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QOESTIONS DE LLENGUATGE



F

Senyors:

Quan vaig ésser honorat peI Centre de Cultura Valenciana
amb el titoI de Director de número, em vaig proposar la redac
ció d'un estudi que servís com a discurs de recepció i que a
I'ensems fóra una eina de treball per a ús deIs escriptors, deIs
literats, deIs lletraferits, en primer terme. En posar-me a es
criure'I m'adoní que no era una p.rosa apta per a una sessió
com la present i que si hi posava literatura es desvirtuava el
sentit de l'obra i I'obra mateixa. (Es tracta, simplement, de
l'exposició rónega deIs models de la flexió verbal que convin
dria usar en la literatura, neta ja la flexió de vulgarismes i
d'arcaismes, seguida d'una llarguíssima llista de verbs amb la
indicació deIs models de la conjugació corresponent. Ben mi
rat, aquesta qüestió no s'hauria de resoldre des d'un punt de
vista personal, ans més bé hauria d'ésser obra de la coHabora
ció de les autoritats lingüístiques valencianes.) 1 aquesta fón
la raó poderosa per la quaI vaig deixar de banda tema tan
interessant i tan necessari per a la fixació morfológica de la
nostra llengua, i que, a ben segur, s'haura de portar a terme
ben aviaí.

Sembla, peró, que no podia allunyar-me massa de la idea
prínceps i ací vinc a fer unes consideracions sobre la manera
com podrien filólegs, gramatics i escripto,rs rehabilitar i netejar
el nostre verb, la nostra llengua nacional, un tant deturpada,
malmesa i abandonada en els llavis del poble per una part, i
en els fulls deIs períódics i deIs llibres per causa deIs mateixos
escriptors.

1 aquest és el meu propósit, modest si voleu, d'ajudar a una
tasca que tard o d'hora s'ha d'acomplir si ~o volem que la
cultura valenciana i el mateix País Valencia desapareguen com
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a realitats humanística i humana. La meua eoHaboració, minsa
i pobra, a l'obra total i nacional ha d'apareixer for~osament

més reduida i més pill-lida al eostat de la que féu el meu ante
cessor, En Lluís Cebrian Mesquita, la vacant del qual vine a
ocupar més per la bondat deIs eompanys del Centre de Cultura
Valenciana, que no pels meus merits personals. Car En Lluís
Cebrian Mezquita -qui, nat a Valencia el 21 de juny del 1851,
moria el 3 de febrer de l'any 1934- fón un deIs fundadors del
Rat Penat. Metge, abandona l'exercici de la Medicina i es con
sagra a les tasques literarí.es i a la investigació historiea. La seua
bibHoteca era ben interessant i reuní una importantíssima col
lecció d'obres teatrals. Escrivi el llibre de l'opera Sagunto, que
musica el mestre compositor En Salvador Giner, i la seua poesia
Es xopa... hasta la Moma serví de tema p.er a que el gran músie
valencia compositara el famós poema simfonic que porta el ma
teix tito!. Poeta, escriví altres poesies, algunes de les quals edita
el grup de joves poetes que s'acoblaren sota el significatiu nom
de "Pro Poesia Valenciana". Remarquem, ara, la seua vatenta,
patriotica poesia Lo toe del earagol.

Prosista, escriví el conte Que farem? Autor dramatie, escriví
Gepeta. Són importants els seus treballs sobre la nostra riquesa
folklóriea. En morir En Teodor Llorente fón nomenat cronista
de la ciutat de Valencia i exercí el carree amb la maxima dignitat
i el major profit per a la no·stra ciutat.

Cal dir ara que el seu traspas fón sentidíssim per VaHmcia
tota i pels amants de la nostra cultura, i especialment per aquest
Centre de Cultura Valenciana, del que fón dega? En recordar
una vegada més l'home savi, l'home patriota, l'home bo que fón
En Lluís Cebri.an Mezquita, tinguem-Io com a exemple i siguen
aquestes paraules un tribut d'honor a la memoria del nostre com
pany desgraciadament traspassat.

la mort de les lIengües

La llengua -diu el nostre humanista Lluís Vives- és un
deIs principals fonaments de tota societat humana. Conservar
una llengua, dones, és mantindre, afermar en la realitat, l'exis
tencia d'una nació.
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Pero les Hengües moren, afeblint-se a poc a poc, i les na
cionalitats canvien els seus perfils acusant-los o perdent-los,
segons l'enrobustiment o afebliment de les llengües llurs. Mor
una llengua quan no hi ha qui la parle; perdut aleshores un
deIs principals fonaments d'aquella sodetat humana és subs
titu'it per un altre fonament, en aquest cas per .lna altra llen
gua, i una nova nacionalitat apareix com a fet consumat, bé
per l'expansió d'una llengua ve'ina, o bé per recreació d'una
de nova, producte de la descomp'osició de la llengua invasora.
En tots dos casos, la novella societat humana, la nova nacio
nalitat, presenta unes característiques així mateix novelles.

La mort d'una llengua per aixafament -permeteu-me el
mot- sembla impossible en c1imes civilisats, puix que els p'o
bIes la llengua deIs quals hauria d'ésser anorreada, posarien en
activitat defenses artificioses per salvar no soIs l'idioma llur,
la cultura, sinó altres interessos que, en conjunt, en diuen eco
nómics. Correntment una llengua mor per les infiltracions d'una
altra llengua.

Posades dues llengües en contacte, la més forta influencia
ia més feble, la penetra -com diu Vendryes- i la fa desapa
reixer a poc a poc, produint-li una mort lenta. De les due3
llengües en contacte mor la que és inferior; la més mancada
de tradició i de cultura, per tant; la menys apta per a servir
se'n els individus que la parlen. Mor la que té més variants,
més dialectes; la que esta més trossejada. Triomfa, perque ha
influit i ha dominat, la llengua de major unitat, la més con
sistent, la més cohesionada, la més treballada, la que és sen
tida pel poble que la parla com a superior per la seua utilitat
i pel seu prestigio

Així, donés, a poble fort culturalment correspcn una llengua
forta en el sentit de la incorruptibilitat, i, pel contrari, a poble
feble correspon una llengua influenciable i influenciada. Un
deIs fonaments basics de tota societat humana, pero, és la cul·
tura. 1 com que no hi ha cultura si no hi ha llenguatge, en
qualsevol ordre d'expressió, i com que els pobles es diferen
cien segons les respectives cultures, bé pot dir-se que la llen
gua, l'idioma, és la mateixa nacionalitat.

Heus ací per que ha estat possibl,e dir que Llull és l'inventor
de les modernes rtacio~alitats en crear literatura, 'en crear
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ciencia, en crear filosofia abans que ningú les creés .en els
llenguatges vulgars o popular~; ell treballa tant el nostre
idioma per a poder-se expressar amb tots els matisos de la
gent culta. 1 ha féu abans que el Dant no ho fes en la seua
llengua toscana.

1 és que les llengües seguixen les vicissituds de les naCÍ'ona
litats, car, com diu Manzini, la unitat del llenguatge manífesta
la unitat de la natura moral d'una nació, i crea la seua idea
dominant. Quina, si no la llengua, és la for~a que aglutina els
individus, el vincle que els unix en les societats humanes per
que les relaciona?

Cal no perdre d'esment aquesta for~a d'unió, aquest lligam
que és el verb, e~ estudiar la desintegració de les nacionalitats,
i cal també no oblidar, en fer consideracio~s sobre la mort i
la ressurrecció de les llengües, la situació vital de les nacions.
L'una i l'altra avancen i retrocedixen a l'ensems. Són movi
ments paraHels en demostració deIs quals es poden posar for!ia
imperialismes i fOI~a renaixences.

Una ullada, rapida i concisa, a la nostra historia ens po.rtara
pels camins de la demostració al punt que ens interessa, el
principal del nostre discurso

La nostra literatura, la literatura e~ la nostra llengua, té
la seua primera manifestació a les comarques pirinenques amb
les Homilies d'Organya, baixa a Barcelona, salta a les·Illes d'Or
i s'escampa per les terres valencianes. Aquest és, precisament,
el camí de les armes deIs cavallers de la Ma'rca Hispanica, el
camí de les armes del Rei En Jaume 1.

Des de l'estany de Salses a les palmeres d'Elx es conrea
una llengua, es produlx una literatura, es crea una comunita~

humana que té un mateix vincle verbal. 1 aquest poble que pri
merament havia tingut !lna e'xpressió bilingüe (llatina en els
lletrats, llengua vulgar o roman~ en els iUetrats), crea una
literatura popular, que avui els estudis folklorics encara reco
neixen; crea una literatura religiosa, la primera manifestació de
la qual són les Homilies d'Organya; crea la prosa didactica i
mística amb Ramon Llull, la literatura narrativa amb les prime
res croniques que escriuen els militars lletraferits, i, seguida.
ment, la literatura passa a ésser produlda p,er tots els estaments
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so ialg. Quines són i s figures m'saltes n el conreu de la nostra
literatura? Anotem solament tres noms, tres caires, tres regions:
Ramon Llull, el mallorquí; Bernat Metge, el catala; Ausias
March, el valencia.

Mentre la nacionalitat és ferma, la literatura és magnífica;
mentre l'Estat s'expandix, la cultura influencia : el llenguatge
és pur sense provens:alismes i Sense italianismes. A l'epoca de
~lória nacional correspon l'epoca de la glória cultural. 1 la
cultura, aleshores, es difon, salta les fronteres lingüistico··
nacionals i influencia Europa. Llull, Arnau de Vilanova i Fra
Vicent Ferrer són els nostres homes més destacats pels seu:>
llarguíssims viatges, per la ciencia que posselxen, per la vo
cació i la fervor que posen en expandir llur saviesa.

Moltes obres ~scrites en la nostra llengua són traduldes al.
frances, al castella, al llatí, a l'angles, a l'itaHa... 1 de
tal manera influlm sobre la literatura velna, que aquesta in
fluenciació no soIs és literaria, sinó lingüística. Los treballs
d'Hercules (1417) fón escrit pel castella Enric de Villena quan
cap deIs nostres escriptors no havia escrit en castellana llengua.

És menester que la decadencia nacional es manifeste d'una
manera precisa en el regnat de Ferran, dit el Catolic; és me
nester que una dinastia castellana domine les nostres terres
perque la nostra literatura· s'afeblixca, perque el llenguatge es
fas:a pobre.

AIgú potser trobara estranya l'afirmació que la decadencia
literaria es produlx precisament en l'epo.ca de la mort de
Joan II (1479), quan uns anys abans comens:ava Joanot Mar
torell el Tirant 10 Blanc (1460), quan Jaume Roig estaria es
crivint el Llibre de les dones i quan justament feia vint anys
que Ausias March era mort. N·o oblidem, pero, que en 1474
s'imprimí Les Trobes en llaors de la Verge Maria i que entre
les composicions que formen part del primer llibre impres a
casa nostra, i a la Península, se'n troben quatre de castellanes,
dues d'elles obra de poetes valencians, Francesc de Castellví
i Francesc Barceló. 1 no es diga que aixo és obra snob com
la que féu Narcís Vinyoles en escriure una poesia en tosca.
En el mateix moment en que la nostra literatura ass,olix el
cim de bellesa i de perfecció, comens:a la davallada. Rois: de
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Corella és contemporani de Jaume Ga~ull i aquest, en la Bra
ma deIs lJauradors, per tal de fer més viva la satira dóna
amp~a entrada als localismes i marca un inici en la decadencia.

En la primera meitat del segle XVIe apareixen els poetes
francament populistes (La cric-crac, de Valeri Fuster) i obres
tan significatives com la trilingüe -val'encia, castella i portu
gues- del fill de la ciutat de Valencia, Juan Fernández de
Heredia, cognoms netament castellans, el Coloquio de las Da
mas. Més avant, en 1561, Lluís Milan ja posa el valencia en
boca deIs bufons i el castella en llavis de senyors. Després,
Beuter diu que a ningú no ha de saber mal que ell, valencia
resident a Valencia, escriga en castellana llengua...

Valencia ha perdut el propi control po1ític i la propia lite
ratura. El davallament ha estat paraHel. Tot el procés literari
i historic ha estat paraHel i, ara, la cultura castellana s'h;:¡
imposat a la nostra. As;o és conseqüencia de l'abandó en que
les classes altes deixaren la llengua valenciana. L'enlluerna
ment per l'idioma de la Cort fón una causa; una altra fón
que les classes inferiors la van considerar més feble, manco
l1abil que la castellana. EIs uns no sentiren el gust, la neces·
sítat de parlar la propia llengua; els altres havien perdut la
v,o'¡untat d'ésser poble. Un esperit coHectiu esmortult no és
pr,oductor de cultura nacional. Bé digué N ebrija: H Siempre la
lengua fué compañera del imperio."

La nostra llengua anava morint lentament. La castellana s'hi
infiltrava, la penetrava i ofegava. L'haguera pogut matar, pero
no li sobrevingué la mort, sinó un llarg coHapse, un coHapse
de tres segles. Així, no es pot parlar de la resurrecció, siná
de

La renaixen~a de la !lengua

"Una llengua no té vida per ella mateixa; una llengua no
existix més que en l'esperit, en la voluntat deIs qui la parlen",
diu Vendryes. 1 heus ací que a Valencia decau la voluntat de
parlar valencia i més encara la voluntat d'escriure-Ia. Per que?
Perque s'ha afeblit l'esperit valencia deIs ciutadans, perque
esta substituint-se per l'esperit estranger, que domina.
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Hi ha un fet ben característic de decadencia nacional. L'ex·
pulsió deIs moriscs, que -principis del segle xvn~, en
nombre de 150.000, produix la despoblació de 450 pobles.
Aquests milers de valencians són substituits per gents d'altres
l'egnes i porten un altre idioma que ha d'ajudar a afeblir més
i més el del país. I si a~o ho consentia i signava Felip n, era
perque ho demanaven valencians i valencians ho raonaven,
avantposant sentiments altres que els de la patria.

Així es compren com en reunir-se les Corts de MontCió, la
submissió deIs valencians ja fóra absoluta i s'accedís a les
pretensions de Felip III.

I s'arriba a la Guerra de Successió, en la que el sentit de
diferenciació valenciana afortunadament és present encara, i es
lIuita amb armes per les llibertats en perill. Ve la desfeta d'AI
mansa, l'incendi de Xativa, l'aboHció deIs furs i la prohibició
de l'ús oficial del valenda, 10m a conseqüencia. Hi ha oficines
públiques que resistixen la substitució de lIengües, pero és
inútil. La castelIanisació escrita és un fet i a poc a poc es
perd la tradició i minva, encara més, la volunt3.t. Perduda la
tradició, el poble creu que la lIengua forastera és de majors
possibilitats, i l'ensenyament es fa en castellil. La nostra llen
gua no aprofita sinó per a ésser assenyalat, qui la parla, oom a
pobre, com a inelegant, com a analfabeto Qui més, qui menys,
tracta d'aparentar el que no és, i any darrera any el nostre
idioma va arreconant-se, perd capes socials.

I Lluís Vives escriu en lIatí.

I els literats Timoneda, Guillem de Castro, Gil Polo i Vi
rués escriuen en castellil.

I els histo·riadors Beuter, Viciana, Diago, Escolano, Orella
na, Mayans..., escriuen en castellil.

Des del 1519 fins el 1768 quasibé no es traba un escrit lite
rari en valencia que tinga un interes literario Si en el se
gle XVIe encara es produix alguna obra mística valenciana, en
el segle XVIIe desapareix la poesia valenciana. Pero, aixo sí:
dóna el tipus de l'escriptor que és el Pare Mulet, groller, lli·
cenciós i brut, del qual, anotem-ho també, algú ha posat en
dubte l'existencia i que altres han motejat com el Rector de
Vallf,ogona valenciil. Que més produix el segle XVlIe? Al-
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guns goigs, algun romancet de circumstancies, alguna satira
bense elevació.

Del 1519 és una Relació de les coses de la Germania de la
Ciutat e Regne de Valencia ordenada per Miquel Garcia, no
tari, en la qual, si bé no, és una obra de literatura, hom no deixa
de trobar elements literaris. En llegir la tal Relació hom es
troba davant de múltiples mostres de la caiguda del valencia,
pero no és menys cert que el lect>or es dóna eompte que la
caiguda no és vertical.

Es traben formes verbals pures, tals com leía, deia, dava,
posas, cremassen, destrolssen, lonc, l'ús del verb ser per haver

. i l'ús del verb ésser per estat; l'ús del verb rossegar o arros
segar, avui perdut a molts 1I0cs, pel castelIa arrastrar. Trobem
l'ús del prtonom feble hi -"perque tots hi eren per la roba"-,
avui quasi en desús; l'ús de (,la, altres, estat, aquest, tantost, ab,
esquarterar...

Fins a la Rondalla de Rondalles no sabem res de literari
-¿el llibre de memories de Gaspar Antist, qui morí en 1575?-.
Dos ¡;egles i mig gairebé justos d'inacció literaria, pero d'acció
política de cara a CastelIa, a favor de CastelIa. Cert que el Pare
Galiana troba en Carles Ros, el notari de la Renaixen~a, Uh

gran coHabo,rador. Cert que Ros reacciona adonant-se de l'obra
valenciana que inicia. Cert que Galiana escriu una obra lite
raria, pero aquesta és imitació d'una altra de Quevedo i tota
ella folklorica. És un reculI més o manco afortunat en l'orde
nació, és una grandíssima i valuosíssima pedr,era de mots, girs,
adagis, refranys..., pero no és una obra netament literaria. Amb
ella sabem com parla el poble, no com escriu un horne culte que
empra l'idioma popular dignificant-Io, elevant-Io, fent-Io apte
per a expressar-se cultament.

Carles Ros ja fa l'apologia de la llengua valenciana, ja
troba motius per 1I0ar-Ia i la lloa. 1 en el segle XIXe comen~a,

en veritat, la renaixen~a, la primicera veu germana de la qual
és Villarroya, qui ja manifesta preocupacions literafÍles i orto
grafiques, que no s'expliquen sense el coixí, una mica dur, elar
és, deIs coHoquis i deIs roman~os de l'epoca i sense l'obra molt
minsa, ja esta dit, del segle anterior i sense les tertúlies lite
raries d'aleshores. 1 ben poc després que Tomas Villarroya es·
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crivís 'les seues quatre poesies valencianes, en 1847, Bernat i
Baldovi ja demana entre bromes i seriositats, que l'Academia
posés remei als escrits xavacans que copien exactament el Ilen
guatge popular malmés.

Pero ac;;o 11,0 ha d'ésser una historia de la Renaixenc;;a lite
dIria i pel' C;;O cal fer un salt per a fer una constatació. I ens
trobem amb els homes del Rat Penat, els quals emmarquen la
totalitat del valencianisme i en algú deIs quals l/unix la fe en
l'esdevenidor polític de Valencia i el desig de netejar la Ilen
gua de barbarismes, de retornar-li arcaismes, d'obtindre un sis
tema ortografic que aIleugere les preocupacions deIs escriptors,
poetes sobre tot, referents a lés gr-afies. En .els cinquanta anys
de vida del Rat Penat, veem que el valencianisme es transforma
en un moviment renacionalisador i en aquest mateix temps
s'aferma la voluntat de rec10brar l'idioma.

Si en el segle XV¡e els moviments de davaIlada foren paral
lels en 1'actual, els de renaixenc;;a també ho són. I avui els es
criptors, ja nombrosos, han obtingut un inici eficient de cor~

recció de Ilenguatge. EIls saben que aquesta qüestió és de
vida o mort per al valencia.

La depuració del lIenguatge

L'obra de depuració d'una Ilengua com la l1'ostra, caiguda
totalment en I'abjecció sobretot en el nucli urba. de la ciutat
i en els fuIls impressos, no era, no és i no sera d'una generació
ni de dues. L'obra de depuració ha anat fent el seu cami i els
escriptors han estat els seus defensors; i no ho han estat més
perque, desgraciadament, no han tingut lingüistes que, d'una
manera metodica, sistematisada, pedagogica, els anaren iHus
trant. Ha estat precis que els escriptors, fent ús del bon gust
i acarant-se amb els parIars de I'Horta i de les rnuntanyes, por
taren al Ilibre -més exactament-, a les composicions poeti
ques, Ilurs trobaIles individuals. L'escriptor valencia, general
ment, ha prescindit deIs estudis gramaticals i s'ha refiat de
I'instint personal i de l'instint del poble per a bastir les obres
del seu ingeni més o manco fecundo De més a més, els estudis
gramaticals que fins avui han pogut utilisar-se han estat -i
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deixem de banda la bona intenció i el merit intrínsec de tals
estudis- d'una aridesa insuperable, d'una manca absoluta de
condicions pedagogiques adients. A~o ha entrebancat prou la
d,epuració del llenguatge escrit, el primer, naturalment, a
refer-se.

Els majors guanys, pero, es fan en l'escriptura. 1 d'aquesta,
és l'ortografia la que porta els avantatges. Cal dir que fins avui
la preocupació de terminar l'anarquia ortografica ha preocupat
molt els dirigents o els caps més vistents de la nostra cultura
i a la fi s'ha aconseguit una unanimitat ortografica, en acon~

seguir una unanimitat de criterio

Si els escriptors més conscients de la necessitat del r,edre
s:ament i de la correcció del llenguatge han foragitat ja de
l'ortografia els castellanismes, cal que ens adonem que l'obra,
amb a~o, no esta sinó iniciada. •

En efecte: el valencia literari que ara s'escriu esta plagat
de castellanismes. Si els més bons escriptors han aconseguit
deslliurar les seues produccions de mots castellans, els escrip
tors despreocupats encara deixen escapar una multitud de pa
raules que són una vergonya per a ells i una tara de la nostra
cultura. En llegir-los es troba una certa preocupació de fugir
de tals paraules castellanes i eixa mateixa preocupació els porta
a escriure unes traduccions literals deIs mots castellans, valen
cianisant-los de manera que d'un tros lluny ,es nota el caste
llanisme, el qual es denuncia ell mateix. Amb un~ mica de cura
es deixaria de banda la facil i incorrecta traducció literal i
s'aniria a la justa substitució del mot castella per la paraula
correcta valenciana.

Pero no és solament d'aquesta tara que ens cal parlar. Hi ha,
morfologicament, altres castellanismes que cal foragitar. En
poesia, per exemple, hi ha pocs escriptors que escriguen segons
la morfol1o.gia valenciana i encara d'aquestos pocs es salven
les darreres produccions poetiques, senyal que l'anima de la
llengua comen~a de manifestar-se entre els poemes d'última
hora.

És inadmissible, per exemple, que el mot glOria, que té tres
síHabes, l'escriguen en un vers com a bisíHab; que suau l'escri
guen com a monosiHilbic i que tra'idoria els donen com a trisíl-
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lab. 1 aquestes faltes, tan greus com són, les veem cada dia,
es fan cada dia, com si la nostra llengua fóra naixcuda del
castella, com si fóra un dialecte del castella, com si tinguera
l'anima de la llengua castellana i com si els nostres mestres,
els nostres grans mestres de la llengua, els nostres classics,
foren estrangers per a nosaltres, indignes d'ésser llegits, in
dignes d'ésser considerats com a models.

1 avui no hi ha ningun motiu per a desconeixer l'obra in
tensa i immensa, gran i magnífica deIs nostres escriptors cIas
sics, perque ells als aparadors de les llibr,eries esperen les mans
amigues deIs lectors d'ara: Jaume Roig, Fra Vicent Fener,
Ausias March, J ordi de Sant J ordi, Martorell i Galba...

1 que direm del canvi de genere, dins encara del redós deIs
castellanismes morfologics, que els escriptors el'ara, que ,el!>
valencians d'ara fan inconscientment, per no voler millorar la
seua ploma, la seua expressió verbal?

1 podríem parlar de l'ús indegut deIs gerundis i de les ter
minacions en la flexió v,erbal i de l'ús de les preposicions i de
tantes altres coses així mateix importants que embrut,en, que
Gmpastifen molt i molts i mo1tíssims escrits en ortografia cor
recta. Aquests defectes, aquests castellanismes s'han de denun
ciar a profit del valencia escrito

1 falta, no diguem descobrir, pero sí remarcar tant com siga
menester, el cabdal de castellanismes sintactics. 1 sera de bon
vore com es corregixen i, per a exemple de tots els valencians,
els escriptors obtindran una arma apta i correcta per a que
llurs obres no tinguen tares d'ordre gramatical.

Apressem-nos a dir que des del valencia deIs primers temps
de la renaixen~a fins avui, si bé el camí ha estat llarg, esta
també pIe de guanys. D'aquell valencia de Bernat i Baldoví,

. per exemple, pIe de podridures, al valencia de Teodor Llorente,
una passa enorme fón donada; pero si comparem el valencia
áe El Mole, la revista de 1837, amb el valencia literari d'ara,
la passa deixa d'ésser enorme per a transformar-se en una ma
nera nova d'acaminar. Perque es tracta, senzillament, s'ha trac
tat de transformar un parlar provincial en un parlar nacional.
1 a~o no a for~a d'artificiositats, és a dir, no artificialment, ans
d'una manera natural, tal coro es fa, s'ha fet i deu fer-se la
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depuració de tota llengua que ha caigut en desús literari per
haver estat suplantat per un altre idioma, en el nostre cas v.ei,
en unes capes socials d'una manera absoluta o quasi absoluta
i en unes altres capes, les diguem-ne més modcstes, per una
infiuenciació que ha estat i és ben perillosa.

El redres;ament, doncs, de la nostra llengua s'ha fet i se
guira fent-se apartant tots els castellanismes que puHulen en
el valencia;. tots, un a un, han d'anar afora; tots, un a un,
encara aquells que es troben en el escriptors del segle XVIe,
els quals ja .es deixaren invadir !'idioma. 1 quan el nostre verb
estara net brillara esplendorosament.

És obra d'una generació? És obra d'una persona? És obra
de tots, naturalment; pero és obra deIs escriptors. És obra
deIs joves. Ells són qui més obligació tenen d'aprendre el va
lencia !iterari que els escript-o,rs d'ara han polit i netejat en
bona part; en llurs mans no ha de decaure, sinó que ha de
millorar. 1 d'entre ells han d'eixir, s'han de destacar els qui
s'afeccionen als estudis lingüístics ~ s'especialisen en estudis
gramaticals i filologics. 1 són ells els qui en esc¡ iure lite'l"atura
o sobre art o sobre citmcies ho faran en valenciaila expressió;
d'entre ells eixira l'orador i oradors que expressant-se en la
nostra llengua materna, expurgada i correctíssima, faran donar
a l'idioma la passa llarga i ferma que li manca per a ésser dig
nament la nostra llengua nacional.

1 ara, amics, unes consideracions.

La correcció del llenguatg,e ha de fer-se segons la doble
base següent: l'aportació deIs c1assics i l'aportació de la llengua
viva a la llengua literaria. El llenguatge classic s'ha d'incor.
porar a la llengul:.. literaria actual, sempre que caIga substituh
un castellanisme, siga quin siga i de l'ordre gramatical que siga,
si la llengua viva no po.sselx un substitutiu normal, correcte,
apte per a la substitució. No hem de caure en el defe.cte d'omplir
d'arcaismes el valencia d'ara. Ni es poden admetre tots els al"
caismes ni podem caure en el defecte oposat, o siga, en bandejal'
sistematicament tota paraula deIs c1assics perque avui no és viva.
Arcaismes que fa uns anys ·es posaren en circulació i que sem
blaven que no havien d'ésser admesos, avui són corrents i normals;
complien una funció de substitució i esta molt bé el seu ús.
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Per altre costat, arcaismes que usen avui alguns escriptors, han
de caure en desús a no tardar perque el geni de la llengua els
rebujara, perque no han vingut a substituir res castella, perque
no són més que unes paraules o unes frases sense s,entit, avui
en dia. Sistematicament no podem anar a favor ni en contra
deIs arcaismes, així c'om tampoc no devem anar slstematicament
en contra o a favor deIs dialectalismes.

La llengua viva ha d'incorporar-se al corret~t literario En
aquest aspecte, l'escriptor té una gran tasca afer i una gran
responsabilitat. El parlar valencia escampat en les comarques
valencianes posseix una llista de mots que en un HOIC són vius 1

en altres llocs, no. Una paraula és viva, per exemple, a la Ma
rina, i és desconeguda al Maestrat. 1 al contrario Les tals paraules
poden entrar en el llenguatge literari i cal que els escriptors
les hi posen. Pero compte amb les tals paraules. Cal sospesar-les,
mirar-les, estudiar-les; cal vore en quin o en quins sentits les
usa el poble, si estan desfigurades, com hom les pronuncia, quina
ortografia els correspon... 1 amb el tacte degut cal incloure-Ia
en la literatura elevant la paraula, dignificant-Ia, fent-li possible
una vida més llarga, més perdurable. Pero transcrivint-Ia de
qualsevol manera, usant-Ia malament, en comptes de beneficiar la
llengua, d'enriquir l'idioma escrit, l'empitjol1"areI', i aquell mot
que tenia una funció a complir en llavis, escassos si es vol, del
poble, haura anat a perdre's en un volum, entre un munt de
paraules i res no dira i res no valdra ni per al lector ni per a
la cultura.

La incorporació deIs arcaismes i la incorporació del dialec
talismes a la llengua escrita, a la Uengua literaria, ha de fer-se
amb un tacte tal, amb una tal tactica, producte d'un co:neixement
pr,oJfund de l'idioma, d'una amor grandíssima per l'idioma, ha de
fer-se segons l'evolució de la llengua, com si aquesta no hagués
patit el coHapse deIs segles. Aquestes incorporacions les poden
fer, naturalment, tots els valencians, els escriptors especialment,
pero han d"estar vigilades pels lingüistes per aquell do, per
aquella clarividencia, p,er aquella intuició i virtut creadores,
impulsadores, reconstructores deIs idiomes que els lingüistes
posseixen.

Que hom deixe fer a aquests homes preparats per a dir i
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per afer, per a reglamentar, per a donar regles gramaticals i
per a de·finir...

Per a redr,e~ar l'idioma, per a donar-li unitat i fer-lo eficient
a la cultura, cal que tinga una sOila morfologia i l,lna sola sin
taxi. Sense una sintaxi única i sense una morfologia única, tot
idioma es desballesta, es descompon i es fracciona en dialectes
no solament parlats, sinó escrits. Nosaltres, senyors, no hem
d'augmentar aquest mal que ja patix el nostre parlar, sinó que
hem d'alliberar-lo de la fragmentació i hem d'elevar-lo a l'aptesa
de llengua nacional.

Exemplari

Bé és sabut que mai no es parla en una tribuna com en casa,
com en la intimitat; que mar no s'escriu com es parla entre
familiars i amics. És que una llengua escrita es una llengua
savia. Si aixo és comú a totes les llengües, els nostres escrits
no han de constituir una excepció. En el dialeg quotidia, els
barbarismes podran apareixer als llavis, car la conversa habitual
té molt d'iHiterari. Pero el simpl'e fet de prendre la ploma per
a escriure té alguna cosa de transcendental. Per a escriure ens
cal un aprenentatge gramatical continuat, i un d.els obligats
exercicis de tal aprenentatge sera el que procure la maxima
correcció lingüística. 1 per si fóra bo tindre alguna referencia
de com cal fer la depuració de la nostra llengua, posem a con
tinuació uns exemples.

"DONCS" 1 EL SEU ÚS

Hi ha qui pensa: Si dones és d'ús corrent a Catalunya no
a Valencia, no cal usar-lOl ,en valencia.

Abans de res, mirem si és o no valencia:
"Veent, dones, la poderosa reyna, que per lo gentil parlar..."

Roi~ de Corella en Lo jardí de Amor.
"Doneh, sus així fan ara los pares i les mares a sos fills ..."

Sant Vicent Ferrer en Sermons.
Doncs la conjunció dones és valenciana.
Dones és conjunció iHativa o deductiva, diem alfa perque
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si bé no som afeccionats a la tecnicologia gramatical, en aquestes
Notes, eixa mateixa tecnicologia ens pot servir, ara, per a aclarir
idees.

Un exemple: "No hi ha p'er a valsar sinó dues joves., una
rossa i l'altra bruna. No podem valsar amb la bruna perque ja
valsa; dones hem de valsar amb la rossa."

Aques~ mot dones de l'exemple introduix en la frase una
proposició, dit· també oració gramatical: "hem de valsar amb
la rossa". Unix una cració a les altres oracions o proposicions;
és conjunció iHativa. L'oració gramatical introdulda és per de
ducció: no podem valsar amb la bruna..., hem de valsar amb la
rossa". Per a~o es diu. també, deductiva.

No hem de confondre l'ús de dones amb l'ús de puix. Puix
és conjuncio causal: " ...e dix-los que puix la nit era estada
bona, que Déu los donas lo hon jom." De Tirant 10 Blaneh.

Al puix valencia correspon el pues espanyol. Al nostre dones
correspon el luego espanyol.

Exemple de dones ben usat: "Tot animal és mortal; l'home
és un animal; dones l'home és mortal."

En la darrera proposició no cabria dir: .. pllix l'home és
mortal". En espanyol caldria dir: "luego el hombre es mortal",
no "pues el hombI'ie es mortal".

(Cal dir que hi ha casos en que dones correspon a un pues
espanyol. Ex.: "Dones bé; anirem tots junts al teatre.")

Usem en valencia el nostre dones i usem-lo degudament.

" ALGO" I "ALTRI"

El mot algo és un deIs mots espanyols que s'han intr,oduit al
val:encia. No és nostre i nosaltres havem d'apartar-lo de la nos
tra llengua parlada i escrita. És un mot que ha rebut certa
guerra i est~ prou bandejat deIs nostres escrits. De tant en
tant, pero, apareix, trau ,el nas per a empastifar la prosa i el
verso Ara tenim interes a traure'l a la vergonya per si el po
dem ensorrat per sempre més.

Algo es pot substituir admirablement per queleom. I si algú
trobés aquesta paraula un xic dura, pot substituir algo per alguna
cosa.
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Exemple espanyol: Llevaba algo en el bolsillo.
Exemples valencians: Portava quelcom en la bolxaca. Algu

na cosa portava en la bolxaca.

*
El mot altri és, com quelcom, un pronom indefinit. Ens hem

recordat d'alíri en parlar de quelcom.
Altri és un pronom que és viu a les comarques valencianes

i que és banáejat, injustament, de les publicacions valencian:e~

de ciutat. Ens agradaria que fos usat degudament. Escriptors
de les comarques septentrionals deIs País Valencia l'usen ja
amb tota propietat i fóra bo que s'acceptés, perque no és un
dialectalisme, ans és propi de la riquesa idiomatica classica i,
encara, un mot viu al Maestrat i a la Marina.

Exemples: Dema regaré per a altri,. tr.eballa per a tu sense
perjudicar altri.

Altri és un mot que· ha d'escriure's altri i per cap c,onc,essió
no pot admetre's que siga atri, altre o atre.

AGARRAR

El llenguatge parlat és pIe d'impureses. La intromissió de
l'espanyol, secularment, causa estralls. S'han filtrat centenars de
paraules espanyoles que arreconen les nostres vernacles. Per
sort, unes ressistixen admirablement l'escomesa; per desgracia,
altres han caigut, ven~udes, i són deixad'es al mar¡;e del corrent
del llenguatge parlat. Unes, s'agafen al paper impres; altres,
ni als escrits d'ara le:; trobem ja.

El verb agarrar és un deIs mots nouvinguts. Pretén des
terrar el nostre eufonic agafar. Agarrar és un verb que deriva
de garra. Pero garra és un substantiu espanyol que correspon
al nostre grapa. Una altra accepció de garra correspon a un
altre mot valencia: gafa.

Diem, ben dit: "Un grapat d'olives, un grapat de confits."
És ,el que en espanyol en diuen un puñado.

Si gafa = garra, agarrar és el verb espanyol. Dones hem de
dir i escriure agafar, i mai agarrar, en valenciana llengua.

No cal buscar exemples en les nostres public2cions actuals,
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puix qu·e prou oim tots pronunciar en llavis valencians la pa
raula forastera.

QUAL

Qui agafe una publicació valenciana actual i passe els ulls
per ella, trobara que la correcció deIs escrits ha p.stat millorada.
Abans s'escnvia pitjor. Som ja una mica apartats de la prosa
que raja com una traducció literal de l'espanyol sense interven
ció de la silltaxi nostrada, de la natural manera d'ésser de la
lLengua valenciana. Fins els llibrets de falla que hem tingut
ocasió de llcgir enguany són escrits amb un mínim de dignitat
passadora.

Pero en !1ibrets i fulls de premsa, en la pros'i redactada per
literats i escriptors, d'alguna manera S'olvents, es troba, sovint,
fallides que no poden passar, errades de ploma si voleu, que
tots hem de procurar que no siguen repetides; i "i els escriptors
posen una mica de cura en escriure, ja mai més no apareixeran
estampades, perque són errades facilíssimes d'esmenar.

Una de les errades més antiestetiques, foneticament, i més
antigramaticals, és la que proporciona l'ús inadcquat del pro
nom relatiu qual.

Vege's un exemple de quaI mal aplicat: " ...una pe~a humo
rística qual forma diu m<>.lt bé..."

Aquest qual és una errada que ha vingut al valencia per
vies de l'espanyol. En aquest idioma es diria: " ...una pieza hu
morística cuya forma dice muy bien..." Doncs, el qual és una
traducció literal i directa del relatiu cuyo espanyol.

En valenda, la mateixa idea que l'autor vol expressar fóra
ben escrita així: " una delicada pe~a humorística la forma de
la qual diu molt bé ". És a dir, que cuya forma no ha de traduir-
se per qual forma, ans per la forma de la quaJ.

Copiem, també: "EIs aucells..., revolote~ant sobre els arbres,
les quaIs fulles ... " En espanyol es diria cuyas hojas, pero .en
valencia ha de dir-se: "EIs aucells..., revolotejant sobre els
arbres, les fulles deIs quals..." 1 millor que aucelJs, ocells.

Una terCiera errada: "La delicada caracterí!>tica d'aquest
gr.an c1assic, qual .elegancia... " Podria dir-se ben dit: "La deli
cada característica d'aquest gran classic, l'elegimcia del qual...".
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(Faig nO'car al lector que deIs exemples que presente a la
seua consideració, no vullc tractar avui més que del qual relatiu
i que si bé són extrets de publicacions actuals, ectic ben lhmy
de voler causar agrav'is personals. Com aquestes errades de
forma n'hi ha moltes en els nostres llibres i en els nostres fulls.
No puc, per tant, replegar-les totes. N'hi ha prou amb unes mos
tres perque cadascú de nosaltres esmene els seus escrits .. 1
pe.rque els correctors d'impremta no deixlen passar aquells
qual i quals que esc.apen als escriptors, i que són una traducció
barroera del cuyo i cuya espanyols i que estan ben lluny de la
sintaxi valenciana.)

ES-TU-DI-A

Hem llegit, una vegada més, la grafia defectuosa següent:
estúdia. Amb l'accent agut damunt de la ú, es dóna a entendre
que és un mot pla, és a dir, una paraula que té, només, tres síl
labes: es-tu-dia, com en llengua espanyola.

Pero la morfología de!l val/encia és tota altra i té dissem
blances pro:rundes. Una de les tantes és aquesta, la qual ha
cr1eat la regla: "La i i la u febles situades entre una consonant
i una vocal no formen diftong creixent amb aquesta, llevat la
u darrere g o q." Exemples: me-mo-ri-a, es-tu-di-a..., JJen-gua,
pas-qua.

Si memorIa porta Dccent és perque és una paraula esdrúixola,
i si estudia no porta accent és perque és un mot pla: es-tu-di-a
(en valencia) i mai es-tu-dia ni estúdia.

Així: es-tu-di-ar, es-tu-di-ant, es-tu-di-ós (quatre sUIabes ca
da paraula), prou difer,ent de l'espanyol es-tu-dian-te, es-tu
dio-so, on i.';J. i io formen diftong. Pero no el formen en va
lencia.

En espanyol quan el grup ia no ha de formar diftong s'ac
centua la i: María, melancolía. En valencia no cal cap accent
grafic, puix que en Maria, melancolía no hi ha diftong.

Quan en el nostre idioma hem d'escriure paraules esdrúixo
les, tes .accentuem totes en la sUIaba tonica. AixL Valencia, fú
ria, estetica...

Com el mot estudia és pla i no esdrúixol, és per aixo que
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aquesta grafia que hem vist en un escrit recent, la denunciem
com a defectuosa.

HI HA QUE DEFECTUÓS

Tenim en valencia un verb que és una meravelh d'expressió:
ca1dre o calero Aquest verb el tenim massa en oblit. L'usem
poco 1 Slo que és pitjor: quan podríem usar-lo degudament, el
substitulm per un forasterisme que faríem molt bé d'arreconar.
El forasterisme és: hi ha que.

Hi ha que dir; havia que anar; hi haura que vendre..., són
frases defectuoses. Tates elles són una traducció literal de les
espanyoles: hay que decir; había que ir; habrá que vender...

En valencia, com que tenim el verb caler o caldre, cal usar-lo
en la construcció de frases con aquestes: cal dir; calia anar;
caldra vendre...

Aquesta substitució de cai per hi ha que, o siga, del verb va
lencia ca1dre o ca1er pel verb espanyol haber seguit de que, no
és d'una importancia epidermica, ans ho és profunda, de les qu~

arriben a 1'anima del nostre llenguatge.
EIs espanyolismes d'aquesta mena quasi no són notats ni

pel gros públic ni per molts literats. Pero són els literats, els
escriptors,els qui vénen obligats a no usar-los.

Rero denunciat el hi ha que defectuós i ens agradaria vore
més sovint el nostre caldre o caler, tan eufonic i tan just d'ex
pressió.

úS DE DE QUE

L'ús de la preposició de seguida de que, eol qua.} es trans
forma en que, unes vegades és correcta i altres és dolenta.

Exemple d'un de que ben usat:
" ...dita tet ra és abundosa de fonts, de rius e de moltes bones

terres, de que es rega tota la dita terra..." (Francesc Eiximenis
en Regiment de la cosa pública.) En aquest cas el que és un
relatiu, és a dir, que pot ser substitult per les quals. Si el que
és interrogatiu, .equivalent a quina cosa, l'ús del de que és
també correcte.

Exemples d'uns quants de que on la preposició de hauria de
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suprimir-se per innecessana i que constitu'ix un castellanisme:
" ...aquesta labor immediata no ha de fer oblidar-nos de que

el nostre idea!..."
"No r,espondre era prova palesa de que a Valencia no hi

havia "
" es dóna el cas de que en l'ambient de Valencia..."
" hi ha el desig de que es fa~a l'adaptació..."
" es lamentava de que el pÚblic..."
" Sentat el principi de que a VaH:ncia..."

Noteu c,om si suprimim el de deIs darrers exemples, les frases
no perden sentit, i que, encara, guanyen en esti!. En l'exemple
extret d'Eiximenis, si suprimim el de, la frase resta sense sentit.

El de que incorrecte hem dit que és un castellanisme. Di
guem també que és un castellanisme que tenim milssa als llavis.
Les nostres converses estan pIenes de tal forasterisme. Cal su
primir-lo del llenguatge parlat i de l'escrit.

1 en escriure el de que correctament, hem d'accientuar el que
per anar després d'un<l. preposició.

De que: mal; falta l'accent.
De que: bé; porta l'accent.

EIs nostres escriptors cada vegada que han d'escriure un
de que haurien de detindre un moment la ploma per vore si
ha de ser correcte o no.

El pronom feble que es fa fort (que) en precedir-Io una
preposició (el jove que ens saluda; el llibre de que ens parla
ren). Aquest darrer que és un pronom relatiu i es pot substituir
per el qua1 o la qua1. Així: el llibre del qua] ens parlaren. Quan
el que és conjunció, la substitució no és possible.

Les frases: te'l deixaré emb la condició de que me'l tornes;
es va donar compte de que aquell home havia desaparegut; va
contestar abans de que li preguntaren, són doJentes per l'ús
indegut de la preposieió de davant que.

En canvi, les frases: es va rebre la nova que el senyor de la
casa era mort; estic segur que no m'enganyen; havia adquirit la
idea que aquell treball era m?lt dur, són correctes perque no< van
precedides de la preposició de.

Si els nostres escrits arriben a estar nets d'un castellanisme
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com aquest, ens haurem tret de damunt potser el cinquanta per
cent de les incorreccions habituals de la nostra premsa.

AHt

Un abverbi de lloc, espanyol, inadmissible en valencia: ahí.
Inadmissible perque en valencia tenim el corresponent adverbi:
aquí.

Ad, aquí. alla, allí (que encara es admissible), en~a, enl1a...,
són adverbis de lloc.

Parlem d'ad i d'aqui.
Ad designa proximitat respecte a la persona que parla o

escriu. Aquí designa proximitat respecta a aquell a qui es parla
o s'escriu.

Exemples: Vine ad i després vés aquí.
Veja el lector l'ús d'ací i d'aquí en el següent escrit:
" Amic: Com que ad (al poble) no he trobat les peces que

em falten per a l'apal'ell de T. S. F. que m'·estic construint, et
pregue que sigueu tan amable de mirar si aquí (a Valencia)
me'l trobes: supose que aquí (a Valencia) deu haver-hi de tot.
Ad (al poble) són tan miserables que ni les d'ús més co,rrent
es troben en abundor."

En .espanyol es diria: "aquí, en el pueblo" i "ahí, en Va
lencia".

Ahí s'ha de substituir per aquí.

SOBRE ALGUNS NOMS PROPIS

Els noms propis, sobre tot els més vulgars, sofrixen sovint
alteracions populars.

Heus ací unes mostres:
Jogim i Ximo: Joaquim.
Vaoro: Salvador.
Quico: Francesc.
Gori: Gregori.
Pep: Josep.
Mane]: Manuel.
Uiso: Lluís.
L'ús d'aquestes alteracions nominals solament es poden
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..dmetre en la conversa familiar i amical, peró mai en parla
ments, conferencies i escrits periodístics i literaris. (En la lite
ratura que en diuen popular es poden usar quan amb ells es
tracta d'aconseguir l'ambient populista).

Fora d'a4uestos casos, qui usa els noms propis alterats de
mostra tind:ce molt esdls coneixement del propi idioma o ben
estragat el sentit estetic. Escriure, per exemple. Ximo o Jogim
Reig és tan inelegant com escriure Quico Almcla i Vive::; o
Vaoro Verdeguer, o Pep Maria Bayarri, o Uiso Cebrian Mez
quita.

Els oradors i els escriptors, si no tenen bon gust en parlar
i en escriure, tenen poca cosa d'oradors i d'escriptors.

LLUR 1 EL SEU úS

Quants som el que una o altra ve.gada hem escrit indeguda
ment l'adjectiu posse~siu llur! Recordem, no sense vergonya,
que en El Cuento del Dumenche va.rcem escriure un llur inad
missible. Doncs bé; un bon amic ens féu vore com era dolent
i per sempre més hem agrai'da la llis;ó.

Llur no té corresponent espanyol, peró el t~ frances: leur
i leurs, plural.

Llur, que fa el plural llurs, es referix sempre a do·s o més
possei'dors, encara que siga expressat en singular.

Exe"mple: "Com los reis ab lo virtuós Tirant descavalcafs
foren ab tota la companyia llur." (Tirant 10 Bhmc.) És a dir,
amb tota la seua companyia, la d'ells, la deIs reis.

"Maria i llur germa passegen", és dolent.
"Carme i llurs germans passegen", és dolent.

Peró ja no és do,lent: "Maria i Carme· passegen amb llurs
germans" o "amb llur germa".

Llur i llurs es poden reemplas;.ar per el seu i els seus, per
son i sos.

Maria i Carme passegen amb el seu germa.
Maria i Carme passegen amb els seus germam.
Maria i Carme passegen amb son germa.
Maria i Carme passegen anib sos germans.
Ací tenim quatr'e proposicions que si no són perfectes són

menys dolentes. És preferible, esta cIar, usar el seu, els seus i
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fins son i sos quan hi ha dubte, que no deixar anar un 1Jur o
un 1Jurs que pot resultar dolent.

Exemple de 1Jur i 1Jurs correctes:
" .. .los peixos e los ocells, per la aygua nadant. e volant a la

riba, venien a les obsequies de Leandre, e, ab IJurs veus, ensemps
ab Hero dolent. la mort de IJur hoOste planyien." (De Roi~ de
Corella en Historia de Leandre i Hero.)

Atres exemples:
"Els llibres tenen IJurs cobertes espentolades."
"Estos homes malgasten IJurs d,iners."
"EIs nens tenen lJur avia malalta."
Note's una vegada més com 1Jur i JJurs es referixen, sempre,

a dos o més posseidors.

QUE INTERROGATIU

En una nota anterior díem que el que interrogatiu porta,
sempre, accent, pero potser no ens explicarem p:,'ou i per aixo
volem tornar a tractar sobre ello

(Recorde's que el que s'acentua així mateix quan va darrere
prepo.sició: per a que; fins que; en que, amb que.)

Si la frase on es troba el que porta interrogants, bé es veu
que és frase interrogativa: u ¿Que volies?" Pero si no porta els
signes d'interrogació podria haver-hi el dubte de si és o no inter.
rogatiu. Exemple: "Digues que voHes escriure" ¡ "Digues que
v,olies escriure".

Per a coneixer si que és interrogatiu o no, cal substituir
el que per quina cosa. Si' feta la substitució la frase té el
mateix sentit, és un que interrogatiu i cal accentuar-Io.

"Digues que volies escriure" equival a "Digues quina cosa
volies escriure" (que interrogatiu). Pero "Digues que volies
escriure" equival a "Digues que tu v:olies escriure" (que no
interrogatiu).

Exemples df.l que interrogatiu sense el signes d'interrogació:
"Vaig anar a la casa sense saber que fer allí; els electors saben
ben bé que votaran."

En els dos casos el que pot ésser substitui't per quina cosa.
Així: "Vaig anar a la casa sense saber quina cosa fer allí; els
electors saben ben bé quina cosa votaran."
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EL COSTUM, LA CALOR

Com que en espanyol el substantiu costumbre és fe
mení (la costumbre), en valencia sol,em fer femeDí el mot cos
tumo 1 així diem: la costum d'anar; la costum de fer; les nos
tres costums...

Pero en valencia el mot costum és masculí i cal anteposar
l'artic1e el i no la: el costum d'anar; el C'ostum de fer; els
nostres costums.

També 'el mot senyal és masculí. No la senyal, sinó el senyal.
Exemples: el senyal de la creu; faré un senyal. el senyal que
vaig fer.

El poble no ha perdut el bon costum de fer femení el subs
tantiu calor. Mentre els espanyols diuen: H el calor; ¡qué calor! ;
un calor"..., nosaltres conservem encara les frases pures: H la
calor; quina calor!; una calor; eixa calor; poca calor; malta
calor"..•

Retornar les nostres diccions impures a la puresa d'un bell
parlar és cosa de c:ostum; el bon costum de parlar bé ens fara
vulgar el finíssim i bell valencianesc (un gran senyal del reco
brament de l'anima del País Valencia).

JEFE, JEFATURA

Sembla no sapiem o no vullguem deixar la dependencia lin
güística de l'espanyol. He trobat el mot jefe en un escrit va
lencia on jefe ens era donat com a nostre. Je!l~, pronunciat a
l'espanyola repugna la viva naturalesa del nostre llenguatge. El
poMe, per revuIsió natural, pronuncia quefe en alguna comarca
-protesta inconscient, subconscient, a la j gutural del castella.
-Així mateix, el nostre poble diu quefatura.

Aquest canvi de q per j la trobem en altres casos: qües (jut
ge), quiquelaso, Quesús, Quesucristo, és a dir, quan es vol
"parlar fi" i no es poto 1 és que la j (pronúncia gutural) és
impropia del valencia, així com ho. és impropia deIs idiomes
europeus, fora de l'espanyol.

Com substituir jefe i jefatura, que són mots corrents ja en
el parlar valencia?

Jefe en italia és capo i jefatura és direzione, autorita su
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periore. En frances jefe és chef i jefatura és chefferie. En llatí,
llengua mare d'aquestos idiomes anomenats neollatins, jefe fa
caput, c;;o és, cap (cabeza).

Nosaltres, per al valencia, podem prendre del llatí, llengua
originaria, els mots que naturalment es deriven d'ella. Així, no
direm "el jefe de policia", sinó "el cap de poEcia". No "el
jefe de la biblioteca", ans "el cap de la biblioteca". La substi
tució no repugna el geni del valencia.

1 Jefatura? Jefatura és substituible pel mot Direcció. "La
Jefatura de policía ha publicado una nota..." es traduix: "La
Direcció de policía ha publicat una nota... " en uns casos. O bé:
:'El Cap superior de policia", etc., quan el mot Jefatura signi
fica el Jefe, la persona que exercix el carrec i no significa I'ofi
cina (bureau), el local on és instaHada la Direcció superior de
policia...

Altrament, qui no accepte aquestes substitucions que propo
sem i que no enUegixen ni desvirtuen el valencia, haura de
posar entre cometes, c-om a foraster que és, el mot "Jefatura",
que haura d'ésser pronunciat segon la fonetica valenciana.

SISQUERA (O SIXQUERA)

La paraula que encapc;;ala la present nota és una de les que
hauríem de traure del nostre parlar. Sabem com és d'arrai:lada
al nostre llenguatge. Per aixo mateix cal fer un esforc;; major.
Li declarem la guerra perque és un espanyolisme inútil. Nosal
tres que admetem'mamarratxo, per exemple, tot sabent que és
un mot espanyol, no, podem admetre un sisquera o sixquera
(que de les dues maneres rel trobem escrit) per les raons se
güents:

El Diccionario de la lengua española diu de la veu siquiera
que és una paraula composta de la conjunció si i de la tercera
persona del singular del present de subjuntiu del verh querer.
El mot sisquera o sixquera (admes com a valencia, equivocada
ment, al Diccionari Va1encia-Castella d'Escrig) té la terminació
quera, de quiera (de querer) i no la de valer que en adaptarse
al valencia hauria d'haver preso

És un barbarisme estrany i impossible ja de nova adaptació.
Cal, doncs, rebujar-lo.
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Les frases: "Dóna'm un got d'aigua sisquera; no se m'ocur
rix una idea sizquera", són frases defectuo'ses.

Sisquera o sixquera té substituts ben valencians: per 10
manco, tan soIs. i altres. Així: "Dóna'm un got d'aigua per 10
manco"; "no se m'ocurrix una idea tan soIs", són frases vulgars
també, no res tenen d'estranyes i són correctament valencianes.
i, encara, aptes per a la forma literaria.

OS DE LA L DOBLE: L-L

Hem vist, darrerament, c'om eren escrits amb 1 senzilla mots
que comunament trobavem amb doMe 1, correctes. Aquests
mots són: inteligent, intelectual, inteligencia, bé.ic.

Ens ha cridat l'atenció perque, com ja hem dit, ~,olíem vore'ls
escrits degudament, ¡;o és, així: inteNigent, intellectual, intel
ligencia, bemc.

El signe N (1 doble amb un punt volat enmig) és usat sempre
que el so 1 és doblat. Avui que la pronúncia valenciana és en
part defectuosa. quasi és imposible distingir pel so l'ortografia
deIs mots amb 1 o amb N.

Quina és la pronúncia de 1 geminada (N)? És la que se sent
quan un mot acabat en 1 va al davant d'un mot comen¡;at en 1.
Ex.: "La xica vol la mel."

Com la nostra fonetica també'ha rebut influencies forast,eres,
per a saber quines paraules s'han d"escriure amb 11 cal retindre
en la memoria les principals. L'ortografia s'apren millor meca
nicament -pel~ ulls- que no per les regles. Doncs hem die
recordar i escriure: 1nteNigencia, inteHectual inteNigent,
beHic.

LA NUMERACIÓ DECIMAL

Potser és convenient donar la grafia correcta de la numera
ció. Els signes o xifres són iguals per a tot el món civilisat,
pero no aixi la numeració oral.

En valencia escriurem i pronunciarem els numerals cardi
nals, ,així:

ZeTa, u (un si va davant d'un substantiu o un adjectiu), dos,
(en femení dues), tres, quatre, cinc, sis, set, vuit o uit, nou, deu,
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onze, dotze, tretze, catorze, quinze, setze, deset, divuit, denou,
vint, vint-i-u, vint-i-dos, vint-i-tres, trenta u, trenta dos..., qua
ranta, cinquanta, seixanta, setanta, vuitanta, noranta, cent, cent
u, cent dos..., cent vint, cent trenta, dos-cents, tres-cents, qua
tres-cents..., mil, dos mil, tres mil, quatre mil... , milió, bilió,
trilió...

Segons el lloc que ocupen les xifres direm:
Unitat, desena, centena, mil (o miler), desena de mil, cen

tena de mil, milió, desena de milió, centena de milió, unitat de
miler de milió, desena de miler de milió, centena de miler de
milió, bilió, desena de bi/ió...

EIs numerals ordinals:
Primer, segon, terg' (o tercer), quart, cinque (o quint), SIse

(o sext), sete (o setim), vuire (o uire, octau), nove, dese (o
decim), onze... (és a dir, fins a quart tenen forma propia; els
altres es fan afegint al cardina'l corresponent la terminació e.

EIs numerals partitius (identics al ordinals, gen.eralment):
Mig i mitja, terg i terga (no tercer i tercera), quart i quarta,

cinque i cinquena, sise i sisena, sete i setena, vuite i vuitena
(o uíte, uitena), nove i novena, dese i desena (habitualment es
diu decim i no dese), centesim, miNesim, milionesim...

EIs numerals ooHectius:
Parell, dotzena, vintena, centenar, miler...
És ben sabut que aquests mots són variables; és a dir, que,

com ja hem anotat, alguns tenen plural i femení.

L'APóSTROF DE L'ARTICLE FEMENí (L')

L'artic1e femení la s'apostrofa generalment davant d'un mot
que comenc;;a en vocal o h. No escriurem la. hora, sino l'hora;
no la egua, sinó l'egua; no la arroya, sinó l'arrovél. És a dir, que
l'artic1e femení perd la vocal davant deis mots femenins que
comencren en a, e, o.

Pero U'o. la perd, no s'apostrofa l'artic1e femení, quan va da
vant d'un mot que comenc;;a en i o u febles. Així: la Universi
tat; la infancia; la unió; la inteJ.ligencia; la Historia; la Hu
manitat...

Si la i o la u no són febles -comen els mots ungla i India,
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perque en elles es carrega la veu en pronunciar-Ies-, allavors
l'article s'apostrofa: 1'ungla, l'india.

És a dir, que tot r,e.gla té excepcions. En :Jquesta sí que
n'hi ha. EIs noms ira, host i una porten l'article sense apostro
far: la ira el va perdre; la host del rei; la una de la nito

Avui només volíem posar de r,e!leu que davant d'un nom
femení comen~at en i o en u f'ebles, l'article la no perd la Viocal.
Ens ha recordat la regla el fet de vore escrit "l'unificació",
quan hauria d'haver-se escrit "la unificació".

ADEMÉS NO ÉS VALENCIA

A demés és un espanyolisme molt usat en valencia. Cal arre
conar-Io i cal usar els substituts pertinents. Com ho farem?
Usant l'adverbi encara en moltes frases.

En general, el millor substitut és encara.
No direm: "M'he deixat el llibre i, ademés, la Ilibreta, sinó

"i, encara, la !libreta".
Encara, usadíssima en valencia antic i en la !lengua parlada,

pot fer molt de bé ,en la substitució del forasterisme que regis
trem avui.

Pero, encara, poden usar-se altres adverbis i, a més d',ells,
alguna locució: M és, no res menys (quan significa además),
ultra aixo (encara que és arcaic), a més de...

Cal usar en cada cas l'adverbi que vaja bé. Pero el que no
pot anar de cap manera és l'a,demés que s'ha introdult en el llen
guatge parlat i escrito

Abandonem per sempre més l'ademés, traducció literal de
l'además.

BAIX 1 SOTA

Hem !legit al cap d'un escrit: "EIs abaix firmants" i ens
hem preguntat: Per que "abaix firm.ants" i no "sC'tafirmants"?

Nosaltres diem: el soto del carro (soto com a nom); soter
rani; soterrar. Mai no diem "el baix del carro," ni baixterrani,
ni baixterrar.

1 és que baix és un adjectiu i sota és una preposició que no
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hem de confondre, en perjudici del nostre bell parlar, per si a
Catalunya diuen o deixen de dir talo qual moto

No hem de dir: Baix la presidencia de... Estem baix la di~

recció de... Quatre graus baix zero, sinó: Ens reunírem sota
la presidencia de... Estem sota la direcció de... Quatre graus
sota zero.

Tampoc no direm "els abaix firmants", sino ",els sotafir
mants".

Cal no oblidar que els jugadors de pilota, i. amb ells el
poble, diuen a sotama a una especial manera de pegar per baix
a la pilota. Cal no oblidar que són ben valencianes les paraules
sotabanc, sotabarba, i encara sots-secretari, sotmetre i moltes
altr,es més que comencen per so, sot, sota.

Un poc aHucinats, molts volen fugir d'unes expressions que
hom c.reu impropies del valencia i no obstant cauen en formes es
panyoles. També caem en formes indesitjables per oblit, per no
fixar-nos. Són errades de pLoma que embrutixen els nostres es
crits.

SOBRE LA PARTíCULA NEGATIVA NO

Llegim el Decameró, de BOlccaccio, en una traducció
del segle XVe. Al llarg de la lectura no podem menys que
prendre notes i comparar la sintaxi nostra amb la del p,arlar
espanyol.

1 ens és grat remarcar l'ús correcte de la partícula ne:g,ativa
no col'locada davant de verb encara que aquest vaja prlecedit de
mai, ningú, etc., que en nostra llengua no són negatius. Vege's:

"E l'infant de Bernat, veent que son mestre robaven, com a
persona dolenta fogí, anant la via de Castell Guillermo, e mai
no atura fins fón lla junt e albergat, sens que nengun altre em
patx no li flonc fet."

Aquest paragraf t;ns recorda u~ altre de Tirant 10 B1anc
d'identica construcció. Diu:

"E atorg e confés que jamés no he viscut ni despes lo meu
temps així com deguera..."

Aci, com es veu, l'antiquat jamés o jamai o enjamai -també
ara en desús literariament- no té prou f'Or~a de negació, com
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no la tenen els mots mai i ningú. Precisa el negatiu no per
que la frase siga negativa.

Com és que els mots ningú, res, cap, gens, mal, enl10c i tam
poc són pre'sos per negatius equivocadament? L'equívoc ve
d'usar aquestos mots en proposicions negatives en les quals e'l
verb s'ha eliminat perque esta sobreentes. Exemple: -Que vol
Antoni? -Res. Aquest res vol dir: Antoni no vol res. -Qui
vindra dema? -Ningú. Aquest ningú v,ol dir: Dema no vindra
ningú.

La partícula negativa no ha d'anar anteposada al verb per
que la proposició siga efectivament negativa. El llenguatge
parlat sol suprimir aquest no i aixo no és recomanable mai,
puix que la confusió fóra facil i, adhuc, obtindre un sientit tot
contrari al que hom es prop·ose. No és igual dir: res no Ji fa
mal, que: no res li fa mal. Aquesta déirrera proposició és afir
mativa, així com aquesta altra en la qual l'element no ha estat
suprimit: res Ji fa mal.

1 és que l'adverbi no es troba també en proposicions afirmati
ves c·omparatives: "deIs qui tenen 10 cor valerós, que donen més
que no prometen"; "pitjor havia d'ésser la recruada que no la
malaltia", i també quan s'expresa temen~a: "Dubte tinc gran
que no m'abellís la vista d'alguna d'aquestes donzelles." Aquests
exemples del Tirant 10 Blanc prou que ho demostren.

En frases negatives apareix el mot ni. És una conjunció que
enlla~a dues proposicions o dos termes negatius. Ni no indica
negació, com tampoc no indica negació ni afirmació l'altra con
junció copulativa i.

Peso sí són negatius l'adverbi pas i la lo<cudó no paso Han
caigut en desús en els llenguatges parlat i escrit deIs valen
cians. Els nostres c1assies l'usaven. Fóra convenient posar-los,
novament, en circulació. Al Principat ho són i no hi ha cap
raó per que nosaltres els tinguem en un oblit absoluto Ara bé;
caldria usar-los correctament. La literatura eixiria guanyant ma
tisos.

Pas s'usa darTiere verb i afegix a les proposieions negatives
un sentit d'adversitat. Exemple: "jo no m'espante pas de les
teues menacres". (Tirant.)

La locució nO' pas servix per a introduir proposicions nega
tives en les quals el verb esta sobreentes i es nega parcialment
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el contingut d'una proposició anterior: ¿ Tu menjaras totes
aquestes fruites? -No pas el raim.

FRETURA

Alguna veg,ada es troba escrit l'adjectiu freturós com a si
nonim de frisós, impacient; és a dir, que hom escriu freturós
en un sentit que no és el cqrrecte. Aixo ens porta a parlar del
tal adjectiu, així com d:el femení fretura i del verb freturar.

Freturós signihea necessitat, faltat. En el Dotze del
crestia, d'Eiximenis, es llig: "car és dissipador dt: tota civiltat
e enemic de tota veritat, falsador de tota amistat ..., freturós de
tota vergonya e de tota amor e benignitat".

Fretura significa necessitat, falta, carestia: "E perdent a
ell se perdran passats deu mília combatents qui faran gran fre
tura per dar compliment a la conquista", es diu en Tirant lo
Blanc. 1 en el mateix Tirant: "a mi no fretura pregar-me
que les forces d'amo.r me constrenyen, e per experiencia veura
l'altesa vostra. 1 en Jordi de Sant Jordi es llig: "E no tems
gens p.aube·rtatz ne freytura." 1 en la Vita Christi: "Vós, Se
nyor meu, p,asseu tanta fretura en cars de tan extrema nec,es
sitat."

Freturar significa necessitar, tenir 11'ecessitat, importar:
"en la casa del senyor rei mon p.are, hi ha prou cavallers
qui el serviran; e no fretura ésser-hi vós." (Tirant.) " ...e si
per amor de nosaltres no ho voldrem fer, feu-ho. per la vostra
molta virtut e bondat. Respos Tirant: No fretura a mi prlegar
l'altesa vostra." (Tirant.)

Havent vist ja el sentit classic -els sentits·- d'aquestos
mots, prou es compren que el freturós de la frase següent no
té cap sentit que es puga admetre: "Sona un dispar, i ell, tot
freturós, comenc;;a a córrer dins l'ombra del campo

Cal que els escriptors novells s'abeuren abones fonts lite
raries.

ELS ENLLA<;OS FoNICS

Una de les característiques que més diferencien el valencia
del castella és la deIs enllac;;os fonics. Enmig de paraula s'enlLa-
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cen fónicament dues vocals que formen un diftong o bé tres
vocals que formen un triftong. Hi ha enlla~ fonic, també, quan
és directa la darrera sUIaba d'una paraula i va seguida d'una
altra paraula la primera sUIaba de la qual és inversa. Aquest
enlla~ fonic és anomenat sinalefa. La manera diferent que te
nen l'es llengües valenciana i castellana de fondre en una sola
sUIaba les vocals de dues síHabes posades en contacte, és prou
notable, i el fet de fer nosaltres diftongs i sinalefes segons la
manera castellana constitulx un defecte prosodic que quasibé
tots els poetes valencians patix1en. Per ésser un deIs castellanis
mes més arrelats que caldria extirpar de la nostra literatura
rimada, estudiar,em els enllas:os fonics a fi que, en aquest as
pecte prosodic, la depuració de la nostra llengua puga ésser
una realitat.

Vegem la llista de diftongs de les dues llengües:

Valencians

ai mai.
ei eina.
oi almoin:a.
ui cuina.
au taula.
eu teula.
iu viure.
ou moure.
uu lluu.

Castellans

ai naipe.
ei ley.
oi voy.
au raudo.
eu deuda.
ou bou.
ia furia.
ie miJedo.
io ripio.
iu viuda.

ua cuando.
ue sueño.
ui fuí.
uo ev:acúo.

i els darrere q o g:

ua quatre, guany.
üe ungüent, qüestió. /
üi obliqüitat, pingüt
uo quota.

Notem com en valencia hi ha només quatre diftongs creixents,
els darrers de la llista. Notem, també, que la i de iode i la u de
cauen, vocals febles, són considerades com a consonants i per
tant no hi ha diftong en aquestos casos. CIar és; la i feble,
precedida o no de h, que en comen~ament de paraula va davant
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d'una vocal, és considerada consonant; i la u feble situada en
tre dues vocals (beuen, riuen) és, així mateix, considerada con
sonant.

El menor nombre de díftongs que en general té la nostra
llengua i sobre tot el menor nombre deIs creix.ents, han d'ésser
tinguts en compte pels nostres poetes.

Vegem la diferenciació deIs triftongs en les dues llengües:

Valencians

uai guaitar.

Castellans

iai apreciáis.
iei despreciéis.
uai amortiguáis.
uei ,averigüéis.

Aquesta desigualtat en el nombre de triftongs ve del maj10r
nombre de diftongs creixents qUle té el castella.

És de notar que els diftongs iu i ui són comuns al valencia
i al castella, pero no obstant iu, ui en valencia són decreixents:
xiula (xíula), muiga (múiga) i en castella són creixents: viuda
(viúda), descuido (descuído).

D'on prové aquesta diferencia en el nombre de diftongs?
L'es dues llengües són nades del llatí vulgar, pero .la nostra no
ha sofert tantes variacions, cosa que més d'una vegada ha servit
p,er afer l'elogi del nostre idioma.

El castella ha diftongat la e i la o toniques del llatí en
ie i en ue, respectivament, i el valencia, no.

Llati Valencia Castella

bene bé bien
centum cent ciento
ventrem ventre vientre
focum foc fuego
sortero sort suerte
portam porta puerta

En la flexió verbal castellana es diftonguen la e i la o en
ie i en ue quan les darreres síHabes del radical del verb passen,
en la conjugadó, d'atones a toniques, i en val,encia, no.

De pensar-: pienso, piensas, piensa, piensan.
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De defender: defiendo, defiendes, defiende, defienden.
De sentir: siento, sientes, siente, sienten.
De rogar: ruego, ruegas, ruega, ruegan.
De mover: muevo, mueves, mueve, mueven.
De dormir: duermo, duermes, duerm'e, duermen.
La diftongació castellana encara té un altre punt de nai

xen~a. Com és sabut, en llatí hi ha dos diftongs grafics: re
(a e), ce (o- e), que es pronuncien e (terrre, cceli). i els quatre
següents: au, eu, ei, ui. De manera que ,en llatí no hi ha diftan
gació en els hiatus eu, ia, ie, io, iu, ua, ue, uo.

Comparem uns quants mots llatins amb els corresponents
valencians i castellans, fixant-nos en la diftongació castellana
i en la no digtongació valenciana:

LiatÍ Valencia CastelJa

pa-ti-en-ti-a pa-ci-en-ci-a pa-cien-cia
ex-pe.ri-en-ti-a ex-pe-ri-en-ci-a ex-pe~rien-cia

sci-en·ci-a ci-en-ci-a cien-cía
con-ti-nu-a con-tí-nu-a con-ti-nua
per-pe-tu-a per-pe-tu-a per-pe-tua
pi-e-ta-te pi-e-tat pie-dad
con-ti-nu-i-ta-te con-ti-nu-I-tat con-ti-nui-dad
in-ju-xi-o-sa in-ju-ri-o-sa in-ju-rio-sa

Com es veu, la diftongació valenciana no és la mateixa que
la castellana, i els nostres poetes faran bé a ésser fidels al geni
de la llengua que escriuen i a no traduir-la mai ni en el cas
que uns antec'edents literaris de la renaixen~a pogueren servir
d'exemple. Cal pensar sempre que la presencia de la prosodia
castellana en la nostra llengua no es compren sense els segles
de decadencia o atulment i que aquest no és un probliema d'evo
lució lingüística, sinó un problema de mixtificació, de servitud
a l'idioma oficial d'Espanya.

Vegem ara les sinalefes valenciana i castellana.
La sinalefa morfologica suprimix la darrera vocal d'una

paraula quan la que seguix comen~a amb vocal, i de l'es dues
paraules en fa una de sola. En castella: esotro, estotro, del, al
(per eso otro, esto otro, de el, a el). En valencia: al, del, pel,..
can (per a el, de el, per el, ca en o casa en). Fora d'aquests
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casos, l'escriptura valenciana de la sinalefa que suprtmlx una
de les dues vocals en contacte es fa d!dxant separades les dues
diccions, escrivint un apóstrof e~ el lloc de la vocal supri
mida: l'home, d'hora, m'escriu, m'ho diu,' deixa'ns-la. Pero: la
historia, la Universitat, no em vol, ella el mira, el pare ens
avisa. És a dir, sense supresió de cap vocal; ~o és, pronunciant
els enlla~os fónics com a diftongs.

Aquesta sinalefa que no suprimix cap so, és anomenada orto
lógica o rítmica. 1 aquesta sinalefa rítmica, feta amb l'agluti
nació de dues o tres vocals, és abundantíssima en la llengua cas
tellana.

Veg1em la conegudíssima decima de Calderón de la Barca,
en .la qual hi ha vuit diftongs i dotze sinalefes, una d'elles de
tres vocals en el penúltim vers:

1 2 3 4 :> 6 7 8

Cuen- tan dean sa- bio que un dí- a
Tan po- bre :v mí- se- ro es- ta- ba,
Que só- lo se sus- ten- ta- ba

De u- nas yer- bas que co- gí- a
¿Ha- brá o- tro, en- tre sí de- cí- a
Más po- bre :v tris- te que yo?.y cuan- do el ros- tro vol- vió
Ha- lló la res- pues- ta, vien- do

Que o tro sa- bio i- ba co- gien- do
Las. ha jas que él ar- ra- jó.

.Prenguem una estrofa qualsevol d'Ausias March i vorem
com els diftongs són pocs i les sinalefes són poques. En la
següent s'hi traben sis sinalef,es i un sol diftong:

1 2 3 4 :> 6 7 8 9 10 11

Ell és quí ven~ la sen- su- a- li- tat
sí bé no és en ell prim mo- ví- ment
en eH es- ta del tot lo jut- ja- ment
es- cla- va. eS diu su- a la vo- lun- tato
Quí és a- quell quí en con- tra d(eH reny
que lun- tat quiel fet

( tavo- per se xe' cu-
ra. torg se- nyor í sí ab eH dís- pu- ta
a la per Ji se guí- a per son seny.

Cal notar que de les sis sinalefes, quatre en són de morfo-
lógiques i només dos de rítmiques. T.ranscrivim ara la mateixa
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estrofa on cada síHaba real representa un agrupament grilfic
único (Vege's la síHaba tres del vers quatre i síHaba sis del
vers sis, en les que les sinalcles es fan sense diftongar les
vocals.)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

En és qui ven~ la sen su a li tat
si bé no és en en prim mo vi ment
en en es ta del tot 10 jut ja ment
es cla vas diu su a la vo lun tato

Qui es a queH qui en con tra den reny
que vo lun tat per quil fet se xe cu ta
la torg se nyor i si ab en dis pu ta
a la per fi se gui a per son seny

Presentem-Ia, pe,r últim, segons la morfologia i l'ortologia
castellanes. Es perden el ritme i la mesura, dues coses assencia-
líssimes en la poesia c1assica:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

En és qui ven~ la sen- sua- li- tat
si ve no és en eH prim mo- Vl- ment
en eH es- ta del tot lo jut- ja- ment
es- cla- va es diu sua la vo- lun- tato

Qui es a quen quien- con- tra den reny
que vo- lun- tat per quiel fet se- xe- cu- ta
1a- tOí.'g se nyor i siab en dis- pu- ta
a :1a per fi se gui- a per son seny.

Com es veu, deIs vuit versos només tr,es en tenen la bona
mesura: ¡el tres, el sis i el vuit. Tots els altres versos són curts.
No és bona, doncs, per a la poesia valenciana, la formació cas
tellana de les sinalefes. Si els poetes de la renaixenSia van es
criure amb prosodia castellana, és perque s'havía estroncat la
nostra producció poetica durant uns segles, i ells, els poetes
renaixentistes, prenien com a models la literatura castellana
de l'epoca. Avui els nostres poetes, generalment. seguixen com
els renaixentistes. Fan mal, perque han canviat els temps i les
condicions. S'ha fet una depuració ortografica i s'esta f:ent una
depuració de lexic i sintactica i prosodica que cal seguir. Avui
els models són a l'abast de tothom; fa vint-i-cinc anys no era
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facil trobar edicions deIs classics, pero ara les tenim ja, i a bon
preu, i cada poeta contemporani pot estudiar-los. consultar-los
i imitar-los gramaticalment, si més no. 1 diem que cal girar els
ulls vers els classics, perque cap po:eta de la renaixen~a no és
modelic len aquest aspecte. Vegem el millor de tot~ ells, Teodor
Llorente, quines sinalefes no gens recomanables té en la seua
inspiradíssima poesia La Barraca:

En el vers 7, diu: va-Ien-cia-na (cuatre síHabes) i hauria de
dir: va-len-ci-a-na (cinc síHabes).

En" el vers 37, diu: mis-te-rio-ses (quatre síHabes) i hauria
de dir: mis-te-ri-o-ses (cinc síHabes).

En el vers 43, diu: pre-ga-ries (tres síHabes) i hauria de
dir: pre-ga-ri-es (quatre síHabes).

En ,el vers 54, diu: ca-lla,-oua-lo-lluny (cinc síHabes) i hau
ria de dir: ca-lla,-ou-a-lo-lluny (sis síHabes).

En el vers 57, diu: va-Ien-cia-na (quatre síHabes), i hauria
de dir: va-Ien-ci-a-na (cinc síHabes).

En el vers 59, diu: la-bo-riós (tres sHlabes), i hauria de dir:
la-bo-ri-ós (quatre síHabes).

En el vers 62, diu: triom-fals (dues síHabes), hauria de
di~: tri-om-fals (tres síHabes).

En el vers 68, diu: mo-des-tia (tres síHabes), hauria de
dir: mo-des-ti-a (quatre síHabes).

En el vers 70, diu: A-ra-bia duen (quatre síHabes), i hauria
de dir: A-ra-bi-a du-en (sis síHabes).

En el vers 90, diu: no-via (dues síHabes), i hauria de dir:
nó-vi-a (tres síHabes), i millor: nú-vi-a.

En el vers 98, diu: per-aeIls (dues síHabes), i hauria de dir:
per-a-eIls (tres síHabes).

En el vers 119, diu: ten-ta-cions (tres síHabes), i hauria de
dir: ten-ta-ci-ons (quatre síHabes).

En el V'ers 121, diu: vic-to-ries (tres síHabes), i hauria de
dir: vic-to-ri-es (quatr,e síHabes).

És clar que en l'epoca en que Teodor Llio,rente escriví, aques
tes sinalefes no semblaven denunciables i per tant tothom les
tenia per correctíssimes. Avui, pero, ja no es pot dir aixo, mal
grat que, generalment, tots els poetes valencians d'ara conti
nuen fent-les.

Quins enlla~os fonics, gramaticalment, els són permesos als
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poetes? Puix que ells han d'ésse,r tan fidels al geni de la llengua
com al ritme deIs versos, no faran altres enlla~os fonics siná
aquells que permet l'idioma; NO F ARAN SINItRESIS, O
SIGA FALSOS DIFTONGS, 1 NO AGLUTINARAN MAl
TRES VOCALS.

Conclusió
Potser no hem aportat tots els raonaments que caldrien per

a mostrar d'una manera clara que la nostra llengua és, per als
escriptors artistes valencians, l'única habil per a express.ar jus
tament llur enginy i llur pensament; que la grandesa i la ser
vitud del nostre idioma són paraHeles a la s,ervitud i a la gran
desa polítiques de la patria; que en els primers anys de la re
naix'en~a literaria els poetes valencians troben la llengua del
poble desfigurada, malmesa, destro~ada per les ingerencies que
la llengua velna ha fet en la nostra; que ens cal netejar-Ia,
depurar-la, corr,egir-Ia perque servixca plenamcnt les nreces
sitats d'expressió deIs homes cultes i deIs escriptors artistes
actuals, a l'ensems que es fornix la renaixen~a patriotica d'un·
poble que malgrat tots es contratemps adversos, no desitja
morir, desapareixer, esborrant un caire de la cultura universal.

La llengua ens l'ha cons.ervada l'instint del poble tant com
ell ha pogut. Han de corregir-la els escriptors i la correcció no
es pot fer si no és a base d'estudis gramaticals recolzats en la
realitat de la llengua escrita deIs nostres classics i en la realitat
de la llengua parlada als indrets, als. racons del País Va~encia

manco infiuenciats pel castella.
No són nombrosos els estudis gramaticals a Valencia. Cal

pensar, no obstant, que la llengua deils valencians sobrepassa les
f.r:onteres geografiques ele'l País Valencia i que gramatics no nats
a Valencia han estudiat profundament l'idioma comú i que els
tals estudis no poden, no deuen ésser negligits pels nostres es
criptors.

Ens cal, doncs, no apartar-nos de les forme'> lingüístiques
autoctones del valencia i defugir les formes lingüístiques cas
tellanes. Les nostres servituds inteHectuals i anímiques a profit
de qualsevol llengua velna perjudiquen enormement l'esperit de
la terra.
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Senyores i senyors:

Ens sentim emocionalment corpresos en respondre a l'amic
i al company, a l'home de treball i d'estudi, a l'artífex de la
moderna llengua literaria nostrada i coHaborador inlassable i
tena~ del ressorgiment de la cultura val,enciana, al qual el Cen
tre en aquest dia li obri de bat a bat la porta gran i els seus
bra~os acollidors per a rebre'l al seu si.

I ¿com no sentir emoció davant d'un exemple de constancia
i d.e fe en el rtenaixement de la seua Patria autentica, sentiment
que l'ha portat a tr,eballar amb entusiasme i ardidcsa pel reco
brament de la Personalitat Nacional, si ardidesa i entusiasme
infinits calen als apostols de la bona nova de la valenciania i
del valencianisme, per a rtessistir les concupiscents temptacions
del sentiment utilitari de la societat castellanisada i emprar Les
energies en estudis i trebalIs renaixentistes, davant la indife~

rencia, l'oposició i, mantes voltes, l'escarni deIs propis compa
tricis, i el suplici de Tantal que .ens oferix el permanent ban
quet sardanapalesc de la cultura i de la política estrangeres,
que ens aguaiten per totes parts, i dins l'ambient mefític del
qual ens trobem, ofegant-nos, lluitant desesperadament per sal
var del naufragi la Patria i la Cultura Valencianes?

Emoció profunda també, davant la trajectoria cultural del
nostre recipientari d'avui, tra~ada amb voluntat ferrenya i an
sia de perfecció des del bressol modest d'una fu<.:.teria -on va
naixer el 20 de gener del 1893, al carrter de Dalt de Valencia
ciutat-, l'esperit ens manlleva, en considerar la mena de paral
lelisme amb el nostrle bressol, que així mateix fón una fusteria,
i fusters, com els seus, ,els nostres pares i avis, i fusters com
CarIes Salvador, encara, fórem durant els nostres primers anys,
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doblant la tasca en alegar (1) la fusta i els llibres a l'ensems,
oercant el pa del cos i el de l'esperit.

El nostre Carles passa l'enS'enyament primari a les Escoles
Pies -l'Ascolapia, com diu el poble amb aglutinació folklo
rica-, i en 1907 ingressa a la Normal de Mestres de Valencia,
podent regentar una escola a Almassera als divuit anys, ja amb
el titol de Mestre Superior, i estant nomenat a l'any següent
mestre interí d'Aielo de Ma1f!erit.

Es prepara per a les oposicions del 1915 i guanya honrosa
ment i contesa la pr·o.pietat de l'escola de Benassa.l (Castelló),
on ha passat denouanys de la seua jovenesa com al laboratori
de:! seu propi esperit, acreixent la seua cultura i depurant-la,
ciSiellant el seu estil propi, personal, inconfusible, i triant, sere
nament i ferma, el camí de la Renaixen~a Patria pel medi del
Valencianisme Cultural.

Des de molt jove se sent afecdonat a escriure, a comunicar
el pensar i sentir seus als altres, a la difusió de les idees de
recobrament de la Cultura Patria, al magisteri del seu poble,
i ja en 1913 comen~a la seua vida d'escriptor i periodista en el
setmanari valencianista Foc i Flama, de: l'epoca, i des l'alesho
1"es col·labora en totes les publicacions renaixentistes de Valen
cia i en moltes de les nacionalistes de Catalunya, Mallorca i
Rosselló.

Des d'allavors no deixa el camí que s'havia tr.a~at i publica

(r) ALEGAR = domJt-ar, esbraveir, dom.inar. Fabra, en el seu Diccionar·i, adopta
a·regar, ,en sentit di·ríem més suau. ef. gr,ec drégoo. També nosaltres en la bona
epoca usilVem aquesta forma. (V. els nostres artides "L'Horta de Valencia",
Las PI'ovincias. 1927. r de maig, 17 de juny i 3 de juliol.)

El frances élever i l'italia aUevare tenen un sentit paregllt a alegar i (JIre
gm'; pero taIÍlbé l'elevare Ilatí, que tenen el nostre elevar, i a;xí mateix ¡"elevar
castella, portugués, etc., ningú deis quals no té les accepciol1!, d'alegar i aregar.

Si encara nosaltres considerem que el Ilatí et.evare és un aglutinant de levare amb
una preposició e, ens semblaora evident el divorci entre la forma Ilatina i la
grega cl1'égoo; acabant per supondre que les formes francesa i italiana han inter
ferit les del grec i Ilatí; que en valencia i castella han :romas sepa·rades cada
accepció en una distinta forma i que al castella i al portugués no ha arribat més
que el Ilatí.

No obstant lo abans dit, hem de manifestar que no estranyaríem gens que
les formes (¡'régoo, elevare, élever, allevare, elevar, alegar, aregare i altres
encara i les accepcions Ilurs, tingueren un origen comú, remoto
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novel'les, com Pecat d'amor, Les Memories del !rare Godofl'ed,
La dragomana deIs déus, L'artista de la ValItorta, Barbaflorida
professor, El maniquÍ d'argila, L'auca de les oques i AmaJia, j

produix per al teatni sainets com Un negoci com UR altre I

comedies com L'Amor, camÍ del celo

La seua polifacetica activitat el porta a tastar el difícil ge
11Iere literari de l'assaig, escrivint l'Elogi del xiprer amb un
encert de mestre, i el seu patriotisme, a donar conferencies sobre
temes pedagogics i llengua, a Barcelona (Escala d'Estiu), Cas
telló i Valencia, entre les quals foren de les més importants
L'idioma valencia a les escoles i El valencia d'ara, en la tercera
Setmana Cultural Valenciana.

Un deIs aspectes més interessants, ,empero, de la labor pro
lífica del nostre recipiendari, és la seua producció poetka, sem
brada per tot arreu del País Valencia i de fora, en l'es distintes
publicacions no adverses a la renaixen~a cultural valenciana, t

en edícions especials, de les quals rec:ordem els llibres de poemes
Plastic, LJibret EucarÍstic, VermelI en to major, Rosa deIs
Vents i el ara fa poc publicat El bes als lIavis. Són la concreció
d'una labor acusada on el poeta ha plamat la seua anima mu
llant la ploma de la seua inteHigencia subtil, energica iencara, de
ve'gades, revolucionaria, en el sentiment d'amor infInita que des
tiHa pletoric el seu cor humanal i patriota.

La vella i vener,able Societat renaixentista Lo Rat Penat, en
els Jocs Florals de 1929, li va atorg,ar la Flor Natural per una
bella poesia, PomelI de Poemes, presentada sota el lema "Bo
tanica", on canta algunes flors amb primoroses estro,fle'S, comen
~ant pel card:

Oh flor gotica del card,
punxeguda i obJidada
com l'amor d'aquelIa amiga!
Creixes vora del camÍ;
l'aire bla te gronxa i passa,
com l'amor que omplí ma vida.
Oh flor gotica del card!
Cada aresta té una gota
gloriosa de ma sango
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És poesia d'una dol~or sentimental inefable, on es veu brollar
la sang del fons del vas espiritual del poeta; Uil ver madrigal
que deu ésser comparat amb els millors prodults per la litera
tura valenciana.

Seguir passa a passa les copioses activitats culturals del
mestre En CarIes Salvador i Gimeno, és quelcom de treballós i
difícil. Una ronega antologia de la seua labor, interessant per a
la Cultura Valenciana, seria ja llarga, i, ni som els cridats a
fer-Ia ni tindríem l'encert n'ecessari, per la manca de compe
tencia literaria.

Solament us direm que la tasca cultural que amb voluntat
ferrenya i fins esquerpa ha imposat al seu esperit generós per
lo prolífic, noble per enlairat, liberal per equanime i altruista,
té quelcom del benedictí i del cartoixa per la seua intensitat i
el seu silenci; copiosa pel nombre, densa pe'!" la valor; flUlda
del seu sentiment d'amor infinita a la Patria que el va veure
naixer, ,engrillonada per estranya cultura, i, perxo, silent com
la dolor profunda de l'esclau que treballa per la seua deslliu
ran~a, vessant suor de 'la s'eua sang, mentre espera, amb unció
d'iHuminat, que comence l'aurora de la Llibertat Nacional.

Volem encara, pero, fer esment d'una altra de les seues activi
tats, i no direm la major, car és la posteritat l'encarregada
d'alambinar i definir entre les obres d'aquells qui mereixquen
l'honor de passar a la historia; pero sí direm que els treballs
filologics són d'alló més estimable entre la copiosa labor d'En
CarIes Salvador.

Continuado,r deIs Nebot i els Fullana, ha donat nova empenta
a la lit,e'r,atura de la nostra amada llengua, i fruit deIs seus
estudi són un Vocabulari OrtogrMic Valencia, uns cursets Sie
guits des de distints periódics valencianistes, especialment des
de El Camí, ja desaparegut per dissort; material arreplegat en
un volum sota el tito! Ol'tografia Valenciana, 11iqans practiques,
i un altre, ¡'(Ioriologia Valenciana, 11ifons practiqaes, i, encara,
els cumets sobre llengua, donats personalment en distintes oca
sions i centres, i nombroses conferencies, com havem esmentat,
i artic1es ,en Acció, Timó, Las Provincias i altres publicacions.

El discurs de recepció que acaba de llegir-vos -histerial de
la nostra !lengua, ·on es veuen patents les vicissituds i trangoIs
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que ha patit en el transcurs deIs temps; doctrina i norma alXl
mateix per a la bona, edificació de la nova llengua literaria
valenciana- us haura donat una idea de l'home culte enterat
de les qüestions filológiques nostrades, del filoleg, del mestre.

Feia ja temps alamon que el Centre de Cultura Valenciana
tenia els ulls posats en ell com a l'home que ens calia per a
ajudar-rios a desenvolupar les labors culturals de la nostra Pa
tria, i en traslladar-se en 1934 al grup escolar "Cardenal Reig",
situat a l'antic lloc de Benimac1et, avui barriada de Valencia
Ciutat, pensa nomenar-Io per a ocupar una de les primeres va
cants, cridat per a omplir la del malaguanyat Lluís Cebrian
Mezquita, mestre de valencianistes, .escriptor, investigador, filo
leg, poeta, polígraf, en un mot, a qui tant deu la Renaixen~a

Valenciana i el Valencianisme.

Avui, doncs, ingressa al Centre un home que calia. No es
tracta de cap gloria en runes que vinga a seure al sitial acade
mic per a dormitar descansant d'una preterita labor ja closa,
ni de ningú que en ostentar l'honor considere acabada la tasca;
En Carles Salvador, de treball auster i silent, esclau de labo
riosa vida, d'activitats polifacetiques, literaries i filologiques,
especialment; sempre al peu de l'enclusa amb la ploma en la
Ola per martell, infadigable apostol de la cultura valenciana.
v·e a treballar, com sempre; constant, inlassable, fervent, amb
l'entusiasme d'un esperit eternament jove, i us augurem, oh com
panys de treball 1, que el novell Director donara al Centre die~

de gloria per a bé de la Cultura Valenciana i del Val.encianisme:
de manera callada, humil i insistent; deixant un tros de la seua
anima en cada obra; com ha fet sempre, com fara sempre, com
es retrata eH mateix en els versos de la poesia premiada amb la
Flor Natural, esmentada abans, les darreres estrofes de la qual
són un altre madrigal:

Tine un ram tot ell de punxa
i al bell mig tine presa J'anima.
En un gerro els tanys s'apreten;
mai no pose gota d'aigua.
Quan el vent ponent alena
es ressequen més les rames;
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es retorg amb doloria
i els meus ulls fan raigs de llagrimes.
Tinc un ram; és com ma vida,
esta vida austera, esclava.

El seu pur patriotisme i la seua humilitat el porten a consi
derar com el millor guardó l'ésser un propagandista fidel del
Valencianisme.

En CarIes Salvador honora la Renaixen!fa Cultural Valen
ciana; és just, per tant, que aquesta ¡'honore així mateix.
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