, i no cap 
a la de l'Institut d'Estudis Cata
lans, organisme que deu regir 
alio que afecte a la llengua dels 
catalans. 

Sofia Salvador nos oferix una
cronologia de la lluita de son 
pare per l'e$tructuracio d'una 
ortogràfla--que C!colllra a tots els 
escritors valencians, pero que 
equivocadament es dirigia cap 
al mentat organisme catala. Mal
grat tot, que yo sapia, Carles 
Salvador mai no va parlar de 
•• lIengua catalana ... No aclarirem 
res en paraules soltes escrites 
segurament en bona intencio, 

_ cal anar mes profunt i seria un 
bon moment per a que Sofia 
Salvador definira en claretat el 
pensament valencianiste de son 
pare, 

Yo no vaig coneixer a l'estu
dios valerTcia en persona, pero 
m'han aplegat dos anecdotes 
d'un alumne seu que poden ser 
molt interessants: 

Estaven un dia en grup par
lant sobre la frase del filosof 
grec •• Sólo sé que no sé nada», 
quan s'acostà el mestre i excla-

, , ,I:· ~ mà: «iVOS esteu eqUivocant, eixa 
frase la digue en valencià! .. 

Un atre dia en una classe pro
nuncia la sigüent frase: «Yo he 
nç¡ixcut en el Regne de Valencia i 
no m'he de morir chafant atra te
rra». 

Si a est o afegim el seu famos 
•• Cant a la SenYera» i sobre tot 
els seus llibres en els quals parla 
de ·.Gramatica valenciana» ~ 
•• Morfologia valenciana», "Voca
bulari Valencià», etcétera .... ens 
adonarem de la seua gran dedi
cacio al desenroli de la valencia
nitat. 

¿Per que ara la familia de l'es
critor deixa que el nom de Car
Ies Salvador siga utilisat en cam
panyes de "Llengua catalana», 
quan ell sempre posava l'adjec
tiu «valencia» o «valenciana»? 

¿Per quees consentix que l'a
companye l'expressio "Pais» 
quan ell apoyava l'historica de 
«Regne»? 

¿Per que junt al seu nom lIui
xen ara casi sempre les barres 
aragoneses sense eixe «blau del 
cel» que ell replega en el seu 
«Cant»? 

¿Per que, en defin itiva, es ca
talanisa la seua figura davant de 
l'indiferencia familiar i es permet 
que el nom de don Carles Salva
dor es taque de catalanisme, 
quan la seua idea era molt dis .. 
tinta? 

Caldria qüe-èn lloc d'intentar 
justificar paraules i 'expressions 
utilisades per Carles Salvador, 
que ya tenim en Valencia un or
ganisme que regula ortografica
ment l'idioma valencia, la fam ilia 
de Carles Salvador prenguera 
partit definitiu en son testimoni 
sobre quina llengua dia defen-
dre son pare, quina bandera 
co'ñsldetava de "'a' tel'r1f"seua-i 
quina titulacio otorgava a sa Pa-
tria. , 

L.él propis Sofia Salvador es
crivia l'any cinquantaset, en el .) I 

prolec de l'obra postuma de 'son 
pare que Carles Salvador havia 
segut sempr,e "un soldat en l'a
vantguarda de la llengua valen :
ciana» i que "des dels primers 
moments va escriure amb la 
llengua que parlava el poble, 
amb la pròpia llengua, amb la 
llengua valenciana, més dolça 
que la mel». 

¿ Valencianiste o pancatala
niste? Aixo deu contestar la fa
milia de don Carles Salvador, i 
no traure a la llum paraules es
crites per ell tal volta pensant 
que beneficiava a Valencia, 
quan la realitat era atra. 

CARLES RECIO 



8' LAS PROVI.CIAS 

Final de .. la polémica 
del se'nyor Ferrer Pastor 

Abusant de l'amabilitat de 
LAS PROVINCIAS voldria fer 
unes ultimes puntualisacions a 
l'escrit que el senyor Ferrer Pas
tor publica en l'eixemplar del pe
riodic corresponent al dimarts, i 
dic «ultimes» per que el senyor 
Ferrer se nos ha despedit, ale
gant que no vol pedre un temps 
que necessità per a les activitats 
seues. Yo, com tinc per costum 
no fer «mutis» pel foro fins ,acla
rir la situacio, insistix un poc 
mes pér tal de donar llum al te
ma. 

El senyor Ferrer deu ser un 
gran admirador d'eixe persona
ge que es diu «TarzAn de los mo
nos», i mes concret, dels «mo
nos», ya que no fa atra cosa sino 
imitar-los, (Canantse'n per les ra
mes». Diu que respon a unes pa
raules quan no es aixina. 

D'ccabadejo» diu que en cinc 
pobles de l'historic Regl'1e de 
Valencia es nomena ccbacalla» ¿I 
es que totes les atres poblacions 
valencianes que diuen ccaba
deig» no tenen dret a que eixa 
paraula siga reconeguda en un 
diccionari? El pare Fullana si 
que replegava les dos accep
cions sense inconvenients, de
mostrant son respect com inves
tigador Ci la llengua utilisada pel 
poble, cosa que atres que es 
diuen tambe «investigadors» no 
fan. I que esta paraula es gaste 
en Tarragona no nos afecta molt 
als valencians, puix som cons
cients de la gran influencia cul
tural qe la nostra llengua valen
ciana tingue en eixa part del Pafs 
Català. 

Entendre c(abalanzar·· per (cafi -:. 
nar la balanza» es tan ridicul que 
sobren els comentaris. Em conti
nua para eguant molt poc afinat, 
ni en valenci~ ni en castellà poc 
tindre eixe significat ... en catala 
ya no ho se, segurament es trac
ta de l'invencio del cccientifiste» 
de torn, puix en el Pais Català 
eixa mania d'inventar accep
Cions pareix que es molt comu. 

Es curios que els pancatala.-. 
nistes sempre parlen de la cas
tellanisacio, dels castellanismes, 
del perill castella... pero en 
quant els conve, acudixen al Dic
cionari de la Real Academia Es
panyola per tal de trobar una 
justificacio. D'ccacemila» diu que 
es tracta d'un vocable arabic 
«que ha passat al castella i al va
lencia», pero no ~xplica perque 
dona eixes estrambotiques defi
nicions de «atzembla» i (ch'ave
ria», lo unic Que fa es anar-se 
per les rames i explicar-nos 
l'idea d'un refrà 'valencia que post 
ser li afecta directament. 

En ccacogotar», torna a fugir
se'n. a dos diccionaris castellans, 
pero oblidant-se per complet de 
lo que diu el poble, nostre poble 
valenci~, el qual gasta sempre la 
paraula en el sentit d'c(esglayar» 
o ccassustar», pero no mai arri
bant al. punt de l'assessinat. Es 
una prova mes de la desconne
xio entre lo escrit pel senyor Fe
rrer, qui s'apoya en accepcions 
castellanes, i lo que .la gent va-

lenciana usa com a llengua 
seua. 

En ccacuñar» s'aplega al coro
mull de l'assunt. Diu que ccel nom 
d'una accio val per totes» i que 
com per a encunyar, cal primer 
martellejar o «batre» el metall, 
puix es tot lo mateix. Em recorda 
a aquell llaurador que dia «botija 
i ventilador, els dos per a la ca
lor», donant a entendre que no 
es diferenciaven en res. Aixa es 
com dir-li a u que estiga 
beguent-se un got de llet que es
tà munyint-la, puix com ' en el 
proces d'elaboracio de la llet cal 
munyir la vaca ... puix tot be a ser 
lo mateix. Sense dubte unes de
finicions tan divertides com es-

, tes no les trobem ni en el ccdic
cionari de Jose Luis Coll». 

I fins aci les paraules que el 
senyor Ferrer diu haver explicat. 
Yo no he trobat l'expliGacio per 
cap lloc, dubte de que existixca. 
Pero lo que cal senyalar es com 
el senyor Ferrer s'han n'anat per 
les rames i s'ha oblidat de lo que 
mogue tota la polemica: a don 
C~rles Salvador i aquelles ' tres 
famoses paraules, sobre 'tot ccan
toix», de les quals ya no vol sa-

. ber res. Front a les explicacions 
meues del divendres, ya es calla 
per mancar d'argumentacions, i 
es passa rapit a eixes cinc noves 
paraules per a continuacio 
«despedir-se». 

Pareix que apleguem aci al fi
nal de la polemica, els llegidors 
que nos hagen seguit, que son 
en definitiva el poble de Valen
cia, ya que LAS PROVINCIAS es 
un diari essencialment popular, 
podran emetre cadascu son jul 
particular. Unicament vullc re
marcar la frase del senyor Ferrer 
diguent que yo tracte de desfer 
ccla seua benvolguda llengua», 
no diguent quina llengua es;- En 
son diccionari - iQuina sinceri
tat!- si que aclarixc que sa llen
gua es la catalana. Pera lo tant 
desige explicar que no vullc aca
bar en la catalana, pero que si 

. que reclame per a la llengua va
lenciana, que en este cas si que 
es la meua benvolguda, ·el res
pecte que sa vella tradicio histo
rica es mereix i que persones 
cor:n el senyor Ferrer no li tenen. 

CARLES RECIO. 

Domingo. 8-8-82 



A Carles Reeio 
«Sr. Director de LAS PROY¡N

CIAS: 
Li pregue la publicació de l'ar

ticle adjunto: 
Si haguí d'escriure l'article 

que LAS PROVINCIAS publicà el 
diumenge, 1 d'agost, fou perquè 
vostè, senyor Recio, suggeria a la 
família de Carles Salvador dema
nara comptes al "traductor" de 
Barbaflorida, senyor Ferrer Pas-

-tor, i estic satisfeta del meu 
oportú aclariment. 

Segons hi veig l'assumpte no 
ha quedat ahí; ara apareix la 
setia contestació demanant-li a la 
familia certes informacions per 
les quals no tinc cap obligació de 
contestar, si bé tinc el meu crite
ri. 

Si puc dir-li fou un gran valen-· 
cianista i les obres lingüístiques 

- amb l'adjetiu Valenciana i Valen
cià correspon al contingut del 
text i continua essent aceptat 
com a valencià. Qui no l'acepta 
és vostè, ja que la seua ortografia 
no s'adapta a la Gramàtica de 
Carles Salvador ni a les Normes 
de Castelló. De les anècdotes que 
li han contat, d'escriure-les Car
Ies Salvador no faria ús de la "y" 
ni de la "ch", ni de "atra", ni 
d'altres incorre'ccions, ni els 
alumnes recollidors de les anèc
dotes aceptaven "aquest valen
cià" quan anaven a classe. 

Li pregue, senyor Recio, no 
cree confusions per els l'ectors, 
no s'invente titol s a favor de Car
Ies Salvador per a conveniència 
del seu article. Carles Salvador 
no fou director de número de l'A
cadèmia de Cultura Valenciana, / 
ni la va conèixer, ni existia. Si fou 
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director de número del Centre de 
Cultura Valenciana i president de 
la Sección de Llengua i Bibliote
cari del dit Centre de Cultura Va
lenciana. 

No confondixca tampoc, per 
comvenir als seus arguments, el 
ésser presidente de la Secció de 
Llengua i Literatura de Lo Rat
Penat, d'això en fa vint-i-set 
anys, mol abans que l'Acadèmica 
hi va portar. la seua contradicció 
sobre l'idioma. 

I amb això acabem per sem
pre, senyor Carles Recio. Segura
ment els l'ectorsja se cansen d'a
quest tema i jo mateix de les 
seues idees contradictòries, fal
ses dates i falses informacions so
br-e la personalitat i els fets del 
meu pare. 

SOFIA SALVADOR 
I MONFERRER.» 
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)~d 
Final de la polémica 
de Solia Salva.dor 

«Señor Director de LAS PRO
VINCIAS: 

La semana passada soterra
veme n este diari dec a de Valen
cia la polemica entre el sènyor 
Ferrer i yo, esta semana li ha to
cat el tom a Solta Salvador, qui 
tambe s~ nos despedia el dime
cres en les pagines de LAS PRO
VINCIAS, sense aclarir res, per 
supost. 

. PareiX .ser que els pancatala
mstes son molt atrevits a l'bora 
de ficar-se en polemiques, pero 
quan la cosa es complica, fugen 
corrent, «deix~t-se els p~ls en la 
gateru. 

Sofia Salvador, per lo que diu 
pareix que no s'ha enterat de qu~ 
el Centre de Cultura Valenciana i 
l'Academia de Cultura Valencia
na son el mateix organisme, i QUe 
~n pare fon president de la . sec-o 
c~o de llengua, .p!J.r molt que ella 
diga lo contran, furtant-li a son 
propi pare tan alta distincio. . 

Sofia Salvador no ha llegit mai 
tampoc als e!critors classics del 
Reçne de Valencia, puix smo nO' 
fana tan agra critica a l'uti1isacio 
de les grafies «ch» i .Y. com fa, 
grafies que l'Academia de Cultu
ra Valenciana (de la que Carles 
Salvador fon academic, vullga 
ella o no vullga) ha reincorporat a 
la llengua valenciana escrita 
amillorant les normes provisio~ 
nals del 32 e~ les que treballà son 
pare. 

Pero aixo son coses superfi
cials, anem a lo important, que es 
lo que els pancatalanistes sempre 
volen evitar. A les tres preguntes 
concretes que fiu sobre: el nom 
donat per Carles Salvador a la 
llengua, el titul o denomina cio 
que don Carles donava a la terra 
valenciana i els colors de la ban-
dera baix la qual ell es sentia va
lencià; a cap d'estes preguntes 
respon, segons aflI'Illa perque no 
te «cap obligacio de contestan. · 
PuiX si no respo!! la propi a filla, 

ya em diran vostens qui te que 
contestar a les qüestions. 

Es molt trist que el treball de 
tota una vida d'un home per Va
lencia siga destroit, i mes encara 
que els destructors siguen els 
propis fills. Una persona que hui 
deuria ser reconeguda com a 
gran intelectual per haver segut · 
té!cat en _un bany de pancatala
msme que ha promogut sa propia 
familia, actuacio ben llamenta-

. ble, i ~es encàra per have~ segut 
. organlsada per interessos ex

tranys a Valencia. 
Carles SalvadQr, hui per hui, 

està afonat entre el poble valen
cià. L'indiferencia d'uns i l'egois
me d'atres l'han convertit en un 
enemic de la valencianitat, i les 
uniques persones que podrien 
salvar-lo son les que mes foc po
sen en contra d'ell encara. 

Algun dia se li fara justicia ' i 
recuperarà son lloc honorific la 
reivindicacio de Carles Salvador 
per al valencianisme es un repte 
que les futures generacions hau
ran de plantejar-se. Dins d'al
guns anys, quan· eixe moviment 
que tant mal està fent a la cultura 
valenciana i que s'ha apropiat de 
don Carles, desaparega, les coses 
seran mes simples: potser en 
aquell moment atres descendents 
d'este investigador valencià s'a
trevisquen a dir lo que hui es ca
llen sos parents mes directes. 

Mentres aplega eixe . instant. 
atres valencians continuarem 
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_ treballant, com ho fea Carles Sal
vador, per la llengua valenciana, 
sense chafar atra terra que el 
Regne de Valencia ·i tenint com a --1..1 j , eÚUI ema el «groc d'espiga i roig 

. de sang, devallant del blau de 
ce". . 

CARLES RECIO.» 
s 
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