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"Caries Salvador divul ga estes normes (les acceptades
I

a Castelló de la Plana el 21 de desembre de 1932) en el
seu Vocabulari Ortografic Valenciá precedj¡- d'una Dec1a

ració i Normes Ortográfiques -Valencia, 1933- que com

pleta amb una Ortografia Valencia'na amb exerCICIS

practics -Valencia, 1934- i el mateix autor al qual és

deguda l'actual normalització lingüistica del valencia,

escrigué també unes LJh;ons de Morfologia Valenciana

-Valencia, 1935- i les Qüestions de LJenguatge -Va

lencia, 1936-- opuscJes tots molt recomanables per Ilur

precisió de concepte i concisió i cJaredat d'exposició."

CM. Sanchis Guarner: Granultíca Valenciana, Valencia, 1950.)



Proleg per a la segona edició

L'any 1932 -día 21 de desembre- eS,firmava a Cas
telló de la Rlana la Decl&ració i Normes OrtogrMiques
que adoptaven les enti tats culturals valencianes -Societat
Castellonenca de Cultura, Centre de Cultura Valenciana,
Seminari de Filologia de la Universitat de Valencia, Lo
Rat-Penat, Centre d'AGtuació Valencianista, entre altres-;
els lingüistes R. P. Fullana, Uuís Revest Corzo, Bernat
Ortín, Nicolau Primitiu, CarIes Salvador, F. Almela i Vi
ves i Manuel Sanchis Guarner i un gran nombre d', erudits,
i d'escriptors, de poetes i de professors, d'editorials i de...,
periódics i de revistes valencianes, per tal d'unificar
l'ortografia que havien d'usar en Ilurs escríts valencians.

La necessitat de difondre aquestes tan interessants i
conveníents Normes ortográfiques feu que l 'Editorial
"L'Estel" publicara tot seguit un 'VOCABULARI ORTOGRA
tIC (1) i que el setmanari El Camí inserira en les seues
columnes unes lIil;ons_ d' "Ortografia Valenciana" que ser
vien les nccessitats d'un Curs per Correspondencia amb
Oficines de correcció de llic;:ons a diferents entitats de la
Ciut~t de Valencia i d'altres localitats del Regne. L'éxit

( I ) VOCAB ULAR I ORTOGRAF IC per Caries Salvador, pretedit
d'una Declaracio i Normes Ortogrilfiques. Quaderns d'OrientaciáJ
Valencia o ista. Valéncia. [1934. Volum 11. Preu, 2 pessetes. Im
premIa Vicent Cortell.]
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d'aquest Curs féu que "L'Estel" editara en 1933 les tals
llic;ons en un volum (2). L'any 1937 es feia una nova
edidó (3). Anteriorment a aquesta data, en 1934, es pu
blicava la MORFOLOGIA VALENCIANA (4), del mateix autor
que les anteriors.

Han passat els anys, i la unificació ha donat els fruits
que hom desitjava. Avui tots els' escriptors i poetes -i
encara els més solvents deIs anomenats poetes populars
usen habitualment l' ortografia consignada en les Normes
firmades a Castelló.

No són, pero, els problemes ortográfics els únics que
calia estudiar, depurar i difondre, sinó que ,uns altres
problemes gramaticals, tals els sintáctics i els prosodics,
necessitaven d'una acurada difusió.

Heus ací, doncs, el per qué de la publicadó del volum
Llic;ons de GRAMATICA VALENCIANA amb exercicis prac
tics (5) -la segona edició del tal volum és la que posem
ara a les mans deIs estudiosos- aprofitant 'els textos de
l'ORTOGRAF1A i de la MORFOLOGIA abans publicats i ara

(2) ORTOGRAF lA VALENCIANA amb exerClelS praet ics. Lli
<;ons de Gramatica (VoJum 1), per CarIes Salvador. "L'Estel".
Quaderns d'Qr ientació Valencianista. Valencia. [Vol. de 80 pagi
nes. Preu, l' 50, pessetes. Impremta Vieent- Cortell.]

(3) ORTOGRAFIA VALENCIANA. Curs elemental amb exerci
cis praet ics per CarIes Salvador. Publieaeions de la Conseller ia
ele Culiura del Consell Provinci1!1 de Valencia. [Volum de 80 pa
gines.]

(4) MORFOLOGIA' VALENCIANA amb exercieis praeties per
CarIes Salvador. "L' Estel". Lli<;ons de Gramatiea. Volum 11. Qua
deros el' Orientació Valencianista. Valencia. [Volum de 80 pag i
nes. Preu, l' 50 pessetes. Renovació Tipografíea, Angel Guime
ra, 5.]

(5) Lli<;ons de GRAMATICA VALENCIANA amb exercicis prae
ties per Caries Salvador. Lletres Valencianes. Volum VII, 195 l.
Preu, 15 pessetes. [212 pag ines. Tipografía i Litografía Ortega,
Barco, 12 i 14. Valeneia-Grau.]
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convenientment reformats i millorats pedagógicament. Les
parts en qué es dividix -Fonologia, Ortografla, Morfo
logia, Sintaxi i Prosódia- formen un Corpus complet de
Gramatica elemental, apte per a les practiques deis Cursos
orals i per c0rrespondéncia establerts en l'actualitat. La
doctrina científica d'aquesta Gramatica és la mateixa que
conté la "Gramatica Valenciana" del savi professor i filO
leg valencia En Manuel Sanchis Guarner; peró va posada
en forma de lIic;:ons practiques pero tal que els estudiosos
valencians, nens o majors, adquirixquen l'habitud de
lIegir, escri~re i pronunciar' correctament la lIengua ver
nacla lIur.

En l'edició de 1932 de l'ORTOGRAFIA VALENCIANA
advertíellJ, entre altres coses, les segLients i que repro
du"im:

"L'objecte del present Ilibre ·és facilitar el coneixe
ment i practica de l'ortografía de la nostra Ilengua,"

"Ara es reprodu'ixen aci i (s'ha introdu"it alguna xico
teta reforma, s'han esmenat les errades) formen un curs
elemental segons les normes o bases ortograflques apro
vades en desembre de 1932 pels escriptors i poetes del
nostre país."

"El text de les lIic;:ons és breu, com correspon a un
grau elemental, i si no tracta tal o tal qUestió és perqué
el nostre interés ha estat donar rónegament la clarícia
necessaria per resoldre amb facilitat els exercicis prac
tics."

"La part teórica d'este llibre no cal que siga apresa
de memória, pero sí ben lIegida; amb ella a la vista es
resolen tots els exercicis sense diflcultats. En haver-ne,
es Ilegira de nou la noció teórica corresp~:>nent, i, en
algun cas, pot servir d'ajuda el VOCABULARl ORTOGRA
FIC VALENCIA (1) o algun altre Vocabulari o Diccionari



ID

de reconeguda autoritat; sempre, pero, el lector trabará
prou nocions en la present ORTOGRAFIA per a resoldre els
exercícis que presentem."

"L'ortografia s'aprén més exercitant-Ia que recordant
regles. Per aixo recomanem que els lectors desenrotllen
els exercicís de cada lIi¡;:ó i que 5' acostumen a lIegir i a
copiar fragments de lIibres escrits correctament i, encara
que practiquen la transcripció d'a.utors antics i de la
renaixen¡;:a."

En 1'''Advertiment'' de I'edició de la MORFOLOGIA
-1934- déiem: "Massa vegades havia estat dit que els
problemes morfolégics de la nostra Ileng-ua havien d'ésser
resolts pels nostres escriptors lIiurement, sense necessí
tat d'una fixació. Greu error que no obtenía la deguda
reparacíó mentre semblava que els problerhes ortográfics
eren primordials i que calia resoldre'ls, tam1;lé, abans
de tot altre problema de gramática."

"La tasca no ha estat gens fácil. Ha calgut tindre en
compte els dialectes valencíans, els poetes i escríptors
c1ássics i els contemporanis i els estudis de diferents
gramátics, entre altres el R. P. Fullana, En Lluis Revest
í En Guillem Renat i Ferrís, valencians tots tres, les
obres deis quals ens ha facilitat el. treball de redaccíó."

Darrerament, en I'edició de I'ORTOGRAFIA -1937
donávem unes "1 nstruccions per a I'alumne", les q\lals
reprodu'im per tal que els alumnes que estudien les pre
sents lIí<;ons de GRAMATlCA VALENCIANA i resolguen els
exercicis les tinguen ben en compte per a obtindre els
fruits pertinents:

"En fer els 'exercicis cal que anoteu el nombre de la
lIi¡;:ó, sense I'enunciat, abans d'escriure les respostes.
N'hi ha prou que estes vagen precedides de la lIetra que
corresponga a cadascun deIs exercicis proposats."

"No us poseu a fer cap exercíci sense haver estudiat
curosamenf el text corresponent."
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"Recordeu que haveu de fer les trameses succesivament
per grups d' exercicis, els corresponents a cada lIic;ó. Tin
gueu com a norma indefugible d.e no enviar un grup
d'exercicis, sense tindre corregits i qualiftcats els de la
llic;ó anterior."

"No vullgueu avanc;ar fora mida; aixo fora contra I'eft
cacia de I'ensenyament. Altrament l'Oftcina de Correc
ció -es tracta deis Cursos per Correspondencia- no us'
ho consentiria, car us retindria els grups d' exercicis en
viats indegudament abans de la aualiftcació deis anteriors."

* * *
Les lIic;ons de 51NTAXI que desenvolupem en este

volum les creiem suftcients per a que ¡ 'aiumne assolixca
una correcta construcció de la proposició gramatical. Cal
dir, i 'insistir, que la sintaxi valenciana no és la mateixa
que la de les altres lIengües romaniques i així tota cons
trucció aliena usada en 1I0c de les nostres formes con5

tructives propies és en perjudici del nostre idioma, el
qual va empobrint-se quan adopta vestidures sintáctiques
que no Ii escauen.

Si la 5intaxi és I'ánima de la lIengua cal que els va
lencians en parlar i en escriu.e valenci,a ho facen segons
les lIeis idiomatiques més correctes.

* * *
Les lIic;ons de PROSóD lA que seguixen aspiren a nor

malitzar la pronúncia més correcta, ia pronúncia que cor
respon a una literatura ben escrita ortograftca, morfoló
gica i sintácticament.

Les presents lIic;ons no son solament d'un interés, filo
logic sense altra transc~ndencia que la puramept cientí
ftca. Nosaltres en aquest volum no estudiem les pronúncies
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valencianes sinó en tant cal acceptar-Ies o refusar-Ies
segons servixen la uniflcació, conservadó i puresa del
nostre lIenguatge o bé I'esmicolament subdialectal que
el transformaria en un patués inadmisible per a la cultu
ra. Així, 'doncs, hi ha pronúncies subdialectals que no
consignem perqué no han transcendit a la literatura.
Aqueixes tals pronúncies han d'ésser estudiades en altres
1I0cs i replegades en altres publicadons i no en aquest
volum que volem que siga eminentment práctic i autén
ticament constructiu.

No es: udiem, per exemple, les terminacions verbals
i nominals del Maestrat, ni altres própies del parlar xati
-venc i algunes aJacantines. No són, per ara, cap destorb
al desenvolupament normal del valenciá escrit i ningú no
ha tractat de fer-Ies transcendir a I'ortografta, ni a la
morfologia.

No obstant, I'apitxat i altres pronúndes subdialectals
inadmissibles, així com els vicis de pronunciació i els
fonetismes ca.stellans els combatem perqué són un dany
per a la puresa i la riquesa deis fonemes que tan dol¡;:a
i sonora fan la nostra lIengua. ,

Les darreres lIi¡;:ons del present volum tenen un espe,
cial interés per als poetes -i no cal dir per als lectors
de versos- puix que la nostra lIengua seguix unes lIeis
própies, segons el propi geni, altres que les lIeis fonéti
ques deIs idiomes ve lns i per tant la construcció del vers
ha d'ésser diferent de la construcció i lectura del castellá,
per exemple, que és I'idioma que més influlx sobre el
valendá. Els uns i els altres -lectors i poe.te's- faran
bé de seguir la tradició recordant que la versificació va
lenciana de la Renaixen¡;:a és plena de castellanismes la
majoria d'ells refusables i ja refusats pels ¡joetes de les
més noves promocions.

* * *



13

Esgotades .Ies anteriors edicions (tres de l' ORTOGRA
FIA, dues de la MORFOLOGIA i lI;na de la GRAMATlCA
VALENCIANA); restablerts els Cursos de Gramática Valen
ciana, orals i per correspondencia; empesos per la impe
riosa necessitat de Hndre material apte per a tals Cursos',
tots ells elementals i tots ells práctics com escau a la
divulgació del valenciá escrit; aconsellats pels Srs. Pro-'
fesSOr5 de Llengua Val'enciana diplomats i per un gros
nombre d'escriptors i poetes, donem a la impremta la,
segona edició de la nostra GRAMATICA VALENCIANA, tan
ben rebuda i acceptada per esser un útil i eficac; instru
ment d'ensenyanc;a; esgotada la primera edició en molt
pocs mesos a causa d'haver establertel:> Cursos de Gra
mática en la benemerita Societat d'Amadors de les Glo
ries Valencianes Lo Rat-Penat, cursos professats pels se
nyors Enric Valor, Ismael Rosselló, Josep Giner, Vicent
Sorribes Gramatge, prev., Francesc Ferrer i Pastor i per
l'autor de la present obr;;¡, , així com els cursos establerts
pel professor senyor Josep Sanchis Za,balza en la "Casa
de Valencia" de Madrid, presentem de bell nou al públic
estudiós la nostra obra, fetes les petites correccions ne
cessáries.

CARLES SALVADOR

Maig del 1952.



GRAMATICA VALENCIANA

FONOLOGIA

Lli<;:ó primera

LES LLETRES

mig,

següeots:
art, cau, porta.
boca, roba, notable, dubte.
car, cel, miracle, anécdota.
dol, seda, fred.
peu, neu, home, nebot.
farina.
gat, sega, segle, Ilarg, gel,

. regne.
fiJl, foia.
vaja, majestat, jardí, jo.
tela.
mare, sem, Jimfa.
dona, conca, planxa, canvi.
cosa, gota, govern, roureda.
pare, capgirar.
quatre.

i (lIatioa)
jota
ele
eme
ene
o·
pe
cu

a
be (alta)
ce
de
e
efe
ge

Les lIetres

m
o
o
p
q

b
c
d
e
f
g

\. El valencia usa per a la represeotació deis seus
saos:

a)
a
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r
s
t

u
v
x

z

erre
esse
te
u
ve (baixa)
ks o xeix

zeta

rosa, pera, coro
savi, rosa.
1erra, atlantic, guatla.
just, cauen.
cavall.
xic, xeringa, punxa, excentric, exa

men, axioma.
donzella.

d) Les Iletres
é (oberta)
ó (oberta)
é (tancaáa)
Ó (tancada)

Ú

La Iletra vocal u no té cap valor fónic en les siHabes
que, qui, gue~ gui. Ex.: raqueta, cOnquilla, guerrer,
guis!1t .

b) Usa, també, la Iletra h, que s'anomena hac, la
qual no representa cap so. Ex.: himne, vehemencia,
Estruch.

c) Les Iletres que apareixen solament en alguns
cognoms !i mots estrangers:

y i (grega) Paya, Gay, York.
k ca break.
w v (doble) water, darwinisme.

modificades següents:
Felix, medium, escenic, ciencia.
ress6, 6bit, 6pera, arras.
més, imprés, església, encén.
oraci6, acci6.
física, samí.
túnica, oportú.
hero¡Ona, fluldesa.

ü diürnal, conseqüéncia.
<; (ce trencada) braC;, rac;a.

e) Els <Jígrafs següents:
gu: guerra.
qu: quitra.
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ig: rebuig.
ix: ealaix.
tg: 'viatge.
tj: eorretja.
tI: ametJeT.
tll: enroti}ar.
tm: setmana.
tn: . eotna.
ts: sotsobreria.
tx: fletxa.
tz: dotze.
1-1: flageIíar.
ny: eompa'ny.
11: eollita.
rr: terra.
ss: passera.
El dígraf eh apareix en alguns mots estrangers: chic,

lunch, yaeht pronunciat, respectivament, x, tx, ,c. Tam
bé amb valor de e = k, apareix en alguns cognoms: Ben
lIoeh i amb valor de tx dins noms gentilicis castellans:
5anehis, aixi com la !letra modificada ñ = ny: Muñoz.

f) Les lIetres d, 1, m i n poden presentar-se dobles,
sense canvi de so. La 1 doble és escrita ¡.¡ o siga amb
un punt volat al migo Ex.: addicló, coNega, immens,
perenne.

Les consonants e i g poden presentar-se doblés peró
amb so distint: aeeió (la segona e= s), suggerir (la
segona g = j) . ,

Les Iletres rr, ss no són, fonéticament, consonants
dobles; representen un so simple: carro, rossa.

2. Les !letres vocals són set: a, e (tancada), i, o
(tancada), u, e (oberta) i o (oberta).

Hi ha mots que varien lIur significació segons són
pronunciats amb vocal oberta o amb vocal tancada. Ex.:
dona (substantiu) i dóna (del verb donar).

2
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EXERCICIS

a) Destrieu en dues llistes els mots següents: la deis
que presenten una e oberta i la deis que presenten una
e tancada:

Repél, pesta, hortet,' eel, paret, fer, eorrent, Manuel,
perla, teula, rem, hivern, o'brer, merla, greix, tel, I/esca,
Miquel, peu, fel, neu, perdre, penya, moment, ineert,
mestra, ambient, maneta, vela, ferra, promesa, earrerT

étnie, fuster, mel, testa, vel, teua, desert, pera.
b) Destrieu en dues llistes els mots següents: la deis

que presenten una o oberta i la deis que presenten una
o tancada:

Pintor, dotze, pilota, poma, bossa, roig, boca, font,
maure, rosca, moble, abandona, pinyol, segons, perol,
cosa, I/aurador, poli, bunyol, ou, blancor, trespol, onze,
sol, vol, ros, rosa, pom, pou, forn, prosa, mosca,
mocador, earagol, eompte, col, roure, prou, senyor,
mona>.

Lli<;:ó 2

LES CONSONANTS

3. Les lletres i i u (sense accent ni diéresi) entre
vocals són consonants i per tant formen part de la
mateixa síHaba que la vocal següent: joia, foia, deien,
feien, eauen, mouen, diuen, riuen, eneauat, encreuament.

4. La i (o hi) inicial seguida de vocal es igualment
consonant: iode, hiena, hierátie.

5. Les consonants es dividixen en sardes i sonares. Les
sardes són: e, p, t, f, s, ¡ x. Tates les altres són sonares.
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A cada conSOnan t sorda correspon una conSOnant so-
nora determinada:

SaRDES SONaRES
c (cor) 8' (got)
p (pell) b (bell)
t (tu) d (dur)
f ( fi) v (vi)
s (so) z (zel)
x (xoc) j (joc)

6. Les consonan ts. a més, es di vidixen en bilabials,
1abiodent&ls, linguodentals, pala/als i velars. (al adver
tir que en vall~nciá no hi ha cap consonant gutural, com
és la j castellana.

Bilabials: p, b, m. Ex.: paper, barba, mel.
Labiodentals: f, v. Ex.: fora, vara.
Linguodentals: 1, d, s, z, n, 1, r. Ex.: tita, dau, su-.

cre, zero, niu, lila, rosa.
Palatals: x, j. Ex.: xic, xaroj;; joc, gent i les repre

sentades per II i ny. Ex.: llenya, puny.
Velars: e, g. Ex.: .cau, gallo
7. Les COnsonants geminades són: 1, m, n i g. Ex.:

I escrita II (alJegar i ti (espatla, llegit espalJa).
m escrita mm (immens) i tm (setmana, llegit

semmana).
n escrita nn (perenne) i tn (eotna, llegit conna).

(§ 35.)
8. La Iletra z representa so sonor fricatiu (com la

s sonora de casa) en zenit, amazona, donzella, colze. etc.
El corresponent so sonor africat, el qual correspon al
so sord africat de Is en potser, tots, etc., és escrit tz en
dotze, tretze, setze, guitza, atzur, etc. També tenen tz
altres mots com horitzó, atzembla, etc., i la termina
ció greco-llatina itzar, que habitualment es pronuncia
també fricativa (amb t muda).
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EXERCICIS

a) De3trieu en dues Ilistes els mots següents: la deis
que i o u són consonants i la deis que no en són:

Riuada, traduia, baieta, escaient, conduiem, estatuYen,
hiemal, veueta, joier, encauar, constr~íem, male/en,
iodur, duia, construYa, queien, esglaiar, veiem, hiatus,
complaies, construies, atalaia, lIules, iambe, reprodui"a,'
reien, constituien, coíem, baioneta.

D) Destrieu en dues lIistes els mots següents: la
deis mots on la tz és sempre pronunciada com en dotze
i la deis mots on la tz sovint, en el lIenguatge familiar,
és pronunciada fricativa (amb t muda), com en la ter
minació verbal -itzar (agonitzar, etc.):

Atzar, coUtzar, gatzara, dotzena, analitzar, horitzá,
lIatzerás, dotzavat, atzarás, atzembla, atzucac, dotze,
rátzia, lIatzeria, setze, atziac, magatzem, atzavara, bot
zina, guitza, atzerola, aizur, tretze, horizontal, guitzes,
atzimut, eivilitza.r., tretzé, caracterizar, setzé.

Llic;:ó 3

VALOR FóNICA DE LES CONSONANTs

9. La b, bilabial sonora, té el so d'aquesta Iletra en
mots com: bé; roba, cabdell, sobre, est.ablir.

10. La c té dos sons:
a) So de s sorda quan" va davant de e o de i. Ex.:

cel, recent, poncil, accés, cirer&, grácia, coneis, suceint.
b) So velar (= k) davant a, o O u i en final de sHlaba:

Ex.: casa, colJ, cuina, accent, técnic, sac, aTe', bosc. Tam
bé davant i O r formant sHlaba: clau, crim.
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11. La ~ té el so de s sorda. Ex.: IJi~ó, can~ó, gla~ar,

ion;a, ven~ut, llu~, eomer~, deseal~.

12. La d, línguodental sonora, té el so d'aquesta
lIetra en mo¡s com: dia, roda, admirar, adquirir, in

quietud.
13. La f, labiodental sorda, té el so d'aquesta Iletra

en mots com: fava, ¡em, m, foia, fum, flama, fregir,

aiguana'f, raf) é', e~fé.

14. La g té els soris següents:
a) Velar sonor (gue). Ex.: gana, gorra, gust, gran,

glop, maragda, aigüera, guerra,. seguiré.
b) Palatal (= j) davant e o i. Ex.: gelor, gipó, verge.
e) Sona com a tx en final de mot precedida d'una i

torta. Ex.: mig, desig, trepig.
La Iletr'a g forma part deis dígrafs gu: guia, esguer

rar; ig: volteig, raig; tg: metge, fetge.
15. La h és muda en totes posicions. Ex.: subhasta,

historia, .sulfhidric, subtrahend. Solament té valor eti
mológica i per tant ortografica.

16. La j, palatal sonora, té el so d 'aquesta Iletra
en mots com: ja~, jersei, joia, judici, menjar, Jesús,

Jerusalem.
Forma part del dígraf tj: platja, viatjar.
17. La 1, linguodental sonora, té el so d'aquesta Ile

tra en mots com: la, principal, pla, pa1lmell.
Forma part del,dígraf tI: ~'etIar, ametler.
Forma part de la combinado de- dues eles (1/, 80mb

un punt volat al mig): alJegori~, idi/Ji, eolJeeció.
18. La IJ, palatal sonora, té el so que representa

aquesta Iletra en mots com: lJapis, pallús, metalJ, collir.
Forma part del digraf t//: ratlla.
19. La m, bilabial sonora nasal, té el so que repre

senta aquesta Iletra en mots com: manobre., sem, ramo
Escrita doble (mm) i en el dígraf tm té valor geminada:
immaeulat, setmana.
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20. La n, linguoclental sonora nasal, té el so que re
presenta aquesta \letra en mots com: dinar, norma, encén.

Forma part del dígraf ny: penya, any,
Escrita doble (nn) i en el dígraf tn té valor geminada:

panna, cotna.
21. La p, bilabial sorda, té el so que representa

aquesta \letra en mots com: pa, capell, naps, antílop,
plorar, prou, capoto

22. La \letra q, velar, sona com c= k. Ex.: quaran
ta, inconseqüent, quotidiá.

Forma part del clígraf qu: quinqué, queixal, quiosco
23. La r, ling'uodental, SOll,ora, té dos sons: suau i

fort.
a) Sona suau entre vocais, formant nexe amb una

altra consonant i en final de sHlaba. Ex.: ciri, meravella;
aspre, criatura; ardent, pintor. ,

b) Sona fort al comen<;:ament de mot i clarrere de les
consonants 1, m, n, s. Ex.: roig, rebuig, coIrar, somris,
honra, desrovellar.

c) Sona forta darrere els prefixos contra, supra, bi,
tri, a, anti, mono, etc. Ex.: contrarestar, suprarenal,
birectangle, arítmic, an"tireumátic, monorim.

d) En els mots composts. Ex.: dentirostre; busca
raons, penja-robes.

Forma part del dígraf rr. Ex.: sorra, esborrar.
24. La s, linguodental sorda, té dos sons: sonor o

suau i sord o forl. ,
a) Té el so suau o sonor (z) entre vocals. Ex.: rosa,

cosa, casa, iIIusió, església.
També és sonora en els mots endinsar i enfonsar i

en el prefix transo Ex.: transigir, intransigent, tránsito
b) Té el so fort o sord en principi de paraula, dar

rere co¡¡sonant i en final de paraula. Ex.: savi, s€ntír,
sostre, polseguera, dansa, capsa, cols, encés, poders.

c) També és sorda darrere els prefixos lIatins ante,
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contra, sobre, supra, uni, bi, tri, i els prefIxos grecs a
(privatiu), anti, hipo, para, mono, di, Iri, tetra, poli,
etcétera. Ex.: antesala, contrasegell, sobresaturaCÍó, su
prasensible, unisexual, bisectriu, trisecció, asimétric,
antiseptic, hiposulfit, parasintétic, monoséjJal, disíHab,
trisíNab, tetrasíl1¿bic, polisuIfur, etc.

La Iletra s forma part del digraf ss. Ex.: grossa, pos-
sible, possessió.

25. La !letra t, linguodental sorc:la, té el so que re
presenta aquesta lletra en mots com: wrment, tremolí,
trau, rat, tinta, atl¿ntic.

Forma part deis digrafs Ig, tj, 11, t1J, tm tn. Ex.:
julge, viarjar, motle, ratlla, setmana, cotna.

També forma part deis digrafs tx i tz. Ex.: despatxar,
metxa, guitza, mobiIitzar.

26. La !letra v, labiodental sonora, té el sO que re
presenta aquesta !letra en mots com: val., vaivé, vanitós,
verd, vida, vora, vulgar, enveja.

27. La !letra x, palatal sorda té dos sonso
a) Sana amb un so palatal sord al principi de pa-

raula: Xativa, xocar.
Darrere de consona!: manxa, Elx.
Darrere una i: guixal, clixé.
Darrere una u: rauxa.
Forma part del digraf ix. Ex.: peix, aixó i del dígraf

Ix. Ex.: fletxa ..
b) Sana segons el nexe cs quan no té el so palatal.

Ex.: tóxic, maxim, crucifix, esfinx, exili.
28. La !letra z, linguodental sonora, sana sempre

com a s sonora. Ex.: zona, bronze, zoolog'ia, zumbeig..
Forma part del dígraf Iz. Ex.: civilitzar, dotzena.
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E.XERCICIS

a) Substitu·iu els punts per b o p, segons caiga:
Re. ea.del/ col. destaro cal. dissa.te glo. ea.dill oro

Cal. du.te tao su.sistir l/o. su.venció du.tar ca. Jaco.
sao su.stitut ado. na. ce. eor. a.sorbent.

b) Sustitu·iu els punts per t O d, segons caiga:
A.lé'wtie exaetitu. a.minicle a.junt assu. e.nologia

joventu. aoleta a.voeat a .jaeent plenitu. a.miraeió in
quietu. a.jeetiu a.mosfera a.quisició !/irtu. fluí. almu.
su. boro nor. rápí. quÍo se. (e oberta) sor. ver. retar.
freo se. (e tancada).

e) Substitu"iu els punts per j, g o x, segons caiga:
Ve.a BOLa en.iny pro.eete ra.ar .úquer .op sub.eete

mar.a .urar .eringa entremí. .endre .orit;o I/e.ir .iprer
.eroni fu.ida .aloe in.eetar I/an.a .inés ra.olí .oeolat
.eure .irivia tra.eete bu.ia .arol .ixona for.ar El. rO.ene
.iular .ul/a .ufa sa.eta .apa .uplar .inxa.

d) Substitu·iu els punts per b o v, segons caIga:
Ha.ana esta.a eal.a arro.a I/a.i eara.eNa .er.ena ra.e

.ena .ernís ea.al/ cal.ície ana.a sa.i ..iga re.entar la.erna
mó.il la.ial toea.a

VALOR FóNIC DELS DíGRAFS

29. El valencia usa els dígrafs següents:
Gu, qu, ig, ix, ny, tg, tj, tlJ, tm, tn, tx, tz, 1/,

lJ, rr i 55.

30. El dígraf gu seguit de e o i té el so velar de
g. Ex.: guerriller, guisar.
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Si la u porta diéresi (ü) el digraf representa dos sons
succesius. Ex.: lIengüeta, pingüí.

31. El digraf qu seguit de e o i té el so de c velar.
Ex.: queixa, quietud.

Si la u porta diéresi (ü) o va davant de a o o el
dígraf representa dos sons succesius. Ex.: qüestió, qua
ranta, quota.

Els grups QU8l, qüe, quo formen una sola síHaba. Ex.:
qua-tre, tre-qüent, quo-ti-di,-a.

Els grups cua, cue, no formen una sola síHaba. Ex.:
cu-a, cu-e-re-ta.

El grup cui, pero, és monosiHábic.. Ex.: cuí-na, cuí-xa.
32. El dígraf ig té el so de tx al final de paraula

darrere vocal. Ex.:_ maig, passeig, goig, rebuig, migo
33. El digraf ix darrere vocal té, el so de x palatal

precedida de i (xeix). Éx.: caixó, fluix, reixa, madeixa,
boix, taixa.

34. El dígraf ny (enye) té sempre el so de n pa
lata!. Ex.: espardenya, tonyina, any, pany.

35. El dígraf tg té el so palatal sonar de j gemina
da (així, dones, la t no es pronuncia). Ex.: metge, tetge,
viatger, personatge, peatge, nuviatge.

36. El dígraf tj té el so palatal sonar de j gemina
da (així, dones, no es pronuncía la t). Ex.: viatjar, sutja,
encoratjar, ultratjós, enutjar, oratjol.

37. El digraf tl té el so de ¡- geminada (per tant,
dones, la t no es pronuncia i el so de 1 es doble (/1).
Ex.: butla, espatla, vetlar, ametler, batle, pronuncíats:
bulla, espalla, veNar, ameller, bal1e.

38. El digraf tlI té el so de !I palatal geminada
(per tant la t no es pronuncia i el so de 1I és doble).
Ex.: ratllar, bitllet, rotllo, pronunciats: ral/-lIar, bill
lIet, ro!!-I/o.

39. El dígraf tm té el so de m geminada (així, dones,
la t no es pronuncia i el so de la m és doble). Ex.:
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setmana, setmanari, selmaner, pronunciats: se!n-mana,
sem-manari, sem-maner.

40. El dígraf tn té el so de n geminada (aíxí, dones,
no es pronuncia la t i el so de n es doble). Ex.: colna,
cotnar, pronunciats: con-na, con-nar.

4 f. El ciígraf tx té el so de ig (eh castellana) darrere
de paraula. Ex.: maig, enuig, l/eig.

En el mot Txecosiováquia i derivats s'usa el dígraf tx
per a representar el so inicial.

Enmíg de paraula. Ex.: despatxar, acotxar, batxil/er,
tatxonar, enlatxar.

Un redu"it nombre de mots són escrits amb tx final.
Ex.: despatx, empatx, campetx, escabetx, resqui/x, car
tutx i pocs altres més.

42. El dígraf rr: té el so de r forta i solament entre
vocals enmig de par aula puix que en tota altra posició
no té ús. Ex.: gerrp, parra, córrer.

EXERC1CIS

a) Substitulu els punts per qü, qu o ,cu, segons caIga:
.ixa obli.ar .antia .artana conse.ent .itós 'ade.ar .aranta

eva.ar. .áquer .estió o,bli.a a.árium .ita .'al/ar e.estre..ejar
.a/sevo/ e.ador .a 'aJí.ota .eslor ini.ament .iña .ir cín.anta
/o.ar; .atre .al/arga e.ánime fre.ent .ada e.acíó deli .es
cencía .ete}ar .alincar .irassa .ars .ixot

b) Substitu'iu els punts per tg o tj, segons caIga:
Forma.ada corda.e embala.e avanta.e terri.a cora.e

pa.e ora.e oral.o/ forma.e bosca.e via.e via.ar ju.e ju.ar
carna.e corre.er corre.a corre.ola barca.e branca.e mi.a
mi.á mi.ana fadrina.e ermita.e paisa.ista pla..a cortina·.e
baga.e engrana.e sU.a l/engua.e su.ós pi.or mi.ania ima.e
mestra.e trepi.ar fe.e fo.a missa.er homena.ar home
na.e mobla.e cora.ós /le.esa l/e.or mi. es mi.ó mi.an-
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c;ant perita.e /Jebe.ada IJina.e desi.ar desi.able bo.a ater
rissa.e si. a marida.e pe.ar IJibertina.e pi.ar here.ia
via.ant gara.e pe.ada blinda.e avanta.ar mesura.e enu.ar
enu.ós fero.e depila.e espi.ar-se munti.ol.

c) SubstituJU els punts per ig o LX, segons caiga:
Boli. campe. fa. cartu. pu. enu. fu. despa. ma. bo.í

campaneo capu.ina bate. /Je. bro.a fangue. cO.e bo. ro.
du.a clamoreo mamarra.o go. despa.ar esqui.ar trape. esto.
/lagrime. cucuru.o ra.a ore. passe. /lebe. escarrio escJe.a
ombre. gava. sacse. cau.ú 5-afare. bi.ac plante. fa.a
fa.ada fa1u.o balbuceo fa.enda clapo/e. ba.iIJeria /Jadre
gue. bre.a fanto.e capri.ós escabe. rabeo a.a ta.a fle.a
saque. sa1si.a formigue. ma.el me.a empa.

Llic;:ó 5

VALOR FóNICA DEL DíGRAF SS

(S sorda i S sonora: e, S, SS, Z)

43. El dígraf ss representa un so linguodental sord
(s castellana) entre vocals. Ex.: possessió, cJasse, missa.

El so de s sorda i de s sonora es confon sovint en la
pronunciació· i cal distingir ten clarament aquests dos
sonso Es pronuncien amb s sorda (escri t ss) els mots se
güents de possible confusió: abadessa, abcissa, agressió,
baronessa, comissió, compromissari, comtessa, digressió,
discussió, dissertar, dissidéncia.,. dissoldre, duquessa,
impressió,' missi(>, omissió, premissa, vicissitud, etc.

44. El so de s sorda es representa també per: c da
vant e i i. Ex.: cera, concebre, ciri, fácil; c; després de
vocal i davant a, o i U. Ex.: ca',:a, lIic;ó, trac;ut; després
de consonant. Ex.: forc;a; i en final de paraula: /JUI;.
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En els derivats en -anqa i -enqa. Ex.: enyoranqa,
naixenqa (pero amb s: cansa, dansa, pensa, ansa., de
fensa, etc.).

En els adjectíus d'una sola ter01ínació acabats en q
sorda. Ex.: audaq, feliq, capaq, feroq í els adverbís en
-ment corresponents. Ex.: audaqment, feliqment, capaq
ment, feroqment.

En els mots següents:
Acunqar; -agenqar; ----,a.lqar, exalqar, realqar, alqaria,

etcétera; -amenaqar; -arboq -arq (nom de planta);
arqó; -argenq; -arromanqar; -avanqar, avanq, etc.;
balanq, balanqa; -balbuq; -beq (nom de planta); -boq,
bOfal; -braq, abraqar, ett.; qa (adverbí), deqa, enqa;
-cabeq, cabeqa; --eafar, perca-qar, caqa, etc.; --ealq;
-c&lqa, calqó, calqotets, etc.; -calqar, descalqar, d'es-
calq, etc.; -canqó; -capqa (de col, de bróquil) , capqal,
capqana, capqó, capqar, escapqar; -cerq; -;:0 (pronozn).
aqó; -comenqar; --=:-comer~; -cuguq; -curaqao; -des
troqar, destroqa; -d'Ülq; dreqar, adreqar, endreqar~ re

dreqar, etc.
Encalqar; -eriqó, rrriqar; -escorq; -escorqa; -escurqó;

-escurqar; ~smerqar; -esquinqar; -est(uq; -esvin

qar-se.
Faq (=cast. faz), faqana; falq (=castella, hoz), falqó;

-forqa, forqar, esforqar, 'etc.; -Franqa.
Glaq, glaqar.
Jaq, jaqa, ajaqar; -jonqa.
Llaq, enlJaqar, etc.; -lJanqa, Ilanqar, lJenqar; lJenq,

lIenqol; -lJiq (=castella, lizo);. -JIiqa (=liza) , IIiqó;
-lJuq.

Maqa (=castella, maza); manqaniJIa; marq (=castella,
marzo).

Novenqa.
Onqa.
Parqoner; peqa; -pedaq, apedaqar, espedaqar; -pin-
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t;a; -pitant;a; -p1at;a, desp1at;ar, emp1at;ar, etc.; -p1an
t;Ó, ap1ant;onar; -pont;ó; -Provent;a; -put;a.

Rat;a.
501a<; (=caste\la, solaz).
Tert;, tert;a; --terlit;; -tort;ar, tort;ó; -tra<;, trat;ar,

atrat;ar, trat;a.
Varit;a; -vet;a (subs. fem.); vent;ó.
5 en principi de síHaba: sol, molsa, premsa; en

final de paraula: po1s, eneés.
També la s és sorda en I'interior de la paraula quan

va davant d'una consonant sorda. Ex.: fose, esprémer,
esfulJat. (Vegeu quines són les consonants sordes en
Lli<;ó 2 § 5.)

45. EIs mots composts de substantiu + adjectiu i de
verb + substantiu (no són els estudíats al § 24, e) de
la Lli<;ó 3) 'en els quals el primer component acaba en
vocal i el segan comenp en s sorda no es traben eserits
amb ss sino amb un guionet entre els dos components.
Ex.: boea-see, penya-segat, escla't&-sangs, roda-soques.'

46. El so. de s sonora es representa per s entre vo
cals. Ex.: rosa, iNusió, causa, nosa, gris&, cosa.

També és sonora en altres posicions (vegeu Lli<;ó
3 § 24, a) i dava'nt de consonant sonora. Ex.: esme,
desvet1ar.

Z en principi de paraula i entr" una consonant i una
vocal. Ex.: zero, zéfir., zenit, zona, zoologia, a1zina.
sa1ze, co1ze, donzelJa, benzina, onze, quinzena, catorze,
esmorzar.

Hom escriu z en \loe de s sonora entre dues voeals en
els mots següents d'ascendéncia grega: amazona, apó
zema, azim, bizantí, coniza, coriza, hilozoisme, osma
zona,' ozena, ozon, piezómetre, rizófag, rizoma, rizotó
nie, topazi, trapezi, trapezoide i els terminats en -zoic,
-zoari i -zou (com, per exemple: paleozoic, neozoic,
protozoari, hemalozoari, hematozou).
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EXERCICIS

a) Destrieu els mots següents en dues lIistes, segons
el so sonor o sord de la s:

Pastor, figues, éczema, pensament, abrasar, danseta,
roser, prosa, Asia, circ, foscúria, infinitesimal, antisép
tica, rossa" transitar, desviat, austrur;, missal, forr;ut,
residu, zenital, creenr;a, pes, desidia, saviesa, poetessa,
costura, causal, alzinar, museu, transatlé1ntic, cerol, cé
nia, colzada, saltar, s/s, enfonsaré, comerr;, cinc, cosa,
tramús, esmorza, canr;oner, cosir, abusiu, sobresortira,
cerimonia, permís, oasi, magnesia, transeünt, tesi, quin
zenal, alr;ament, protozoo, Jliuranr;a, alosa, grisenc,
para-sol, cert, mesada, premsat, crisi, ·tJ.anshumar,
destror;ava.

b) Substituiu els punts per la lletra que caiga (s o
z) puix que,tots els mots de la lIista següent es pronun
cien amb el so de s sonora: abru.ar, .elos, intran.itable,
esglé.ia, proto.oo, .ootecnia, daLe, de.embre, don.eJl,
de.ori, cal.e, endin.ar, male.a, gran.a, te.i, pe.antor,
guit.a, avi.ar, re.idu, pro.apia, tran.igent, adhe.ió,
topa.i, on.e, rique.a, recol.ar, po.ar, pre.ent, ben..ina,
eompo.ar.

e) Copieu les frases següents, substituint els punts
amb 'les lIetres corresponents (s, ss, c, r;, z) per a re
presentar el so de s sonora o de s sorda que caiga:

1. El Con:eJl de la .iutat és pe.imi.ta.
2. J:s depre.iu tractar per.ones in.o.iables.
3. El glo.ador amb les seues glo.es apa.iona els lec

tors .en.ills.
4. En.i.ava la dan.a vora les aUnes.
5. Ja veu la impo.ibilitat d'u.ar els ven.iIIs per a

nugar els en.i.ams.
6. Comen.aven les fal.illes a voltar el eampanar.
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7. La poete.a elegí una estan.a d'entre una dot.ena
d'estan.es de CarIes RiDa.

B. Po.a ma.a pan.a als canyi.os.
9. Hi ha una .enda trave.era que pa.a pel .im de la

.erra.
10. La con.i .ió . deIs compromi.aris fón cau.a de

de.avinen.a.
11. Omplí els va.OS a ve.ar.
12. L'in.igne senyor Vi.ent po.á els bra.os en po.i.ió

horit .onta/.
13. Salvá tots els compromi .os gro.os de la prem.a

amb unes can.onetes.
14. L'ambi.ió té una tor.a capa. de fer redre.ar una

ra.a ven.uda.
15. La in.ola.ió Ji lIevá les for.es.
16. Li be.ava el bra. que havia a.otat rabio.ament.
17. Agafaren el .istel1 an.a per an.a.
lB. En la rO.a cabellera Ji brun.ia un borinot ro.
19. Els més prestigio.os conferen.iants defen.aren

te.is .oológiques.
20. Borinot mort ni vola, ni bruno

Llic;:ó 6

GRUPS DE VOCALS

47. El grup de dues vocals que es pronuncien dins
d 'una mateixa sU'laba forma un ·diftong.

4B. En valencia hi ha nou diftongs decreixents i
quatre creixents:



32

DIFTONGS DECREIXENTS

ai mai, esplai, escaire, airejar, nixella.
ei lIei, remei, reina, feixuc, créixer.
oi bocoi, boira, heroica, boirós, an goixa.
ui muira, cuina, cuirassa, cuixot.
au : cau, palau, taula, autor.
eu seu, hereu, teula, europeu.
iu niu, estiu, viure, ciutat.
ou sou, remou, coure, roureda.
uu lIuu.

DIFTONGS CREIXENTS

ua quatre, guany, pasqua, guatla.
üe qüerna, ungüent, qüestió, aigüera.
üi obliqüitat, lingüístico
uo quota, qu6rum.
ES de notar que els diftongs creixents van precedits

de q o de g.
49. No formen diftong:
a) La i i la u febles no formen diftong amb la ,vocal

següent. Ex.: anatomia (i-a), quietud (i-e), biologiéj (i-o,
i-a), pérdua (u-a), nue'ta (u-e), radiant (i-a), anguniós
(i-o), passions (i-o), pátria (i-a).

b) 'Els grups ua, ue quan van precedits de e nO
formen diftong. Ex.: promíscua (u-a), cualJarg (u-a),
cuejar (u-e).

e) Quan una vocal va seguida de i o de u fortes,
no forma di ftong. Ex.: país (a-í), saüe (a-ü), transeünt
(e-ü) .

d) Quan són mots derivats d'altres en el quals la i
o la u són fortes, no formen diftong. Ex.: veina (e-i),
pa,j'sos (a-i), saüquer (a-ü), raj'met (a-i).
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Noteu com aquests mots són els derivats respectius
de vei (e-i), país (a-í), saüc (a-ü), ralm (a-l).

e) Quan la i o la u formen part d'una terminació
verbal, no formen diftong. Ex.: traduiria (u-i, i-a), oir
(o-i), agraint (a-i).

f) Quan la i o la u són la primera vocal d'un mot
al qual s'ha uni t un prefix terminat amb vocal, no for
men diftong. Ex.: reunió (e-u, i-ó), antiartístic (i-a),
autointoxicar (o-i).

g) Les terminacions -isme, -ista, -us, --um , no
formen diftong. Ex.: altruisme (u.:i), egoista (o-i) , Pius
(i-u), harmónium (i-u).

50. Una semivocal (i o u) enmig de dues vocals no
forma diftong sinó que s'unix a la següent i forma siBaba
amb ella com si fóra una consonant. Ex.: veuen (e-ue),
boia (o-ia).

51. El g'rup de tres vocals pronunciades dins d'una
mateixa sHlaba forma un triftong. En valencia. hi ha un
sol triftong:

uai; guaitar, guaix.

EXERCICI

Destrieu en tres lIistes els mots següents: la deis que
tenen diftongs, la deIs que tenen triftongs i la deIs que
no tenen ni diftongs, ni triftongs.

Reina, quaranta, desmai, valencia, cuir, Sírius, reia,
lJantia, nautic, miol, maleint, introit, mutual, antiaba
cial, pauIí, hioide, graelJes, Valéncia, guanyaré, des
maiar-se, freqüent, papereria, fuet, feien, prosódia, en
joiar, reusar, somier, quotidia" couen, lJuus, almoiner,
egoisme, reüIlar, experiénda, pietat, triomf, bastió, bu
rocracia, raor, Ilengüe.ta, puerícia, cuixot, moura, paüra,
iniquitat, paisatge, país, aguant, propinqua, quaIl, con-



34

sequencia, guaitare, recoure, -reunlO, gloriós, guerrer,
arlual, quiet, tauleta, queies, graciositat, contigüitat,
aveí'nar-se, reall;ar, antiguitat, poal, reverencia, acom
boiar, eunuc, matrimonial, duu, quintaessenciar, egua,
teuleria, guaita, veien, Erau, pair,1 ovoide, desagrair,
inaudit, octáedre, octaedric, reincidencia, abeural/, pan
teisme, material, aquárium, queviures.

Llic;:ó 7

DIVISIÓ DELS MOTS EN SIL'LABES

52. En general, un mot té tantes síHabes com vocals
o grups de vocals que formen diftong o triftong. Així
els mots són monosilJábics si tenen una síHaba i poli
siHábics si en tenen més d'una.

53. Són monosíHabs: a, en, per, la, ou, bo, tu, veig,
moIt, i, que, ai l

54. Els mots polisiHábics poden ser:
a) De dues sil·tabes: casa, massa, prava, eura, Eraura,

aguait, manteu, perdiu, deute, mireu, austral.
b) De tres síHabes: gloria, auxili, poema, mouria,

perdua, caixeta, pássia, predica, comiat, grácia, Grecia.
c) De quatre síHabes: Valencia, poetessa, pietosa,

agressió, agencia, vinagrera, difteria, diluvia.
d) De cinc síHabes: exceHencia, gloriosament, pa-

ciencia, instrumentista, oposicions, portaestendard.
e) De sis síHabes: coagulació, dimissionari.
E) Hi ha mots de set, de vuit, etc. síHabes.
55. En un mot les vocals contigües que no formen

diftongs s'han de pronunciar separadament per a no
fer-ne de falsos; pero tampoc no es desfaran els diftongs
que tinga el moto Així: pu-e-ril (no pue-ril) , va-len-ci-á
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(no va-len-cia), fu-e-te-jar (no fue-te-jar), tra-f-dor (no
trai-dor) , glo-ri-ós (no g-lo-riós), in-di-a-na (no in-dia-na),
re-u-nir (no reu-nir), au-to-in-to-xI-ea-ci-ó (no autoin-to
xi-ca-ció), en-jo-iar (no en-jo-i-ar) , a-eom-bo~iar (no a
eom-ba.-i-ar) , re-ia (no re-i-a).

EXERCIClS

Copieu els mots del § 54 d' aquesta mateixa Ili<;:ó sepa
rant-ne les síHabes.

Llic;:ó 8

ACcENT PROSóDIC

56. La majar for<;:a amb que és pronunciada una de
les sillabes d'un mot polisíHab constituix l'accent pro
sódico

La vocal o la síl·laba que rep l'accent prosódic s'ano
men a tónica o torta i les altres del mateix mot són ano
menades Manes o febles.

En el mot paper la sillaba -per és la tónica o forta
i la síHaba pa- és l'átona o feble. En el mot tauleta la
síHaba -le- és la tónica i en el mot anima la síHaba
-a- és la .forta.

57. Genera!ment els mots monosHlabs són forts: OU,

bé, clau, dur, fe, gest, ham, jo, lIeu, ma, niu, os, peu,
res, sol, true, ure, vas, xoe, zel, etc.

Els monosíHabs febles són els següents.
a) Els articles i ¡;ronoms: el, els, lo, los, la, les.
D) Els articles personals: En, Na.
e) L'artic!e incleterminat:. un, uns.
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(,') Els <:djectius possessius: mon, lon, son, mos, tos,
sos, ma, la, sa, mes, tes, ses.

e) L'adjectiu quantitatiu: que.
f) EIs pronoms personals: me, em, te, et, se, es, nos,

ens, vos, us, ho, Ji.
g) El pronom relati.u que.
h) Els adverbis pronominals: ne, en, hi.
i) Le3 preposicions a, en, de, per, éJmb.
j) Les conjuncions i, o, si, que.
k) I les contraccions al, als, de!, deIs, pe!, pels,
58. Els mots composts poden estar formats per la

unió d'un element feble (mot o prefix) amb un de fort
o per la unió de dos elements forts.

En el primer cas (prefix + mot fort) el compost con
serva l'accent tónic del fort. Ex.: a + norma! = anormal;
an + hídrid = anhídrid; des + dejuni = desdejuni;
re + passar = repassar.

Així també (mot feble + mot fort). Ex.: mon amic
pronunciat: monamic); un home (pronunciat: unome);
el clau :(pronunciat: elclau); escriu-li (pronunciat: es
criuli) .

En el segon cas (mot fort + mot fort) el compost con
serva els dos accents tcnics. Ex.: ponamonedes, mala
gradós, electromagnetic, nord-est, adeu-siau, despús
dema, missacantant.

Així també conserven els dos accents tónics eTs ad
verbis acabats en -mento Ex.: extremadament, natura!
ment, clarament.

59. Hi ha mot compost en el qual un deIs elements
perd la tonicitat i en !loc de tindre dues sHlabes fortes
5015 en té una: cotó-en~pel, argentviu.

En altres composts la doble tonicitat és vacHlant i
cal que en pronunciar-los es facen tónlques les dues
síHabes fortes del moto Ex.: contrarestar, sobreixir, sobr~

alimentació.
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60. EIs mots són:
á) Aguts, si la siBaba tónica és la darrera que es

pronunci.a. Ex.: moral, anís, estimat.
o) Plans, si la síBa::a tónica és la penúltima. Ex.:

porta, estimava, carácter.
c) Esdrúixols si la siBaba tGnica és I'antepenúltima.

Ex.: Valencia, esglesia, gloria, especie, serie, rápida,
mística, lIémena, orfena, sémola, jonega.

61. -La pronúncia deis mots esdrúixols escrits és fa
di de conéixer donat que en valencia tots aquests mots
porten accent gráfic en la siBaba forta. Ex.: clássica,
línía, múltiple.

Coneixerem la prLnúncia d'un mot escrit no accentuat
gráficamente atenent-nos a les regles següents:

a) El mot és pla:
Ir.: Si acaba en vocal que no siga i o u pertanyents

a un diftong, seg'uida O no d'una s fmal. Ex.: dona,
casa, UlUla, metge, colomoaire, avise, rectangle, carro,
dosi, crisl, vici, ambigu, atlas, dies, ciris, mo-ros, im
promptus.

2n.: Si acaba en -en o -in. Ex.: mengen, oxigen,
origen, examen, misogin.

O) El mot és agut:
Ir.: Si termina en diftong, seguit o no d'una s. Ex.:

dijous, esclau, esclaus, veniu, estiu, comboi, esteu, des
mais, vendreu, tingueu.

2n.: Si presenta terminacions consonantiqueS altres
que en o in. Ex.: - adob" eunuc, desenilac;, exactitud',
caduf, pedagog, mareig, consol, escampall, eixirem,
aniran, alamon, algun, estany, miop, calor, callar, bo....
rinot, lIuent, desconcert, coneix, partix, despatx, melons,
violins, entretemps, enganyats, perdut.

62. Hi ha alguns mots valencians la pronúncia deis
auals ha estat desfigurada per imitació de pronúncies
castellanes; cal adonar-se'n per tal de fer les correccions
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necessaries. Aixi són aguts (i per tant la sil'laba forta
és I'última) els mots: [ber, ceftiber, imbecil. Són plans
(i per tant la siHaba forta és la penúltima) els mots:
atmosfera, medulJa, quadriga. Són esdrúixols (i per tant
la síHaba forta és l'antepenúltima i s'han d'escriure amb
accent grafic) els mots eczema, Cristiánia, hexáedre, p~n

táedre, octáedre, etc.
63. Aixi mateix per imitació de pronúncies castella

nes hi ha formes verbals desfigurades:
Ir.: EIs presents d'indicatiu i de subjuntiu d'alguns

verbs terminats en -iar: estudiar, canviar, acariciar,
han d'ésser pronunciats sense diftongar la i de la a i
la i de la e. Ex.:

lndicatiu present.-Estudie·, estudies, estudia (estu
die, en el subj.); estudiem, estudieu, estudien. Pero no:
estúdie, estúdies, estúdia (estúdie); estúdien.

--':anvie, canvies, canvia, (canvie en el subj.); can
viem, canvieu, canvien. Pero no: cánvie, cánvies, cánvia
(cánvie); cánvien.

-Acaricie, acaricies, acarICIa (acaricie en el subj.);
acariciem, acaricieu, acaricien. Peró nO: acaricie, aca
ricies, acaricia (acaricie); acaricien.

Així pronunciarem: Agracie, etc. (no agrácie).
Ajusticie, etc. (no ajusticie).
Varie, etc. (no várie).'
Auxilie, etc. (no auxilie).

ÉS de notar que aquests verbs cal conjugar-los com
aviar i triar que fan en' el present d'indicatiu:

---.,.Avie, avies, avia (avie, en el subj.); aviem, avieu,
avien.

Trie, tries, tria, (trie, en el subj.); triem, trieu,
trien.

2n.: EIs presents d'indicatiu i de subjuntiu d'alguns
verbs terminats en -uar en els quals la tal terminació
va precedida de consonant altra que q o g: evacuar, ex-
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tenuar que han d'ésser pronuI?-ciats sense diftongar la
u de la a i la u de la e. Ex.:

lndicatiu present: Evacue, evacues, evacua (evacue,
en el subj.); evacuem, evacueu, evacuen. Pero no: evácue,
evácues, evácua (evácue, en el subj.); evácuen.

-Extenue, extenues, extenua (extenue, en el subj.);
extenuem, extenueu, extenuen. Pero no: exténue, exté
nues, exténua (exténue, en el subj.); exténuen.

Cal aGonar-se que aquests verbs es conjuguen com
afuar i desnuar, que fan en el present d'indicatiu:

-Afue, afues, afua (afue, en el subj.); afuem, afueu,
afuer. .

Desnue, desnues, desnua (desnue, en el subj.); des
nuem, desnueu, desnuen.

EIs verb terminats en -uar precedits de qu o de g:
obliquar, enaiguar no desfan els diftongs.

-obliqüe, obliqües, obliqua (o'bliqüe, en el subj.);
. j

obliqüem, obliqüeu, obliqüen. Pero no: oblicua, oblicues,
ob/kua (oblicue, en el subj.); o>b/icuem, oblicueu, obli
cuen. Recordeu que en cua, cue no hi ha diftong i que
sí hi ha diftong en qua qüe.

-Enaigüe, enaigües, enaigua (enaigüe, en el subj.);
enaigüem, enaigüeu, enaigüen.

EXERCIClS

a) Destrieu en tres lIistes els mots següents: la deis
aguts, la deis p/ans i la deis esdrúixo/s.

i.net, imbeci/s, memoria, tetráedre, historia, esséncia,
ciéncia, dodecáedre, calvicie, efigie, renuncie, quadrigues,
Vaiéncia, estudia, apolínia, rampelJ, despassar, éczemes,
justícia, sobreafegir, existéncia, pomes, fúria, ibers, Tú
ria, desconeix, máxima, série, hidrofobia, estratosfera,
preséllcia, presencia, ajusticia, ajusticiar, austriacs, aus-
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triaques, efeIVeseéncia, atmosferes, exsangüe, taules, in
génua, transeünt, acáci8.

b) Escriviu els presents d'indicatiu i de subjuntiu
i I 'imperatiu' deis verbs:

Pronunciar, diferenciar, irradiar, renunciar, exiliar
expropiar.

e) Escriviu els presents d'indicatiu de subjuntiu
l'imperatiu deis verbs:

Deseuar i promiscuar.
á) Escriviu els presents d'indicatiu de subjuntiu

l'imperatiu deis verbs:
Enaiguar i liquar.
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Llic;:ó 9

DIVISIÓ DE LES PARAULES EN SiL:LABES

63. En general, la paraula té tan tes sHlabes com
vocals. Així, ple, má, són d'una síHaba; tinta, arbre,
de dues síl"labes; estampa, caseta, de tres síHabes; des
manegar, Valencia, intransigent, són ~araules de qua
tre síHabes.

64. Per a dividir les paraules en síHabes cal tindre
present:

a) La i i la "u febles situades en~re dues vocals ata
quen la segona com a consonants i, per tant, són part
de la síHaba de la segona vocal: es-gla-iar, en-ca-uar.

b) La i inicial, porte o no h, seguida de vocal és
pronunciada com a consonant i forma sHlaba amb la
vocal següent: hiEl-na, io-de.

c) La i i la u febles no formen diftong amb la vocal
següent: a-na-to-mi-a, his-tó-ri-a, per-du-a.

Peró es produ"ix diftong de u seguida de vocal si da
vant de la u hi ha g o q: Jlen-gua, qües-ti-ó.

d) La i i la u precedicles de vocal solen formar dif
tong amb la vocal anterior: ai-re, boi-ra, cau-re, plou-re.

65. Cal trencar al fmal de ratlla les lIetres deIs grups
ix, rr, ss, tz: coi~xa, ser-ra, r6s-sec, dot-ze (peró no el
digraf ny: Es-pa-nya.



42

66. Les Iletres deIs prefi~os an, can, en, in, des, ex,
sub, trans, no s'han de separar encara que seguixca vo
cal: an-hidre, con-hort, in-apetencia, sub-hasta, trans
atlántico

67. Un mot és anomenat agl!t, pla o esdrúixol segons
que la seua síHaba t'nica (sobre la qual es carrega la
veu en pronunciar-la) siga l'última, la penúltima o
l'antepenúltima.

Aguts: aniré, cantar, medicinal.
Plans: metge, cánter, taula.
Esdrúixols: metáfora, historia, estúpida.

EXERCICIS

a) Copieu les paraules següents, separant-ne les snla
bes amb un guionet:

Airada, boira, creuen, ingenua, massa, atrofia, es
colania, miop, gaita, centúria, esplai, esplaiar., memoria,
bilingüe, obliqüitat, suTssa, ambigua, trauen, traTdora,
desclouen, emparrat, encaixar, pronuncien, pairal, aigua
moIJ, anatomitzar, esgiésia, transacció, boina, mal, taula,
reina, pausa, delinqüencia, deshonrat, baixesa, laume,
loan, saüc, süballern, vai:<eIJ, inh'5spit, aperdigoonal,
aiguaneu, exhortar, IJUil, fetge, dotze, desfrrtegrar, des
hora, inapetencia, coixinera, gU:intF::ra, iambe, cu€tejar,
qüestio, pasqua. encauar-se, corredor, sl1bhast:J, nissag:=,
mouio.

b) Poseu le~; para~les segiien ts en ti-es !listes: 1. ª. agu
des; 2.ª. planes, i 3.ª. esdrúixoles, separant-ne les síHabes:

PinzeIJ, pinyoi, piano, mánega, e:¡pardenya, escórrer,
pissarra, Mántua, a.'Jatomia, L/uTsa, Córdova, mentid'¿I,
morter, clavell, máquina, ciencia, pc!Jtic, butaca, casn-
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menter, supremacia, reverencia, península, cláusula,
aquárium, otec, cóncau, recau, lingüística, solemnial,
presen.cia, perpetui'tat, tondária, desencisar, assassinava,
quaranta, esmorteiment, miNesim, miNímetre, enrabiar,
pátria, p6stuma, oient~ hist6ria.

Llic;:ó 10

ACCENTUACIÓ GRAFICA

68. L'accent gráfic es de dues maneres: accent greu
(cantarás), que va d'esquerra a dreta sobre la vocal tóni
ca. I accent agut (músic), que va, sobre la vocal, de dreta
a esquerra.

Quant la a, la e oberta i la o oberta s'han d'accentuar,
ho hem de fer amb I'accent greu: revalida, Belgica,
c6pÍa.

Quant la u, la i, la e tan cada i la o tancada s'han d' ac
centuar, ho hem de fer amb I'accent agut: únic, aní,
correre, falcó.

69. No totes les paraules s'accentuen gráfi.cament.
Duen accent gráfic:

a) Les polisíllabes agudes que acaben en alguna de
les dotze terminacions següents: a, e, i;, o, u, as, es, is,
os, ljs, en, in, en qué la i, o l,a u no formen part d'un
diftong. Exemples: anirá, vindre, torní, baleó, fugiras,
pastís, capciós, tartús, encén, Berlín.

b) Les planes que no acaben en les dotze termina
cions dites. Exemples: c6nsol, epíleg, examens, paragrat,
passaríeu.

c) Totes les paraules esdrúixoles. Exemples: hip6tesi,
fábríca, clemencia.
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EXERCICIS

a) Feu dues llistes de tots el mots aguts que ftguren
en.la IIista següent: una de mots aguts amb aeeent gra
fte, i una altra de mots aguts sense aeeent grafte. (So
bretot, en copiar, flxeu-v.os ben bé si l'aeeent grafte és
greu (é) o agut (é). '

Futur, canter, panís, felir;, humit, bólíd, capsa, capser,
trencara, meseJl, ningú, saJut, vei'nat, reina, Patís, m8
nec, pujol, entén, angJés, parot, silenciós, costa, vi/a,
Jlenr;ol, menjant, Salomó, bisturí, Ramon, canta, titot,
morint, cantara, cantaran, Madrid, vestia, béstia.• espi
goJarem, espigoIadem, aflicció, anirás, p¿¡ssadís, '¡oIdra,
estimaré, comprí, coreó, penal, ferrús, francés, aconsoIar,
grandiós, encén, esplín, hidrófob, deménci.3, an~b, ace
tiJén, camí, camins, sabó, boirós, compIau, cadaver,
harmónium, raons, inteHigencia, respon.

b) Feu dues lIistes de tots els mots plans que ftg'u
ren en la llista anterior: una de mots plans amb aeeent
grafte, i una altra de mots plans sense aeeent grafte.

c) Feu una llista de tots els mots esdrúixols que fIgu
ren en la llista anterior.

Llic;:ó 11

ACcENTUACIÓ GRÁFICA (CONTlNUACló)

70. Ultra les paraules indieades en les regles ante
riors (vegeu lIi¡;:ó 10), s'aeeentuen les següents, no eom
preses en les regles, per a qué le signifleaeió de les ql;'als
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nO siga con fosa amb les mateixes paraules no accentuades.
De; plu., Déns (espanyol, [)ien).
Bóta; plu., bótes (espanyol, tonel).
eós; plu., cóssos (espanyol, carrera).
Déu; plu., déus (espanyol, dios).
Dóna; plu., dónes ldel verb donar).
Es .( del verb ser o ésser).
Féu (forma del perfet €lel verb ter).
Fón (del verb ésser o ser).
Fóra (del verb ésser o ser).
lóc; plu., jócs (sint.nim de joquer).
Má {espanyol, mano).
Mes (adveroi; espanyol, más).
Méu; plu., méus (sinonim de miol).
Mólt, mGlta (del verb moldre).
Món (espanyol, mundo). .
Móra; plu., móres (nom. de fruita).
Nét, néta (espanyol, nieto),
Nós (pronom fort: vingueu amb nós).
os; plu., óssos (espanyol, oso).
Pél; plu., péls (espanyol, pelo).
Qué (pronom interrogatiu i relatiu darrere preposició).
Sé (del verb saber).

'Séu; plu., séus (espanyol, sebo).
Si (adverbi afirmatiu).
Sóc (del verb ésser o ser).
Sól; plu., 5615, entresól (espanyol, suelo, entresuelo).
Són (del verb ser o ésser).
Té (del verb tindre).
Us (s:.Jbstantiu; espanyol, uso).
Véns (del verb vindre).
Véu (del verb vare; pero no en el present d'indicatiu,

que és veu).
Vés (del verb anar).
Vós (pronom personal fort: U5 vullc, a vós).
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- EXERCICIS

al Escriviu les frases següents, flxant-vos molt en
l' accentuació i en el signiflcat deis mots que no van en
cursiva:

l. El pastor porta el be a la carnisseria.
2. Els homes més va1ents són ací.
3. El boter ca1r;a unes botes noves.
4. Ahir sabies bé la lfic;ó.
5. Demá baratarem la bóta del vi novelJ per una

bóta més gran.
6. El corredor Nurmi ha guanyat el cós internacional.
7. Té tOt el cos mulJat.
8. La meua dona no dóna prou a1moines.
9. A les deu eixirá el correu.

lO. Perqué vingues tu aniré jo també.
11. TO'cará la campana en a1c;ar a Déu.
12. ElJ em deu deu pessetes.
13. Qué volies tu?
14. El cacic em féu una mala passada.
15. Dóna la má a1s amics.
16. El joc de pilota no va bé.
17. Per' ací es diu que l'Ambrosi és molt bo.
18. Si no fora per mirar, vos lJenc;ava fora del saló.
19. A vós no us he de dir si podeu anar a collir

p1átans.
20. No digueu ni sí ni no fins a saber la veritat.
21. Ma germana és marta ja.
22. El mes de julio1 sol fer malta calor.
23. El meu gat fa: dos mio1s.
24. Sóc molt content perqué he mólt el meu blat.
25. Mon cosÍ ha corregut molt de món.
26. He vist una mora que ven móres d'esbarzer.
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27. El nét de Maria és un jove que sempre va neL
28. A rós del parc Ji van JlanC;ar un os de gallina.
29. A cal barber Ji han retaJlat el pél.
30. Jo sóc deIs qui fan i venen socs.
31. Gita't al 561 i prendras bé el sol.
32. Vens molt d'arrós perqué véns a comprar-lo a

Valéncia.
33. Vés a Xativa i torna quan pugues.
34. Vós no sabeu distingir els bons df:ls dolents.
35. Em dóna un pom de flors.
36. Semblava sa i té poca salut; sa germana tampoc

no ne té malta pel que es veu.
37. Pren-te el te o el café, si vals.
38. Sí que s'ha ncat al si el paper neto
b) Feu-vos dictar les frases anteriors, després

corregiu-vos-les, si cal.

Llic;:ó 12

OS DE LA DIERESI

71. Els idos punts que s'escriuen damunt de la u
per a indicar que esta vocal no és muda, és el signe
anomenat diéresi. Exemples: següent, ambigüitat, qüestió.

Si en les combinacions ue i ui darrere g o q no hi
ha diéresi, la u és muda i, per tant, no es pronuncia.
Exemples: guerra, quinqué.

72. Escrivim també diéresi damunt la i o la u quan
van seguides de vocal i no actuen com a consonants.
(Actuen com a consonants la i de joia i la u de cauen.)
1 quant no formen diftong amb la vocal anterior en cas



4&

de no portar accent gráflc. Exemples: agra1ía, veYna,
o¡"m, diürn.

Peró escriurem: beneíem, Deneíeu, veí, Deneís, be
neírem, beneíreu, deífic.

73. No porten dieresi els suftxos isme, ista. Exem
pIes: altruisme, egoista.

74. En els verbs de la tercera conjugació en els
quals la darrera I1etra radical és una vocal, les termi
nacions acabades en i són escrites amb una diéresi sobre
esta I1etra, menys en aqueIles formes en qué la i és
escrita í. Exeml'lle: agraíem, agraíeu, agraírem, agraí
reu, agraí.

Així, porten diéresi:
Present d'indicatiu: 1, agraYxc; 2, agraYxes; 3, agraYx;

4, agraim; 5, agraiu; 6, agraYxen.
Present de subjuntiu: 1, agra¡"xca; 2, agraYxques;

3, a~raYxca; 4, agralm; 5, agraiu; 6, agraixquen.
t"mperatiu singular: 2, agnúx; plural: 4, agra/m,

5, agra1iu.
Imperfet d'indicatiu: 1, agraia; 2, agraies; 3, agraia;

6, agraien.
Imperfet de subjuntiu: 1, agraYra (pero agraís); 2,

agraires o agraisses; 3, agra1ira (pero agraís); 6, agra
iren Q agraissen.

Perfet d'indicatiu: 2, agraires; 6, agrairen.
Participi passat: agrait, agraYda; agraits, agraides.
No porten diéresi per excepció: L'inftnitiu: agrair.

El gerundi: agraint. El futur: agrairé, agrairás, etc. El
condicional: agrairia, agrairies, etc.

75. "No porten diéresi les paraules formades amb
preftxos. Exemple: coincidencia, reunió, fjutointoxicar,
contraindicado. (Pero escriurem reix, de reeixir; i reülJ,
de reülJar.)

76. No porten diéresi les terminacions I1atines um
i uso Exemples: harmónium, Pius.
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EXERCICIS

a) Feu dues lIistes deis mots següents, fixant-vos
detingudament en lIur ortografia. Una de mots amb ac
eent grafie, i una' altra de mots amb diéresi:

Suís, sui'ssos, Suíssa, eqüestre, tralció, país, paüI,
veníeu, genuí, 'veína, veí, raím, atribuía, heroína, tra
dui'ble, continui'tat, diürnaI, I/ui'ssor, agrai'es, agraiem,
vei'natge, deínc, dei'tat, dei'cida; Lluís, I/ui'sos, trai'a,
traírem, sarraí, sarrai'na, sarrai'ns, genui'na, amoi'nar,
oH, oi'm, oíeu, lingüista, oi, qüestió, freqüent, obliqüitat.

b) Poseu en els blancs deis mots següents, i, i' o
í, segons corresponga:

TRADUIR

Gerundi: tradu.nt.
Present d 'indieatiu: tradu .xc, tradu .xes, tradU'.x;

tradu.m, tradu.u, tradu.xen.
Present de subjuntiu: tradu.xca, tradu.xques, tra

du.xca; tradu.m, tradu.u, tradu.xquen.
Imperatiu, singular: tradu.x; plural: tradu.m, tradu.u.
Imperfet d'indicati u: trad.u .a, tradu .es, tradu .a; tra

du.em, tradu.eu, tradu.en.
lmperfet de subjuntiu: tradu.ra o tradu.s, tradu.res

o tradu .ss~s, tradu .ra o tradu .s; tradu .rem o tradu .ssem,
tradu .reu o tradu .sseu, tradu .ren o tradu .ssen.

Perfet d'indicatiu: tradu., tradu.res, tradu.; tra
du.rem, tradu.reu, tradu.ren.

Futur: tradu.ré, tradu.ras, tradu.ra; tradu.rem, tra
du.reu, tradu.ran.

Condicional: tradu.ria., tradu.ríes, tradu.ría; tradu.
ríem, tradu.ríeu, tradu.ríem.

Participi passat: tradu.t, tradu ..da; tradu.ts, tra~

du.des.

4
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Llic;:ó 13

LA TERMINACló DELS ADJECTlUS

77. En. el nostre parlar hi ha adjectius terminats en
a (idiota, agrícola, hipócrita) que són aplicats als subs
tantius masculins i als femenins indistintament (home
jdiota, dona idiota). I adjectius terminats en e (insigne,
fúnebre, jove) que són aplicats també als substantius
masculins i als femenins indistintament (home insigne,
dona insigne). Són els adjectius d'una sola terminació.

Hi ha adjectius terminats en e que en aplicar-los a
un substantiu femení canvien la e en a (rai'm agre, poma
agra; carrer ample, plar;a ampla).

També hi ha adjectius que terminen en consonant
(dolr;, net, roig), peró en aplicar-los a un substantiu fe
mení canvien la terminació (fruit dolr;, taronja dolr;a;
home net, dona neta; pel roig, tela roja).

Hi ha, dones, adjectius d'una i de dues terminacions.
78. Són adjectius d'una terminació quasi bé tots els

que terminen en e (amable, bilingüe, celebre). N'hi ha
que terminen en' a i ta!l1bé són d'una sola terminació
(agrícola, belga, indígena).

79. Són de dues terminacions els acabats en -cte
(exacte, exacta). EIs acabats en -pte (apte, apta). Els
acabats en -gn~ (digne, digna), lIevat insigne.

També són de dues terminacions, entre altres, els
següer,ts adjectius: agre, altre, ample, aspre, c6mode,
culte, destre ... , els femenins deis quals fan: agra, aUra,
ampla, aspra, cómoda, culta...
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80. Cal tindre present que si bé generalment es
corresponen les dues categories d'adjectius en castella
i en valencia hi ha, peró, algunes excepcions:

a) Adjectius que en valencia són de dues terminacions:
ag-rest, calent, cortés, covard, dolr;, ferm, lort, gris,
inert, pobre, trist, verd i que en castella sois tenen una
terminació.

b) El mot rude que és d'una terminació en valencia
j de dues en castella.

EXERCICIS

Apliqueu els adjectius següents a un nom masculí i
a un de femení:

Acomodable, pobre, exsangüe, alegre, apte, negre,
réprobe, benigne, sinistre, iHustre, excusable, agre,
digne, altre, indemne, noble, simple, vostre, agrícola,
feble, ínepte, tendre, vernacle, múltiple, neutre, estima
ble, soluble, confortable, pulcre, magre, dolr;, sec, vaga,
doble, fúnebre, jove, idólatra, abstracte, insigne, proba
ble, rude, directe, corrupte, cuádruple, esquerre, ímprobe,
terrestre, hipócrita, nómada, iconoclasta, univalve, idiota,
homicida, celta.

MODEL:

home pobre
dona pobra
home net
dona neta

home I
dona \
home I
dona . \

jove

célebre
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Llic;:ó 14

OS DE L'APoSTROF

81. Els articles el i la quan van davant una paraula
que comence en vocal o h es redu'ixen a l' (c;o es, perden
la vocal i es substitu'ida per un ap6st[of ('). Exemples:
l'arbre, l'egua, l'hora, l'ungla.

Peró davant paraules femenines que comencen en i o
u febles, C;O es, que no porten accent tónic, ha d'usar-se
l'arUcle la sense apóstrofo Exemples: .la idea, la histe
ria, la unió, la humanitat. Noteu com en estos exemples
la veu no es carrega ni en la i ni en la u inicials.

Formen excepció les tres paraules següents: host, ira,
una (quan una es substantiu -hora del rellotge"':'-), que
sempre porten l'article la, sense aptstrof, per exigéncies
de pronúncia. Exemples: la host del rei; la ira l'encega;
la una de la nit.

82. Les contraccions del (de+el) j al (a+el) es
descomponen quan van davant una paraula que comence
en vocal o h. Escriurem: no del amo, sinó de l'amo;
no al arbre, sinó a l'arbre; no al home, sinó a l'home.

83. La preposició de es transforma en d' quan va
davant una paraula que comence en vocal o h. Exem
pies: d'home, d'ara, d'aliga, d'histÓria.

EXERCICIS JI

a) Substitu'iu la ratlleta que hi ha davant cada una
de les paraules següents amb l'article .corresponent (el,
la, 1'):
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-riu, -casa, -,'Jon, -india, -hindú, -/liore,
_.'Jora, -escola, -avi, -ira, -o,s, -odi, -ilJa, -uni
tat, -!.Ís, -inteJ-Jigenda, -aigua, -hisenda, -hostia
_'lUmanitat, -universitat, -olla, -ull, -taula, -hu
mitat, '-host, -aire, -ferro, -iNusio, -unificadó,
_!nterí, -irat, --'unglot, --uniforme, -orgue, -esco
la, -exhalado, -Isabel, -'Jmbra, ---hulla.

b) Copieu les frases següents, substituint els punts
amb el, la, 1', d', sesons caIga:

l. . .. home del saco
2. La casa ... els sorolls.
3. Raig oo. aigua.
4. Una arro'la Oo, olio
5. El sant de oo. amic.
6. oroneta de plata.
7. Universitat de Valencia.
8. Es prenia un 'Jot 'Oo onata.
9. Vingue a oo. una delmatí.

10. No estime ni oo, una ni oo, aUra.
1/. La pols de .oo era.
12. oo. Histeria ... Egipte.
13. Els misteris de oo' India.
14. Els drames oo. aire.
15. ... intelligenda entre Obrers i patrons.
16. oo, unió fa la for¡;:a.
17. hora oo. anar a oo' aigua.
18. Himne de oo. Exposició.
19. oliba no es xupla oo. oli.
20. host del rei En Jaume.
21. ira li encega oo. intellecte.
22. Ve a les dotze i mana a oo. una.
23. oo. humitat rovella el 'ferro.
24. Els furs de ... home.
25. oo. inutilitat de oo, armament antic.
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Llic;:ó 15

OS DE B-P

84. En prinClpl de paraula s'escriu amb bino amb
pies sHlabes ab, ob i sub, i s'escriu amb p la siHaba
cap. Exemples: abdomen, abjecció, absencia, abstracte,
abscissa, absurd; objecte, obscur, obtindre, obcecació;
subdivisió, subjecte, submergir, subsistir, substancia,
subterfugi, subvenció; cap, capc;al, capficar, capgirar,
captar, captivar, captindre.

Excepcions: apte, optar, opcíó, aptic, apUm; cabdal,
cabdell, cabdill. Tant la regla com les excepcions s'es
tenen als composts i als derivats (de substancia, insubs
tancial; de cabdefl, cabdeflar).

85. Enmig de paraula s'escriu generalment p davant
les lIetres t, c, s o n, i s'escriu b davant d. Exemples:

. acceptar, precepte, adoptar; inepcia, adopció, erupció;
catalepsia, eclipsi, ca.psar; hipnatic; heb.domadari, molib
den. Són excepcions: dissabte, dubte, sobte.

86. En n de paraula darrere vocal s'escriu general
ment p. Ex.: cap, tip, escup, flop, rep, cup (= recipient).

Són excepcions les paraules terminades en fob, com
hidrCfob; les terminades en siHab, com monosiHa·b; i les
paraules adob, aljub, arab, boabab, cub, enxub, gaJib,
nabab, lUb i cub (espanyol, CUbO).

87. En n de paraula darrere consonant s'escriu b en
les paraules els femenins o derivats de les quals porten
b; i s'escriu p en aquelles els femenins o derivats de
les quals porten.p. Exemples: calb (calba), deslOrb (des
torbar), corb (corbera), lOmb (tambar), serp (serpent),
camp (camperol), flamp (flampegar), palp (palpar).

88: S'escriu amb b la preposició ambo
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EXERCICIS

a) Copieu les frases següents, substituint els punts
amb p o b, s.egons corresponga:

[. Aquell rei a.dicá la corona.
2. Era un tema tan a.stracte, que quasi era a.surd

estuáiar-10.
3. L'a.sencia de beguda ens féu pensar en una reunió

d' a.stemis.
4. És un su.jecte sense su.stáncia.
5. El ca.dill o.tá per ca.Undre's.
6. No féu cap ade.te.
7. El su.marí es su.mergí en un moment.
8. Ca.Uva la seua o.stinació.
9. No havia o.stac1e que ell no salvara.

10. De so.te Ji vingueren e1s du;tes.
11. El volcá és en eru .ció.
12. El dissa.te te comprarem un ca.dell de fil.
13. Ca.girava la conversa, aportant su.terfugis.
14. L'ado.ció de l'infant es féu sense o.stac1es.
15. Ens fará l'o.sequi de dir-nos que ha o.servat du

rant l'ec1i .si de sol.
b) .Copieu les paraules següents, destriant-les en

quatre lIistes.
1. Acabades en p darrere vocal (exemple: rep).
2. Acabades en p darrere consonant (exemple: serp).
3. Acabades en b darrere vocal (exemple: árab).
4. Acabades en b darrere consonant (exemple: corb).
Destorb, tomb, fi1ántrop, hidrófob, bulb, orb, aáob,

xarop, tub, palp, cub, romp, corb, calb, xop, alarb,
estrep, serp, torb, rep, rumb, lIamp, balb, grup, árab,
esc1op, cap, cop, tip, colp, sap, escup, cup, trisiI-Jab,
boabab, aljub, cepo

/
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Llic;:ó 16

OS -DE G-e

89. Enmig de paraula s'escriu e davant e, t, s o z.
Exemples: aeeió, taete, daesa, éezema.

90. Enmig de paraula s'escriu g davant m, n, d, o
g. Exemples: augment, sagnar, Magdalena, suggerir.

Són excepcions: dracma, araenid, estricnina, téenie,
anécdota, sinécdoque.

91. En ft de paraula s'escriu e darrere vocal. Exem
pies: drae, rec (= casto acequia), eserie, sóe, porue,
eSfómac, préssee, únie, equívoco

Per0 s'escriuen amb g fmal darrere vocal les pa
raules que terminen: en lag, eom sareófag; en lug, com
eentrífug; en leg, CGm próleg; i les paraules següents,
que també són excepció: demagog, pedag'og, estrateg,
naufrag, pélag, eartílag, aer6pag, pr6dig, zig-zag, reg
(= cast. riego).

92. En ft de paraula darrer·e consonant s'escriu e
o g segons I'escriptura d'altres paraules de la mateÍ'l:a
familia. Exemples: Dlanc (amb e, per blanca), eore (per
corear), fosc (per fosca), é!rc (per arcada), desfale (per
desfalcar) .

5ang (amb g, per sangon6s), I/arg (per I/arga) , a1
berg (per albergar), dramaturg (per dramatúrgia) , iring
(per dringar).

93. S'escriu amb e la primera persona del present
d'indicatiu. Exemple: prenc, venc, fonc, entene.
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EXERCICIS

a) Copieu les frases següents, omplint els buits amb
aquestes para'..lles:

Accent, occident, pacte, exacte, sacsó, facsímil, ecze
matós, diafragma, pigmeu, cognom, mag.nólia, techic,
estricnina, dracma, maragda, 8mígdales, anecdotari,
suggestiu, púbJic, desfaJe, arc, blanc, fosc, amarg, tau
maturg, fang, zoófag, febrífug, demagog, análeg, castic,
pedagog, pródig, naufrago

l.. Com ha plo'gut !Ji ha molt de ...
2. E/s enemics firmaren un ... de pau.
3. El sol es pon per ...
4. Ha vingut un ... a muntar la maquina.
5. El gos morí perque Ji donaren .. ,
'6. El ... d'esta maquina de retratar es molt bo.
7. E/ qui practica la demagógia es un ...
8. El l/adre tindra el seu ...
9. Encen el Jlum, que s'ha fet ...

10. La nostra revista reproduix en ... una obra anti!fa.
11. És... perdre un fiJl.
12. Te un aneJl amb una pedra que es diu
13. El ... aplaudí la comedia.
14. Ha 'tomat a casa el fil/ ...
15. El papel' ... es bo per a escriure.
16. Visitarem l' de Cabanes.
17. El compte es .
18. Pestalozzi es un gran ...
19. L' s'ha de curar l'eczema.
20. La es una flor blanca.
21. De nom es Antoni i de ... Montblanc.
22. És tan baixet que be se Ji pot dir ...
23. La ... es una moneda antiga.
24. Ha volgut operar-se les ...
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25. El Banc té un ... de tres mil pessetes.
26. Fra Vicent Ferrer era ...
27. El ... pogué guanyar la platja.
28. El que tu em dius és .oo al que ella em digué.
29. Sap tantes anécdotes que fara un
30. El seu caracter és molt ...
31. Este insecte, COm no menja si no són matéries

animals, es diu ..•
32. Un medicament oo. perqué lleva la febre.
33. Té l' ... deIs francesos.
34. La camisa té un ... dalt del colze.
b) Copieu les frases següents, substituint els punts

amb g o c, segons caIga:
l. En vore san. tota s'esglaia.
2. Du un doble. als' pantalons.
3. Volia regar i no iró'bava re ..
4. la he fet el seu encarre..
5. Es més amar. que la fel.
6. El lIampe. m'encega.
7. Entenc que ell és un sacríle ..
8. El carrer fa un zi.-za ..
9. L' antropófa. es menja la carn humana.

10. Ha publicat el catale. de l'Exposició.
11. El dramatur. estrena un drama titulat "La

dra.ma".
12. El geóle. estudia la comarca.

Llic;:ó 17

OS DE D-T

94. En principi de paraula i davant cOnsonant s'es
criu amb d la síHaba ad. Exemples: addició, adjudicar,



59

admirar, adscriure, adverbi, advocat. Excepcions: atlas,
atl/mUc, atleta, atmosfera.

95. Si la paraula no comen~a per ad, generalment
s'escriu amb t. Exemples:. viatge, platja, ritme, etnic,
potser, tatxar, guitza. Excepció: cadmí.

96. En ft de paraula s'escriu, per regla general, t.
Exemples: prat, malalt, art, elegant, rebosé, pretexto

Excepcions:
a) S'escriu amb d darrere consonant en aquelies pa

raules els femenins i els derivats de les quals presenten
una d: bastard (amb d, per bastarda), verd (per verda),
record (per recordar).

b) S'escriu amb d, darrere vocal, en les paraules
planes els femenins i derivats de les quals porten una
d: ácid (amb d, per ácida), oxid (per oxida).

c) S'escriu amb d darrere vocal, les paraules feme
nines que terminen en -etud i -itud. Exemples: quietud,
sol1icitud.

Noteu que la paraula gran no porta d ftnal, no obs
tant graiJdária, engrandir.

EXERClCIS

a) Escriviu els primitius o les formes simples que
acaben en d o t i destrieu-los en dues llistes: una, les
que acaben en d, i l'altra, de les que acaben en t:

Bastardia, I/úentor, fonteta, oxidacio, caldejar, edu
canda, elegáncia, tumultuas, artifici, ajustar, tardar!
fecunda, evidencia, retrogradar, vagabundatge, estupen
díssim, textual, reverenda, praderia, malaltia, altesa,
rotunditat, pontet, f1uidesa, nebodet, profunditat, em
pe1tar, santíssim, acordar, cándida.

Així: En d, bastardia: bastardo En é, Iluentor: lIuent.
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b) Copieu les següents frases, substituint els punts
amb d, t, s~gons caiga:

1. L'a.leta fará una exhibició .
. 2. A.mire l'a.vocat senyor X.

3. Do.zena de f,a,e.
4. El ver. del pra. és estupen ..
5. És un matrimoni fecun ..
6. VoJia portar estendar .•
7. Está sor. com una rella.
8. El seu recor. ens ompli la vida.
9. Baixa molta aigua per l'assu ..

10. En la resta hi ha minuen. i Subtrahen ..
11. Este refresc está áci .•
12. La tarántula és un arácni ..
13. SUécia és al nor., i Grécia, al sud.
14. Está fent-se massa tar ..
15. El ca,. és punxegut.
16. Entre les roses hi ha un nar:.
17. Com és bastard tots Ji diuen bor..
18. Es posá a babor. de la .barca, i a estribor. després.

Lli~ó 18

OS DE S-V

97. Davant 1 i r s'escriu sempre b. Exemples: blau,
problema, subJim, brar;, pobre, cobrir.

98. Dins les diferents form!"s d'una mateixa paraula
i dins les paraules d'una mateixa familia, a una u cor
respon una v: nou, nova, novell, renovar; blau: blava,
blavor, emblavir, blavejar. 1 a una b o a una p corres-
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pon una b. Corb: corba, encorbar; I/op: !loba, !JoQ..et. Cal
notar que dins es/es famílies de par.aules hi ha' algunes
pseudo-der;vades que trenquen la regla. Exemple: corba,
peró curvilini. Calb, peró calvicie. Prova, peró probable.
Liavi, peró labial.

99. Si comparem l 'espanyol amb el valencia trobem
que, en general, a una b espanyola correspon una b va
lenciana. Exemples:

Bueno= bo.
Bolsa = Dossa.
Jabón = sabó.
I que a una v espanyola correspon I1l1a v valenciana.

Exemples:
Vino·= vi.
Viento = vento
Fav'ár = favor.
Hi ha, peró, excepcions, algunes de les quals anotem:
Abeto = avet.
Abortar = avÜ'rtar.
Alcoba = .alcova.
Baba=bava.
Carabela = caraveHa.
Caballo = caval/.
Esteban = Esteve •.
Nube = núvol.
Taberna = taverna.
Bóveda = volta.
I així també són excepcions:

. Móvil = m6bil (automóbil, locom6bil).
Savia = saba.
Calvo, calva = calb, calba;
Convoy = comboi.
Desenvuelto = desimbolt. \
Vaho= baf.
Verbena = berbena.
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Verruga = beuuga.
Viga = biga.
Volcar = bolcar.
En general, l'ús de v i b en la nostra Ilengua es basa

en la pronunciació genu"ina valenciana. EIs naturals de
la ciutat de Valencia, que confonen v i b, deuen consultar
en cas de dubte el nostre Vocabulari Ortograric Valenciá
o un altre Diccionari autoritzat, peró no fiar-se de l'ús
castella.

100. A la terminació verbal espanyola -aba correspon
la terminació valenciana -aYa, o siga, totes les formes
del preterit imperfet d 'indicatiu, deis verbs de la primera
conjugació (terminats en a,: parlar, sopar, cantar).

Parlava, no parlaba; parlaves, no parlabes; parlava,
no parlaba; parJávem, no parlábem; parláveu, no par
lábeu; parlaven, no parlaben; passava, cantava, sopava,
bolcava, estava, ana'va, mul/ava, trencava, esperava, etc.

EXERClClS

a) Substitulu els punts deis mots següents amb b o v,
segons caiga:

Be.edor, escri.int, ha.er, plo.ia, sa.em, automó.i1,
aleo.a, sa.ut, sa.i, reno.ar, dé.U, ca.al/er, recan.i, ne.a,
re.entar, l/a.i, xa.acá, pa.el/ó, co.ard, ad.ocat, tra.a, es
cri.ia, ra.e, cor., ja.eJina, .ogar, gle.a, ra.al, canta.a,
cur.i1ini, Córdo.a, Ha.ana, l/epa.a, casca.eJl, nla.a, ba.e
jar, cantá.em, cal.ície, sa.iesa.

b) Copieu les frases següents, substituint els punts
amb b, v, segons caiga:

1. Perqué sa.ia molt Ji dien el sa.i.
2. El coro fa una cor.a.
3. Tenim vi no.el/.
4. Una estre.ada i el ca.al/ no es mo.ia.



5. La bla.or del cel tat ho embla.ia.
6. La nit de la .er.ena balla.a bé.
7. La sa.a del pi.
8. Un .ermell 'pujat de too
9. Re.enta una co.erta de l'automó.il.

10. Pinta. a unes ga.arres en ·el port.
11. Posa.a el casca.ell al gat.
12. El seu tre.all era d'espa.ilat.
13. Tenia un gra.at del segle XV.
14. La jove era~ es.e1ta i viva.
15. El go.ernador és cordo.és.

Llic;:ó 19

OS DE G-J

•
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101. Davant e i i escriurem g i no j, per regla gene
ral. Exemples: gesta, gent, girar, Girona.

Escrivim rajar, pero rages; viatjar, pETO viatges; jut
jar, pero jutge; penjar, pero penges; enveja, pero en
vegem.

102. Davant -ecc i -ect escrivim j. Exemples: abjecció,
sUbjecció, injecció, abjecte, projecte, adjectiu.

103. Escrivim j en les paraules següents: jeja, jeure,
jerarquia, jeroglíf¡c, jersei, majestat ...

104. Escrivim j en alguns noms propis i en lIurs de
rivats. Exemples: Jesús (jesuHa), ieroni, Jeremies (je
remiada), Jerusalem, Jehova.
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EXERCICIS

a) Substitulu els punts amb g, j, 19, lj, segons caiga:
.e1atin a, .e1adora, .ipó, .irafa, .erra, .erárquic, hi

dro.en, me.e, .emec, ..e1or; .imnás, passe.em, .enera1,
pa.es, lIepo1e.ar, .eremiada, presta.e, va.a, ma.estuós,
/le.or, p1anta.e, .esuític, men.ívo1, .ubilació, .uJio1, .ardí,
.eniva, .ín.ol, en.iyer, le.ítim.

b) Copieu les frases següents, substituint els punts
com en I'exercici anterior:

l. El me.e curava una mala1la.
2. Re.irá fins l'alcova.
3. L'aslróleg exp1icava una llir;ó d' astrolo.ia.
4. La neuráJ.ia no el deixa viure.
5. Al)lb este ob.ecle anirás On valdrás.
6. ESlá sub.eNe a revisió.
7. La sub.ecció no Ji prava.
8. Ha caigut en la més baixa ab.ecció.
9. Els via.es són cars.

10. Hi ha un .esuYta .ironí.
11. Aní a Valéncia el mes de .ener passat.
12. Porta un .ersei a quadres b1ancs i negres.
13. L'in.ectable em costa quatre pessetes.
14. "El maniquí d'ar.ila" és una novel/eta.
15. Quan escrigues. no poses massa ad .ectius.

Llic;:ó 20

OS DE LA LLETRA H

105. Per motiu etimológic hi ha paraules valencia
nes que porten h inicial o medial. Exemple: home, haver,
conhort, subhasta.
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Generalment, en valencia s'escriuen amb h les paraules
que en castella s'escriuen amb la tal I!etra. Exemples:
haber = haver; hacienda = hisenda; hélice = helix;
heraldo = herald; heredero = hereu; hernia = hernia;
hidalguía = hidalguia; hiedra = heura; hierba = herba;
hortelano = hortola.

106. Hi ha unes quantes paraules que en espanyol
s'escriuen sense h i que les corresponents valencianes
sí que la porten. Exemples: ham, hivern, hissar, harmonía,
filharmóníc, subtrahend

107. S'escriu h fInal en les interjeccions. Exemples:
ah', eh.', oh.', bah.'

t08. La combinació ch no es propia del valencia. Es
tolera: en paraules estrangeres adaptades sense canvi
ortografIc: lunch. En els cognoms, per ser tradicionals:
Lluch.

Cal suprimir-la en fInal de noms geografIcs. No Al
buixech, sinó Albuixec.

En els casos en que es tolera, el so de ch es sempre
c (= k), llevat de les paraules estrangeres d'adopció:
chic (fr.).

109. Escrivim sense h: abilJar, os (hueso), ou (hue
vo), arte (huérfano), orxata.

EXERClCIS

Amb els mots següents feu dues !listes: una de mots
amb h i una altra de mots sense h:

a) Ham, horrible, heura, harmoni3, adhesió, con
haN, prohibir, hissar, home, hexágon, subhasta, vehement,
herbolari, hereu, in.humá, heroi, exhaust, alcohol, hu
mitat, hábil, hivern, malhumorat, vehic1e, ahir, hexáme
tre, filharmóníc, orxata, os, ou, arte, herald, himne, ah.',
égida, eh.', ai.',· bah', elm, erta, haca, herba, harpía,

5
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hernia, hortal/¡, ermita, abi/lament, hamaca, subtrahend,
minuend, os, ós, hort, hostal.

b) Amb cadascuna' de les paraules de la llista ante
rior feu una clausula o frase.

Exemple: Hé-comprat un ham per tal de peixcar.

Llic;:ó 21

OS DE' IG -TX

110. En ft de paraula, el so de palatal africada sorda
(ch espat:Jyola) és representat per ig darrere a, e, o i u;
Exemples: maig; /leig, goig, fuig.'

Darrere de i és representat per g. Exemples: mig,
desig, Tírig, trepig.

111. Tx, que representa el so de ch espanyola, ,no
s'escriu ni en principi ni en ft de paraula. Cál anotar,
peró, les excepcions:

5'escriu tx en principi de paraules estrangeres com
Txecoslovaquia i derivats.

5'escriu am~ tx final un redu'it nombre de paraules els
derivats de les quals porten tx mediaL Exemples: despatx
(de despatxar) , empatx (d'empatxar), campetx (de cam
pet xos), escabetx (d'escabetxar), resquitx (de resquitxosl,
cartutx (de cartutxera) , gavatx (de gav8txos).

EXERCIC!5

a) Ompliu els buits de les frases següents, amb estes
paraules:
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Maig, faig, boig, rebuig, cartutx, safareig, vaig, pas-
seig, esquitxat, bateig, gavatxos, I/eig.

1. El me,s de ... és bOnico
2. Ahir jo '" anal' al teatre.'
3. Passava pel carrer, i un autom6bil m'ha tot

de fango
4. Pobre, s'ha tornat ... i l'han hagut de tancar.
5. Hem anat de cacera i hem tirat nns que no ens

ha quedat ni un sol .
6. Hem fet un en barca.
7. Tu et quedes la flor i a mi em dones el ...
8. Si jo sóc el padri i tu la padrina dema farefT'

el ... del nl/ol.
9. \fa a rentar la roba al ...

10. Dels francesos també en diuen despectivament
11. No hi ha cap infant ... ; tots són bonics.
12. Dema ... festa 'per:qUé és el meu dia ..
b)' Escriviu els primi,tius de les següents paraules;
De despaLl(aria: ..
De empatxava: .
De tatxadura: .
De gavatxeria: ..
De esquitxada: .
De resquitxet: ..
De carlUtxeria: .
De escabetxada: .
De campetxos: .
De oratjoi: .. :
De estotjar: ...
De fugir: .
De mitjos: .
De desitjos: .
De rojor: .•.
De safaretger:
De afegir; ...
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De trepitjador:
De bogeria: '"
Així:
De despatxaria: despatx. De oratjo]: oreig.

Llic;:ó 22

OS DE LA Q 1 C DAVANT LJ

112. La q davant u seguida de e o i fa que la u siga
lletra muda. Exemples: soques, quina, querubí, quinquer.

113. Si amb .les tals grafies s'ha de pronunciar la u,
esta ~ porta dieresi. Exemples: qüestió, Obliqüitat.

114. La q davant u seguida de a, 0, fa que la u es
pronuncie. formant una sola síHaba: quatre, quota (qua
tre, quo-ta).

115. Davant u feble, o siga: no actentuada tonica
ment, segu'ida de vocal, s'escriu generalment q. Exem
pies: equador, pasqua; eqüestre, del.inqüent, aquós; obli-
qüitat. ,

tan excepcions: acuTlat, ipecacuana i els derivats de:
cua, cuir, cuina, evacuar, cuitar, cuitós, conspicu, innocu,
perspicu, proficu, promiscu, !f8CU.

Si les combinacions qua, qua són monosHlábiques, com
hem dit, també no són les qüe, qüt. Exemples: qua-dern,
quo-cí-ent, fre-qüent, obli-qüi-tat.

Les combinacioñs cua, cue, cui', cuo, san 'bisH1ábiques:
evacu-ar, r;u-etejar, vacu-Tlat.

EXERClCIS

a) Separeu amb un guionet les síllabes de les parau
les següents:

,
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Quatre, qua(1, qua], quart, quadrílater, equador, es
quarterar, obliqua, pasqua, qüestió, eqüestre, freqüent,
conseqüéncia, deli nqüent, deliqüescent, obliqües, obli
qiiitat, aquós, quota, a1íquota, quocient, quotidiá,
acuitat, conspícua, conspicuHat, cuassa, cueta, cua, eva
cuar, innócua, innocui"tat, ipecacuana, perspícua, perspi
cuitat, profícua, promíscua, promiscuitat, promiscuar,
vácua, vacui"tat.

b) Substitu'iu els punts deis mots següents amb cu,
qu o qü, allil on caiga:

.uallarga, .estió, promis.uació, delin.uéncia, des.uar,
conse.uent, a.uosa, .uadrat, .uinera, .uasi; .uartera, .uall,
.uitós, .uaranta, .uiro .uern, .uadrilla, .ualiflcatiu ,
fre.uentar, pas.ues.

Llic;:ó 23

tJS DE LA L DOBLE (L'L)

116. La combinació 11 (l doble amb el punt volat en
mi ~n és usada sempre que es duplica el so 1. Avui que
la pronúncia valenciana és en part defectuosa, quasi és
impossible distingir pel so I'ortografía de les paraules
3f!1b 1 o amb 11; és a dir, que no es pot fer ben bé la
distinció entre el so 1 palatal i el so fI geminat.

Així, 'no es poden donar regles d'ortografia sobre I'ús
de 11. Cal, dones, retindre en la memoria les paraules més
usades qu e porten ¡.¡.

117. S'escriuen amb N les següents paraules i lIurs
derivats:

Allegar, allegoria, aIJegro, alle1uia, allicient, alJigació,
a/locució, alíudir, allucinar, aNuvió, ampullós, apeNació,
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aquareNa, armiI-Jar, axiI-Jar, bagatel/a, bel-Jic, callísrraf,
cancel/ar, capillar, caraveNa, carreteHa, caviNar, ceNa,
ceNula, circumvaNació, coNaborar, coNapse, coNateral, col
lecció, collesra, coNegi, cOl/israr, col-Jisió, col/ocar, coNoqui,
compeNir, constel/ació, coroNa, coroNaTi, cristaf-Ji, dami
seNa, destiNar, el-Jipse, escarapeNa, emoNient, esteNar',
exceNent, expeNir, faNar;, faNerá, fal-Jible, [¡Noxera, flasrel
lar, fumareNa, srM/ic, gaNinaci, srorilJa, heNenic, idiI-Ji,
il-Jació, iJlesral, ilJégible, illegitim, il/es, illícit, iIIimitat,
ilJósric, iJluminar, iNús, ilJustrar, imbeciliitat, impel/ir,
instaNar, inteliecte, intelligencia, interpeNar, libel/ula, Jil
liputenc, maNeable, maxilJar, meduNa, metállic, metaNoi
de, miI-Jenari, miHesim, misceNánia, mollície, moNusc,
mortadel/a, noveNa, nuNa, nuNitat, ombreNa, osciNar, pal
ladí, palJiar, páf-Jid, paraNel, parceNa, pastoreNa, pe/lícu
la, poNen, procel/ós, puNular, pupiHa, pusiHánime, putxi
neNa, rebeNió, refociHar, repeNir, sateNit, sibilla, sí/Jaba,
sillogisme, sol1ícit, taran teNa, teNur, ti/Ja, titiJ1ar, tran
quilJitat, vaciNar, veNei"tat, violonceNista, viteNa, xineNa.

EXERCICIS

a) Copieu tots els mots de la llista anterior (§ 117),
fixant-vos molt en el significat l1ur.

b) Feu-vos dictar els mots c::opiats, després corregiu
vos:-els, si ·cal.

c) Feu vint clausules o frases en les que entren al
menys vint deIs mots de la llista copiada.

Model: Va aNesrar que l'aNesroTia de la caravel/a es
tava dibuixada per una damiseila.
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Lli9Ó 24

lJS DE M - MP - N

118. Davant b, p i m escrivim sempre m i no n. Exem-
pie,: sembrar, acampar, immens.

S'exceptuen: granment,. tanmatéix, benmereixent.
119. Oavant 'f s'escriu m. Exemples: triomfar; Jimfa.
120. En principi de paraula i davant f escrivim con,

en, in. Exemples: connanr;:a, enfarinar, influir.
S'exceptuen: émfasi, ennsema, emfraxi i llurs derivats.
121. O,ivant n escrivim m o n, segons la pronuncia

ció. Exemples: i nd-emne, amnistia, i nnat, i nnecessari.
122. Oavant qualsevol altra consonant escrivim n per

regla general. Exemples: tancar, renda, orenga, penjar,
enlairar, conquerir, - pensar, €nriquir, interior, convin
dre, punxa, benzina.

S'exceptuen: Comte (esp., conde), empremta, imprem
ta, femta, somriure, premsa, tramvia, duumvir, trium
vir, Samsó. També s'exceptuen les paraules que comen
cen per circum: circumferéncia, -circumva/lació.

123. S'escriu mp en als-unes paraules, així com en
lIurs derivats, tals com: assumpció, assumpte, atemptar,
compte (esp. cuenta), consumpció, exempció, exempt,
impromptu, metempsícosi, peremptori, presumpció,
,prompte, redempció, sumptuós, te,.mps, temptar; trans
sumpte.
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EXERC!CIS

Substitu·¡u els punts deis mots següents per m, n o
mp, segons corresponga:

To.ba, pa.pol, e.malaltir, gra.ment', co.tessar, e.fos
quir, i.tant, e.tasi, si.tonia, colu.na, i.novaciÓ, ve.<;:ut,
e.dolat, a.gel, me.jar, e./Iestir, i.quietud, ha.ra, da.sa,
aju.tar, ca.vi, a.xova, o.ze, circu.stancial, rede.ció, dese.
bre, te.ple, i.mortalitat, be.mereixent, co.tondre, e.te
brat, i,[init, e.fatic, a.nbi, sole.ne, .e.negrit, con.cert,
re.da, a.goixós, e.Jairar, co.querir, co.reat, pe.sament,
ca.tar, e.veja, pu.xegut, do.ze/la, pre.sat, circu.stancia.
te.tativa.

Lli9Ó 25

CJS DE R - RR

124. En principi de paraula escrivim una r (roca,
riu), la qual té el so fort.

125. Enmig de paraula comen<;:ant síl-!aba després de
consonant escrivim una r (enraonar, somrís), la qual
té el so fort.

126. Enmig de paraula i entre vocals escl'ivim dues
rr (terra, córrer, sorra).

Són' excepció i per tant s'escriu una sola r, la. qual
té so fort,. després deis prefixos a, anti, mono, contra,
supra, bi, tri, etc. Exemples: arítmic, antirabic, mono
ritme, contrarevolució, suprarenal, birectangle, trirec-
tangle. . ,
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També s'escriuen amb una r, pero separant els com
ponents amb un guionet, les paraules compostes de subs
tantiu i adjectiu i de verb i nomo

Aixi: tarba-ros, car3-redó (substantiu adjectiu).
Penja-robes, busca-raons (verb i nom).

127. 5'escriuen amb r final: tots els infmitHls aguts:
portar, haver, sentir, ter.

Tots els inflllitius plan s aue no acaben en -re: créixer,
conéixer, véncer. (Peró sense r fmal: cabre, vendre,. riure.) ,

Tols els noms substantius o adjectius els femenins o
derivats deis qual:; presenten una r: cIar, madur, flor,
xiprer.

Tots els substantius formats amb els sufixos -ar (col
lectius o de 1I0c): car¡yar; -er (noms de persona, de Iloc,
d'instrument, de planta): fuster; -or (noms abstractes de
rivats d'adjectius i de verbs): b1ancor; -dor (noms de
1I0c, instrument: reDedor, espoIsador.

Cal posar esment en I'ús de la r en final de paraula,
puix que en alguna comarca valenciana la pronúncia po
pular suprimix este so. Així: rectó, doctó, fusté, darré,
podé, mentre que la grafia exacta és la indicada i que
aplicada a estos casOs fa: rector, doctor, fuster, 'darrer,
poder.

En algunes comarques, com la Marina, Denia, etc.,
i sobretot t1ins la ciutat de Valencia, es pronunciat per
algú: pédrer, véndrer, ríurer. Esta r fmal deis verbs en
re és un castellanisme (perder, vender, reír) que cal fo
ragitar de la pronúncia i, naturalment, de I'escriptura.
Forma correcta: perdre, vendre,' riure, Sénse r final.

EXERCIC!5

a) Escriviu els infmitius de les formes verbals
següents:
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Comptava, portaré, menjaria, comenci, aMl!'a, havia,
valdré, puc, sentía, compadiré, aplaudirás, beneiré, do
nava, teia, deia, duia, tem, espremia, vencía, creixem,
coneixeu, sác, corregut, perdíem, rebrem, absolia, venut,
respost, cauré, bevíes, ríurás, clourem. Així: comptava =
comptar; portaré = portar.

O) Escriviu els primitius de les paraules següents:
Claredat, Ileugeresa, madura, darreríes, floria, adO

lorit, poruga, xipreret, pintora, carrerá, senyoret, doc
toral, papereria, calarás, pastoret,' escalforeta, tusteria,
espolsadQra, galJineret, ploraner. AÍJxí: claredat = clar;
Ileugeresa = lJeuger.

c) Suprimiu el signe + de les paraules compostes
segiients i escriviu-les segons s'hp indicat (regles 125
i 126), intercalant un guionet o no:

Contra + registre, barba + ros, contra + revoluciá,
supra ,+ renal, busca + raons, bi + rectangle, cara +
redá, Di 4- retringent, cerca + renous, a + rUmic, '
antí + religiás, penja + robes, mono + rim, salta +
regla.

Lli<;:ó 26

-os DE X - IX

1-28. En principi de paraula s'escriu x per a repre
sentar el so de ch espa'nyola (xic, xiular, Xelva) i per
a representar el so anomenat xeix (Xátíva, xarop, pro-
nunciat per alguns valenci ans Eixátíva, eixarop). .

129. Enmig de paraula i darrere a, e, o i,u s'escriu
ix. Exemples: taixa, peix, boix fluix.

I darrere de consonant s'escriu x: panxa, punxa,
mana, per a representar el so de ch espanyola.
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130. Enmig i en final ~e paraula el so anomenat
ies, o siga el so de e seguit de s (es) o de g seguit
de s (gs), és representat per x i solament s'usa en noms
d'origen erudit els corresponents espanyols deis quals pre
senten una x o bé una j. Exemples: convex, óxid, text,
excursió, expiar.

EXERCICIS

a) Omplir els buits de les frases següents amb aques
tes paraules:

Xarop, disbauxa, xifra, punxar, marxar, guix, c1ixé,
rauxa, nauxer, eaixa, madeixa, eixam, eixamplar; gruix.

l. He begut un ... de taronja.
2. Obtingué una gran ... de vats.
3. En collir les roses es va o •• el dU.
4. Va ... ahir a Castelló i Valéncia.
5. Té una Venus de oo.

6. Esta totografia té un oo. estupend'o
7. Una oo, de vent arrenc,á un arbre.
B. Ha estat teta una oo, només en licors.
9. El oo. ha tet la travessia de J'Atlántic.

10. Obri la ... i porta'm el paquet que hi ha.
11. Em doná un oo, d'abelles.
12. No volia ... el seu jardí.
13. Pel fil treurem la oo.

14-. ' Esta paret té trenta centímfttres de
b) ,Escriviu els plurals de les paraules següents:
Axioma, exceHent, extensió, eixamplament, flexió,

punxó, índex, examen, ortodox, eixugamá, exemple,
aixade/la, complexió, expiació, moixó.

Aixi: axioma = axiomes, exceHent = excelJents.



76

L 1i c;: Ó· 27

OS DE LA (:

131. La Iletra ~ (c trencada) té el so de s sorda i
s'escriu davant a, o, u i en final de paraula, pero mai
no s'usa davant e, i. Escrivim vencem, vencia; felicitat,
felices; pero ven~, ven~ut; feli~, feli~os.

132. A les formes de verb amp c corresponen les
formes germanes amb ~ (dins les diferents formes d'una
mateixa p<:raula, o dins les paraules d'una mateixa fa
milia). Exemples: dé comerciar, comer~; dE: píaces, p1a~a.

133. S.'escriuen amb ~ les paraules derivades que ter
minen en -an~a i -en~a: enyoran~a (d'enyorar); espe
ran~a (d'esperar); ferman~a (de fermar).

134. S'escriuen amb ~ els adjectius d'una sola ter
minació acabats en so de s sorda: auda~, capa~, vera~,

feli~, atro~ i els adverbis terminats en -ment: auda~ment)

feJj~ment, atro~ment.

135. S'escriuen amb ~ les paraules següents i lIurs
derivats:

Agen~ar, a1~ar) amena~ar) ar~) argen~, arroman~ar)

arron~ar) avan~ar, aven~) baJan~, ba1an~a) ba1bur;) bCX;,
bra~,. ~a (adverbi), cabe~) cabe~a) ca~ar) ca1~) ca1~a) ca1
~otets) ca1~ar, CéW~Ó, cap~aJ, cap~ana, cap~ó, cap~ar)

cer~) ~o) comen~ar) comer~) cura~ao) destro~ar) do1~, dre
~ar) enca1~ar) eri~ó, eri~ar) escor~) escor~a, escur~ó, es
men;ar, estrur;) fa~ (substantiu), fa~ana) fa1~ (substan
tiu), for~a) Fran~a) gla~, ja~) lIa~) lIan~a, lIen~ar) JJen~)

lIen~ol, lIi~a, lIi~ó, lIu~, ma~a (nom d'instrument), man
r;anilla, mar~) noven~a, on~a, pe~a, peda~J pinr;a, pitan-
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¡;:a, pla,.a, planr;ó, Proven~a, pur;a, rar;a, ~ola¡;:, ter¡;:, terr;a,
torr;ar, torr;ó, tra;:, lra¡;:a, !/ari¡;:a, I/e¡;:a.

Si comparem el valenciá amb el castellá vorem que a
la z espanyola no correspon sempre ~, sinó que unes ve
gades cal escritire r; (esfuerzo: esforr;); a,ltres, s (arroz:
arrós)', i altres, ss (azud: assut). Per aixó no es pot
donar una regla ortográfica basada en la tal comparado.
Per a 1'ús correcte de la r; és bastant recordar les tres
primeres regles i recordar la ¡lista de paraules amb r;.
En cas de dubt-e consulteu el Vocabulari Orlográflc Va
lenchi o un 'bon Diccionari. .

EXERCIClS

a) Copieu les paraules següents i subslituiu els punts
amb ¡;: o s, seg'ons caIga.

DescaI.ar, defen.a, pen.a, b8.lan., d8.n.ar, comen.ar,
naven.ana, feli., can.ar, gla.ar, an.a, esperan.ar, afen.a,
pan.a, creen.~, dispen.a, den.a, enyaran.a, pla.a.

b) Copieu les frases següents i substitu'iu els punts
amb ¡;: o s, segons corresponga:

l. El senyor X. no !,ol fln8.n.ar el nastre comer.
d'af'rós.

2. Tinguem present la renaixen.a del P8.ís Valenciá.
3. Cal aI.ar, reaLar i exal.ar la /lengua '/alenciana.
4. El ca.ador va ca.ar un estru·. a la parta de sa casa.
5. Primer m' agafá del Dra. i després m'abra.á.
6. valia deslra.ar les /li .ons del mes de mar..
7. Es I/a agen.ar un ilen.ol de /len ..
8. Apeda.ava una cal.a sense esperan.a de fer-ha Dé.
9. La far.a de la ra.a.

10. Amb la fal. va tra.ar unes ratl/es amD paca tra'.a.
11. Fón un acte auda.ment portat 8. terme.
12. Feli.ment la /lan.a na destro.á la cap.a de cartó.
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L 1i9 Ó 28

DS DE LA S - SS - z

136. El valencia posse"ix una s sorda '0 forta (savi,.
pensa) pas) i una s sonora o suau (casa, nasa, gtisa).

137. En principi de paraula el so de s sorda és re
presentat per s,·i el de s sonora, per z. Exemples: savi,
sentir, sastre; zero) zéfir, zona.

Igualment es representen enmig de paraula entre una
consonant i una vocal. Exemples: dansa, premsa, dacsa,
colze, donze/la, benzina.

Excepcions: el preftx t-rans (transatlántic) i les pa
raules endinsar i enfonsac.

138. Entre dues vocals, el so de s sonora és repre
sentat generalment per s, i el de s sorda, per ss. Exem
pies: casa, desembre, camisa; grossa, rossa, possible.

139. S'escriu z· entre dues vocals, i no s, ni ss ni ~,

en les paraules cultes d'origen s·rec. Exemples amazona,
¿zim, trapezi; les terminacions en -zoic (paleozoic) i
-zoari (prolOzOari) i' les comen<;:ades per zoo (zoologia,
zootecnia).

140. S'escriu s i no ss darrere els preftxos lIatins ante)
contra, entre, sobre, supra, uni, bi, tri, i els preftxos grecs
a (privatiu: asimétric = no simétric), anti, hipo, para,
mono, tri, tetra, poli, etc .• Exemples: antesala, contra
sege/l, entresuar, sobresaturar, suprasensible, unisexual,
bisectriu, trisecció; aséptic, antisocial, hiposuInt, para
sintétic, monosépal, disí!-Jab, polisulfur.

141. S'escriuen amb s, ss els suftxos de derivació -as,
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-assa (-ass-), -is, -issa (-iss-), -ús, -ussa (-uss-), -dís, -dissa.
Exemples: eanemas (de eanem), euirassa (de euir), ver
gassada (de verga), pinassa (de pi). També earabassa, to
gassa, rabassa, mostassa; embarassar, granissar, bar
dissa, 1I0nganissa; eanyís (dé eanya), pedrís (de ¡Jedra).
També panís, pastís, vernís, mesiís...

EXERCICIS

a) Copieu les paraules següents, substituint els punts
amb z o 5, segons caiga:

.abata, .ina, don.ell, .ig-.ag, eol.é!.da, .oné!., .elador,
tran.ició, .enat, .onoritat, prem.·at, tran.itori, .odíae,
dan.ar, .enital, .ebré!., ben.iné!., .íngar, endin.ava,
enfon.a.

t) Copieu les paraules següents, substituint els punts
amb 5 o 55, segons caIga:

Hortali.a, mu.eu, ad'he.ió, ve.é!.r, tra.e, plomi.ol, pro.
apia, eii.i, eé!.rni.er, sínte.i, gro.a, pro.elit, anti.emita,
po.e.ió, poli.ultur, di.oldre.

e) Copieu les vint paraules següents, substituint els
punts amb L e o z, segons caiga:

En.endre, Bi .anei, paleo.oie, .endra, ama.ones, .igró,
cabe.a, eol.e, temen.a, descfl1.ar, esmor.ar,· adte.ar,
tOLa, .odíae, o.on, topa.i, taLir, eé!.tor.e, o.ell, quin.ena.

d) Substitu·iu els punts amb 5, 55, ~ o z, segons caiga:
l. EIs go.os es menfaven la earnu.a.
2. Porta una pe1u.a pe1 eoll.
J. [J flaurador herba.ava el bancal.
4. La eoloma.a és bona per é!.ls horts.
5. La duque.a maíXa a l'estrangeL
6. Venus es una dee.a de la pagania.
7. La mestre.a ja fa flegir en valencia a les nenes.
8. La metge.t.J flegira un diseurs.
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9. Les imatges poetiques Ji són fU8'i.eres.
10. L'encega la Ilui'.or deIs miralls.
11. Despres de grani .ar s' a.erená ¡'hora.
12. Es menjará la lIongani.a que comprí al carni.er.

Llic;:ó 29

SOBRE LES PARAULES COMPOSTES

142. En general les paraules compostes s'escriuen
unint els diferents elements formant una sola paraula:
capgirar, apagallums, portamonedes, perqué tenen la for
c;a d'una sola paraula.

Peró s'han d'escriure amb un guionet entre llurs ele
ments en els casos següents:

143. Quan el primer element acaba en vocal i el segon
comenc;a en r, s o x. Exemples: busca-raons, gira-sol,
escura-ximeneres.

144. Quan estan composts de dos adjectius del tipus
histórico-arqueológico Exemples: Físico-matemátic, plano
convexa, hispano-americá, greco-IIatí. També ·sord-mut.

145. Quan són composts amb els prefixos pseudo, sots,
vice, ex. Exemples: pseudo-apóstol, sots-inspector, vice
president, ex-secretario També pre-ra-faeJista, nO-res (subs
tantiu), despús-ahir, poca-vergonya, etc.

146. Les paraules cap-i-cua, nord-est, adeu-siau, bum
bum, gori-gori, zig-zag, vir¡t-i-u, dnt-i-dós, etc.

",.
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EXERClCIS

Suprimiu el signe + de les paraules compostes que
hi ha en les frases següents i substitu"iu-Io intercalant un
guionet o no:

lo He deixat el capell en el penja+robeso
20 Va vindre un home cama+sec i barba+ros.
30 El porta+llapis Ji costa vint+i+cinc centimso
4. Tenia una botella d'aigua+moll.
5. Compra un espanta+mosques despús+ahir. .
6. El teu nll es un tasta+olletes i un plora+miques.
7. El serbo+croata que coneixem és un Iletra+ferit.
8. El vice+president del Comité hispano+suis.
9. Despús+dema vorem que fa eixe poca+p"enao

10. Pren el compta+gotes.
11. Posa't el g-uarda+pols.
12. El sord+mut es dedicava a resoldre trenca+caps.
13. L'estira+cordeta s'ha fet agrana+carrers.
14. L'auto+m6bil té trencat el g-uarda+rodes.
15. Després de contra+dir ens digue: Adéu+siau.
16. Has vist ja "La Venta+focs"?
17. Farem una Exposició Histórico+Arqueol6g-ica.
18. El saIta+taulells és un busca+raonso
19. Antoni és moIt prim+mirat.
20. L"ex+rector coHecciona cap+i+cues.
21. És una columna pre+romana.
22. Visitara el nord+est d'Europa.
23. Tocaren a mata+degolla.
24. És una aigua minero+medicinaI.

6
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Llil;Ó 30

SOBRE ELS PRONOMS FEBLES

147. Els pronoms febles revestixen formes diferents se
gons que vagen davant o darrere del verb i este comence
o termine en consonant o vocal (o h). Estes formes són:

Primera forma:

me te se nos vos lo la los les Ji hi ha ne

Segona forma:

'm ' t 's 'ns us '1 - 'ls 'n

Tercera forma:

em et es ens el els - - - - en

Cuarta forma:

m' t' s' I' l' - - - - n'

148. Quan els pronoms febles van davant del verb
s'apostrofen si el verb comenc;:a en vocal o h. Ey.emples:
m'escriu, t'adorms, s'acosta, l'aprovaren, l'han vista.

Quan va derrere el verb s'ajunten a ell amb un guio
net, fora del cas en que caIga apostrofar-los. La pronúncia
ens guiara per a escriure'ls correctamente. Exemples: do
neu-me, posa-Ji; dóna'm, llore'].

149. Quan el pronom va davant del verb i forma
síHaba a part s'escriu s..ense guionet ni apóstrof. Exem
pIes: em diu, us deia, Ji parla.
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150. Davant o darrere del verb poden anar dos o tres
pronoms febles que se separen amb un guionet o bé amb
qn apóstrof, segons la regla per a un sol pronom. La
pronúncia, pero, ens será una bona guia. Exemples: dóna
me-la,. espereu-nos-hi, deixa'ns-la, digueu-me'l, pint&-te
la, pinta-te'1, fes-ho; menjar-se-me-la, posar-se-te'1, se
te la posa, se m'ho rebenta, se te l'emporta.

151. Els pronoms febles mai no s'apostrofen per con
tacte amb !Jpa altra paraula que no siga un verb o un
altre pronom feble.

Aixi, no escriurem: no'm vol, sinó no em vol; no ella'l
mirava, sinó ella el mirava; no el pare'ns ho diu, sinó el
pare ens ho diu.

EXERCICIS

a) Copieu les paraules següents, separant-ne conve·
nientment amb un apóstrof o guionet, o sense, les combi
nacions de verb i pronom feble:

Diguesme, eseriviunos, rentantte, banyeunos, alr;arse,
eseriuli, traulo, prenlos, cull1a, porteules, fesho, véshi,
dune, eseriurem, mirans, rentat, eombatreus, perdres,
enviali, portal, portals, portala, traureles, miraho, anarhi,
trauren; emtrau, ensmir2, etveu, usmiren, esveu, lidie,
elporten, elsfan, laduien, lesfeen, hop2guen, hivan, en
venen; meseoltava, ensescoltava, ten tenia, useseriu, sal
r;a, liharespost, lhatret, elshatret, hoeseoItava, hihapujat,
nhavia.

b) Copieu les paraules' següents, separant-ne conve
nientment les combinacions de v.erb i els dos pronoms
febles:
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Anarmen, deixametl, menreeordaré, menhapres, fi
xarhmi, mhipensaré, fesmho, donamho, mhopren, poseu
meles, melesposa, deixeumela, simelaprengués, eullmels,
melsdóna, eusmel, nomelportes, melha.pres, anemnosen,
ensenreeordem, ensnhanportat, porteunoshi, disnosho, es
eriurensho, enshodira, dónansles, enslesenvia, enslhan
donat.

el Copieu les paraules següents separant-ne ·conve
nientment les combinacions de verb i el tres pronoms
febles:

Semhieoneix, posarsetho, menjarselela, enslhiposa,
melhipos8, lraumelen, elsnhiposa, menjarselel, menjar
sensel, selempo~a (al davant), sensemposa (al davant),
sensenriu, selelmenja, selelhamenjat, senselmenja; sens
lhamenjat.

\



MORFOLOGIA

EL NOM SUBSTANTlU

152. Nom substantiu és la paraula que servix per a
anomenar les persones, els animals i les coses. Pot ésser
del génere masculí o del temení, els quals es diferencien
sovint solament en la terminació.

153. El femení, es forma, generalment, afegint al
masculí la terminació a. Exemples: fill, filia; torner,
tornera; fillol, fillola.

154. Si el masculí acaba en vocal forta, el femení
acaba en -na. Ex.: germa, germana; cosí, cosina; lIeó,

. lIeona.
155. Quan el masculí acaba en consonant forta, gene

ralment es canvia en consonant suau seguida de a. Ex.:
nebot, neboda; lIop, lIoba; amic, amiga. Altres vegade.s
afegix una a. Ex.: gat, gata; nét, néta.

156. A alguns masc~lins en s correspon femenins en
-ssa. Ex.: gos, gossa; ós, Óssa.

157.. Molts noms masculins passen al femení afegint
el sufix -essa. Ex.: abat, abadessa; sastre, sastressa.

El femení de príncep és princesa.
Els femenins. de emperador, actor i institutor són em

peradriu, actriu, institutriu.
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EIs femenins de rei, heroi i gal/ són reina, heroi'na
i gallina. _

158. Hi ha noms que canvien la e en que termina el
masculí en a. Ex.: mestre, mestra; alumne, alumna.

159. Hi ha noms masculins que tenen un femení d'ar
rel distinta. Ex.: home, dona; pare, mare; marit, mul/er.

160. Hi ha noms d'animals que tenen una mateixa
paraula per al masculí i per al femení i es disting ixen
afegint mascle o femel/a. Ex.: rossinyol, escarabat,
mosquit .

161. A molts noms d'esser i d'objectes els és atribu'it
genere, ja que no en tenen de propio D-iem que són
masculins si davant d'ells podem posar l'article el, i
femenins' si podem posar I'article la. Ex.: el I/it, el pi,
són .masculíns, i la pilota, la carxofa, són femenins.

162. Hi ha noms en valenciá que no tenen el mateix
genere que en espanyol i que sovint I'equivoquem. Ex.:
l' (el) avantatge; espanyol, la ventaja. El corrent; esp.,
la corriente. El costum; esp.; la costumbre. El senyal; esp.,
la señal. El I/egum; esp., la legumbre. La calor; esp.,
el calor. La n (=acabament, fmal); esp .• el nn.

EXERCICIS

a) Poseu en femení els següents Dams masculins:
nl/ol, gat, I/eó, padrí, cunyat, cabrit, espós, gos, dei
xeble, sogre, sastre, diable, metge, príncep, actor, gal/,
rossinyol, pinsá, gendre, caval/.

b) Poseu en masculí els següents noms femenins:
néta, senyora, fadrina, órfena, Iloba, hereua, alumna,
poetessa, apotecariessa, institutriu, heroIna, perdiu, egua,
somera, reina, princesa, tia, duquessa, emperadriu, deessa.

e) Poseu l'article el o la, els O les (segons el ge
nere que te en bon valenciá) en les frases següents:
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1. L.actriu féu molt bé ... paper d' abadessa.-2. L'es
cola no volia ter ... senyal de la creu.-3. Ens otega .. , ca
lor.-4. Es menjaven ... f1egums del sopar.-5. oo. corrent
eléctric el lJanr;a a oo. corrent de l'aigua.-6. Té oo' cos
tum de gitar-se tard.-7 . ... avantatge que porta és de
cinc minuts.--8 . . oo n de la noveNa no m'agrada.-9. El
mort tenia ... senyal 81 bra~.-10. S'acaben ... antics cos
tums de l'horta.

Lli<;:ó 32

EL PLURAL DELS NOMS

163. El plurals deis noms es forma per regla gene
ral, afegint una s al singular. Ex.: pare, pares; remei,
remeis; ram, rams.

164. En passar els noms dél singular al plural so
frixen, generalment, modificacions.

EIs' acabats en él no accentuada canvien la a en e
seguida de s. Ex.: cara, cares; problema, problemes.

Si aquesta a no accentuada va precedida de c, g, r;, j,
qu o gu, no'sols canvia"la a en e, siná la consonant es
mentada en qu, gu, c, g, qü i gü. Ex.: mica, miques;
braga, bragues; rar;a, races; truja, truges; Pasqua, Pas
qües; manigua, manigües.

165. La majoria deIs noms acabats en vocal forta
forma el plural afegint -(]s al singular. Ex.: pa, pans;
capila, capitans; volea, volcans.

N'hi ha, peró, d'altres que formen el plural afegint
simplement una s. Ex.: café, cafés; mercé, mercés; do
minó, dominós.

EIs noms home, orfe, cove, marge, terme, jove, verge,
ase, rave, tant fan el plural en s com en -ns.
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166. Els noms masculins acabats en (: formen el plu
ral afegint os al singular. Ex.: bra(:, bra;os.

Els femenins acabats en (: afegixen una s. Ex.: fal(:,
fal(:s; ca1(:, ca1(:s.

167. EIs noms acabats en s formen e! plural afegint
os al singular. Ex.: as, asos; vals; valsos; !/erS, versos.

Peré els noms plans i esdrúixols acabats en s són
invariables. Ex.: lJapis, ómnibus. També són invaria
bles: temps, fons, dilluns, dimarts, dimecres, dijous, di
vendres i els femenins en s. Ex.: la pols, les pols.

168. Hi ha noms en singular acabats en s que pas
sen al plural doblant la s i afegint os.

Són els polisiHabs acabats en ás, és, ís, ós, ós, ús.
Ex.: compás, compassos; accés, accessos; vernís, vernis
sos; arrós, arrossos; calós, colossos; pallús, palJussos.

A més a més, doblen s davant os els noms nas, pas,
bres, interés,_ ris, gas, os, ós, cos, cós, mas, tras, bus
i rus.

Hi ha excepcions (noms que no doblen la s davant
os en passar al plural): gimnás, avís, compromís, país,
espós, t",bús, andalús i pocs altres.

169. Els monosíHabs as, gas, cas, mas, ras, vas, mes,
bes, fris, pís, dos, tus, ús i nus tampoc no doblen la
s en passar -al plural.

170. Els noms -acabats en ix (palatal fricativa) fan el
plural afegint os al singular. Ex.: peix, peixos; calais,
calaixos; boix, boixos.

Així mateix els acabats en tx (palatal africada): des
patx, despatxos.

Els acabats en st, xt, sc fan el plural segons la regla
general afegint s al singular. Ex.: gust, gusts; presupost,
presuposts; prete)(t, pretexts; bosc, boscs.

Cal di r que els acabats en st, xt, sc, poden fer ta!TIbé
el plural en os: test, testas; bosc, bascas.

171. Els noms acabats en g (escrita ig o g) formen
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el plural afegint una s al singular. Ex.: boig, boigs;
desig, desigs; roig, roigs.

També es diuen els plurals en -os: bojos, rojos, mitjos,
desitjos, bolitjos, passejos, safaretjos, etc.

EXERCICIS

a) Passeu al plural els noms següents:
Carbó, obús, pedac;, compromís, lIengua, dimarts,

gust, carro, colomí, marge, lerrós, sedas, lIuC;, fred, fe
nomen, congrés, tapís, espós, rus, lIapis, calaix, faig,
sang, fre, home; falc;, campas, somrís, tramús, temps,
greix, passeig, pretext, despatx, índex, abús, colós, in
terés, cas, pes, adrer;, baixa, farga, serp, huraca, orlé,
IJiC;, ca.]r;, domas, barnús, crucifix, esquitx, post, oca, pi,
pasqua, clixé, orgue, pis, boix, desig, canyís, plac;a,
rave, cabas, host, esforr;, plufa, pagaré, fus, corretja,
bambú, ús, fracás, pastís, menú, roig, terraplé ..

b) Passeu al plural les següents frases:
l. L'arbre no deixa l'ore el bosc.
2. La fusta d'aquesta cadira- és d'un faig meu.
3. Va vindre un home molt lIeig.
4. Aquest peix és prou car.
5. He comprat el lIapis verd.
6. Un andalús menja aníS.
7. Ara ve l'home de l'ase.
8. La paret del pis.
9. El landó té un esquine.

10. La pols que cau. del tamís.
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Lli<;:ó 33

L'AluICLE

172. Davant deis noms s'usa sovint una paraula curta
anomenada article.

173. L'article pot ésser de dues classes: definÍt o in
tlefinit. L'article definit servix per a designar no un O

més éssers o objectes qualsevol, sinó un o més éssers
o objectes determinats. Aixi: Ha vingut EL pare del
meu amic (vol dir no un pare qualsevol, sinó un pare
determinat: el del meu amic).

174. Les formes de I'article definit són: el (masculí):
el banc; la (femeni): la casa; reductibles a l' (masculí i
femenil. davant vocal o h: l'elefant, l'escola, l'hort,
l'hora.

El plural de el és els (els dies); el plural de la és les
(les cadires).

175. L'article indefinit té les formes un (masculi):
un home; una (femeni); una dona. ts a dir, un home
qualsevol, una dona qUé!lsevol.

El plural de un és uns i el plural de una és unes:
uns carrers, unes danses.

176. En algunes contrades del País Valencia usen
l' article deflnít davant els noms propis (article personal);
el PeJe, la Maria, l'Antoni.

S'usa, encara, com artícle personal, en, na, n'. Ex.:
en Pere, na Dolors, n'Antonia; de vegades pren el ca
racter de tractament: En Jaume 1, N'Ausias March, N'Eli-

• sabet de Vi1fena.
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177. Els articles el i els es contrauen amb les prepo
sicions a, de i per; les contraccions son: al, al's, del,
deIs, pel i pels, pero l' no es contrau davant vocal oh.
Aixi: a l'hora, de l'arbre, de l'hort.

178. L'article la no es contrau davant paraules feme
nines comen~ades en i o u febles (porten o no h davant).
Exempl~s: la Universitat, la humitat, la idea, la história.
(V. § 8l.)

179. Hi ha noms com I/um, n, son, val/, clau i altres,
que unes vegades porten l'article el i altres la, segons
qué signifIquen. No és igual: el I/um que la I/um; el n
que la n;, el son que la son; el vall que la vall; el clau
que la dau.

180. Un cert nombre de noms abstractes acabats en
or (amor, ardor, clamor), que el Ilenguatge corrent fa
masculins, en Ilepguatge literari poden fer-se femenins,
com en valenciá antic. Ex.: 'la clamor de les ~ents; eixa
dolor grandíssima; la color obscura de la pel/.

EXERC!CIS

Substitu'iu la ratlleta per I'article defInit corresponent
davant els noms següents i destrieu-los en dues Ilistes,
l'una de noms masculins i I'altra de femenins:

- taula, - lIit, ,- vespa, - gat, - /libre, - tinta;
- arbre, - águila, - ul/, - ala, - oca, - hectolitre,
- galliners, - nors, - hostes, - ungles, - históries; -
carrers, - farbalans, """""'7 padrins, - temors, - feNors.

b) Substitulu la ratlleta per l'article indefInit corres-
ponent:

l. Va vindre - dona a vendre'm - panses.
2. Hi havia paquets damunt - taula.
3. No pesá més de - tres /liures.
4. Passí per - carrer que no coneixia.
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5. Han donar - flors 2 - senyora.
6. Passen - homes per la via.
e) Poseu en singular els noms 'següents:
Als hospilals, els humils, deIs albals, pels eamins, les

ungles, els arrossos, les egües, les unilals, les humilals,
les universitals, les histories, deIs eseorpins, pels ealaJegs,
als homes, als 2etors, als hosles.

Llic;:ó 34

L'ADJECT1U QUALlFICATlU

181. Adjeetiu qualiftcatiu és una paraula que, aplicada
a un substantiu, indica una qualitat de l'ésser o de I'ob
jecte designat per aquest substantiu. Ex.: rai'm ACRE;
IlOme VALENT; dona SANTA.

182. Hi ha adjectius que tenen dues terminacions: una
masculina i una altra feIT,enina. Ex.: IlOme SEC, dona
SECA; eavall BLANC, egua BLANCA.

183. En general, I'adjectiu femení e<; forma afegint
una a al masculí. Ex.: fred, freda; mal, mala; novell,
nOl/ella.

184. Alguns adjectius masculins terminats en 1 fan
el femeni en da. Ex.: foIgat, folgada, enraonat, enrao
nada; apesarat, apesarada.

185. AIguns adjectius masculins acabats en e i o fan
el femení substituint la e i la o per a. Ex.: exaete,
exacta; e6mode, eomoda; fofo, fofa.

186. Alguns adjectiu5 terminats en e fan el femení
en ga. Ex.: gree, grega; groe, groga; porue, poruga.

187. EIs masculins oblie, inie, propine, ventríJoe, pas
sen al remení substituint la e per qua. Ex.: ob/iqua,
iniqua, propinqua, venlríJoqua.
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188. AIguns adjectius terminats en s passen al femení
doblant la s abans de afegir la a. Ex.: ~ras, grassa; escás,
escassa; espés, espessa.

189. E}s masculins boig i roig fan el femení boja í
roja. Mig i /leig fan en el fEmení mitja i /letja. Nul
fa nu¡':a, i tranquil fa tranquiIla (i també tranquila).

190. Els adjectius terminats en vocal forta formen
el femení afegint na al masculí. Ex.: bla, b/ana; pIe,
plena; bo, bona.

191. EIs adjectius en au, iu, ou, passen al femení,
generalment, canviant u per v. Ex.: blau, b/ava; víu,
viva; nou, nova. I els acabats en eu fan el femení en
ea. Ex.: europeu, europea. Els adjeetius joliu, hereu, ro
meu fan el femení joliua, IJereua, romeua.

192. Hi ha adjeetius ,que mantenen per al femení la
mateixa terminaeió que en masculí. Són' els adjeetius
anomenats d'una sola terminació. Ex.: audar;, [¡lial, vul
gar, millor, tricolor, constant, amable, insigne, hipócrita,
gran. (Vegeu §§ 77 al 80.)

193. Per a saber si un adjeetiu és d'una sola termina
ció o de dues basta notar si en formar el corresponent ad
verbi terminat en -ment s'afegix una A entre I'adjeetiu
i la terminaeió -ment.

De general. es forma generalment (no afegix A des
prés de general); dones general té una sola terminaeió.
De cIar es forma ciarAment (afegix A després de ciar);
dones ciar té dues terminacions, una per al maseulí: cIar,
i una 3ltra per al femení: ciara. (Vegeu §§ 77 al 80.)

194. El plural deis. adjeetius es fa segons les regles
deis nom's substantius. Cal notar que els d'una termina~

ció aeabats en éi, ic, oc tenen dues formes en plural:
l'una per al mas~ulí °i l"altra per al femení. Ex.: feror;,
feror;os í feroces; audar;, auda~os i audaces; feJír;, feJí
r;os i felices.
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EXERCICIS

a) Copieu els adjectius següents i al costat de cada
un d'ells poseu els corresponents ~mení síngular i el
masculí i femení plurals:

Prim, dolr;, xop, fals, car, dens, cIar, ferm, net, savi,
brut, inédit, trisl, adequat, menut, mut, amic, rónec,
arabic, lJarg, centrífug, anaJeg, pródig, precís, seriós,
malallís, plegadís, ros, boig. lIeig, seré, valencia, dejú,
efectiu, tou, hebreu, garxo, culte, pobre, esquerre.

Així:
Prim, prima, prims, primes.
b) Copieu els adjectius següents, destríant-los en dues

Ilistes, primera' els d'una sola terminació i segona els de
dues terminaci"ons:

Fosc, idiota, ras, rus, negre, insigne, escIau, elegant,
/ent, geperut, iracund, escolar, laic, rebel, millor, alegre,
inccmode, inert, suau, seré, indígena, sacríleg, dócil,
prudent.

Llic;:ó 35

L'ADJECTIU DEMOSTRATlU I EL POSSESSIU

195. Són determinatius aquells adjectíus que posats
davant un nom fixen, precisen o limiten el signiftcat
del substantiu. Així, quan diem la rr;eua mare, apliquem
el nom mare no a totes les mares, ni a una mare qual
sevol, sinó solament a una mare: la meua. Dones la pa
raula meua és un adjectiu determinatiu.



95

196. Hi ha diferents classes d'adjectius determinatius:
demostratius, possessius, numera/s, quantitatius, indefi
nits, interrogatius i relatius.

197. EIs 3djectius demostratius són: aquest, aqueix,
aquell.

Formes del singular:

MASCULlNS:

aquest Ó est.
aqueix o eix.
aquell.

Formes del plural:

MASCULlNS:

aquests, aquestos o estos.
aqueixos o eixos.
aquel/s.

FEMEN!NS:

aquesta o esta.
aqueixa o eixa.
aquel/a.

FEMENINS:

aquestes o estes.
aqueixes o eixes.
aquel/es.

Ex.: aquest /libre, est home; aqueixa dona, eixa tau
la, aquel/s dies; eixes joves; esta fat;ana.

El valenciá parlat ha abandonat 1'ús de aquest i
aqueix; seria, pero, convenient que tractárem de rein-'
troduir-Ios en la llengua literária, al, costat d'est i d'eix;
com ho seria també, a judici nostre, que en usar aquests
dos demostratius (est i eix), donárem, en el masculí sin
guiar, la preferéncia a les formes arcaiques esl i eix
sobre les populars este i eixe.

198. EIs adjectius possessius són: meu, teu, seu, nos
tre, vostre, I/ur.
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Formes del singular:

MASCULlNS:

meu
teu
seu
nostre
vostre

Formes del- plural:

MASCULlNS:

meus
¡eus
seus
nostres
vostres

FEMEN1NS:

meua
teua
seua
nostra
vostra

FEMENINS:

meues
teues
seues
nostres
vostres

Ex.: el meu pare, la meua ¡libreta, el teu oncle, el seu
germa,-Ia /lostra associació; lés nostres idees.

199. Davant un substantiu, generalment nom de pa
rentiu, els possessius febles mon, ton, son reemplacen el
meu, el teu, el seu.

Formes del singular:

MASCULlNS:

mon
ton
son

FEMENINS:

ma
ta
sa
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Formes del plural:

MASCULlNS:

mas
tos
sos

FEMENINS:

mes
les
ses

Ex.: mon cunyat, IOn pare, san cosí, ma mare, ses tieso
200. L'adjectíu possessiu /lur (en plural /lurs) vol dir

d'elJ's O d'e/les. No es pot dir: ha vin~ut Antoni i LLUR
n/l, ni ha vin~ut Maria i LLURS nJIs. Pero sí que es pot
dir: han vin~ut Antoni i .Mariq. i LLUR nll (el fill d'ells),
o han vin~ut Anloni i Mari a i LLUR S nlls (els f1lls d'ells).

E'XERCIC!S

a) Copieu tots els adjectius demostratius i possessius
que hi ha en les frases següents i destrieu-los en dues
llistes:

l. En aquella casa vaig trabar el meu ~at.

2. Les vostres nlles han portal 8quests ·vestits.
3. Les teues llibretes no són· aquestes, sinó aqueixes.
4. Aquesta nit aniré a vare 18 teua obra 'teatral.
5. Aquells dies t8n emoclon8nts la no torn8r8n en

ma vida.
6. Sa ~ermana ha pintat aqueixes teles.
7. Son sogre viu en 2quest poble; hi té sa casa.
8. Ha g-astat IOts els teus béns i quelcom deIs nostres.
9. Aqueixos joves escriuen 18 nostra lleng-ua.

10. Ma C8sa es menuda per 8 8queixes persones; no
hi caben.

b) Copieu les frases següents, adonant-vos de l'ús de
lIur, /lurs:

7



9&

l. Ferran es deix¿ el seu /libre a casa de son pare.
2. L'orador no parlava segons els seus principis.
3. Eixos hü¡mes no guanyen ni per a /Iur menjar.
4. No sabran posar-se /Iurs vestits de Carnaval.
5. Que disposen del /Iur si volen regalar-se més.
6. El capita ens parla. de les seues aventures.
7. No hi podia ter més; era son destí.
&. No hi podien ter més; era /Iur desti.
9. L'anglesa visitava el país en son autom6bil i ::¡mb

els seus gossos.
lO. La mossa cridava les amigues seues.

Llic;:ó 36

L'ADJECTlU NUMERAL

201. EIs adjectius numerals servixen per a comptar.
Poden ésser: Cardinals o absoluts, els que ens fan conéixer
el nombre (tres corders). Ordinals, els que ens fan co
néixer el Iloc o I'ordre (tercer dia). Partitius, els que
indiquen part (mig litre). Collectius, els que expressen
un nombre divers d'objectes, pres com a unitat (dotzena,
pare/l, centenar).

202. EIs numerals cardinals són d'una sola termina
ció, lIevat deIs dos primers. Aixi: un, una; dos, dues.
I el cent, que té loa forma femenina en el plural: cent,
cents, centes.

203. Hi ha numerals simples i n'hi ha de' composts.
Aquests, en el lIenguatge escrit, porten un guionet en
tre els elements. simples. EIs composts amb vint porten
la conjunció i, separada també amb guionets. Així: vint~

i-quatre.
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s'escríuen els adjEctius cardinals:
vint-i-cinc
vint-i-sis
vint-i-set
vint-i-vuit
vint-i-nou
trenta
trent~u; -un; -una
trenta-cJos; -cJues
trenta-tres
trenta'-quatre ...
quaranta
cinquanta
seixanta
setanta
~'uitanta

noranta.
cent
dos-cents; dues-eentes
cinc-cents
set-cents
nou-eents
mil
milió
bilió . ..

204. Heus ací com
u O un: una
dos; dues
tres
quafre
cinc
sis
·set
vuit
nou
deu
onze
dotze
tretze
catorze
quinze
setze
desset (o disset)
divuit
denou (o dinou)
vint
vint-i-u; -un; -una
vint-i-dos; -dues
vint-i,..tres
vint-i-quatre

205. Els adjectius ordinals tenen dues terminacions:
primer, primera
segon, se·gona
tercer, tercera
quart, quart2
cinqué, cinquena; o bé quint, quinta
sisé, sisena
seté, setena
vuité, yuitena
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nové, novena
desé, desena
onzé, onzena
dotzé, dotzena
tretzé, tretzena
catorzé, catorzena

quinzé, quinzena
setzé, setzena
desseté, dessetena
divuité, divuitena
denové, denovena
vinté, vintena

Tenen tots femeni i llevat deis quatre primers, es
formen afegint al cardinal corresponent la terminació -é.
Exemples: vinté, vintena; setanta-nové, setanta-novena ...

206. EIs numerals partitius són identics als ordinals,
i es formen del cardinal mitjan<;:ant I'addició de la ter
minació -é. Hi ha, pero, la forma especial mig; de ter<;
i tercer, sois s'usa ter{:, com a partitiu; en lloc de desé,
centé i milé, hom usa habitualment décim, centésim i
milfésim.

207. A mes a mes deis numerals coHectius parell,
centenar, miler, s'usen com a coHectius els femenins deis
partitius. Ex.: dotzena, vintena, quarantena.

Hi ha també els proporcionals do~/e, triple, quá
druple ...

EXERCICIS

a) Escriure amb lletres els números següents: 11, 33,
45,59, 68, 76,84,93, 102,417,824,968.

b) Escriure amb Iletres els números de les frases se
güents:

1. El dia Ir. de Maig.-2. Carrer del 9 d"Octubre.-
3. Vivia al número 26 efe la pla{:a ef'En Jaume 1, 3r. pis,
2.~ porta.-4. Ha comprat una 3.~ paN de quilo.-5. Va
náixer el dia 8 del mes 6é. de I'any 1899.-6. Estava en
la 8.~ nla 'de butaques.-7. El tal deixeble fa el 75é. de
la llista del 2n. curs.-8. Alfons X és I'anomenat Rei Savi.-
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9. Prengué una dotzena de flgues.-IO. La paret té 12 me
tres amb 0'25 de lIarga.-II. Avui és el dia en qué resole
la 1lir;6 X X XV I de Gramátiea.-12. Som a ... del mes de ...
de l'any ....

e) Escriure amb i1etres' les expressions numeriques
següents:

001; 0'07; 0005; 1
4'

1
2'

2
9

.16
24'

22
155

Llic;:ó 37

L'ADJECTIU QUANTlTATIU 1 L'INDEFIN1T

208. Els adjeetius (Juantitatius expressen quantitat i
responen a la pregunta quant i quanta. Són: quant, molt,
tant, poe, bastant, .que, més, menys, massa, manco, forr;a,
gens, prou ... Ex.:.quants)libres', molta gent, tants homes,
poe peix.

209. Aquests adjectius quantitatius, solen usar-se se
guits de la preposició de, llevat massa, manco, forr;a i
que. Ex.: molta de feina, gens de ganes ...

210. Són de dues terminacions, tant en el singular
coro en el plural, els quantita'tius quant, molt, tant i poe;
bastant sois te una terminació per al singular i una per
al plural; i els alfres són invariables.

211 .. Els adjeetius indeflnits determinen el nom d'una
manera vaga i responen a la pregunta quants i quantes.
Són: un, algun, tot, mateix, eert, altre, tal, cada, cap,
qualsevol. Ex.: Algun dia; menja't tot el pa; el seu fill
mateix ho confessa; li convenen uns altres aires.

212. Quan cada s'unix a un o a una es pot dir eadas-
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cun i cadascuna (pero no cascú ni eascuna). Qualsevol
fa el plural qualssevoI. Ex.: Una dona qualsevol; unes
dones qualssevol. I són invariables cada i cap.

EXERCICIS

l. Passeu al plural les frases següents, subratllant-ne
els adjectius quantitatius:

l. No sé quanta n'ha demanat.
2. Teniu pa? Molt.
3. És uf} any de poca fmita.
4. Fa poc negoci.
5. Benassal és un poble de bastant aigua.
6. Al/á hi ha tanta fadrina com al meu poble.
b) Omplir els buits amb els quantitatius següents:

menys, forr;a, que, més, massa, prou.
1. Els antics oo. homes eren.'
2. Dóna'm oo. pa.
3. Tu tens . oo I/ibres que jo.
4. Quan vindrás de la ciutat porta'm oo. coses.
5. Li teniu oo. contemplacions.
6. Ja hi ha oo. aigua al safareirs.
c) PasGar al plural les frases següents, subratllant-ne

els adjectius indeftnits:
1. Tens /libres? Sí, en finc alg.un.
2. S'ha menjat tot .el pa que hi tenia el/a.
3. Em doná tota la coca.
4. És la mateixa tela que m'ensenyá.
5. Li convé un aUre aire.
6. Tal pare, tal nl/.
7. M'ha dit una certa cosa.
8. Compra una /libreta qualsevoI.
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Llil;:Ó 38

L'ADJEcTIU INTERROGATIU, EL RELATlU

I EL SUPERLATlU

213. L'adjectiu interrogatiu s'usa en les frases inter
rogatives i 5015 n?hi ha un: quin, el qual té la ferma
femenina quina i els plurals masculí i femeni quins, qui
nes. Ex.: Quin dia fa?

214. D'adjectiu relatiu només n'hi ha un: qual, que
es fa precedir per l'article definit: el qual, i pren la
forma femenina la qual i els plurals masculí i femení
els quals, les quals. Ex.: He comprat un !libre, el qual
llibre diu...

215. Cal recordar que l'adjectiu s'unix sempre a un
substantiu, i si de vegades no va unit, és que está 2lidit;
i que mai no s'usa sense l'article, dit adjectiu rel.'.ltiu
compost. Ex.: quines coses dius? Dóna almoina als po
bres, els quals pobres en tenen necessitat. o. bé: Dóna
almoina als pobres, els quals en tenen necessitat (elidit
pobres) .

216. L'adjectiu que expressa simplement la qualitat
d'un substantiu és anomenat positiu. Peró si expressa un
grau elevat és anomenat superlatiu. .

217. Els adjectius superlatius terminen en -íssim; faci
Iíssim, o en -érrim; misérrimo

Aquest grau es pot expressar també ant~posant a
l'adjectiu la paraula moIt. De bo es fa boníssim o moIt
bO; de lliure es fa lIibérrim o moIt IHure.
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EXERCICIS

a) Ompliu els buits de les frases següents amb les
diferents formes de l'interrogatiu quin:

l. . .. día vindrás?
2. .. .. hores tens I/iures?
3. ... gorra més vel/a portes.
4. idees tens~ .

5. '" marca de rádio t'agrada més~

6. hora és?
7. dies podrás vindre?
8. volums vols~ .

b) Omplir els buits de les frases següents amb les
diferents formes de l'adjectiu el qual:

l. E/s ciñc sentits del cos, ... són: veure, oir,
gustar...

2. Coses noves has dft, responguí jo, .,. m'han ale-
grat.

3. ' Són comandes urrsents, '" cOnvé servir.
4. És una página, a ... página es podrá ter...
5. Era una comédia, en oo. comédia trebal/ava.oo
6. No trobareu el I/aurador, ... I/aurador está ...
c) Copieu els adjectius següents i a la dreta de cadas-

cun escriviu el superlatiu corresponent:
fosc notable
dol{: agradable
tendre possible
admirable míser
célebre acre
/liure gran
lJeig sagrat
atable savi
noble greu
Així: De acre, acérrimo

l-:......- _
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Llic;:ó 39

EL PRONO M

218. Pronoms són aquelles paraules que designen una
o més persones, animals o coses sense anomenar-les.
Exemples: Quan vindra ell, me n'aniré jo. En donar-li la
taronja, se la menjara.

Hi ha diferents classes de pronoms: Personals, demos
tratius, indennits, inlerrogatius i relatius.

219. Els pronoms personals poden ésser de:
Primera persona: jo, mi me (o em), nosaltres, nos

(o ens), nos.
Segona persona: tu, te (o el), vos o vosté, vostés,

vosaltres, vos (o us).
Tercera persona: el!, ella, Ji, lo, (o el), la, -ells, elles,

los (o els), les i els reflexius si, se (o es).
220. EIs pronoms demostratius ~ón: aquest, aqueix,

aquell; a;ó, 1;0, aixó, alIó. Els quatre darrers, neutres,'
són invariables.

221. Els pronoms indefinits són: algú, ningú, cada u
o cadascú, hom, tothom, aItri, qualsevol, res, tal, quel
com o alguna cosa, un, una, un hom.

222. Els pronoms interrogatius són: qué i qui. Qué es
referi x a coses, i qui, a persones. Ex.: Qué vols? Qui ha
vingut?

223. Els pronoms relatius són: que, qué, qui i qual,
que és variable i s'usa precedit de I'article. Així: el qual,
la qual, els qua'ls, les quals. Ex.: La dama les virtuts de
la qual foren tan lIoades.

(
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224. El pronom personal posseix formes fortes o ac
centuades i formes febles o no accentuades.

Els pronoms forts són: jo, mi, nosaltres; tu, vosal
tres; ell, el/s, el/a, el/es; si; nós, vós.

Els pronoms febles són: me, te, se, nos; vos, lo, la,
los, les, Ji, hi, ho, neo

(Sobre I'ús deis pronoms febles vegeu §§ 147, 14t'>, 149,
150 i 151.)

EXERCICIS

a) Copieu les frases següents, subratllant-ne els pro
noms de totes classes que hi trobeu.

l. Jo era a easa.-2. Parlaven 13mb mi.-J. Anaven
13mb nosaltres.--4. Tu no vas vindre.-5. Si el/s m'es
eriuen.-6. No eren el/es.-7. Cadascun per a si.-8. Nós
13mb nós.-9. Quan vós vindreu ...-IO. Abans de mi, tu
i el/.-II. No em eoneixien.-12. Ens agafaran.-IJ. Pas
sen i et veuen.-14. No us eseólten.-15. Es vestixen de
pressa.

b) Extraeu tots els pronoms que trobeu en les frases
s(;güents:

l. Quan rebreu el I/ibre ens el deixareu.-2. Aquesta
flor no ·113 dónes a ningú.-J. Si ve Antoni, digueu-Ji que
he marxat.-4. Qui ha eomprat aixó?-5. Tens paper?
No en tine.-6. Penseu en els vostres amies.-'Ja hi pen
sem.-7. Vosté no sap qué tine aeí.-t'>. L'escoItava la gent
del earrer.-9. Se m'ha perdut un /libre.-IO. Me'ls envia
ma tia.-II .. Me 'l'havia presa, la poma.-12. Fes-te-la,
tota sola, la feina.-13. VoJia el /libre, i ja Ji l'han do
nat.-14. Port~-la a sa mare.-15. Envieu-nos les /lir;ons
13mb I/etra clara i espaiada.

e) Destrieu els pronoms de les frases següents i feu-ne
amb ells quatre lIistes: demostratius, indefinits, interroga
tius i relatius:
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l. Quina caixa l'han pres?-2. Tothom pot fer el que
fa aquel/ home.-3. Tu vas a segar per a allrÍ.-4. Qui
t'ha donat aixo?-5. La nI/a del meu amic amb la qual
havem parla/. ,.-6. Que has comprat.-7. Cadascun pot anar
per on vul/ga.-8. Son comandes urgents, les quals convé
servir.-9. At;o que has pprtat no .es al/o que el díem.
10. La casa de que parlavem...-ll. Els xics amb qui ana
veu ...-12. He adquirit queicom.

Llic;:ó 40

EL VERB

225. Verb és una paraula que indica esséncia, exis
téncia, est2t, acció o passió expressant veu, lemps, nom
bre, persona i mode.

Indica esséncia en: El picaport es de ferro. Existén
cia en: Jo soc valenciá. Estat en: Nosaltres eslem sans
i bons. Acció en: An toni canta cpbles. Passió en: Les
cobles son cantades per Antoni.

Noteu que sense verb no hi ha proposició' gramatical,
<;0 és, expresió de judici.

226. La veu, el temps, el nombre, la persona i el mode
gramaticals són les modificacions que experimenta un verb
en conjugar-lo (flexio vetbal), o siga, en variar les ter
minacions.

227. Hi ha veu activa i veu passiva. Activa en: En
Pere pinta una tela. Passiva en: Una tela' es pintada per
En Pere.

Hi ha temps presenl, temps passal i lemps futuro Pre
sent en: Ara escric. Passat o pretérit en: Ahir I/egia.
Futur en: Demá dibuixaré.
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Hi ha nombre singular i nombre plural. Singular (una
sola persona) en: EIl practica un oficio Plural (més d'una
persona) en; ElIs practiquen l'excursionisme.

Hi ha primera persona, segona persona i tercera per
sona. Primera: jo, nosaltres. Segona: tu, vosaltres. Ter
cer;¡: ElI o ella, ells o .elles.

Hi ha mode indicatiu, mode subjuntiu i mode impera
tiuo Indicatiu: Ells miren el campo Subjuntiu: Li direm
que vaja. lmperatiú: Menja de seguida.

2280 El verb pot revestir les formes d'infJnitiu, ge
rundi i panicipi.

L'infinitiu és la forma amb qué es designa el verbo
Els mots estimar, bullir, voler, caure, vendre són infini
tius i, al mateix temps, noms de verbo

229. Segons la terminació de l'infmitiu, cada verb
pertany a un tipus de conjugació o f1exió.

Els infmitius terminats en -ar (cantar, tornar, eixu
gar) pertanyen a la primera conjugació.

Els terminats en -re (caure, rebre, vendre), els ter
minats en -er (créixer, poder, ter), i els terminats en -r
(dir, dur), pertanyen a la segona conjugació.

Els terminats en -ir (lIevat dir, que pertany a la se
gona) pertanyen a la tercera conjugació (mentir, cosir,
agrair).

Hi ha, doncs, tres tipus de f1exió verbal.

EXERCICIS

a) Copieu els infinitius següents posant-los en tres Ilis
tes: primera, de verbs de la primera conjugació; segona,
de verbs de la segona conjugació, i tercera, de verbs de
la tercera conjugació:

Portar, trencar, comenc;:ar, pregar, envejar,' perdre,
tém~r, rebre, saber, véncer, servir, traduir, dormir, crui-
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xir, pudir, menysprear, canviar, evacuar, torcer, cabre,
poder, absoldre, valer, valer, ofendre, abrir, coJlir, cosir,
tasir, ei:{jr, dedutr, oir, esglaiar, donar, anar, estar, aten
dre, vendre, pondre, planyer, correr, tenir (o tindre),
venir (o vindre), obtenir (o obtindre), ésser (o ser), batre,
-complaure, creure, jaure, dir, dur, fer, beure, escriure,
viure, haver, haure (o haver) , créixer, naixer, conéixer.

(EIs verbs entre paréntesi no cal posar-los a les \listes.)

Així:

I.~ conjugado:
portar
trencar

2.~ conjugado:
perdre
témer

J.~ conjugacio:
servir
traduir

b) Eseriviu ~I present, el passat i el futur deis se
güents verbs:

Portar, trencar, comen(:ar, pregar, envejar, menys
prear. perdre, témer, rebre, saber, véncer, torcer; servir,
traduir, dormir, cruixir, pudir, abrir.

Així:

INF!NITIU PRESENT PASSAr FUTUR

Parlar: porte partí portaré
Perdre: pere perguí perdré
Servir: servixe serví serviré
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e) Ompliu els buits de les proposicions següents, am:1
temps de verb porlar (present, passat, futur):

l. Jo porle camisa.
Tu ... sabates.
Ell o ella ... mocador.
Nosaltres oo. guants.
Vosaltres "o coll.
Ells o elles '" corbata.

2. Jo portí diners.
Tu .oo papero
Ell o ella 'oo tinta.
Nosaltres oo. colors.
Vosaltres oo. plomes.
Ells o elles .oo esborradors.

3. Jo portaré llibres.
Tu oo. fotografies.
Ell o ella oo. áibuixos.
Nosaltres oo. estampes.
Vosaltres oo. gravats.
Ells o elles oo. llapis.

Llic;:ó 4'1

L'INDICATlU

230. El mode indicatiu té cinc temps simples: present,
pretéril imperfel, preléril perfet," futur i condicional.

231. Els verbs de la primera conjugació fan la flexió
com el verb porlar (llevat anar i eslar, que són irregu
lars, és a dir, que no seguixen la flexió regularlo
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Present: porte, portes, porta; portem, porteu, porten.
Preterit imperfet: portava, portaves, portava; portá

vem, portáveu, portaven.
Preterit perfet: portí, portares, portá; portárem, por-

táreu, portaren. .
Futur: portaré, portarás, portará; portarem, portareu,

portaran.
Condicional: portaria, portaries, portaria; portaríem,

portaríeu, portarien.
232. Els verbs de la segona conjugació es dividixen

en sis grups. (Vegeu La conjugació deIs verbs en valenciá,
de Guillem Renat, pág. 17.) El verb córrer, que pertany
al tercer grup, es conjuga així:

Present: córrec, corres, corre; correm, correu, corren.
Preterit imperfet: corría, corries, corria; corríem, co

rríeu, corrien.
Preterit perfet: correguí, corregueres, corregué; corre

guérem, correguéreu, corregueren.
Futur: correré, correrás, correrá; correrem, correreu,

cOrreran.
Condicional: correria, correries, correria; correríem,

correríeu, correrien.
233. EIs verbs de la tercera conjugació en, Ilur gran

majoria es conjuguen segons el verb servir. (Noteu que
hi ha verbs com tenir, que admeten la terminació -indre
(tindre), els quals verbs són .tamté de la segona conju
gació.)

Present: servixc, servixes, servix;. servim, serviu, ser
vixen.

Preterit imperfet: servia, servies, servia; servíem; ser
víeu, servien.

Preterit perfet: serví, servires, serví, servírem,. serví
reu, serviren.

Futur: serviré, servirás, servirá; servirem, servireu,
servhan.
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'Condicional: SerVIrla, serYiries, serviria; serviríem,
serYiríeu, servirien.

EXERCICIS

a) Conjugueu els temps simples d'indicatiu deis verbs
guaitar, recórrer ¡partir. (Tingueu molta cura de I'aacen
tuació.)

b) Copieu les proposicions següents, subrallant-ne els
verbs i anotant el temps del verb:

l. Estime la meua terra..
2. El/s canten can~ons valencianes.
3 eanviaven sege/ls de l'álbum.
4. Treba/lará a lavar de la causa.
5. Nosaltres aniríem tots junts al cinema.
6. Jo dOnlwa un bon conse/l.
7. Ajudaren a omplir les garrales.
8. Batiem a l'era de l'oncle.
9. Tu partirás bé la cam.

\0. Concorregué al Parlamento
11. Morien com amosques.
12. Esmorzem ara que podem.
Així:

l. Estime la meua terra (present).

Llil;:Ó 42

EL SUBJUNTlU

23ft. El mode subjuntiu té dos temps simples: el pre
sent i el pretérit imperlet.
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Ara bé; el pretérit imperfet de subjuntiu té dues for
mes: la forma en -r, popular, i la forma en -s literaria.
Les dues són bones, peró els escriptors haurien d'usar
mes la segona. Nosaltres donarem, pero, els paradigmes
d'ambdues.

235. EIs verbs de la primera flexió es conjuguen com
portar. Així:

Present: porte, pones, porte; portem, porteu, porten.
Pretérit imperfet (en -r): portara, portares, portara;

portéirem, portáreu, portaren ..
Pretérit imperfet (en -s): portás, po'rtasses, portás;

portássem; portásseu, portassen.
236. Els verbs de la segona conjugació, tercer grup,

en el model correr fan així:
Present: córrega, córregues, córrega; correguem, co-

. ./rregueu, correguen.
Pretérit imperfet (en -r): correguera, corregueres,

correguera; correguérem, correguéreu, corregueren.
Pretéri t imperfet (en -s): corregués, correguesses,

corre'jJués; correguéssem, correguésseu, correguessen.
237. EIs verbs de la tercera conjugació, com servir,

fan aíxí:
Present: servixca, servixques, servixca; servim, serviu,

servi xquen.
Pretérit imperfet (en -r): servira, serVires, servira;

servírem, servíreu, serviren.
Pretérit imperfet (en -s): servís, servisses, servís; ser

víssem, servísseu, servissen.

EXERC1CIS

a) Conjugueu els temps simples de subjuntiu deis verbs
guaitar, recórrer i sentir. (Fíxe's bé, I'exercitant, en
I'accentuacíó.)

8
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b) Exí:raeu els· verbs en subjuntiu de les següents
proposicions, anotant els temps als quals perlanyen:

l. EII que deixe el sac damunt la taula.
2. Si jo portara la direcció ...
3. Parla com si tinguera la responsabilitat.
4. Com el/ puga, el negoci anira bé.
5. Vullguen o no vul/guen, aixo sera.
6. NosaItres creguérem que practicava el bé.
7. Si serviren café ja no caldria dir altra cosa.
8. Si jo em fera una casa al meu gust...
9. Et pregue que em tornes el llibre.

10. Vul/ que em porte a Castel/o.
,11. Si trobara qui m'acompanyas ...

12. És inferessant que estiguen tots units.

L'IMPERATIU

238. El mode imperatiu té només un temps i manca
de la primera persona del singular.

239. Per a la formació de l'imperatiu es .poden c1assi
"ficar els verbs en tres grups:

a) Verbs que prenen la segona persona del singular
a la tercera singular del present d'indicatiu; i la segona
persona del plural a la respeCtiva del plural del present
d'indicatiu. Ex.: parlar.

Parla tu, parle el/; parlem nosaItres, parleu vosaltres,
parlen el/s.

Beu tu, bega el/; beguem nosaItres, beveu ~'osaItres

beguen el/s.
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Coneix tu, 'conega el/; coneguem nosaItres, coneixeu
vosaItres, coneguen el/s.

b) Verbs que no prenen cap persona d'indieatiu i sí
totes del subjuntiu. Ex.: poder, voler, saber, ser, etc.

Pugues tu, puga eJ1; puguem nosaltres, pugueu vos
altres, puguen el/s.

e) Verbs que ten en per a la segona persona del sin
gular una forma prépia distinta de les altres. (Vegeu La
conjugació deIs verbs en valenciá, obra ja citada.) Exem
pie: anar.

Ves tu, vaja ell;' anem nosaItres, aneu vosaItres, vagen
el/s.

EXERCICIS

a) Conjugueu I'imperatiu deis verbs cantar, témer,
riure, patir, beure, viure, perdre, guaitar, córrer, sentir,
ter i voler.

b) Conjugueu els temps simples d'indicatiu, subjun-
tiu i l'imperatiu deIs verbs dir, vindre, posar.

Així:
lnfinitiu: ...
lndicatiu: Present:
Preterit imperfet:
Preterit perfet:
Futur: ...
Ccndicional: ...
Subjuntiu: Present:
Preterit imperfet (en -r):
Preterit imperfet (en -s):
lmperatiu: ...
(Nota: Adone's el lector que cal aecentuar degudament

les formes verbals que porten' aceent grMic.)
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EL GERUND1 1 EL PARTICIP1

J
240. El gerundi és una forma verbal invariable.
241. El gerundi termina en ant, ent j' int. I per a la

seua formació basta afeS·ir una d'aquestes terminacions
a les lletres radicals de cada verbo Ex.: de cant-ar es
forma cantant; de tém-er es forma tement, i de part-ir es
forma partint.

242. Hi ha participis regulars i irregulars. Són re
gulars els participis que, com els deIs verbs de .tema en
-a (cantar, parlar, salvar), els fan en -t per al masculí
i en -da per al femen!. Ex.: de canta;: cantat, cantada,
cantats, ca,ntades; de servir: servit, servida, servits, ser
vides; de perdre: perdut, perduda, perduts, perdudes.

243. Són irregulars els participis aue no seguixen
aquesta regla general i canvien, generalment, la -c de la
primera persona del singular del present d'indicatiu en
g: dolgut, de dolc; caigut, de caico

EIs verbs composts de metre fan el participi en -es,
-esa. Ex.: de cometre: comés, comesa, comesos, comeses.
El verb metre fa en el participi -mes, sense accent.

Aixi mateix el fan en -es, -esa els verbs, atendre,
prendre, encendre i llurs composts. Ex.: atés, al esa; pres,
presa; encés, encesa; ofés, ofesa.

El verb pondre fa el participi en -ost. Ex.: post, posta.
Riure fa el participi rist, o rigut. Ex.: rigul, riguda.
Veure o vare fa el participi en -ist. Ex.: vist, vista.
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Els verbs cloure i fondre i Ilurs compostos fan els par
ticipis en -os, -osa. Ex.: elos, elosa; fos, fosa.

244. El gerundi i el participi, així com I'infmitiu, són
formes impersonals.

EXERCIClS

a) Escriviu el gerundi deis següents verbs: volar, vo
ler, /luir, admetre, p/anyer, eobrir, absoldre, otendre,
prendre, tondre, estar, somriure, dir, eseriure, naixer,
anar, eoure, traure, vore, ter.

Així: De volar: volant.
b) Escriviu els participis deis verbs indicats en l'exer-

cici anterior.
Aixi: De volar: vo/at, volada, volats, volades.
e) Conjugueu tots els temps simples del verb tombar.
Així:

lnfmitiu: ..
Gerundi: .

Indieatiu:

Present: .. ,
Preterit imperfet:
Preterit perfet:
Futur:... .
Condicional:

Subjuntiu:

Present: ...
Preterit imperfet (en -r):
Preterit imperfet (en -s):
lmperatiu: ..
P,articipi: ..
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Llic;:ó 45

ELS VERBS AUXIL1ARS

245. Són verbs auxi liars els que servixen per a la for
mació deis temps composts deis altres verbs.-

246. Són auxiliars els verbs haver, i ésser (o ser).
247. EIs verbs auxiliars tenen formes simples i for

mes compostes.
248. El verb haver quan és auxiliar no té imperatiu,

peró sí que el té quan haver és sinónim d'haure (o heure-j,
és a dir, quan és verb actiu, quan indica posseir, tindre.

249. El verb ésser (o ser),' auxiliar, servix per a for
mar \Ia veu passiva deis altres verbs.

250. La flexió del' verb haver, en els temps simples
fa aixi:

Infinitiu: haver.

Gerundi: haven7:.

, tl¡dicatiu:

Present: he, has, ha; havem (o hem), haveu (o heu),
han.

Pretérit imperfet: havia, havies, havia; havíem,' ha
víeu, havién.

P,retérit perfet: haguí, hag-ueres, hag-ué; hag-uérem,
hag-uéreu, hag-ueren.

Futur: haúré, haurás, haurá; haurem, haureu, hauran.
Condicional: hauria, hauries, hauria; hauríem, hau

ríeu, haurien.
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Subjuntiu:

Present: haja, hages, hajf1; hagem, hágeu, hagen.
Preterit imperfet (en r): haguera, hagueres, haguera;

haguérem, haguéreu, hagueren.
Preteri t imperfet (en s): hagués, haguesses, hagués;

haguéssem, hag-uésseu, haguessen.
Participi: hagut, haguda, haguts, hagudes.
251. Quan haver no es auxiÚar fa:

fmperatiu:

heu tu; haguem nosaftres; haveu vosa/tres.
I fa tambe en:
I ndicatiu, present: hec, heus, heu; havem, haveu;

heuen ..
252. La f1exiá de l'auxiliar ésser (o ser), en els temps

simples, es així: ,
Innnitiu: ésser (o ser);
Gerundi: essent (o sent).

I ndicatiu:

Present: sóc, ets (o e~es), és; som, sou, són.
Preterit imperfet: era, eres, era; érem, éreu, eren.
Preterit perfet: fón (o fui), fores, fón; fórem, fóreu,

foren.
Futur: seré; serás, será; serem, sereu, serano
Condicional: seria, series, seria; seríem, seríeu, serien.

Subjuntiu:
Present: siga, sigues, 'siga; siguem, sigueu, siguen.
Preterit imperfet (en r): fóra, fores, fóraj fórem, fó-

reu, toren.
Preterit imperfet (en s): fos, fosses, fos; fóssem, fós-

seu, fossen.
Imperatiu: sigues tu, siga el/; siguem nosaftres, si

gueu vosaItres, siguen el/s.
Participi: estat, estada, estats, estades.
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EXERCICIS

a) Escriviu la fiexió der verb haver posant després de
cada persona el participi del verb canviar.

Així: Infinitiu: haver canviat.
LJi Escriviu la f1exió del verb ésser posant després de

cada persona el participi del verb estimar.
Ai xí: 1nfin ítiu: ésser estimat (o ser estin¡at) .

Llic;:ó 46

ELS TEMPS COMPOSTS

253. EIs temps composts deis verbs es formen ante
posant a llur participi els temps simples del verb haver.

254. EIs temps composts són:
L'in[¡nitiu compost format per I'infmitiu i un participi:

haver estimat.
El gerundi compost, format pel geruncli i un participi:

havent estimat.
255. El mode indicatiu té cinc temps composts:
El pretérit perlet inde[¡nit, format pe: present un

p2rticipi: l1e estimat.
El pretérit anterior, format pel pretérit perfer un

participi: haguí estimat.
El pretérit plusquamperiet, format pel pretérit imper

fet d'indicatiu i un participi: havia estimat.
El futur compost, format pel futur i un participi: hau

ré estimat.
I el condicional compost, format pel condicional i un

participi: hauria estimat.



121

Aquest áarrer temps, condicional compost, té áues for
me3: la indicada, formada per hauria, i la formada per
haguer8l: haguera estimat o hauria estimat.

256. El mode subjuntiu té dos temps composts:
El preterit perfet, format pel present de subjuntiu

un p-articipi: haja estimat.
1 el preterit plusquamperfet, format pe! pretérit im

perfet de subjuntiu i un participi: hagues estimat.
257. La conjugació completa del verb és generalment

expdsada en !'ordre següent:

Inflnitiu: par/ir.
Gerundi: partint.
(nfmitiu compost: haver partit.
Gerundi compost: havent partit.
Participi: partit. ..

lndicatiu:

Present: partixc ...
Pretérit imperfet: partia ...
Pretérit perfet: partí ...
Preterit indefinit. he partit
Pretérit anterior: haguí partit ...
Preterit plusquamperfet: havia partit ...
Futur: partire ...
Futur compost: hauré partit ...
Cendicional: partiria ...
Condiciona! compost: hauria partit (o haguera partit).

Subjuntiu:

Present: partixca...
Preterit imperfet (en -r): partira ...
Pretérit imperfet (en -s): partís...
Preterit perfet: haja partit ...
Pretérit plusquamperfet: hagués partit. ..
lmperatiu: partix tu ...
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EXERCICIS

Doneu la conjugació completa, o siga en tates les seues
formes simples i compostes deIs verbs comen~ar, saber i
lraduir.

(l\'oteu que en els lÍerbs de la tercera conjugació, com
traduir, en els quals la darrera lletra radical és una vocal,
les terminacions comen<;ades en i són escrites amb diéresi
sobre aquesta lletra, Ilevat en aquelles formes en que ·la i
és escrita í, i també en l'inftnitiu, el gerundi, el futur i
el condicional.) (Vegeu § 74.)

Lli<;:ó 47

LÉS CONJUGACIONS PERIFRASTIQUES

258. En estudiar els temps del mode indicatiu anotá
rem que el pretérit perfet era, en el verb portar, partí.
Aquest mateix perfet, simple, pot expressar-se amb idén
tica signiflcació per una perífrasi que es forma antepo
sant a l'inftnitiu simple del verb que es conjuga ~ls mots
vaig, v~s (o vares), va, vam (o varem) , vau (o vareu),
van (o varen).

Ex.: vaig portar, vas o vares. portar, va portar, et.c.,
que equivlllen, respectivament, a partí, portares, porta,
etcétera .

. 'Análogament, en Iloc de haguí portat, hagueres por
tal, etc., es pot dir vaig haver portal, vas o vares haver
portal, etc.

259. La proposició: Antoni escriu la lIi~ó, pot ésser
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redactada amb idéntica 'signiflcació en la forma: La lJi<;ó
és escrita per Antoni. Aquesta és la forma o veu passiva.

260. La veu passiva es conjuga amb els temps del
verbo ésser i el participi del verb que es vol conjugar.
Així, són formes de la veu passiva del verb portar:

Infinitiu: ésser portat.
Gerundi: essent portal.
Present: sóc portat, etc.
Imperfet: era portat,. etc.
Perfet: fón portat o vaig ésser portal, etc.
Indefinit: he estat porlal, etc.
Anterior: haguí estat portat o vaig haver estat portat,

etcétera.
Futur: seré portat, etc.
Condicional: seria portat, etc.
Present'de subjuntiu: siga portat, etc.
Imperfet de subjuntiu: fas portat o fóra portat, etc.
261. Quan hom expressa l'acció del verb com una

obligació a complir, fa Ú" d'una perífrasi. Així: He d'es
tudiar la Cram¿tica. Aquest mode d'obligació es forma,
sempre, amb el verb haver en el temps respectiu, seguit
de la preposició de i de l'infinitiu del verb que hom con
jug~.

AIgú, erroniament, usa el verb tindre en el mode
d'obligació; és inadmissible. No s'ha de di; tinc d'anar a
casa o tinc que anar a casa, sinó haig (o he) d'anar a
casa. Aquestes darreres formes són les úniques correctes.
perqué usen .el verp haver.

EXERCICIS

a) Gireu els verbs de les frases següents de pretérit
perfet, simple. d'indicatiu en la forma compo.sta peri
frastica.



124

l. Anit aní al leatre,
2. Eserigueres la lJi~ó corresponeni.
3. Pinta un paisatge de l'horta.
4. Sota un pi berenarem tots els de la ·familia.
5. Contempláreu una posta de sol.
6. Els gossos mossegaren una xiqueta.

b) Gireu les frases següents, de verb en veu activa,
en frases de veu passiva:

1. En Jaume pronuncia un discurso
2. Jo toque l'anrflla de la porta.
J. Martorell escriví Tirant lo Blanc.
4. L'arquitecte dirigix les obres del pont de la Mar

els picapedrers piquen les pedres.
5. La música escoItaves tu.
6. El pare havia besat la seua nlla.
7. La Gloria colJia flors i la Maria cosia la roba.
8. El! cantava una can¡;ó popular.
9. El mestre estima els deixebles.

10. El ca¡;ador ca¡;ava els conills.

c) Corregiu en les frases següents l'ús incorrecte del
verb tindre:

l. Tenia 9'anal' a Barcelona i tenia que parlar en
público

2. El muixaranguer d'Algemesí té que al¡;ar l'infant.
J. Tenia lIibres que tenia que deixar als amics.
4. Tinc que esmarzar.
5. Si I/éns tu no lindré que anal' jo.
6. Tinguí que llevar-me massa de matí.

d) Conjugueu els modes d'obligació del verb anal'.

Així:
Infinítiu: haver d'anar.
Gerundi:
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l ndicatiu:

Present: .
Imperfet: .
Perfet: ...
Indefinit: ...
Anterior: '" •
Plusquam.perfet:
Futur: ...
Futur compost:
Condicional: '"
Condicional compost:

Subjuntiu:

Presem: .
!mperfet: .
Perfet: '"
Plusquamperfet:

Lli<;:ó 48

ELS VERBS IRREOULARS

262. En tot verb es distingixen dues parts: el radical
la terminaCÍó. El radical és la primera part del verb

i d'ell es deriva tota la tlexió. La terminació és la se
gana part i varia segons la p2rsona, el nombre, el temps
i el mode. En el verb am3r, el radical és am i la ter
minació és aro En el. verb rebre, el radical és reb i la
terminació, re. En el verb partir, el radical és part i la
terminació, ir.
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Són verbs regulars els que en llur conjugació no alte
ren els radicals. 1 són verbs irregulars els que en COn
jugar-los alteren els radicals o bé no fan regulars les
terminacions o bé alteren els radicals i les terminacions.

263. En els verbs de la primera conjugació, els aca
bats en -ear (trenear), en -r;ar (eomen~ar), en -gar (pre
gar), en ~jar (envejar), i en -uar (opliquar, enaiguar),
canvien respectivament la e en qu, la r; en e, la g en gu,
la j en g i la u en ii quan la terminació comen<;a en
e o i. .

Ex.: trenear, trenques; eomenr;ar, eomenees; pregar,
pregues; envejar, enveges; obliquar i enaiguar, obliqiies
i enaigiies.

264. Són també irregulars els verbs ánar i estar.
265. Entre els verbs de la segona conjugació se'n tro

ben pocs de regulars; entre ells anotem batre, eombatre,
eoneebre, esprémer, rompre~ perdre, plányer, rebotre,
rebre, témer, tóreer i véneer.

La irregulari tat més important deis verbs de la sego
na conjugació consistix en I'addició d'una e al radical
de I'inflllitiu (¡'aler, vale) o la substitució de la darrera
lletra radical per llna e en la primera persona del sin
gular del present d'indicatiu (beure, bee), que en alguns
temps és mudada en g o gu (valga, valgui).

Cal anotar altres alteracions del radical: b canviada
en p (saber, sap), d en t (poder, pot), e en r; -alteració
ortográfica- (véneer, venr;), supressió de u (eaure, eaent,
i cIoure, cIoent) o canvi de u en v (moure, movent).

El participi de molts verbs termina en -s (admetre,
admés)· ó en t (pondre, post; vore, vist).

266. En els verbs acabais en -ldre i -ndre, la d, que
és eufcnica, no forma part del radical i no apareix sinó
al futur i al condiciona}. Així: voldrem, peró volem; pren
dria, pero prenia.
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EXERCIC!S

a) Escriviu el present i l'imperfet d'indicatiu deIs
verbs near i avan~ar.

b) Escriviu la conjugació completa deIs verbs anar
(irregular), dar (defectiu), i Jer (irregular de la segona
conjugació).

e) Escriviu la conjugació deis temps simples deIs se
güents verbs: ofendre i beure.

d) Escriviu la conjugació deis temps de present d'in
dicatiu, subjuntiu i imperatiu deIs verbs: dur i eaure.

e) Escriviu els preterits perfets d'indieatiu i imperfet
de subjuntiu deIs verbs: voler, veure (o vore) i dormir.

Nota.-La con'eixenc;a perfecta de la conjugació és bil
sica per al domini de la Morfolog"ia. El lector fara bé de
practicar la conjugació deis verbs irregulars: pujar, viat
jar, estar,. riure, eonéfyer, eórrer, poder,' voler, veure
(o vore), viure, morir, lIegir i eixir.

Llic;:ó 49

ELS VERBS IRREGULARS

(Continuació)

267. L<l gran majoria deIs verbs de la tercera conju
gació, que són els terminats en -ir, llevat dir -que per
tany a la segona-, es conjuguen regularment, c;o es,
com servir.

268. Alguns verbs tenen la irregularitat en el parti,'
cipi (eobrir, cobert; imprimir, ,imprés).
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269. Altres verbs intercalen una e eufónica entre el
radical i la s de la terminació a la segona persona del
singular del present d'indicatiu. Ex.: De fugÍr, fuges.

270. Els verbs que es conjuguen com traduÍr i fruÍr
posen una, diéresi damunt les terminacions Ím, ÍU, Ía,
Íes, Íren, it, Ída, i les altres comenc;:ades per Í sense
acentuar. Ex.: de traduÍr: traduj"m, traduiu, traduia,
traduies, traduien; traduires, traduiren; tradui"t, Ira
duida.

271. E!s verbs cal/Ír i casir i altres que porten o en
el radical, canvien la o en u a les formes fartes. Exem
pie: cul/en, cuses, !Use, escup, surten.

272. El verb eÍxÍr canvia e per i a les formes fortes.
Exemple: ÍXc, hes, ÍX, etc.

273. Els verbs l/uÍr i pruir (sincnim de picar) tenen
Ilur irreguiaritat a la segana i tercera persones del sin
gular del present d'indicatiu, que és un radical amb dif
tong en LÍ. Ex.: I/l/US, I/uu; prl/us, pruu.

274. Els verbs tenÍr i venÍr tenen irregularitats que
cauen dins la segona conjugació. Recordeu que en moltes
comarques valencianes els infInitius corresponents són
tíndre i vÍndre.

EXERC!C!S

a) Escriviu la conjugació deis temps simples deis
següervts verbs de la tercera conJugació: servÍr, l/egÍr
i cOSÍr.

b) Subratlleu els verbs de les frases següents, anotant
a la fI de cada una el mode, temps, persona i nombre
corresponents:

1. AntonÍ dormí tota la nÍl.
2. CruÍxen les pasts del I/it.
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.3. Servírem el lIibre.
4. El dia de dema fugiras de casa.
S. Sostenia la canya de l'emparral.
6. Jo voldria el teu lIibre.
7. Cavar i lIaurar, faenes de lIaurador.
8. Ha creixcut molt aquesta parra.
9. Fuig del meu costal.

10. Portava una capsa a casa la padrina.
11. Mengí una coca ensucrada.
12. Oh, ansiada lfibertat espiritual'

Així:

l. Dormí: tercera persona del singular del preterit
perfet d'indicatiu.

Llic;:ó 50

L'ADVERBI

275. L' adverbi modifica i determina la signíftcaC!ó
del' verbo Així com I'adjectiu s'unix al nom, I'adverbi
s'unix al verb expressant alguna circumstáncia de 1I0c,
de temps, de manera, de I'acció del verbo

276. Hi ha diferents c1asses d'actverbis. Les principals
són: de 1I0c, de temps, de manera, de quantitat o de
grau, d'aflrmació, de negació, d'ordre, de dubte.

Hi ha, encara, locucions adverbials.
277. Adverbis de 1I0c:
Ací, aquí, alla; en~a, enllá; arreu, enlloc; dins, fora,

endins, enfora; davant, darrere, endavant, endarrere; da
munt, davall, amunt, avall; dalt, baix; prop, lIuny ...

Ex.: Vine ací, esta prop, fes-te endavant. ..

9
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278. Adverbis de temps:
"Ara, adés, aDans, després, ja, sempre, mai, sovint r

//avors, aleshores, aviat, tard, avui, dema, ahir. ..
Ex.: Vindra després, marxa tard ...
279. Adverbis de manera:
Bé .. millar, malament, pUjar, així, bDnament, i tots els

terminats en -ment, els quals adverbis es formen amb un
adjectiu.

280. Adverbis de quantitat o de grau: Són els ma
teixos mots que servixen d'adjectius quantitatius (molt,
poc, torr;a, bastant, més, menys, manco, prou, massa,
quant, tant, que, gens) i el numeral mig, esdevinguts
tots ells invariables.

Ex.: menja moIt; escriu bastant. ..
281. Adverbis d'afirmació:
Sí, també, ad'huc, fins i la locució fins i taL

282. Adverbis de negació:
No, tampoco 1 les locucions no gens, no paso
(Cal dir que els mots sí i no més "que adverbis són"

signes de sentit afirmatiu o negatiu, respectivament, i
que si hom els cJassifica com a adverbis és perqué mo
difiquen el sentit del verb.) (Vegeu lli~ó 64.)

283. Adverbis d'ordre:
Primer, abans, després...

284. Adverbi de dubte:
Potser.

285. Heus ací algunes locucions adverbials: a la vara,
a part, a banda, al voltant; de bon matí, a trenc d'alba,
a boqueu'J. nit, cap al vespre, en un be/l en sec, a poc
a poc, un poc, fins i tot; a posta, a gust, de cor; deba
des, a tasques, al sa i al pla, a be/l dolJ, a gratcient,
a les palpes, a rodolons, a u/ls clucs, bona cosa, de gom
a gom, de fit a fit, de bat a bat, de per dure, nI per
randa, etc.
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EXERCIC1S

a) Copieu les frases següents, subratllant els adver-
bis i locucions que hi ha:

l. Vine ací i estarem prop de la mar.
2. Estudia molt, passeja prou i dorm poco
3. De soNe caigué davant de mi.
4. U preguntá si mai vindria i respongué que no

vindria mai.
5. No podia vindre abans i vingué després.
6. Si avui está pitjor, demá estará més malament.
7. Ara ha dit que sí i demá vorem qué diu.
8.' No arribará nns a punta de dia.
9. EII está co¡'¡ocat un poc més a l'esquerra.'

10. Tots estávem en la reunió manco tu.
11. També podries ter-te més enllá.
12. la IIig i escriu bé el valenciá.

b) Copieu les frases següents. (No s'ha d'elidir l'ad
verbi no quan els mots res, mai, cap, tampoc, etc., van
davant del verb.)

l. No m'agrada res de tot aixó.
2. En sa vida ¡jo ha menjat prou.

,3. No et demane res perqué no vull res de tu.
4. Ningú deIs presents no sap on 8stá el xic perdut.
5. Anit no aní al teatre i aquesta nit tampoc no

aniré.
6. Tens els retrats? Cap no en tinc.
7. És molt poruc; res l'espanta (afirmativa).
8. És moit valent; ces no l'espanta.
9. Hi ha gens de blat en el sac? Gens no n'hi ha.

10.- Ni, el pare ni el nll no són recomanables.
11. És molt descre,?ut; mai no ha volgut creure.
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Lli<;:ó 51

LA PREPOSICló

286. La preposició expressa les relacions que hi ha
entre dues paraules en la preposició.

Hi ha preposicions simples i preposicion.s compostes.
n'hi ha de febles i de fortes.

Les simples tenen un sol mot i les compostes, dos
o més.

287.· Les febles són:
a, en, de, amb, per, i la composta, per a.
Les principals preposicions fortes són:
Entre, contra, fins, fins a, segons, cap a, vers, devers,

. envers, sobre, sota, vora, malgrat, ultra, durant, mitjan
{:ant, lIevant, tocant, sense, lIevat, tret, salvant.

Fins, .quan no va precedida d'una determinació de
temps, sol revestir la forma composta fins a. Ex.: fins
demá, pero fins a la vora.

Llevat, tret, vora i malgrat admeten la forma lIevat
de, tret de, vara de, ,malgrat de.

Sense admet la forma sens; en general, és preferible
la forma sense.

Sota pot revestir la forma sots (sots pena de... ). No
es pot usar en Iloc de la preposició sota l'adverbi baix.
Ex.: Tres graus SOTA zero, no BAIX zero; SOTA la di
recció de ... , no BAI X la direcció de...

288. Són locucions prepositives: d'el1l;á de, al costat
de, a causa de, él fi de, a tpavés de, a despít de, a favor
de, al peu de, a for{:a de, en contra de,· enfront de,

I -----'------ ~
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en l/oc de, gracles a, al voltant de, a la dreta de, abans
de, després de, a pesar de, fora de ...

EXERCICtS

a) Copieu les frases següents, subratllant les prepo-
sicions i locucions prepositives que .hi ha:

l. Anava a casa de sa germana.
2. Féu una l/arga visita, segons el/ explicava.
3. Escriviu amb tinta negra, si us plau.
4•. Estigué agenol/ada durant tota la missa.
5. Us enviaré el cistel/ per l'ordinari.
6. El present era per a mi.
7. Ens venceren. a for¡;a de matar-nos gent.
B. Aprova les .Ilh;ons sense diflcuItats.
9. Desitjava estar prop la senyera.

10. No hi ha diferencia entre tu i el/.
tI. Es posa sota l'advocació del Sant.
12. No hi lJavia ningú, tret de la seua promesa.
b) Copieu les frases següents, posant sota o baix,

peró soIs allá on caIga en substitució del signe +.
l. Eixe marc, com que esta massa aIt, l'hem de po-

sar més +.
2. L'infant es queda + la tutela d'un horne bo.
3. Viu al pis de +.
4. Un concen + la direcció del senyoT X.
5. El curs es fa + la direcció d"un mestre.
6. El canvi de moneda esta +.
7. Aquel/ territori estava + el protectorat d'Espanya.
B. Feia fred; el termómetre marcava quinze graus

+ zero.
9. Fora +, que cauen teules-'

10. La Setmana Cultural es fa + el patrocini de
l'Ajuntament.
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Lli<;:ó 52

LA CONJUNCló I LA INTERJECCló

289. La conjunció enlla¡;a oracions gramaticals i és
una paraula o més d'una -locució conjuntiva- que no
forma part de les oracions que enlla¡;a.

Ex.: Jo aniré I tu vindrás,' Jo aniré A FI QUE no
hagen de vÍndre.

290: Les conjuncions poden ésser de coordinació i
de subordinació. Les primeres coordinen entre si les ora
cions que enllaceñ. Algunes conjuncions de coordinació
també enllacen els diversos elements d'un subjecte, d'un
complement o d'una determinació circumstancial com
postos. Ex.: El pare 1 la mare treballen,' és un carrer
llar.g I estrf:l. Les conjuncions de coordinació consti
tUlxen el nexe d'unió entre una oració i la seua subor
dinada. Ex.: Veges SI vol café.

291. Segons les relacions que establixen entre les ora-
cions enlla¡;ades, les conjuncions es dividixen en~

copulatives: i, ni, que.
Disjuntives: o, adés... adés, ara ... ara.
Adversatives: peró, sinó, ans.
Condici<;>nals: si, mentre, només que.
Temporals: quan, mentre.
Comparatives: com, així, segons.
Continu3tives: dañes, encara, demés, altrament.
Causals: perqué, puix, ja que.
Finals: perqué" a n que.
292. La interjecció és una paraula no relacionada amb'

les altres de l'oració que expressa un afecte de l'imim,
Són meres exdamacions:' aM, aÍ', bah.', au.', ej', 01,
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.oh.', ui.', cal, hola', haixa.', huaixque', xe', xo', oi', ep',

.uf' ...
Són expressions onomatopeiques: "pum', puf', xim',

plaf', xip y.ap', crac l , cric crac.', xop.', ric rac', patatim
patatam'... .

Hi ha, a més a més, substantius, ad}ectius, formes
verbals,. adverbis que s'usen com a interjeccions: silenci',
dimoni', forl.', vixca', vinga', da-Ji', arril, amunt.', fora',
bravo!, aito', /Ioc', home', aire', alerta.', fuig', prou',
compte"...

293. Les interjeccions no onomatopeiques són verita
bies oracions en les cuals s'han elidit alguns elements.

EXERCICIS

a} Copieu les frases següents, subratllant les conjun-
<CÍons que s'hi troben.

l. Estaven el President el Secretario
2. .S'ha de presentar l'advocat o el procurador.
3. Va cárrer molt, pero no va aconseguir-lo.
4. Jo aniria si ell voJia.
5. Prendré.1a galJina quan haurá post.
6. Antoni és tan aIt com el seu germá majar.
7. Ens visita tots els anys per l'época de les falles.
8 .. Assistia al cinema encara que no Ji conve!Jia.
9. El Museu es bo perqué té moIts exemplars.

10. Va maimetre' les flors que tenia al jardí.
11. Va malmetre les flor:s del balcá.
12. Francesc i Miquel van junts a'l'escola.

b) Feu una !lista de les conjuncions de l'exercici an
terior, escrivint al costat de cadascuna d'e!les el nom del
grup al qual pertanyen.

Aixf: i, conjunció c?pulativa.
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Lli<;:ó 53

LA PROPOSICló

294. Proposició o oració gramatical és la paraula o
grup de paraules amb qué expressem un pensament. Exem
pIes: Antoni menja. El meu gaé no dorm a casa. L'arros és
un vegetal alimentós.

295. Les proposicions consten de subjecte i predicat.
296. El subjecte és la paraula o paraules que indi

quen l'ésser o cosa de qué s'aftrma o nega quelcom.
297. El predica! és la paraula o paraules amb les

quals diem alguna cosa del subjecte.
En els exemples anteriors són subjectes: Antoni, e'l

meu gat i l'arrOs. I són predicats: menja, no dorm a
casa i és un vegetal alimentós.

298. La proposició és completa si consta de subjec
te i de predicat. Si algún d'aquests elements no consta
pero se' sobreentén, la proposició s'anomena elHptica.
En ¿Qui ha cridal~ -Jo, hi ha dues proposicions. Pri
mera: ¿Qui ha cridat? Segona: Jo. La primera és com
pleta perqué consta del subjecte C!ui i del predicat ha
cridat. La segona és elfíptica perqué consta del subjecte
jo i se sobreentén el predicat sóc qui ha cridat. En An
toni lIig i escriu hi ha dues proposicions. La primera:
Antoni llig és completa. La segona: escriu és eHíptica
perqué se sobreentén el subjecte Antoni.
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299. Hi ha proposlClons que manquen realment de
subjecte; són anomenades impersonals. Ex.: Plou, ara
relJampega, granissava, la fred.

300. Sense verb, exprés o eHíptic, no hi ha propo
síció. Pot anar sol (Escriurá), o acompanyat del' subjecte
(La nostra mare escriurá), o bé acompanyat de comple
ments i de determinacions: (Escriurá la carta a l'avi
aquesta nit amb la ploma nova).

SUBJECTE
VERB

PREDICAT
COMPLEMENTS DETERMINACIONS,

La vostra escriurá la carta a l'avi aquesta nit amb
mare la ploma nova.

EXERC1C!S

a) Destrieu en dues Ili'ites els subjectes í els predicats
de les proposicions' que seguixen:

1. El meu filJ estudia el batxilJerat.-2. Escriuré la
Ilir;ó.-3. El carro del vi.-4. Grécia és al sud d'Europa.
5. Tenia tulles de co/.-6. Maria cuina bé la paelJa.
7. Tanqueu tates les finestres.-5. L'home del sac.-9. Els
pares de la Carm€ta passejavf'n.-IO. Aniran totes les nits
al cinema de la cantonada.--ll. El germá d'Antonia és
pintor de parets.-12. Estimem la nostra terra.

b) En l'exercici anterior hi ha dos grups de paraules
que no són proposicions;, amb elles formeu dues propo·
sicions emprant-les com a subjer'te (cal que afegiu a cada
grup un predicat).

c) En l'exercici a) hi ha cínc proposicions sense sub
jecte; escrivíu-les anteposant un subjecte qualsevol.

d) Escríviu les proposicions seg-üents destriant-ne les
ímpersonals de les que no ho són:

1. Fa molt de 50/.-2. El sol crema, la pelJ.-3. Plou
tota la nit.-4. Aboca 1'aigua al safareig.-S. Plorava a
llágrima viva.-6. Nevará.
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Llic;:ó 54

ELS COMPLEMENTS DIRECTE INDIRECTE

301. Si el predicat esta format per un verb -el qual
expressa sempre la idea central-, la proposició no té
complements verbals. Ex.: Antonj /lig. El verb IIig el!
tot sol forma el predicat.

302. Les paraules aue acompanyen el verb d'una pro
posició són els complements verbals. Aquests són de di
verses classes: directes, indirectes i circumstancials.

303. El complement directe o acusatiu és la part del
predicat sobre la qual recau I'acció del verbo Si diem:
Antoni I/ig una novelJa veiem que la cosa l/egida pel sub
jecte Antoni és una novelJa; doncs aquests mots darrers
sobre els quals recau l'acció feta pel subjecte és el com
plement directe o acusatiu. Ex.:

SUBJECTE

El xic
El gat
Maria

\ VERB

arrossega
mira
estima

COMPLEMENT O!RECTE

la cadira.
el peix.
els fills.

304. El complement directe ha d'anar immediatament
darrere del verbo El subjecte ha d'anar davant del verb
i únicament es podra postposar quan no hi puga haver
dubtes.

Si diem: E/s homes assassinaren les dones) el subjecte
és els homes; peró si diem: Les dones assassinaren els
homes, el subjecte d'aquesta proposició és les dones.

305. El complement di recte o acusatiu s'unix al verb
sense preposició. ÉS incorrecte dir Antoni ha vist a la
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Maria, perqué la Maria, que es la persona vista pel sub
jecte, és el complement di recte i aquest; en el nostre
ádioma, s'unix al verb sense cap mena de preposició.
Antoni ha vist la Maria és una proposició correcta. Pero
si el complement directe esta expressat por un pronom
fort si que porta preposició. Ex.: 5empre em criden A mi

306. Els com plemen ts verbals altres que l' acusati u 50

len unir-se al verb mitjan<;:ant una preposició que es la
paraula o paraules -Iocució prepositiva -que servix de
nexe entre el verb i els complements.

307. El complement indirecte o datíu, que és un deis
compiements que solen unir-se al verb mitjan<;:ant una
preposició, és aquel! al qual es diriS'ix I'acció del verb,
el que expressa el ft d'aquesta aedó, el que rep un pront
o un dany.·EI nexe que servix d'unió \~s la preposició A
o la preposició PER A.

Ex.: Maria escriu. A sa cosina.
En aquest exemple el complement datiu o indireete

esta format pels mots sa cosina, la preposició A no for
ma part del eomplement datiu i ~olament n'és el nexe.

Subjecte Verb Acusatiu Preposició Datiu
I

Ella envia una panera a son pateo
Ernest penja la corda

He vist el teu germa
VosaItres dureu imita per a la mareo
Ell escriu una carta a sa mulJer.
ElJa escriu al seu marit.

(Observeu com els complements acusatius no porten
nexe preposicional els complements datius, sL)

EXERCIClS

a) Destrieu el subjeete, el complement di recte el
complement indirecte de les proposieions següents:
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l. Enrie recita poemes als SEUS alumnes.-2. Qui po
sara el easeavel/ al gat?-3. En Jaume 1 conquista Valen
cia.-4 . ..lIs seus nI/s el pare repassava la lJir;ó.-S. Porta
a la seua mare un pom de flor,s beJlís,simes.-6. La tia dóna
l'herba als eonills del corral. '

b) Completeu les proposicions següents afegint al
verb un ccmplement directe i un indirecte:

l. {l professor explica oo.

2. La mare dóna 'oo

3. Aquel/ xie enganxa
4. Tu compra
5. Ensenyarasoo.
6. El pare de la mestressa clava •.•
e) Copieu les proposiCions següents suprimint la pre

posició a deIs complements directes que el porten:
l. Era molt tard quan trobí a Joan.-2. Coneixes a qui

l'estima?-3. L'orador diu frases que enl/uerflen al po
ble.-4. Primerament va Ilavar la roba i despr~s l/ava
a sa nl/a.-s. He trobat a tan germa a la platja.-6. En
entrar al saló vaig eonéixer al teu nl/.

Llic;:ó 55

EL COMPLEMENT ATR1BUT O PREDICATIU

308. L'acció del verb d'una proposició pot produir
se segons circumsUmcies de l/oc, de temps, de manera,
de eompanyia, d'instrument, etc. El mot o grup de mots
que indica alguna d'aquestes circumstáncies constitu'ixen
els complements circumstancials.

Ex.: Vivim aeí (compfement circumstancial de \loc). EIs
meus germans arribaran dema. (complement circum,stan-
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cial de temps.) La sastressa cus bé. (Complement cir
cumstancial de manera.) Passegem amb e/s amics. (Com
plement circumstancial de companyia.) Clava el clau amb
el martelJ. (Complement circumstancial d'instrument.)

309. Unes vegades els complements circumstancials
s'introdulxen a la proposició sense necessitat de nexe;
generalment ho fan els adverbis peró també ho poden
fer els substantius modificats o no per adjectius.

Exemples:
Ens dirigim allá.
L'escalfapanxes caldeja bé.
Menja arros cada dia.

310. Altres vegades els co~plements circumstancials
s'unixen a l'oradó mitjanc;:ant una preposició abl~tiva.

Exemples:

Preposició
Agafa el /libre
Escriu-li
Viatja

DE
AMB
SENSE

l' armari.
tinta ne'gra.
robé; d'abric.

(Observeu com les preposicions DE, AMB i SENSE
servixen per a introduir els complements circumstancials
l'armari (de 1I0c), tinta negra (de cosa) i roba d'abric
(de manera) a les oracions respectives.

311. Hi ha complements que no ho són del verb, sinó
del subjecte de la proposició i, per tant, expressen les
seues qualitats, defectes, condicions, etc., c;:o és, el que
s'afirma o es nega del subjecte. Aquests complements
s'anomenen atribut.

312. El complement atribut s'unix al subjecte mit
janc;:ant alguna forma deIs verbs ésser o estar. Ex.:

Subjecte

La meua filia
Aquesta pintura

Verb

ES
ESTA

Atribut

valenciana.
bé.
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313. Hi ha verbs (om semb1ar, lornar-se, vore's, pre
sentar-se, aparéixer, aparentar, quedar-se, etc., la signi
ficació deIs quals és semblant a la deis verbs ésser o estar
que servixen de nexe, tamb~, entre el subjecte i l'atribut.
Exemples:

(Obse~veu com I'atribut és, generalment, un adjectiu.
un grup adjectival O un substantiu.)

Subjecte

Aquesta noveNa
El gas
La ma1alta
El guardabose
Eixe senyor
Margarida

Verb

SEMBLA
ES TORNA
ES VEU
ES PRESENTA
APARENTA
ES POSA

Atribut

mo1t divertid a.
rabiós.
millorada.
de soble.
més anys.
mestressa.

I

I

EXERClpS

a) Destrieu els complements circumstancials de les
oracions següents en dos grups: 1, els introdults amb
preposició, i 2, els que no ha són:

l. Ho va prendre amb paciéncia.-2. Estudia sense
lIibres.-3. No eixira dema.-4. Entrava en casa a les
nou de la nit .-5. El diumenge aniran e1s teus amics.- .
6. T'acompanya flns a la porta.-7. Treballava tres dies
cada setmana.-8. El ciclista passa pe1 camí de la platja.
9. L'excursionista posa la bandera al cim de la munta
nya.-IO. Escric amb lIapis vora la flnestra.

b) Dieu la classe de complements destriats en l'exer
ci ci an teri or .

e) Afegiu un atribut a cada una de les proposicions
següents:

l. La llibreta en qué escriviu esta ...-2. El teu a1umne

I
I
r

I
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es pensa -3. Aquells flibres són ...--4. La teua amiga
es torna -5. L'exposició de pintures ha resultat ...-
6. L'.advocat del primer pis es presenta ...

Llic;:ó 56

LES PROPOSICIONS COMPLEXES

314. Les proposicions simples tenen un sol verbo Ex.:
Nosaltres ESTUOiAREM la l/ir;ó. Pero les proposicions en
les quals es troba una o més d'una proposi'ció en eis seus
elements són anomenades complexes. La proposició com
plexa consta de més d'un verbo Ex., Nosaltres estudiarem
la JJi~ó quan tu valdras.

Subjecte: Nasaltres. Verb: estud/arem. Complement
directe o acusatiu: la l/ir;ó.. Complement circumsfancial
de temps o ablatiu: quan tu valdrás. Aquest ablatiu és
una proposició que consta de subjecte: tu. Verb: valdrás.
El mot quan, conjunció, no forma part de cap de les dues
proposicions, n'és el nexe.

315. Proposició principal és aquella que expressa la
idea central de la proposició complexa. Les proposicions
sUbardinades són les que constitu'ixen els elements de la
proposició complexa. Ex.: Veig que vénen ..

Verb de la proposició principal: Veig. Verb de la pro
posició subordinada: vénen. El mot que, és el nexe que
unix l.a proposició subordinada a la principal.

316. Les proposicions subordinades s'enllacen a les
principals mitjan<;ant conjuncions, i són de dues classes:

a) Conjuncions de subordinació independents de les
dues proposicions que unixen. Ex.: Em diuen QUE na la
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·voras mai més. 5'ha cremat els dits PERQUt LOcava les
brases. Vindrá el seu germá SI li diem QUE vinga.

b) Mots (adjectius o pronoms) interrogatius, i mots
relatius (adjectius o pronoms) que ultra enlla¡;ar les dues
proposicions formen part de la subordinada. Ex.: Tu dirás
QUt vols. Mai no sabrem QUINA gorra és la teua. (Qué i
quina són mots interrogatius).

Vaig passar les vacances en el poble QUE tu m'acon
sellares. HeiJs ad la taula amb LA QUAL vam dinar. (Que
i la qual són mots relatius). •

L'adverbi pronominal on introdu'ix, també, proposi
cions subordinades formant-ne part. Ex.: Ara tornem d'ON
volies que anárem.

317. Les proposicions subordinades poden ésser el
subjecte de la principal, I'acusatiu, I'atribut, i el comple
roent circumstancial. Exemples de: Subordinada subjecte:
QUI CANTA EN LA TAULA i MENJA EN EL LLlT no té l'en
teniment complit.

Subordinada complement: El lIibre aconsella QUE CAL
ESTUDIAR.

Subordinada atribut: El teu propósit sembla QUE TI N
ORA IMPUGNADORS.

Subordinada comp!ement circumstancial: Antoni ha di
nat MENTRE NOSALTRES L'ESPERAVEM.

318. Hi ha proposicions subordinades que no consti
tUlxen cap element de la principal. Són les explicatives i
les determinatives.

a) Les subordinades explicatives' aclarixen algun ele
roent de la principal. Ex.: El teu fill, el QUI ES MOSIC,
em saludá despús-alJir.

b) Les proposicions subordinades determinatives de
terminen algun element de la principal. Ex.: Va explicar
les funcions de teatre QUE HAVIA VIST A VALENCIA.

319. Encara hi ha proposicions subordinades imper
sona1s. Són áe dues classes: d'innnitiu i de gerundi.

10
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a) D'infinitiu: S'estimava més ANAR A PEU. És moll
útil ESCRIUHE BE. S'entossudix a MULLAR-SE EL VESTIT.

b) De gerundi (expressen una circumstimcia de l'ac
ció principaí): Entra en casa PLORANT A LLAGRIMA VIVA.
PARLANT s'entenen els homes.

320. Si un fet és conseqüencia d'un altre, o si suc
celx després d'yn altre, no pot expressarse mitjan<;ant una
proposició de gerundi; cal expresar-lo per una altra pro
posició independent.

Heus ací un~ exemples de gerundi dolent:
l. Antoni esvara, TRENCANT-SE una cama.
2. Caigué daltabaix del pont, TOPANT de cap contra

, una roca dél torrent.
3. Va morir dissabte, ESSENT enterrat diumenge.
Per a enunciar correctament, l'un darrere de l'al tre~

els fets expresats amb el gerundi trencant-se, topant, i
essent ens cal mudar les frases de gerundi en proposi cions
independents:

l. Antoni esvara i ES TRENCA una cama.
2. Caigué daltabaix del pont i TOPA de cap contra

una roca del torrent.
3. Va morir dissabte i FóN soterrat diumenge.
321. Les principals conjuncions i locucions conjunti

ves de subordinació son:
'Condicionals: si, mentre, soIs que, només que, amb

que, pOSé!.t que, si bé, mentre que.
Causals: perqué, puix (preferible puix que), ja que, per

tal com, vist que, com que.
Finals: perqué, a fi que, per tal que.
Temporals: quan, així que, mentre que, tan aviat com,

d'enr;a que, cada vegé!.da que, des que, fins que.
Compal'atives: com, així, segons, així com, tant com,

segons com, segons que.
Conces',ives: encara que, malgrat que, per bé que, per

més que.
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A Olés a Olés hi ha la conjunció copulativa que. AOlb
ella s'introdu'ixen tota classe de subordinades que facen
d'eleOlent de la principal.

EXERCICIS

a) En les següents proposicions coOlplexes indiqueu
les subordinades:

l. Ho sabies W des que ho vares l/egir al diari.-2.
Vingué el comprador que m'anunciaves en la teua -darrera
Ifetra.-J. Acostumeui-lo que cada dia vinga a la ma~eixa

hora.-4. Maria m'ha lliurat els poemes que, per cert,
són molt inspirats, per a' la pagina literaria.-S. El seu
primer pensament va ésser que el fill s'havia fet mal
amb 1'escopeta.-6. Déu sap qui haura de pagar les des
peses.-7. Avui he vist que desempedraven el carfer.
8. La Ifengua valenciana és l'instrument amb el qual

- hem d'estudiar.-9. Estic molt content que hages vingut.
10. Pregunta al conserge quina conferéncia pronuncien
en aquesta aula.-II. M'ho digué me:ntre baixavem l'esca
la.-12. No m'agrada que jugues diners.-IJ. La seua
convicció és que aixó no durara.-14. ÉS segur que el/a
vindra pel matí.

b) Digueu quines proposicions subordinades de les de
I'exercici anterior són súbjectes, coOlpleOlents di rectes,
atributs, coOlpleOlents circuOlstancials, expficatives, de
terOlinatives, interrogatives i de relatiu.

c) Escriviu correctaOlent les següents proposicions
que siguen de gerundi dolent:

1. Caigué del caval/, duent-lo tot seguit a l'hospitaI.-
2. Dinant l/egia el diari.-J. Estudia l'advoca'cia essent
empleat de banca.-4. Es tanca la ventalla, agafant els dits
de la jove.-S. Ana de jove a l'América, tornant ric i
poderós.-6. La lada acompanyant-la al cim de la mun-
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tanya Ji fabricá un palau de cristall.-7. L1egint i escri
vint es passa la vida a l'escola.-8. Viatjant pe/' Franr;a
aprengué el parlar deIs francesos.-9. Prenguérem el camí
de tomada, acomiadant-nos deIs amics.-IO. El riu fa una
calzada desapareixent per la dreU~.

Llic;:ó 57

LES PROPOSICIONS COMPOSTES

322. Les proposicions complexes, com hem vist ja.
contenen proposicions subordinades; pero en les compós
tes no n'hi ha de subordinades. Dues proposicions in
dependen ts reunides en una mateixa clausula són dues
proposicions coordinades. Ex.: Antoni escriu una carta I
Maria lJig una noveNa.

Dues proposicions si nO són enlla~ades mitjant~ant un
mot, dit conjunció de coordinació, i estan relacionades
entre elles pel sentit són, també, proposicions coordina
des independents. Ex.: Antoni escriu una carta, Maria la
lJig amb satisfacció.

323. Les conjuncions de coordinació, a més d'unir
proposicions independents, enllacen els elements que com
ponen la mateixa part d'una proposició els quals elements
són termes coordinats. Ex.: Tu i jo estudiem gramática.
Han comprat albercocs O cireres? No era ell, SINó el seu
pare..

324. De' vegades la coordinació de proposicions o de
termes no es fa mitjam;ant un sol mot, sinó un grup de
mots (locució conjuntiva). Són ,locucions conjuntives de
coordinació: abé, amb tot, així mateix, sinó que.

325. Tant les conjuncions de coordinació com les 10-
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cucions conjuntives denoten les relacions que hi ha entre
les proposicions enllac;:ades.

326. Les principals conjuncions de coordinació són:
Copulatives' (indiquen simple unió i coincidencia): i,

ni, ni ... ni... , adés , ara ... ara (o ara ... adés), mig .
mig, siga ... siga, qui qui, que ... que, tant. .. com, ahí .
com, el mateix ... que, ·entre... i, no solamen!. .. sinó que,
l'una ... l'altra. Ex.:

No puc NI vuJl. No ixc mai NI de ni! ni de dia. Tots
'guanyaven diners, QUI més, QUI menys. Han vingut NO
SOLAMENT ells, .5!Nó els seus cosins.

Disjuntives ¡indiquen incompatibilitat, tria): o, o... o,
siga ... siga, siga ... o. Ex.:

Calia véncer O morir. O no m'ho va dir O no m'en
recorde. M'agraCJara vare-ha, SIGA de J1uny, SIGA de la
vara. Porteu-ne una, SIGA gran O xicoteta.

Adversatives (indiquen contrarietat, oposició): peró,
sinó, .ans, tanmateix, altrament, amb tot, aixi i tot, més
prompte, sinó que. Ex.: .

Es un bon xic, PERó estudia poco No hi havia ningú
SINó ell. No Ji sabra mal que li ha digues, ANS li plaura.
JO,no ha taria; AMB TOr, si és el teu gust, també ha taré.
No és blau; MtS PROMPTE tira a \lerd.

Consecutiva (indica deducció, conseqüencia): doncs.
Exemples:

No ens vals ajudar? DONCS no ha tarem. Tot animal
és mortal; I'home és un animal; DONCS és mortal.

Continuatives (indiquen addÍGió, continultat): encara,
demés, endemés, altrament, encara més, i tot, ahí ma
teix, no res menys. Ex.:

Pots mirar 10ts aquests /libres i ENCARA consultar tots
aquests altres. Estarem jun1s tot el dia i AIXí MATEIX
tot a la ni!.

Causals (indiquen causa): car, perqué. Ex.:
Son pare li aCJJI1sella que parlara poc; CAR el qui molt
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parla molt erra. Vingué lOl mullal, PERQUt caigué al
correnl del riu.

327. En 1I0c de la conjunció adversativa peró algú
usa més; aquest canvi és poc recomanable. Ex.:" Vull fer
un vialge, MES no Unc diners. (Es preferible: PE-Ro no
linc diners.)

La conjunció consecutiva doncs modernament ha estat
mal usada en la lIengua escrita com a' conjunció causal.
Ex.: Creiem que eslá malalt, DONCS fa dies que no el
veiem. (La frase correcta usada en lIoc de DONCS una
de les conjuncions causals: car, perqué. Ex.: Creiem que
eslá malalt; PERQUt fa dies que no el veie,m).

Un altre tort a la llengua és l'ús de puix, que és con-·
junció exclusiva de subordinació, en 1I0c de doncs, que
és conjunció consecutiva de coordinació. Ex.: No Ji digue
res que vinguera? PUl X ja és ací. (La frase correcta fóra:
DONCS ja és ací.)

Alguna vegada hom usa que en lloc de la conjunció
de coordinació causal car o perqué. Ex.: Riu, QUE ara
els jove. (Es preferible: Riu, PERQUt ara els jove.)

EXERCICIS .

a) Destrieu les conjuncions o locucions conjuntives de
coordinació de les clausules següents, i digueu la classe
de cadascuna d'elles.

l. El! vol el pa i ella la mescla.-2. Vols que vaja a
Castelló? Doncs ja hi aniré.-3. Marxareu els dos, car la
meua companyia us resultará molestosa.-4. El van lan
car, perqué mossegava els viananls.-5. Val lanl el xic
com la xica per a portar l'encárrec.-6. Acompliré l'en
cárrec, peró no em sembla bé.-7. Aniré a ta casa siga
a les deu, siga a les onze.-8. Cal estudiar la part teórica,
i encara més la práctica.-9. No ho comprarem per gust,
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.sinó per neeesitat.-tO. Ni tu ni jo podem parlar en
público

b) SubstituOiu les ratlletes per les conjundons o locu
cions conjuntives de coordinadó més adients.

l. Has vingut per aprofltar-te'n; - no t'hauries aeos
Jat a nasal/res. 2. Jo no ha taria; - si és el teu gust,
ha taré. J. Em donaras el diari - la revista. 4. - estime
la mare, - la filia. 5. No J'odia, - I'estima. 6. No es
queixa de ningú - d'ell mateix. 7. Aeí tens les tatos
que volies, i - els dibuixos. 8. Sense el seu eonsentiment,
no podem fer res; - eonvé que el veges avui mateíx. 9.
No Ji agrada el tutbol. - t'aeompanyara. 10. No podem
desprendre moltes pessetes, - tampoe no vestim mala
mento

e) Copieu les clausules següents destriant-ne les que
porten dones de les que no en porten:

1. Ve I'enemie~ Puix ataqUE m-Io.-2. Deu ésser al po
ble, perqué no {fe per la societat.-J. L'any passat hi
vaig ésser pEr Nadal, i aquest any hi he estat per la
Pasqua i per Sant loan; hi he estat, dones tres vegades.
4. Aquest exemple ha d'ésser imitat, puix que la taetiea
ha reeomana.-5. Esta molt enfadat amb tu. Dones, senyal
que no l'has saludat.-7. EIs has de castigar puix que es
burlen de 10Ihom.-5. Veges si véns tu també perqué no
podem seguir avant.-9. "Dones qual sera aquell qui no
el ¡fulla ajudar e servir de S8 persona?" (Cran. Jaume).
10. " ...que diran lo que no féu; no hu faqan, dones, per la
vida". (Canc;:. SaL Val.)



Vosté, vostés

Jo, mi

Tu
El/, el/a

Nosaltres, nós

Vosa.Jtres

Ells, el/es

Sí

Vós
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Lli9Ó 58

ELS 'PRONOMS PERSONALS FORTS

328. EIs pronoms personals forts són:

primera persona singular.

segona persona singular.

tercera persona singular.,

primera persona 'plural.

segona persona plural.

tercera persona plural.

refiexiu de tercera persona.

segona persona usat per al singular

i el verb en plural. Ex.: Amb

aquesta mateixa tarja PODEU en

trar VóS i la vostra mul/er.

usat en el llenguatge familiar, subs

ti tui nt vós, amb el verb en terce·

ra person a. Ex.: VOSTt no SER Á

deIs darrers.

329. Els pronoms personals forts substitu'ixen, dins
les praposicions, els seus elements.

Si el pronom fort fa de subjecte s'anomena nomina
tiu. Ex.: JO vaig a passeig.

Si fa de complement directe s'anamena acusatiu. Ex.~

Quan ha crega convenient cride'm A MI.
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Si fa de eomplement indireete s'anomena datiu. Ex.:
Deixe pas A ELLS.

Si fa de eomplement circumstaneial s'anomena abla
tiu. Ex.: Vindreu AMB NOSALTRES.

330. El pronom personal fort no va preeedit de pre
posició quan és nominatiu. Ex.: TU no visites la mareo
(Tu, nominatiu, sense preposició.)

Quan el pronom personal fort és acusatiu va precedit
de la preposició a. Ex.: Digues-ho A ELL primer que tal.
(A ELL, acusatiu, amb la prepo.3ició A.)

Quan el pronom personal és datiu va precedit, també,
de la preposició A. Ex.: A MI no m'agraden les begudes
aIcoháliques. (A MI, datiu, amb la preposició A.)

Quan el pronom personal fort és ablatiu va precedit
de preposicions ablatives o de locucions prepositives.
Ex.: Vine PER ELLA. Vindreu AMB NOSALTRES. El/s es
presentaran ABANS DE VOSALTRES. (PER ELLA, AMB
NOSALTRES i ABANS DE VOSALTRES, ablatius, amb dis
tintes preposicions o locucions prepositives.)

EXERCICIS

a) SubstituOiu els elements subratllats per pronoms
forts, precedint-Ios, si cal, de preposició:

l. Quan Antoni veie l'egua, ANTONI anava per la ear
retera.-2. Sí; EL PARE i EL FILL portarem sabates nao
ves.-3. Ni EL CLAVAR I ni LA CLAVARIESA no podeu
queixar-vos de la festa.-4.' Quan LES CERMANES m'en
vien el brodat l'ensenyarem aO LA PROFESSORA.-S. MI
QUEL no vindra a la paelIa.-6. Si us ha proposeu no
fareu, NA MARIA, un m2.l paper.-7. ANTONI, MIQUEL
I RAFAEL, són bons e8l;adors.-8. Es just que °els I/apis
siguen per a QUI ELS HA COMPRAT.-9. EL GERMA 1
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LES COSINES vindreu algun dia.-lO. SÓC EL VOSTRE
AMIC i m'interesse per les vostres coses.

b) Substitu'iu les series de punts per pronoms per
sonals forts:

1. oo. era a' casa.-2. Parláveu amb ...-3. Anaven amb
'00-4. oo. no vás vindre.-5. Sou oo. qui ho haveu dit.
6. oo. ha dit que nO.-7. Han vingut sense 00.----8. Sí; ...
m'escriuen encara.-9. No són ...-10. Entre oo. i tu está
el secret.-II. Quan '00 vindreu.-12. oo. ja sap que ens
estimem.

c) Dieu quina es la funció de cadascun deIs pronoms
que han substitu"it les ,eries de punts de les proposicions
de l'exercici anterior.

Llic;:ó 59

ELS PRONOMS FEBLES

331. Els pronoms febles són tretze: me,. te, se, nos,
vos, lo, la, los, les, Ji, hi, ha, ne; la maj oria deIs quals
poden revestir diferents formes segons llur si tuació dins
la frase. (Els quatre pronoms les, Ji, hí i ho conserven
sempre la mateixa forma.) .

332. Els pronoms febles s'usen 'sempre davant o dar
rere el verbo Es posposen al verb quan aquest está en
infinitiu (creure-LA), en gerundi (estimant-VOS) o en
imperatiu (escriu-Ll). Fora d' aquestes formes verbals els
pronoms febles van davant el verbo Ex.: EM vol, LA
prenia, US cantará.

333. 'Les di verses formes que poden revestir els pro
noms febles són:
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De 1.' persona De 2.á persona

~M'5
I

SINRULAR PLURAL SIllGULAR I PLURAL

, plena te

I
I

Dan'ere el verb ..
me

I
n08 vos

I reclUida
,
m

,
ns 't us

\ reforlfada em ens et -
Davant el verb I l' 1'd t'e le 1 a m - -

De 3.' persona
FORMES

Sin,
Ileutre Adverbials

SINGULAR PLURAL Plu,

, plena lo la li los les I se ho hi ne
Darrere el verb ..

( redLUda '1- - '15 - S - - 11

\ reforlfada el-- els - es - - e11
Davant el verb ( 1'd'd r l'ella - - - s - - 11

334. Les formes elidides deis propoms, febles davant
el verb s'usen quan aquest comenc;a en vocal o h. Exem
pies: M'emparen, T'han vist, L'ofén, S'ignora. Darrere
verb les formes redu'ides s'usen quan el verb acaba en
vocal (excepte la u). Ex.: Mira'M, estudia'NS, alC;a'T, ad
metre'S, estima'L, compta'LS, escriure'N.

335. Davant el verb les formes reforc;ades deis pro
noms febles que en tenen són preferibltS a les formes
plenes si el verb comenc;a en consonant. Ex.: EM plau,
ET dic, ES menja, EN vol (preferibles él ME plau, TE
dic, SE menja, NE vol). Pero: SE cerca, SE servix, per a
evitar el doble so de S.

336. Es pot usar vos ° us, indistintament, davant el
verb.' Quan els pronoms febles van darrere el verb s'ajun-
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te!1 a eH amb un guionet llevat deIs casas en qué caIga
usar l'apóstrof. (Vegeu §§ 148, 149, ISO.)

337. El pronom feble femeni de tercera persona la
no pren la forma elidida l' davant de verb comen<;:at
per i o u febles, precedides o no de 11. ex.: (referint-se a
un nom femenil L'adoren, L'l1onoraven, L'insten, L'usen
(amb i i u fortes); pero LA inspiren, LA lwmiliaren, LA
ultratjaven (amb i i u febles).

338. EIs pronoms febles no s'apostrofen mai per con
tacte amb un altre mot que no siga un verb o un altre
pronom feble. ·No escriurem: no'M vol, sino no EM vol;
no el/a 'L mirava, sino el/a EL mirava; no qué'NS dius?,
sino que ENS dius?

EXERCICIS

a) Copieu les proposicions següents, adonant-vos com
estan escrites les combinacions de verb i pronom feble:

l. DIGUES-ME si vindrá l'alaeantí.-2. ESCRIU-NOS els
nostres eognoms.-3. Estalviarás malalties RENTANT-TE
cada dia.-4. Cal LLEVAR-SE del I/it abans de les set del
matí.-5. No N'AGAFES del rebuig; de les altres, DU-NE.-
6. No es diu "EMBOBAR-SE", sinó "EMBADALlR-SE".-
7. A poe· a poe EM TRAGUÉ una pesseta i eéntims.-fJ. La
senyoreta Milaere ENS MIRA del passadís estant.-9. ET
VEU prevaler entre tots els altres.-lO. Si no estás ben
provei't HO PAGARÉ jo.-II. HI VAN TOTS fets uns piIJas
tres.-12. L'HA tret del sostre de la barraeal.-13. Cal
ESCRIURE'M amb desimboltura.-14. MIRA'NS bé abans
no ET DESFOGUES.-15. No sé si ET VA entendre; jo, sí
que T'ENTENIA. - 16. HI HAVIA taronges? - No N'HI
HAVIA.

b) Copieu els mots següents separant-ne convenient
ment els verbs deis pronoms febles:

Diguesm¡s, eseriviunos, rentantte, eseriurem, mirans,
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rentat, enviali, portala, trauren, emtrau, ensmira, etveu,
mescoltava, ten tenia, enSescoltava, salc;a, anarmen, melha
pres, dónansles, enslesenvia, menjarsetela, menjarsetel,
setelhamenjat, senshamenjat.

Lli<;:ó 60

PRON0MS FEBLES ACUSATIUS

339. Dins la proposició gramatical el complement di
recte o acusatiu pot estar representat per un pronom fe
ble. En El carnisser talla la carn, el grup de· mots .la
carn és l'acusatiu i pot estar representat pel pronom
feble la. Ex.: El carnisser LA taIJa. El pronom feble acu
satilJ s'usa per evitar la repetició del complement direc
te. Ex.: Talles la carn? -Si; .LA talle, En aquesta segona
proposició l'ús del pronom feble la evita la repetició de
l'acusatiu la carn.

340. Els pronoms febles que poden fer d'acusatiu són:
em, ens; et, us; el, la, els, les; es; ho; en.

Em i ens són .pronoms febles personals de primera per
sona. S'usen com a tals en:

Els nlls M'estimen. Els amics EM saluden. la no ENS
aconsellen.

Em s'usa, també, com.a reflexiu:
10 EM talle.

1 ens' s'usa, aixi mateix, com a recíproc:
NosaUres ENS besem.
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341. Et i us són pronoms personals de segona per
sona. S'usen com a tals en:

Neeessites que ET ba1aneegen.
Voleu que US feliciten.

Et s'usa, també, com a reflexiu:
Encara no ET vestixes.

Us s'usa com a reciproc:
US mireu massa.

342. El, la, els, les són pronoms personals de tercera
persona i s'usen com a tals:

Compres e1llibre? -la EL eompre,(elllibre).
Tens la pesseta? -la LA tine (la pesseta).
Portarás e1s amies? -ELS portaré (els amics).
Quan ens donarás les totos? -Demá us LES donaré (les

fotos) .

343. Es és pronom feble de tercera persona
com a reflexiu:

Antoni ES l/ava cada dia.

s'usa

També s'usa com a reciproc:
Ell i ella ES miren.

344. Ho és pronom feble neutre s'usa com a tal:
Eseriu-HO bé.

345. En és pronom feble i s'usa representant un subs
tantiu indeterminat:

Tens tinta? -No EN tine.

Si comparem aquest exemple amb el següent
Tens la tinta? -No LA Une.

vorem com la darrera proposició hom es referix a una
tinta determinada i en la primera proposició a tinta en
general. Per aixó en la résposta s'usa el pronom. fe
ble en.
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En també pot representar un substantiu sobreentés.
Aleshores va acompanyat d'un adjectiu cardinal:

Tens algun lIapis? ~Dos EN tinc.

o un adjectiu quantitatiu:
Veges si EN vols lanl (de paper).

d'un adjectiu indefinit:
Agafaras taronges? -Alguna N'agafaré.

o bé precedit de la prepósició de:

Quantes capses volies? .,-DE blanques EN volia mitja
áotzena.

(En equival a "de capses" en aquesta proposició. Vo
lia mitja dotzena (ie capses blanques.)

EXERClCIS

Substitulu eIs complements directes¡ o el substantiu qUE;'

continga, subratllat, pel pronom feble corresponent:
l. Llegiras noveHes? ':'-No lIegiré novel/es.-2. Llenc;a

els paquets al r.iu.-3. Jo lIaví a mi mateix amb sabó per
fumat.--4. Corregia a nosaltres per la nit.-5. Enraoneu
bé aixó que dieu.-? Compra la corbala.-7. El tenor
sabia cantar totes les canqons.-8. El metge medica a ell
mateix.-9. Pelaré quatre taronges.-IO. Si et sembla 'bé
renova alJó que el vaig dir.-II. Vas collir moltes peres
tendrals? -D"e. tendrals vaig collir moltes peres.-12.
Buscava el formalge del calaix.-13. La gloria somriu a
vosaItres.-14. Has venut moltes panses? -Sí; he venut
moltes panses.-15. Els amics fotografien a mi.-16. Es
tudia els aulOrs cIássics.-17. Tenia nova la ploma.-18.
Nosaltres mullem a nosaItres.-19. Pots prendre la medi
cina blanca.-20. No mireu amb mals ulls a vosaItres
maleix.-21. El gat cac;a les rales.

Així: /
El gat cac;a les rates. -El gat les cac;a.

,

11:
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Llil;:Ó 61

PRONOMS FEBLES DATIUS

346. Dins una proposició el complement indirecte o
datiu pot expressar-se mitjanc;ant un pronom feble. En:
Escriu una carta a ta mare el g'rup de mots a ta mare
és el datiu i pot estar representat pel pronom feble Ji.
Ex.: Escriu-L1 una carta. El proilOm feble datiu s'usa per
evitar la repetició del complement indirecte: Donarás la
nota al dependent? -Sí; LI donaré la nota. En aquesta
segona proposició l'ús del pronom feble Ji evita la repe
tició del complement indirecte o datiu al dependent.

347. Els pronoms febles que poden fer de datiu són:
em, ens; et, us; Ji, els; éso

348. Em i ens són pronoms febles personal s de pri
mera persona. S'usen com a tals en:

EM dóna els papers.
ENS pren la paraula.

Em ens s'usen també com a reflexius:,
Jo EM pose la camisa neta.
Nosaltres ENS enviárem l'encárrec.

Ens s'usa, encara, com a recíproc:
ENS vam donar les manso

349. Et i us són pronoms febles personals de segona
persona. S'usen com a tals en:

E/I ET fará l'apologia del santo
L'amic US dirá el domicilio
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Et us s'usen també com a reflexius:
Tu ET f aras el /lit.
No US mengeu tota la paella.

Us s'usa, encara, com a recíproc:
US eslimeu com él bons germans.
Vosalfres US lJegíu els poemes.

En el llenguatge parlat valencia la forma literaria us
es troba reemplac;:ada per vos en tots el casos. Tal ús
és admissible, si bé la llengua literaria preferix d'usar
us davant del verb, almenys darrere d'un mot acabat
en vocal: que, no, sí, be, jo, ara, etc. Ex.: qué us díré?,
no us vull contar, sí us plau, bé us agrada, jo us donaré,
ara us díu (us asiHabic). En canvi I'ús de vos davant
el verb també és lícit. Ex.: Vos agrada,_ vos els prendran,
Blaí VOs ho dírá, quanls vos en clonen?, com vos anava
díent, etc.

També la forma literaria ens es troba reemplac;:ada
per nos en el llenguatge parlat valencia. La forma vul
gar mos es inadmisible. En la llengua literaria cal usar
ens, almenys darrere d'un mot acabi:lt en vocal.

350. Li i els són els 'pronoms febles personals de ter
cera persona datius, per al singular i plural, respectíva
ment, sense distinció de géneres. S'usen com a tals en:

Lla¡ra--Lt els mocadoI's.
L1 amostrava el cami.
Pren els tinters í posa'LS tinta.
La mare repta les filies i ELS díu qué han
de fer.

351. Es es pronom feble de tercera persona i s'usa
com a reflexiu i com a recíproCo ts reflexiu en:

La jove ES desfa el pentinat.

ts recíproc en:
Les amigues ES conten passatges de la his
t6ria.

tt



162

352.---e:al tindre present que el pronom Ji sempre és
datiu i que els altres pronoms consignats en aquesta lli<;:ó
com a datius poden representar també complements acu
satius.

353. ÉS falta greu 'de sintaxi expressar dins una ma
teixa proposició dues vegades el mateix complemento Com
pareu les següents proposicions:

l. La mare taJlava les ungles A LA FILLA.
2. La mare LI taJlava les ungles.
3. La mare LI taJiava A LA FILLA les ung1es.

Dins les proposioions 1 i 2 el complement datiu esta
expressat una sola vegada en cada proposició: le3 dues
són correctes. En la 3, el datiu esta expressat dues ve
gades; primerament pel pronom feble Ji i segonament
pel grup de mots a la fiJla. Aquesta construcción és anti
gramatical i per tant, dolenta.

EXERCICIS

al Per cadascuna de les clausules següents escriure'n
una ;¡Itra de sentit equivalent en la que el datiu de la
primera estiga representat en la segona per un pronom
feble.

l. Féu la dec1aració AL JUTGE.-2. Antoni dirá A
VOSALTRES quina cosa cal fer.-3. Compreu les entrades
ALS AMICS.-4. Compren les entrades ALS AMICS.-5.
Tenia uns lJibres i he perdut ELS LLlBRES.-6. Mique1
fará A NOSALTRES les fotos.-7. El teu germá dóna A TU
les lJibretes.--8. Diu que cal portar les cadires PER A
VOSALTRES.-9. A ELLES é~ conveniem mostrar e1s di
buíxos.-IO. Maria comprará PER A MI el ¡libre.-JI.
Qué preguntarem ALS NOSTRES ALUMNfS?-12. Qué pre
guntarás AL MEU FILL?
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b) Extraure de les següents clausules els complements
acusatius i els datius i fer amb cada mena de complements
una Ilista:

l. Ara es renta les m'ans.-2. Ens han enviat els mo
cadors.-3. Si veus la Maria, dóna-Ji aixó.-4. Manuel
ho ha comprat.-5. Tens paper? -No en tinc.-6. Banyeu
vos les cames.-7. Entre jo i tu els farero dir la vertlal.
8. Saludeu els amics.-9. Donem-los llenhorabona.-IO.
Torca-Ji les lIa!5rimes.-ll. Féu-me el favor que us de
mane.-12. Tocaré l'anella de la porta de l'escaleta.
13. Toca-li el bra(:".-14. Toca-ho.-15. Féu-vos on vullgueu
la paella.

Llic;:ó 62

PRONOMS FEBLES ATRI BUTS, ABLATlUS

COMPLEMENTS PREPOSICIONALS

354. Dins una proposició substantiva l'atribut pot
expressar-se ~itjan<;ant un pronom feble. En: Qui ens ha
visitat sera l'amic Daniel, o no sera I'amic Daniel, el
grup de mots d'aquesta segona proposició no sera I'amic
Daniel és l'atribut i pot estar representat pel pronom fe
ble ho. Ex.: no HO sera. El pronom feble atribut s'usa
per evitar la repetició del predicatiu. Ex.: Vós sou parent
de la muller? -HO sóc de la mulJer. En aquesta segona
proposició el pronom feble ho evita la repetició de l'atri
buI parent.

355. Els pr'Ünoms febles que poden fer d'atribut són:
ho, hi; el, la, els, les.

356. Ho, hi s'usen per expressar substantius indeter
minats i adjectius.
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a) Exemple de ha en 1J0c d'un substantiu indetermi
nat que és atribut:

Són CISTELLES noves? -No HO són.

(CistelJes, substantiu indetl"rminat atribut.)

EXEmple de ha en !loe d'un adjeetiu que és atribut:
Els animals es van quedar ERTS, encara que no HO

pareixien. (Erts, adjeetiu atributo)
b) Exemple de hi en !loe d'un adjeetiu atribut: Pen

savem que el pa es taria BO, i no s'H I ha tet. (Bo, ad
jeetiu atribut.)

357. EJ, la, els, les s'usen per expressar substantius
determinats. Ex.: És EL MESTRE? -L'és.

Semblara LA FARINA, peró no LA sera.
Em figurava que eren ELS COMPANYS, i no ELS eren.
Valen ésser LES SENYORES, i mai no LES serano
(Cal dir que el parlar corrent expresa aquests atributs

mitjan<;ant el pronom feble ha; peró la correeció litera
ria implica I'ús de el,_ els per als atributs substantius
determinélts masculins singular i plural i I'ús de la, les
per als que són femenins, singular i plural.)

358. Els complements ablatius o circumstancials són
els que determinen alguna de les circumstaneies en qué
s'ha produ ü l' acció expressada rel verbo

En, hi són els pronoms febles que poden fer d'ablatius:
En s'usa quan els eomplements ablatius són introdu"its

amb la preposició de. Ex.: Quan vindreu DE LA MASIA?
-EN vindrem la setmana que ve.

Hi s'usa quan els complements ablatius són introdu"its
per qualsevol preposició altra que de. Exemples:

Vas A casa? -H I vaig.
Quan elJ esta EN classe, jo sempre m'HI trabe.
Si anava CAP A Barcelona, m'/wisaria puix que jo Hl

vulJ anar.
Piques AMB una pedra? -No HI pique.
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359. D'entre els complements introdu"its en I'oració
amb preposició cal distingir els ab!atius o circumstancials
i els datius, complements ja estudiats.

EIs altres complements introdu'its amb preposicions,
anomenats simplement complements preposicionals, poden
representar-se pels pronoms en i hi.

En s'usa quan els complemen ts preposicionals són in
trodu"its amb la preposició de. Ex.: Es malfia DE mi? -No
se'N malfia ('n = DE mi).

Hi s'usa quan els complements preposic~onals són in
trodu'its amb les preposicions a i en. Ex.: La pintura ;Se
sembla A L'ORIGINAL, i si no s'HI semblara no la voldria
jo. (Hi = A L'ORIGINAL.)

(Noteu com el mot en unes vegades es pronom feble
i altres és preposició.) Ex.: Tenies tinta? -EN tinc (En:
pronom feble). Estava EN casa. (En: preposició.)

EXERCICIS.

a) Substituiu els mots en majúscules de les cláusules
següents pels pronoms' febles corresponents:

l. Si eixa pilota és cara, aquella pilota també és CARA.
2. SemIJlaven soldats, o no semblaven SOLDATS?-3. Pel
matí va a classe, i per la nit no va a CLASSE.-4. Aquests
senyoJs són els diputats? -Sí que són ELS DIPUTATS.
5. El pa es fa dur i si es fa DUR és perqué no el posem
en IIoc frese .-6. S'aparta del foc? --Sí; per n s'aparta
DEL FOC.-7. La vaig vore al saló peró en voler saludar-la
ja no estava AL SALó.---8. Es nll del meu poble, peró com
si no fóra nll del MEU POBl.E.-9. Pren cadira si vols CA
DIRA.-IO. Són les cadires velles? -Sí que són LES CADI
RES VELLES.-II. Can/a amb molt de f{ust; la veritat és
que sempre canta AMB MOLT DE GUST.-12. Aixó són faves
contades, i si no foren FAVES CONTADES, pitjor per a
tots.
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b) Copieu les clausules següents i escnvlu al costat
de cadascuna d'elles una altra cláusula substituint els pro
noms febles en cursiva per frases que si'Suen adients:

l. ts tan desficaciat que no ho pareix.-2. Despenen
molts diners i és que no ho creuen.-3. Els pares van
buscar-los molt i per fi e1s aparegueren.-4. Hf anava cada
dissabte per afaitar-se i arranxar-se els cabells.-S.· En
vingueren cinc persones per vore la ciutat en festes.-6.
Dins del tonell en tens de Torís?-7. Si hi vas parlarem
fins a la porta.-8. Qui et corregix els clibuixos a classe
no l'és?-9. Aquells clave!ls semblen barats i no ha són.-
10. Ja sé que sou a muntanya; pero quan en tornareu?-
11. Hi vixqué set anys.-12. Se'n burlava i per aixo m'en
fadí.

Llic;:ó 63

COMBINACIÓ BINARIA DE PRONOMS FEBLES

360. Les proposicio'ls poden portar dos deis seus ele
ments redu"its a pronoms rebles. Ex.:

Antoni es va /lavar ia cara? -Sí; SE LA va.I/avar. (An
toni va I/avar la cara a ell mateix.)

361. En tota combinació de dos pronoms febles, <;0
és, en tota combinació binaria, el pronom que fa de
complement indirecte s'escriu generalment primer que
I'altre pronom. Ex.: No ELS HO DIGUES. (ELS comple
men t indirecte davant HO). Pero s'escriu en segon !loe
si els dos pronoms són de tercera persona. Ex.: No se Ji
coneix (U, complement indirecte posat en segon Iloc; així,
dones, no escriurem: no U SE coneix).

362. EIs pronoms febles me, te, se quan són els pri
mers de la combinadó no es canvien en em, et, es; pero
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davant ho, hi prenen la forma elidid:! m', f' s'. Ex.:
EM saluda; ET crida; ES conserva- (em, et, es, perqué

sois hi ha un pronom).
ME LA donará (no EM LA donará), perqué hi ha dos

pronoms.
M'HO digueren; T'HI penja la roba; S'HO pensava.
363. Darrere me, te, se, les formes el, els, en, etc., '

es canvien en '1, 'ls, 'n. Peró davant un verb comen<;at
en vocal o h s'escriu 1', n', m', 1'. Ex.: ME'L prengué;
peró ME L'agafa.

364. En el parlar valencia el pronom feble de ter
cera persona Ji, que és sempre complement indirecte,
no canvia mai de forma. Ex.: L1'L regala; L1'LS pren;
LI 'N donará; tu LI LA portarás; la filia LI LES dóna.

365. ÉS molt corrent substituir dolentament els pro
noms vos i nos per se. ÉS una forma inadmissible que
hem de bandejar deis Ilenguatges parlat i escrit: Exem
pies d'ús de se per nos i vos:

Donem-SE les mans; totografieu-SE to~s junts.
La forma correcta es:
Donem-NOS les mans; fotografieu-VOS lots junts.
366. La combinació binaria unes vegades s'anteposa

al verb i altres es posposa. Vegeu Ili<;ons 30, 39 i 59.) ,
Dos en o dos hi no són admesos en una combinació

binaria.

EXERCICIS

a) Escriviu per a cadascuna de les clausules següents
una altra en la que els, complements verbals estiguen
substi tu lts per pronoms febles:

l. Dóna el premi al teu deixeble.
2. Dóna els premis al teu deixeble.
3. Dóna el premi als teus deixebles.
4. Dóna els premis als leus deixebles.
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5. Dóna la ploma al leu deixeble.
6. Dóna les plomes al teu deixeble.
7. Dóna la ploma als teus deixebles.
8. Dóna les plomes als teus deixebles.
9. Dóna premi al teu deixeble.

ID. Dóna premis al teu deixeble.
11. Dóna premi als teus deixebles
12. Dóna premis als teus deixebles.
13. Dóna aixó al teu nll,
14. Dóna aixó als teus nlls.

b) Per a cadascuna de les c1áusules següents escriu
re'n tres equi valen ts substi tuint per ·p~onoms febles: el
primer complement; el segon complement; els dos com
plements alhora:

l. Deixen pa al ealai x.
2. Deixen els pans al ealaix.
3. Donarem els regalS als músies.
4. Despeng-en el relral de la paret.
5. Havem visl l'amiga al teatre.
6. Fan fug-ir la g-enl del poble.
7. Repartirem menjar als pobres.

Model:

Deixen pa al calaix.
a) EN deixen al calaix.
b) HI deixen pa.
e) N HI deixen.

Llic;:ó 64

COMBINAClb TERNARIA DE PRONOMS FEBLES

367. Les proposicions poden portar tre.s deis seus
elements reduHs a pronoms febles. Ex.:

fm deixarás la lJibreta en el ealaix?
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(Em és complement indirecte; la lIibreta és comple
ment di recte; en el calaix és complement circumstancial
de 1I0c.)

Si els complements "la llibreta" i "en el calaix" els
redu"im a pronoms febles tindrem una combinació terna
ria: Me la hi deixarás.

en qué
ME= él mi.
LA = la lIibreta.
Hl=en el calaix (1).

368. En les combinacions ternaries el primer pro
nom ha de representar el complement datiu o indirecte;
el tercer pronom, el complement ablatiu o circumstan
cial i enmig deis dos ha d'anar I'altre complement ver
bal. Ex.:

Es posa els diners a la bolxaca? -No se'ls hi posa.

se és el complement datiu;
els és el complement acusatiu;
hi és el complement ablatiu.

369. La combinació se'n pr:':pia d'alguns verbs com
anar-se'n, eixir-se'n admet un altre pronom datiu. Ex.:

Tenia més vi, peró se L1'N va anar.
L'olla va eixir-se'n? -Sí; SE L1'N va eixir.

370. En les combinacions ternaries no és admesa, per
"motiu'3 de claredat, dos pronoms en o dos hi.

371. Quan un tercer pronom ve a afegir-se a una
combinació binaria, el segon pronom sofrix els canvis
següents:

a) Les. formes 'm (o em) i 't (o e.t) es transformen,
respectivament, en m' i t' davant hi o ho i es transfor-

( I) \'egeu la lIi~~ 62, § 358 sobre l' LIS de hi en els comple

ments ablatius.
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men en me i te davant qualsevol altre pronom. Ex.:

se m'hi coneix
posar-se-t'ha
menjar-se-te-la
b) Les formes el i '1 es transfqrmen en l' davant hi

o en, i les formes en i 'n, en n' davant hi o ha. Ex.:
me l'hi posa
traure-me-l'en
vos n'hi vendran
372. Quan un tercer pronom ve a afegir-se a una com

binació binária el tercer pronom pren les formes em,
ens, et, el, els, en o les formes 'm, 'ns, 't, '1, '15, 'n
segons que el segon pronom acabe en consonant o en
vocal. Ex.:

menjar-se-te'l.
menjar-se'ns-ei.
Si la combinació de tres pronoms va al davant d'un

verb comenc;at en vocal o f1, les formes em o 'm, et o
't, el o '1, en o 'n són reempla;ades, respectivament, per
m', t', 1', in'. Ex.:

se te'l menja
se te l'ha menjat.

, EXERCICIS

Escriviu eláusules equivalents a les següents substi
tuint els eomplements verbals i els eircumstancials pels
prohoms febles eorresponents:

l. Em posa el /libre damunt la taula.
2. Dus-me l'encarrec de l'estació.
3. Me'n vaig amb els, amics.
4. Cal endur-se aixó de casa.
5. Se'ns ha menjat la taronja.



6. E/s han posat farina al saco
7. Ens en tornem a casa.
8.. La meua germana no es posa coloret a la cara.
9. No se' t coneix la taca al vestit.

10. No us han posat sucre a la tassa ..

Llic;:ó 65

LES PROPOSIC10NS NEGATlVES

373. Les proposlclOns neg atives són expressades, ge
neralment, anteposant l'adverbi no al verbo Ex.: NO vol
anar. NO /lig el /libre. NO té forr;a.

Si la proposició negativa va acompanyada d'algun

pronom feble, el mot no va davant d'aquest. Ex.:. NO ens
diu res. NO-U ho dóna. NO se te la menjará.

374. Els mots mai, ningú, res, gens, cap, enlloc,
tampoc, ¡les expressions en ma vida, ni tu ni jo i altres
analogues no expresen negació i el verb de les proposi
cions de qué formen part ha d'anar acompanyat del no
negatiu. Ex.:

Mai NO hi aniré. NO en té gens, de ganes. Ningú NO
ho diu. NO ens dirá res. Tampoc NO li comprem fraures.
En ma vÍda NO he escoltat tal cosa.

375. En les locucions no gens i no res mai no s'ha
de suprimir la partícula no. Ex.:

És una habitació NO GENS agradosa.
És una habitació GENS agradosa (incorrecte).
Es baralla per NO RES.
Es bara/la per RES (incorrecte essent negativa).
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La locució no gens queda redu'ida a gens si va dar
rere de la conjunció ni. Ex.:

NO GENS agradosa ni GENS higiénica.

376. Hi ha proposicions negatives que no parten I'ad
verbi no.

a) Són aquelles en que el verb está sorbreentés. Ex.:
Vals molt de pa? -GENS (sobreentés: no en vu[I).

Quan anirem? -MAl (sobreentés: no anirem).
Qui ha cridat? -NINGLJ (sobreentés': no ha cridat).

b) Aquelles en qué la conjunció ni precedix el verbo
Exemples:

NI treballes NI deixes treballar.
No vull ai xó N( ha valdré mai. .

377. Fora d'aquests dos 'casos tata proposició nega
tiva ha de portar I'adverbi nn i aquest junt al verbo
Observeu que no és igual dir I~es no l'espanta que No
res l'espanta.

És molt valent: res NO l'espanta.
És molt covard: NO res l'espanta.

No és correcte posar no dav3nt gens, mai, ningú, etc~"

seguit de verbo Ex.:

NO mai 3nIre (incorrecte).
NO aniré mai (correcte).
Mai NO aniré (correcte).

378. Si dins una proposició afirmativa algun deIs seus
elements és negatiu aquest ha de portar la partícula no:
Exemple:

Ha fet una defensa NO molt encertada.

379. L'adverbi no entra a formar pan d'oracions afir
matives:

a) Quan és complement d'un mot significant temen
c;a. Exemples:
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Tenia por que NO correguérem m.assa.
Temem que la ma1aItia NO se Ji complique.

(Observeu que aquests dues proposicions són aflrma
tives no obstant de portar les complementaries I'adverbi
no. El verb posposat al no va en subjuntiu.)

b) Quan és una proposicló subordinada comparativa
d'una principal afirmativa. Ex.:

El nll és més ait que NO la nlla.
És menys treballador que NO el germá.

e) Quan s'ha d'evitar la repetició consecutiva de la
conjunció que. Ex.:

Val més que ho diga a ell que NO que t'ho diga.
380. La partícula pas i la locució no pas que han

caigut en desús en els llenguatges parlat i escrit deis
valencians (peró que els nostres classics usaven corrent
ment) fóra convenient posar-les, de nou, en circulació.

Pas s'ha d'usar darrere verb i afegix a les proposicions
negatives un sentit d'adversitat. Ex.:

Jo no m'espante PAS de les teues amenaces. (Tirant.)
Si Ji demanes la tinta no te la donará PASo

No pas servix per a introduir proposicions negatives
en les quals el verb esta sobreentés i es nega parcialment
el contingut d'una proposició anterior. Ex.:

Agatarás els fardells? -NO PAS .el de la roba.
Et menjarás aquestes truites? -NO PAS el ralm.

EXERC1CIS

a)
caIga:

1.
2.
3.

En les proposicions següents, afegiu no alla 00

Ningú ens ha mirat.
Mai sabrem qué vol dir.
Enlloc trabarás tanta truita com a l'hort.
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4. Si tu no véns, (ampoc vindra ella.
5. Cap dels reunits ho voldra confessar.
6. Si cap d'elJes t'ho pregunta, respon-Ji que no ho

saps.
7. Si cap d'elles t'ho vol dir, com ho faras per a

saber-ha?
B. Si mai el veus, dóna-Ji expressions de pan meua.
9. Ha ha dit sense ningú preguntar-Ji-ha ..

10. En ma vida he vist cosa igual.
11. Ni m'ha dit, ni Ji he dit res.
12. No plou ni fa vento
IJ. En ta vida ha faras, desenganya't.
14. Res el distrau; per aixó no riu mal.
15. Res el distrau; per aixó no sap mai la llir;ó.
16. Per qué et fingixes més ignorant que ets?
17. Més $'estima IIenr;ar-ha que m'ho dónes.
lB. Cap dona voldra banyar-s'hi, en aquesta piscina.
19. Mai l'havia vista tant contenta.
20. Han passejat molt i gens s'han cansat.
b) Afegiu pas allá on caIga:
1. A ell pertany aixó més que no a tu.
2. VoJies eixos llibres? -No els d'aventures.
J. T'han dit res de nou? -No les noticies que es-

perav8.
4. Faras molt bé de no :mar.
5. Qué vas a fer?'No ho faces.
6. No cal anar a esperar-lo; no vindra amb aquest

temps.

Lli<;:ó 66

OS INDEGUT DE SE

JIB. En el lIenguatge parlat hon usa sovint el pro
nom feble se, reflexiu, en lIoc deIs pronoms febles de



175

primera o segona persona nos, vos, ens uso Aquest ús
indegut de se (en les seues diverses formes) ha entrat
al llenguatge escrit i cal corregir la tal falta gramatical.
L'ús viciós del se el fan els valencians en els casos se
güents:

a) Quan l'imperatiu va seguit del pronom se. Ex.:
Mengem-sE la poma.
Mengeu-SE el pastís.

En el primer cas el se ha d'ésser substitult pel pro
nom nos i en el segon cas per vos. Ex.:

Mengem-NOS la poma.
Mengeu-VOS el pastís.

Si en lloc d'un pronom l'imperatiu va seguit de dos
pronoms també sol aparéixer l'ús indegut de se. Ex.:

Llegim-SE'l (el programa).
Mirem-SE-les (íes mans).
Mengeu-S'ho.

La forma correcta és:
Llegiu-NOS-el (el programa).
Mireu-VOS-les (les mans).
Mengeu-VOS-ho (aixó).

b) Quan el gerundi va seguit de!s pronoms de pri
mera o de segona persona. Ex.:

Estem menjant-SE les pomes.
Esteu menjant-SE el meló.

La forma correcta és:
Estem menjant-NOS les pomes.
Esteu menjant-VOS el meló.

e) Quan el pronom se s'anteposa al verbo Ex.:
la S'haveu saludat.
No S'hem (o S'havem) vist.

La forma correcta és:
la US haveu saludat.
No ENS hem (o no ENS havem) visto
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EXERCICIS

Substi tuiu el signe + pels pronoms se, s', es, nos,
vos, ens, us alla on caiga.

l. E/I está afaitant-+.
"2. Fem-+ l'ánim.
3. Féu-+ socis de l'Ateneu.
4. Volien bara/la~+ per no res.
5. Poseu-+ un poc més cap avant.
6. Llavem-+ les mans al safareig.
7. No sé perqué + /laven al riu.
8. Mirem-+-la de /luny.
9. +'haveu assabentat de 10L

10. Tu i jo + teníem per bons amics.
11. Tu i e/l + teniu per bons amics.

Lli~ó 67

CONCORDANCIA DEL PARTICIPI PASSAT"

382. El participi passat deis verbs composts concor
da amb el complement di recte quan aquest esta expressat
dins la proposició per un pronom feble de tercera per
sona. Ex.:

Hem anat a menjar pastes, pero no LES hem TAS-
TADES.

Buscava la teua germana i nO L'he TROBADA.
M'has ensenyat els retrats, i no ELS he MlRATS.
M' has ensenyat el banc, ni no L'he VI ST ¡

Peró resta invariable en tot altre caso Ex.:
HE VIST la teua germana.
He TROBAT el teu germá.
Tinc la /libreta que m'has DEIXAT.
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383. Si el verb d'una proposició va seguit d'un verb
en infinitiu i el complement directe esta expressat per
un pronom feble de tercera persona pot succeir:

a) Que el pronom feble siga complement del verb en
temps compost. Aleshores el participi passat concorda amb
el pronom feble. Ex.:

Has vist cosir la meua nlla? -Sí; L'he VISTA cosir.
b) Que el" pronom feble siga complement del verb

en infmitiu. Aleshores el participi passat no varia. Ex.:
Has vist vendre aquestes te1es? -Sí; LES he VIST

vendre.
(El pronom feble és complement de I'infinitiu si po~

posant-Io a I'infinitiu el sentit de la proposició no queaa
alteraL) Exemple:

He VIST vendre-LES, les te1es.
384. Si el participi passat ho és deis verbs haver

de, valer, poder, gosar, saber i ter concorda amb el pr.o
nom encara que el pronom feble siga -complement del
verb en infmitiu. Ex.:

Aquesta endevinalla no L'he POGUDA endevinar.
He SABUDES ter-les, les acusacions.
LES ha FETES ter, les sabates.
(Dins el llenguatge parlat hi ha avui la tendéncia de

deixar invariable el participi passat en tots els casos.
No és gens recomanable i cal corregir gramaticalment
expressions com-Ies següents):

No L'he VOLGUT vore, la representacíá.
L'han VIST cárrer, la liebre.
La carta, L'han COMENC;:AT.

EXERC!CIS

Féu- concordar els participis amb els pronoms febles en
cursiva sempre que caiga.

l. La carta l'han comenr;:at, pero no l'han acabat.

12
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d) Oavant un infll1itiu o frase d'inftnitiu que repre
senta una determinació circumstancial de temps, cal usar
la preposició en (traduida en castella al). Ex.:

Li ho féu saber EN anar a portar-Ji el dinar.
EN alc;arse el president, tots l'aplaudixen.
(En castella: ... al ir a IIevarle ... Al levantarse ... )

EXERCICIS

Substitu"iu les ratlletes per les preposicions a o en "

segons corresponga.
l. Et complaus - fer mal.
2. EIs dos vivien - una mateixa casa.
3. S'exposa -perdre tots els diners.
4. Va girar-se - sentir-se tocar.
5. Aix6 ho portareu -- la plac;a.
6. EIs guants els has deixat - la cadira.
7. Com molestava el va enviar - pastar fango
&. - saludar va somriure.
9. Viuen -- X<'itiva.

10. Senta't - taula.
11. Va accedir - les raons deIs amics.
12. Es complau - COnrear el seu hort.
13. Tots els nostres respectes com - metge.
\4. Ves - missa.
15. S'exercita ~ obres de caritat.
16. Ho he ilegit - un Ilibre d'aventures.
17. Es dirigien - café.
1&. Ha nevat - Benassal.
19. Consentiu - abandonar-lo.
20. Entra - aquella casa.
21. Passarem l'estiu - Estivella.
22. Les daus estan - l'armari.
23. Anava -" la porta.
24. T 'esperaré - algun banc del passeig.
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Lli9Ó 69

OS DE A, DE l EN DAVANT QUt

387. Hi ha unes proposicions subordinades, les com-
pletives, que són introdu'ides miljanc;ant la conjunció que.

Ex.: Estic molt content que hages vingut.
Acostuma'l que vinga cada dia.
S'entossudix que li diguen una cosa.
El llenguatge parlat d' avui tendix a usar les prepo

sicions a, de, i en davant que, conjunció introductora de
proposicions subordinades. Ex.:

Estic .content de que .vingues.
Acostuma'l a que vinga.
S'entossudix en que li ho diguen.
Es segur de que vindrá.
Aquesta construcció de les proposicions de, a,. i en

davant que conjunció -el qual que sol transformar-se
aleshores en que- és considf'rada com un castellanisme
i cal evi tar-l a.

388. Les combinacions de que, a que i en que són
bones en els casos següents:

a) Quan qué és un pronom relatiu fort. Ex.:
ES la casa de que t'he parlat.
Aleshores el qué es referix a un nom o a un pronom

precedent. En el darrer exemple que es referix a casa i
equival a la qual. Ex.:

Es la casa de la qual t'he parlat.
b) Quan qué és un pronom interrogatiu. Ex.:
No sabem en qué consistix.
Aleshores el qué equival a quina cosa. Ex.:
No sabem en quina cosa consistix.
389. Si qué no és pronom relatiu fort o interroga-
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tiu les combinaciOns de qué, a que 1 en qué són dolentes
i cal reempla~ar-les pel simple que.

Mai, peró, de qué, a qué, i en qué no s'han d'es
criure de que, a que i en que car qué és pronom relatiu
fort i que és conjunció o pronorn relatiu feble.

390. Hi ha casos en que I'omissió de la preposició
davant que condu'ix a una construcció poc satisfaent. Ex.:

S'entossudix que li ho diguen.
Aleshores cal recórrer a d 'altres construccions, siga

interposant entre la preposició i el que un substantiu
adequat, siga interposant un aixó seguit d'una coma,
siga canviant la subordinada en una frase d'infmitiu.
Exernple: .

S'entossudix en aixó, que Ii ho diguen.
I

EXERC!C!S

Suprimiu els signes + i Isubstitulu-Ios per les pre
posicions de, a i en en les proposicions que han de
portarles:

1. ÉS. segur + volen an~r al cinema.
2. Aixó + que tant parleu no és cert.
3. Aquesta ·és la barca + que vaig passejar pel porto
4. M'han dit + que em volies parlar.
5. No entenc + que et referixes.
6. Teniem por + que no vindríeu.
7. Aquesta conflan~a + que estás, t'h.a de perdre.
8. Aquesta conflan~a + que guarirá és bona.
9. T'ho dic amb la condició + que ell no ha de

sabe'r-ho.
10. No doneu peu + que us remoren.
11. Es una prova + que no sabien res d'aixó.
12. Aquest és el titol + que tinc dret.
13. Es fundava + que ell era el més vell deis pre

sents.
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14. Aspiraven + que els foren concedits uns carrecs.
15. la són concedits els carrecs + qué aspiraven.

Lli<;:ó 70

US DE PER 1 PER A

391. Sovint es confon, en el lIenguatge parlat, I'ús
de' la preposició per amb el de la preposició composta
per a i el de per a amb el de pero Aquestes cohfusions
.apareixen també en I'escriptura i per tal d'evitar-Ies cal
establir-ne les distincions. e ,

Encara que en general al por castella corresponga per
i al para castella el nostre per a, aquesta correspondén
cia no s'esdevé sempre exactament.

392., S'usa per davant un infinitiu qt'an expressa al
hora el motiu i I'objecte d'una acció expressada per un
verb anterior. Ex.:

Hem vingut PER vare el malalt.
393. S'usa per davant un nom O un pronom quan

representa el motiu, la causa, el mitja o l'autor de J.'ac
ció expressada pel verb anterior. Ex.:

Ha he let PER tu.
No ha he let PER la imprudencia /lur.

394. S'usa per en els complement circumstancials de
lloc i generalment en els de temps. Ex.:

Han vingut PER una setmana.
PER l'Ascensió, cireres a muntó.

Peró al matí, al vespre, a la nit i no pel matí, per
la nit.

395. S'usa per a davant infinitiu amb sentit de fina
litat si aquest depén d'un substantiu o adjectiu, o d'un
ver,b que no siga d'acció voluntaria. Ex.:
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No tenien aigua PER A apagar el foco
Aquest !ti no és bo PER A beure.
No aprofita PER A res.

Correspon al para castella.
396. S'usa per a davant un nom o pronom quan re

presenta la finalitat, l'objecte, la destinació. Ex.:
Han portat una carta PER AL pare.
És massa honor PER A nosaltres.

397. S'usa per a en els complements circumstancials
de lloc i de temps per a fixar el terme o el dia d 'una
acdó. Exemples:

M'han avisat PER Adema.
Avui hi ha v~or PER A. Barcelona.

En general, pero, cal evitar Ía substitudó de cap a
per per a com a traducció del para locatiu del castella.
Exemple:

Dema embarca CAP A Tanger (no per a Tanger).

EXERC!CIS

L1eveu els punts i poseu per o per a segons caIga dins.
le~ frases segtients:

l. Hi ha una carta ... el teu germa.
2. M'ho han encarregat ... dilluns.
3. No té for<;a ... pujar-lo.
4. Esperit de vi oo. cremar.
5. La festa es fa ... tu.
6. M'ho han enviat oo. l'ordinari.
7. La bandera era portada ... un cavaller.
8. Havia vingut oo. saludar·)a.
9. Ens falta una corda ... !ligar-ho.

10. <;:0 que no vullgues ... tu, no ho- vullgues altres.
11. Té un pis ... llogar.
12. Cal comprar palla oo. el bestiar.
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13. Ho sap ... haver-ho estudiat.
14. M'hi vaig acostar ... sentir-ho milloro
15. M'esperaven .. o dir-hoo
16. No ten}a prou farina o.. tots.
17. Tens poca aigua ... tot l'estiu.
1&. Anirem a Madrid '" Saragossa.

Llic;:ó 71

US DE PERQUt, PER QUt-: 1 PER A QUÉ

39&. Perqué és una conjunció de subordinació caüsal
indica la causa o el motiu de l'acció expressada per

la proposició principal. Ex.:
Vindrá el pare PERQUÉ l'havem cridat.
PERQUÉ és ric no vol treballar.

399. Perqué és també conjunció final i indica la fina
litat o objecte que hom es proposa amb I'acció expressada
pei verb principal. Aleshores porta el verb en subjuntiu.
Exempleso

Aniré PERQUÉ vingues.
Els consells es donen PERQUÉ siguen seguits.

400. En el llenguatge parIat deIs valencians hom usa
per a qué com a conjunció final" Es un castellanisme,. i
els escriptors I'han d'evitar. Vegeu uns exemples de per
a,qué en lloc de perqué:

T'ho donÍ PER A QUÉ t'enrecordares.
Esuiuré PER A QUÉ es tacen cultes.
Vine PER A QUÉem pugues ajudar.

En tots tres exemples cal usar perqué i no per a qué.
Exemples:

T'ho donÍ PERQUÉ t'enrecordares.
Escriuré PERQUÉ es lacen cultes.
Vine PERQUt em pugues ajudar.



186

401. Cal no confondre la conjunció final perqué amb
per a qué (combinació de la preposició final composta
per a i el pronom interrogatiu qué). Ex.:

PER A QUE vals el bastó? El vul/ PERQUt m'ajude a
pujar la costa.

402. Així mateix no hem de confondre la conjunció
"causal o final perqué amb per qué (dos mots), combina
ció de la preposició per amb el pronom relatiu o inter
rogatiu qué. Exemple:

Les raans PER QUE el/s héW fet aixó.

403. La conjunció perqué pot donar ¡Loc a frases
equ~voqCles quan el verb de la proposiciá introdu"ida per
ella revestix una forma que així pot ésser d'indicatiu com
de subjuntiu. Ex.:

S'en van perquéestudiem.

En aquest cas en lloc d'usar perqué és preferible l 'ús
de la locució per tal que si la subordinada és final o
l'ús de per tal cam si és causal.

EXERCICIS

Susti tu lU els pun ts de les fr ases seg üen ts per perqué
per a qué o per qué segons els casos.

l. Les raons ... els han fet aix6.
2. ... no hi anem?
3. Han tancat les fínestres ... feia massa vento
4. ... ha de vindre.
S. Aquesta és la Ilibreta ... tant va plorar.
6. Porta'ns el retrat del fill el veja son pare.
7. Jo ti vaig .deixar el llibre el llegira SOn pare.
8. Encara no sé: ... han vingut.
9. Aix6 que demanes ... és?

10. Faré el aue podré oo. estigues contenta.
11. NO sé ... va parlar tanto
12. No hi puc anar ... no tinc temps.
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Lli<;:ó 72

L'APITXAT l ALTRES SUBDIALECTES

404. L'apitxat és la manera de parlar de la ciutat
de Valéncia, de tota la regió situada entr¡o el Xúquer i
el Túria (exceptuant Sueca i Cullera) i s'estén al nord
del Túria agafant Llíria, Albalat, Morvedre i Algar ftns
a les en vistes de la Plana de Castelló i apareix també a
Onda i a Gandia.

L' api txat ensordix el 'so represen tat per j, g (so sonor):
(jove, juliol, geniva, gendre, gira-sol, pujar, enveja,
metge, fetge) pronunciant-Io sord (= eh castellana). El
so sord es representa en valencia per tx entre vocals
(fletxa, cotxe, despatxar, etc.), i per x en principi de pa
raula i darrere consonant (xic, xulla, xata; punxa, perxa).

Així I'apitxat confon el so repre5entat per j, g (so
sonor) amb el representat per tx (so sord) i pronuncía
txove, txuJiol, txeniva, txendre, txira-sol, putxar, envetxa,
metxe, fetxe en lloc de jove, juliol, geniva, gendre, gira
sol, pujar, enveja, metge, fetge.

405. Una altra de les característiques del parlar apit
xat és la de confondre ,el so representat per s, z amb ss
(que és un altre ensordiment i un altre empobriment fo-
nétic): casa, dotze, zel i pronuncia: cassa, dotse; sel. /

406. L'apitxat tampoc 'no pronuncia el so tan valen-
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ciá de la labiodental v: cava/l, passava, /levar, Valencia,
vi, verd, etc., que confon amb la bilabial b i pronuncia:
caba/l, passaba, Ilebar, Balencia, bi, berd, etc.

ES a dir, l'apitxat ensordix els sons sonors, i com que
el tal ensordim'ent empobrix la fonetica genuIna valen
ciana, cal refusar l'apitxat d'una manera sistemática per
tal de 'bandejar la perniciosa influencia que ha exercit
sobre la literatura i, <;0 que és més lamentable encara,
sobre la Gramática contemporánies, especialment en I'or
tografla.

407. En el parlar de les terres del nord de l'antic
Regne de Valencia hom suprimix la r final d'una gran ma
joria de mots que la porten, ¿dhuc davant la s del plu
ral. Així ha fa en:

a) Els inflnitius: cantar, tornar, menjar (cantá, tor-
ná, menjá). .

b) EIs substantius derivats en -ar, ·er i -or: canyar,
fuster, blancor (canyá, fuste, blancó; canyás, fustes,
blancós) .

c) Un' gran nombre d'altres mots: cIar, altar, sencer,
/leuger, míllor, pitjor, primer, tercer, flor, segur, madur
(da, aItá, sence, /leuge, míllo, pitjó, prime, terce, fló,
segú, madú); peró, no obstant: amor, or, dur, pur, cc)r,
acer, /lar, etc.

d) No pronuncien la r fll1al deIs infmitius encara que
porten algun pronom aflxat: agafar-Ia (agafá-Ia), donar
te'ls (doná-te.-ls) estimar-se (estimá-se), demanar-li'n (de
maná-lin), menjar-ne (fQenjá-ne). Aquest darrer ús es'

o incorre6te.
408. També sol esser muda la prjmera r d'arbre (abre),

arbret (abret); la primera de 1'inflnitiu .prendre amb tots
els seus composts: comprendre, reprendre, etc., i les for
mes de futur i condicional d'aquests verbs: pendre, com
pendre, rependre; pendre, pendria; compendre, compen
dria; rependre, rependria.
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409. Perd la r de mots com dimarts (dimats) i del
plural diners, que en, el singular no la perd: dinero

Tots aquest canvis i pérdues de sons són lnadmissibles
en l'escriptura.

EXERC!C!S

a) Substitu"iu els punts per g, tg, ig, j, tj, x deIs
mots següents que en el dialecte apitxat hom pronuncia tx
(= ch castellana).

A.ocar, a.udar, canone., bur.ó, campane., calibra.e,
aU.e, car.ofar, ele.ia, carrete., al.eps, canone.ar, egre.i,
enforma.at, bosca.e, cape., ar.na, carre.ar, pa.esia, a//eu
.erir, naufra.i, cambre.ar, balandre., nín.ol, //o.a, ar:iu,
contin.ent, ele.ir, or.ia, ma.or, pon., ba.oca, car.ofera,
e,ida, encora.ar, man.a, octo.enari, coad.utor, asse.ar,
ob.ectiu, ar.ipélag, án.el, encon.ir, aventa.ós, neurál.ia,
peLa, al.up, doque.ar, en.egar, den.a, co/Je.i, ora.ol,
man.ar, pe.ada, ma.úscula, cora.e, enér.ic, con.ur,' elo.i,
paisa.e, encon.at, diu'men.e, disbau.a, bronze.ar, por.e,
ma.estat, per.ar, bo., pa.e, necrolo.ia, bur.ar, carre.ar,
ben.uí, caLofa, passa.e, bu.ia, per.era, men.ívol, .oia,
menin.e, .u.e, ma., nau.er, lon.itud, pin.o, pan.a, es
garrin.ar, me.e, larin.e, men.ar, .ersei, fe.e, here.e,
.alupa, zoolo.ia, .ota, //e.ir., ver.er, fajan.e, .ipó, .amba,
lo.ic, tjra.e, zumbe., .in.a, .oc, .amai, forma.e, .ampany,
le.ió, gor.a, trin.era, trin ,a, //e.idor, ra.ola, fo.a,
rau.a, .el, sacse.ar, semicor.era, tar.et3, .erarquia, ta
rOlLa, .alupa, larfn.itis, enve.a, farin.e, guer.o, //ina.e,
esbar.ir, en.iquir, .ustícia, .ic, re.ir, .acal, //agrime.,
.u//a, enu., en.arolar, .eringa, lin.ar, .0venalla, .ocolate,
ermita.e, escar.ar, .Ura, .aqueta, .iular, .elat, fran;a,
.irivia, .ardí, .iprer, .endre, espon .a, feste., .otis, .op,
galante., VÍa.aM, .aquiós, .ener, vente.ar, .ueta, SU.a,



190

.i.ines, torne.,
.iselar, esta.e,

.aloe,
.emee,

reporta.e, vi.ília, 1Or.a, herba.e,
rabe.ar, escor.ar, fu.ir, .elosia,
.avega, .enial, .al, .imnas.

,O) Substitu'iu els punts p'er c, {.', 5, SS, tz, z deIs
mots segwents que en el dialecte apitxat hom pronuncia
ss (= s castellana, <;0 és, sorda): ca.a (= llar), acu.ar,
plujo.es, .iri, pin .ell, llevadi .a, apren.ió, sen.ifI, des:apa
réixer, eaJ.ó, .era, pro1O.oari, Na.aret, jJin.a, eO.a, brun.,
j¡.{u.ió, agude.a, ro.a, pu.a, ".ero, expo.ició, rO.a (amb
o tancada), intran.igent, opo.ició, .inqueta, enfon.ar,
arquime .a, can .oner, Oi .ar, on .e, e.eneial, bi.eetriu, .elós,
ape.arat, endin.ar, apa.ionar, eorte.ós, entu.iasme, .odíae,
fa.ana, ra.ia, de.atendre, eondi.ió, afai.onar, .íngara,
mani.era, .ig-.ag, afrodi.íae, don.ell, avari.ia, .oóleg,
espo.a, I/a.aret, quin.et, religio.sa, ab.ent, .ona, irri.ió,
brun.ir, ante.ala, I/epa.a, trape:ial, pedrí., pa.era, eaJ.e,
eri.ó, re.um, quin.e, tran.aeció, re.opó, ea.ar, pol.ejar,
i.olació, .elador, pin.a, de.avinen.a, expre.ió, anti.odal,
topa.i, difu.ió, dimi.ió.

e) Copieu tots el mots següents i subStitU"ül els punts
per veIs quals mots són pronunci'ats b en I'apitxat:

Canta'.al, ea.aller, I/e.ar, I/a.ar, ean.iar, plora.es,
ea.iHar, .id; s€r.ei, .i.idor, mira.em, es.elt, .oeabulari,
.ogar, .ermell, estudiá.eu, .essar, .ernís, trebal/, plora.a,
birDar, Da.a, Ha.aha, abato/lar, bessó, talla.es, baf, baló,
barba, trobar, tro.aire, biga, eserivíeu, embenar, .ena,
herbari, berruga, suma.em, berbena, besean.i, bóta, .ota
ció, ana.en, ean.i, bo.a, bucal, .ocal, rEba.a, rebentar,
ra.al, .aixel/, apro.ar, ad.oeat, arro.a, ro.ell, n'ú.ol, xa
ti.ene, ribera, pro.atura, núbil, nebot, I/a.or, /la.i, labial,
automcbil, mo.ible, garba, mObilitat, gra.a, gra.at,
go.ern, go.ernal', a.et, gabinet, gani.et, !labiol, fa.a,
eseri.ent, eseri.a, empa.onar, empa.essar, eorba, corO,
ca.ador, ea.all, éa.atina, eaib, ealbGt, bo.í, bota.ant,
a.orriment, a.area, co.ard, eo.ardia, probable, eal.íde,
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bolear, a.ortar, aleo.a, eara.eHa, ta.erna, saba, eomboi,
ha.er, ha.ia, sa.i, Cordo.a,·

d) Llegiu en veu alta els mots de la lIi<;ó no posats
entre parentesi i els deis exercicis una vegada resolts fent
clara i correcta la pronúncia lIu1', <;0 es, distingint els
sons sorás deis sons sonors.

Llic;:ó 73

PARTICULARITATS DIALEcTALS

410. La tendéncia vulgar a I'elisió de la d fricativa
intervocalica darrere la vocal a es una caracteristica del
parlar rústic Que cal evitar en la pronunciació culta. Ex.:
caena en 1I0c de cadena; ca Ira en Iloc de cadira, etc.

De la terminació -ada es fa -áa o mes be una a per
Itongada: -/J. Ex.: de vegada es fa vegá; de teulada,
teulá; de parlada, parlá. Cal evitar tal vulgarisme.

De la terminació -ador es fa -aOr. Ex.: de Ilaurador
es fa Ilauraor; de mocador, mocaor; de comprador, com
praor, etc. Tal rusticisme es absolutamente inadmissible
en la pronunci ació de les persones cultes.

La supresió de la d en totes aquestes paraules es in
admissible. Cal pronunciar cadira, mocador, Ilaurador,
teulada, bugada, etc., sense menjar-se la d.

411. L'alacanti elidix la d darrere e i o. Així de
seda, moneda, neboda, poder fa sea, monea, ñeboa, poer.
1 el parlar d 'Elx arriba a elidir la d adhuc darrere de i
i u. Així de vida, vinguda, fa via, vingua, per be que
conserva la d en molts casos. Tals rusticismes no els co
meten' les persones de pronunciació acurada.
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412. Es propi també del parlar valenciá l'elisió de
la s sonora de la termin·ació· -esa que es pronuncia -ea.
(Aquesta elisió quasi no es fa al Maestrat i es fa poc als
pobles de la Plana.) Aixi de pobresa, riquesa, nolJlesa, ~

bellesa, vellesa es fa: pobrea, riquea, noblea, bellea,
vellea.

413. Una altra de les particularitats del nostre parlar
es el canvi del prohom ho en hu. Ex.: ho diu, ha crec,
dir-Ji-ho, m'ho veig', t'ho conta és pronunciat l]U diu,
hu crec, dir-li~hu (o dir-Jiu) , m'hu veig (o meu veig') ,
t'hu conta (o teu conta). Pero no fa el tal canvi eu, per
exemple: dis-ho, lin-ho, veges-ho, alabar-ho, saber-ho.

Aquestes. particulari tats dialectals, com les anotades
en la llic;:ó anterior, cal combatre-les, com hem dit de
l'apitxat, perqué han influit o be poden influir desfavo
rablement en la literatura, en l'atomització dialectal i
en la Gramática de la nostra llengua. Els altres dialecta

'lismes i subdialectalismes fonétics que deixem de consig-
nar no presenten, per ara, cap perill per a l'idioma la
normalització oral i escrita del qual tant interessa a tots
els valencians cultes.

EXERCICIS

.a) Substitu'iu els punts per d O" per ae/a en els mots
següents segons caiga:

Ca.eneta, ca.irota, full., ma.ur, .port., porta.es, don.,
comenc;., dansa.es, trenc., prega.es, envejad., evacua.es,
esglaia., obliqua.es, an., ag'af., ag'rega.es, teula.eta, ma
·la.eneta, pag'a.es, apag'., arm., vac., cabass., cabeC;., coll.,
abraC;., Ileng'ua.es, mur., recompensa.es, plat., cafJss.,
peix., pedra.es, ensaJ., cansal., cansala.er, canon., ju
!la.es, 'martell., cansala.eria, morr., Ileny., vega.es, pin.,
perol., mira.es, riu., ma.eixa, ma.urar, ca.irer.
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b) Substitu'iu els punts per d en els mots següents:
Salva.or, vene.or, prova.or, propaga.or, resa.ora, es

horra.or, canta.ora, esbrina.or, nota.ora, espolsa.ors,
historia.or, trebal/a.ors, compra.or, versa.ora, fer1.or,
nb1a.ora, esquila.ores, menja.or, apara.or, legisla.or,
governa.ora, gradua.or, dura.ora, dona.ors, pentina.or,
contempla.ora, recerca.ors, compta.or, serra.ores, tal/a.or,
espanta.or, moca.oret, endivina.ora, juga.or, ca{:a.or,
mira.or, esmoÍa.ors, empera.or, moca.orada, penja.or,
espalma.or, anulla.ora, anuncia.oreta.

c) Substitulu els punts per d en els mots següents:
Flor1.a, molsu.a, perdu.es, rebu.a, temu.es, se.alina,

ven{:u.a, servi .a, dormi .es, mone.e-ta, cruixi .a, fugi .a,
col/1.es, cos1.a, vi .eta, eixi .es, valgu .a, volgu .a, venu .a,
complagu.a, ro.eta, jagu.a, caigu.a, begu.es" nebo.et,
conegu .a, creixcu .es, naixcu .a, pogu .es, sabu ..8, cabu .a,
sostingu.es, tingu.a, vingu.es, cabr1.a, infantici.a, bo.a,
ro.ona..

. d) Substi tu'iu els pun ts per s en el mots següents:
PeTe.a, pobre.a, pure.a, nne.a, male.a, reale.a, ten

dre.a, rare.a, rique.es, bone.a, noble.es, avide.a, be
I/e.es, bonique.a, ve/Ie.es, avinente.a, agude.a, /Ietge.a,
brute.a, apte.a, aride.a, vile.a, brave.8, ave.ar, crue.a,
fortale.a, nuixe.a, eixute.a, fiui"de.a, futile.a, juste.a, I/ar
gue.a, cune.a, /Ieugere.a, molle.a, pere.ós, poque.a,
preste.a; pere.osa, triste.a.

e) Passeu, per escrit, al plural els mots se.süents:
Naturalesa, fermesa, brutesa, pobresa, raresa, poque-

58, mo/Iesa, tristesa, be/Iesa, infantesa, jovenesa.

13



194

Llic;:ó 74

REDUCCIONS NORMALS DE SONS

•

414. Quan la vocal final d'una paraula i la vocal ini
cial de la següent es succe"ixen en la pronunciació sense
cap pausa establerta, generalment es produJxen les se
güents reduccions de sons:

a) Si una de les dues vocals és a o e febles aquesta
s'elidix. Ex.:

Quina hora: Qui-no-ra.
Eixe home: Ei-xo-me.
Cara amistat: Ca-ra·mis-tat.
Cami estret: Ca-mis-tret.
Antoni els' erida: An-to nils-eri-da.
love estudiós: lo-ves-tu-di-ós.

b) Si la segona vocal és una i-o una u febles les vocal s.
es prcnuncien formant diftong. Ex.:

I
Can{:ó immortal: Can-{:oim-mor-tal.
Anira i tornara: A-ni-rai-tor-na-ra.
Cot xe i ndefens: Cot-xein-de-fens.
Algú intervé: Algüin-ter-Ifé.
La universitat: Lau-ni-vEr~si-tat.

Centre urba: Cen-treur-ba.
Mari ufanós: Ma-riu-fa-nós.
Lli{:ó unipersonal: Lli-{:ou-ni-per-so-nal.

e) Si la primera vocal és una i o una u febles aquesta
vocal es convertix en consonant. Ex.:

Hi havia earn: la-vi-a-earn.
Fugint i embolieant: Fu-gint-iem-bOl·li-c8'nl.



195

Remei heroic: re-me-ie-roic.
Pau en la guerra: Pa-uen-la-guer-ra.
Aneu a casa: A-ne-ua-ca-sa.

d) El pronom ho quan es pronuncia hu (unes altres
vegades es pronuncia heu, com per exemple: Miquel heu
té; 'no m'heu ha di,), forma diftong amb la vocal an
terior. Ex.: torna-ho demá (tórnau demá); no ha sabia
(nou sabia).

EXERCICIS

Copieu la prosa següent, subratllant totes les reduc
cions de sons que' són fetes correntment, segons queda
indicat:

EL DARRER BETLEM

(Fragment)

,
L' ill1ima de la festa nadalenca, del Betlem passat, era

una beneida dona, digna de tota 1I0an<;a, quasi cega,
pels .anys corbada, eixuta de carns, mes no de cor, que
el té tendre i amorosíssim, de paraula persuasiva, amb
més raons que un duler, i amb més memoria que un cee,
manyosa, i plena de paciencia per a ensenyar a tota
aquella revoltosa i avalotadora xicalla. Era arxiu de tota
classe de can<;ons, oracions, roman<;ades, auques, col'lo
quis i lletanies; ella sabia la malaganosa canr;:ó del batre,
les dites i ditxos de la plegada de les garrofes; ella guar
dava fresquets els aforismes, dites, fetes; succe'its, i... de
sermons ne sabia un bon sarpalló. L'oració de la desteta;
el Ninyo niyet; Allá van les tres Maries, etc., tot, tot
ho, sabia. Aixina, retall d'ací, retall d'allá en peda<;os,
trossos i mossos, ordia i tramava en un mamén el més
variat i pintoresc ensisam de Bet18m qlJ::' mai no veTen
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ulls de cristia. Ella anava a la buscadissa de pastorets,
pel boscam del poble; de Reis Magos, pel reialme deis
ravals, i elegia els més galifants i de més corpenta; ella
se triava un Herodes, un Sant Josep, com si foren enco
manats; els dimonis eren els més revoltosos, els que tenien
el cap pie de trencs, la cara plena de costurons, cansats
de nadar en la séquia major, de fer harca, de jugar a
fava, al flendi, a la trompa, de furtar nius de pardalets,
els més regalats de cada casa; per a sagales i pastorets
buscava les més "guapes" i espavilades, fes de cara ro
geta i ulls negres com un ti á, les més bledanes, d'anar
de perdiueta, les més fmes, les més gradoses; i la millor
de les millors, la més graciosa, la més rossa, eixa fea de
Mare de Déu. Res, ella sabia On s'ajocaven les gallines,
i no es deixava per vore racá ni raconet; així que en
vindre Nadal a Betlem havíem d'eixir.

Josep PASCUAL TIRADO •

(Del Ilibre "De la meua garbera".)

Llic;:ó 75

VICIS DE PRONUNCIACló

A més de les pronúncies defectuoses estudiades dins
les Ili<;ons 72 i 73 -algunes de les quals pronúncies cons
titu·ixen I'apitxat i. altres subdialectalismes fonétics- en
el parlar valencia cal anotar com a vici de pronunciaciá

.de N a 1 que cal combatre per tal d'evitar la depauperació
fonética.

415. La 1 geminada, escríta N, sempre entre vocals,
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es pronuncia doblant el so linguodental 1. Ex.: carretel/a,
caravella, damisel/a. (Cal pronunciar clarament les dues
eles: carretel-la, caravel-Ia, damisel-la.)

Com que en algunes comarques I'aviciament és tal que
la N ha quedat redu"ida a 1, cal t"indre a la vista la Ilista
deis mots més usuals, entre aquel les que han d'ésser es
crites amb N. (Vegeu § 116).

Tamb~ es pronuncia l/ el nexe tl dins els mots popu
lars com espatla, respaUar, espatlar, -ametla, ametler,
motle, motlada, enmotlar, vetIa, vetlada, vetlar, revetla,
guatla, batle, butla (pronunci at espal-Ia, i no espala, etc.).

416. Són vicis de pronunciació la supresió,' alteració
i afegidura de sons en mots tal s com els següents i de
rivats:

Pronúncia aviciada

Abre
Atre
Armela
Almela
Mel/a
Auia
Avespa
Boria
Ca
Calandari
Canvit
CoHege
Criadilla
Criaj"]]a
Creaguilla
Cusir
Dende
Desamparats

Pronúncia correcta

Arbre
Altre

Ametla

Aigua
Vespa
Boira
Cada i casa
Calendari
Canvi
CoNegi

Crej"]]a

Casir
Des de
Desemparats
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Pronuncia aviciada

Dímats
Dotor
Dumenge
Entoíx
Espra
Cenit
Cómít
Ham (forma verbal)
Hi haixca
Ingenit
Joliol
Juan
Juar
Jusep
Llaona
Lieuís
L10nja
L1uberna
Mangrana
Micalet
Mos (voler-mos)
Mosatros
Nosatros
Nyervi
Nirvi
Nyirviós
Nirviós
Orige
Ouir
Pa
Pac a baix
Pac a dalt
Pac ací

Pronuncia correcta

Dímarts
Doctor
Diumenge.
Antoix
Vesprada
Ceni
Vómít
Hem
Hi haja
I ngeni
Juliol
Joan
Jugar
Josep
L1igona
L1uís
L10tja
L1uerna
Magrana
Miquelet
Nos (voler-nos)

Nosatres o nosaltres

Nervi

Nerviós _

Origen
Oir
Per a
Cap a 'baix
Cap a dalt
Cap ácí



Pronúncia avjciada

Pac alla
Pac amunt
Paiasso
Premit
Provessó
Professó
QuixaI
Pos
Raere
Refra
Rehos
Rellonge
Retor
Sinse
sinyor
Tussir
Ubrir
Uit
Visantet
Vosatros
Xa i xi

Pronúncia correcta

Cap alla
Cap amunt
Pallasso
Premi

Processó

QueixaI
Puix, puix que, doncs
Darrere
Refrany
Reis
Rellotge
Rector
sense, sens
senyor
Tossir
Obrir
Buit
Vicentet
Vosaltres o vosatres
Xe
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417. S'ha aviciat la pronuncia d'alguns mots afegint
vocals eufóniques que literariament són ·inacceptables:

No Eixativa sinó Xativa
" Eixabia Xabia
" Eixeringa Xeringa
" Eixarop xar6p
" Eixavega Xavega
" Eixalma Xalma
" Eixerri " Xerri
" Eixemple .Exemple (x = gz)
" Eixercit Exercit (íd.)
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No Eixerciei
" Eixeeutar
" Fijar
" Lujós

sinó
"
"
"

Fxercici (íd.)
Exeeutar (íd.)
Fixar (x = ks)
Luxós (id.)

418. ÉS vici de pronunciació canviar o per au:

No Aulor
" Aulorar
" Aulegar

sinó
"
"

Olor
O/orar
alegar

419. Els mots amb cons- seguit de e (= s), de p t,
solen pronunciar-se, per vici, eos:

No Cospicu sinó Conspieu
" Cospiraeió " Conspiraeió
" Cospirador " Conspirador
" Cospirar " Conspirar
" Costaneia " Constancia

" Costant " Constant

" Costar " Constar

" Costatar Constatar

" CosteNació Conslellaeió

" Costernar " Consternar

" Costipar Constipar
" . Costitució " Constitueió

" Costituir " Constituir

" Costrenyit " Constrenyit

" Costrueció " Construeció
" Costruir " Construir

420. Els mots acabats en -ciéncia solen ésser pronun
ciats vulgarment en -eéncia:

No Coneéncia
" Paeéncia

sinó Consciéncia
" Paeiéncia

421. Els mots amb ex- inicial seguit de consonant
salen pronunciar-se, per vici, es-o
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No Esposició
" Esclusiu
" Escomunió
" Espositor
" Estirpar
" Estensió
" Estremar

422. Els mots
pron unci ar-se, per

No Suscripció
" Sustáncia
" Sustantiu
" Sustitució
" Sustituir

sinó Exposició
" Exclusiu

Excomunió
Expositor

" Extirpar

" Extensió

" Extremar

amb subs- seguit de consonant salen
vici, sus-:

sinó Subscripció
Substáncia

" Substantiu
Substitució

" Substituir

423. Els mots amb trans- seguit de consonant solen
pronunci ar-se, per vici, tras:

No Trasbordar
" Trasferir
" Trasport
" Trasparent
" Trasplantar

sinó
"

"

Transbordar
Transferir .
Transpon
Transparent
Transplantar

424. Cal evitar la pronunciació rústica de dir: Am
paro, ampomar, ambolic, etc., per Empar, empomar, em
bolic, etc.

EXERCICI

Preneu vin t mots qualssp.vol deis de ¡es lIistes de cor
recta pronunciació i féu amh cadascuna d'elles una frase.

Aixi:

l. La roba feia una olor molt agradable.
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Lliyó 76

CASTELLANISMES fONETlCS

425. A més de l'ensordiment deis sons s, g i v que
hem estudiat a la Iti<;:ó 72 i que probablement constitulx
un castellanisme fonétic; a més de' la reducció a 1 del
geminat ¡.¡ qúe havem tractat a la 75, § 415, cal anotar,
per combatre'ls, altres sons dolents perqué empobrixen
també la fonética, modifiquen l'ortografia i fins la mor-
fologia nostrades. .

En algunes contrades afegixen una r als infinitius
vore o veure, traure, creure, així: vórer o véurer, tráurer,
créurer. També l'afegixen als ínfinitius en -dre: vendre,
vindre, tind're, valdre, estendre, prenáre, moldre, caI-'
dre, atendre, etc., que fan: vénárer, víndrer, tíndrer,
váldrer, esténdrer, préndrer, móldrer, caldrer, aténdrer,
etcétera.

426. ts castellanisme fonétic l'ús de in- en ·Iloc de
im- en mots seguits de -m-o Ex.: inmediat, inmaculat,
inmaterial, inmens, inmortal, inmutar, quan la pronún
cia correcta fa: immediat, immaculat, immaterial, im
mens, immortal, immutar, etc.

427. ES castelt anisme fonétic I'ús del so que en ca5

tella és representat per j, impropi de la nostra Itengua.
El valencia no té cap grafta per representar-lo i el po
ble el sol pronunciar q. Ex.: maca, qüés, quefe (en cas
tella: maja, juez, jefe). Cal dir fixar, luxe, prolix, anex,
etcétera (x=cs).

428. Hi ha mots valencians terminats en consonant
que en castella porten -o fmal la qual o és pronunciada
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pel poble indegudament. Ex.: palo, per pal; tiro, per tir;
aparato, per aparat; fal/o, per fal/; asilo, per asil; a bor
do, per a bord; calvo, per ca1b; faro, per far. ("Un tiro
de cavalls; regalíssia de palo; I'aparato digestiu; un home
calvo". )

Així també mots acabats en -ero. Ex.: cotxero, per
cotxer; bombero, per bomber; targetero, per targeter;
,candelero, per candeler; monedero, per moneder; reca
dero, per recadero I també teléfono, per te1éfon; telé
grafo, per telégraf, etc.

429. En altres mots la depuració fonética no es fa
suprimint solament la -o final. Ex.: desti, de destino;
pagá de pagano;· abandó, d'abandono; amé, d'ameno;
Empar, d'Amp'aro.

,430. EIs galecismes i anglesismes no sempre entren
al 'val~ncia amb la mateixa fonética que al castella. Ex.:
xofer, no xófer; futbol, no fútbol; xassís, no xasis.

431. Constitu'ixen castellanismes fonétics la supresió
de sons en mots valencians els corresponents castellans
deis quals no els porten. Ex.: subjectar, no sujetar; trac
tar, no tratar; sumptuós, no suntuós (de suntuoso); sub
til, no sutil; conjectura, no' conjetura; Assumpció, no
Asunció (d'''Asunción''); acceptar, no aceptar; accentuar,
no acentuar; districte, no distrit; delicte, no delit; sub
jecte, no sujecte, etc.

Altres castellanismes fonétics han estat tractats en les
lJi<;ons anteriors; tals algunes formes verbals. Ex.: re
nuncia (no renúncia) , forma verbal; quarl és substantiu
aquest mot i els al tres que estan en el mateix cas són
esdrúixols. Ex.: re-nún-ci-a. Així: El senyor President ha
presentát la renúncia del seu cárrec; si RENUNCIA és per
causa de la sa1ut.

432. Les formes deis presents deis verbs acabats en
-iar (acariciar, ansiar, apreciar, canviar, contagiar, co
piar, estudiar, odiar, premiar, saciar, anunciar, pronun

f
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ciar, renunciar, g/oriar) cal pronunciar-los carregant
l'accent sobre la i i no fent-los esdrúixols com en cas
telliL Així:

Jo acaricie no Acaricie
Tu ansies " Ansies

EII aprecia " Aprecia
Elis canvien " Canvien
Que ella contagie " Contagie
Jo copie " Copie
Tu estudies " Estúdies
EII odia " odia
Ells premien " Premien
Que ella sacie " Sacie
Jo anuncie " Anúncie
Tu pronuncies " Pronúncies
EII renuncia " Renúncia
Ells glorien " G/orien

Model: esta/viar, canviar, etc., fan ell esta/via, can
via, etc.

EXERCICIS

musica
historia
pronuncia
providencia
renuncia
diferencia
estudia
irradia
auxilia

musica ..
historia ..
pronuncia ..
providencia .
renuncia .. : ..
diferencia .
estudia ..
irradia .
auxilia .

Copieu les frases següents substituint els punts pels
mots corresponents presos d'entre els d'aquestes llistes
els' quals tenen diferent sentit en canviar l'accentuaci6
s¡¡'lábica.

1. Música .
2. Historia ..
3. Pronúncia .. :.
4. Providencia ..
5.. Renúncia .
6. Diferencia ..

• 7. Estudi .
8. Radi .
9. Auxili ..



10. Propi .
11. Justicia ..
12. Presencia .

expropia
ajusticia
presencia .......

expropiá
ajusticiá
presenciá
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l. L'autor d'aquelia ... ara '" una canc;:ó que abans
ja ... un altre músico

2. Aquest llibre d' ... v.alenciana és molt interessant
perqué algun fet que no ... cap altre historiador
antic.

3. Tin bona :.. perqué qui ... bé té molt guanyat
per a ésser bon orador. Ahir En Miquel ... mal dos
versos.

4. La ... , cal pensar, ... com sempre ...
5. Ja ha fet la ... de part deis seus béns i si no ...

deis altres és que ja ... I'any passat deis que volgué
renunciar.

6. La ... d'edats és notable i ella 'en parlar ara ...
més del que ... la passada setmana.

7. L'estudiant ... la lÚC;:ó que ahir no ...
8. . .. poca simpatia; el seu pare n' ... més.
9. El senyor ... tant com ...
10. ... la' casa i ara ... els bancals.

. 11. El botxí ... els reus que ahir no ..
12. Com que té bona ... el deixaren passar ... tot

'l'acte primer; ara ... el segon.

Llic;:ó 77

ELS ENLLA~OS FoNICS A LA POESIA

Dos mots enllacen sovint f~'nicament quan es pronun
cien seguits sense una pausa entre l'un i l'altre. Unes
vegades els enllac;:os fonics es fan reduint o elidint sons
i altres vegades formant diftongs. (Vegeu § 47 i § 414.)
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EIs poetes; per tal d'assegurar el ritme, tan interes
sant, deis versos, han de tindre molta cura amb els en
lIac;:os fóniLs'puix que en poesia els uns són obligats i
els altres són prohibits.

Cal, dones, que el poeta, dins una prudent lIibertat,
evite la formació de falsos diftongs o sinéresis.

433. Dins un mot no es fan altres enllac;:os que els
obligats pels diftongs i tot altre enllac;: és una lIibertat
excessiva.

434. Dos mots posats en contacte si el primer ter
mina en vocal i el segon comenc;:a en vocal enllacen so
vint fóni<;ament i si alguna d'aquestes vocals són a o e
febles s'elidix la tal vocal feble. Ex.:

"o el flam aeri de la posta d'or"

el qual vers transcrit prosódicament fa:

ol-flam-a-e-ri-de-la-pos-ta-dor.

435. Hi ha enllac;: fonic quan un mot acaba amb la
mateixa vocal que la inicial del mot següent. Ex.:

aa: surava arreu (su-ra-var-reu).
ee: mire embadalit (mi-rem-ba-da-Jit). I

ii: ossari immens (os-sa-rim-mens).
00: cant;ó ordinaria (can-~or-di-na-ri-a).

uu: ingenu huma (in-ge-nu-ma) .•

436. ITambé hi ha enllac;: fonic:

a) Quan la primera vocal i la segona formen diftong:

ai: for~a inútil (for-~ai-nú-til).

au: sembla una ala (sem-blau-na-Ia).
ei: caire inédit (ca{-rei-ne-dit).
eu: pense humilitats (pen-seu-mi-li-tats).
oi: can~ó inaudita ·(can-~oi-nau-di-ta).

ui: du i se'n porta (dui-sen-por-ta).
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ou: si no us die (si-nous-die).
iu: siJenci unánime (si-len-ciu-ná-ni-me).

b) Quan hi ha ,elisió de a o e febles. Ex.:
ae: l'alba et desperta (lal-bat-des-per-ta).
éiO: ombra d'una ombra (om-bra-du-nom-bra).
ea: earn sense ánima (earn-sen-sáni-ma).
oe: no es m.ovia (nos-mo-vi-a).
Per j no hi ha enlla<; f6nic, per no haver elisió, en:

dus-me allí (dus-me-a-IJí).

e) Quan la primera vocal és una i seguida de vocal
feble; aquesta i es convertix en consonant. Ex.:

vingué i aeí viu (vin-gué-ia-cí-viu).

Pero: siJenci abrupte (si-len-ci-a-brup-le), puixque no
s'eI-idix cap vocal.

437. Per tant els paetes cal que tinguen present, per
als enlla~os fenics, que els diftongs valencians són:

a) ai, ei, oi, ui, au, eu, iu, ou. ,
b) uu (vegeú § 48) en els mots duu, /luu i pruu,

deis verbs dur, /luir i pruir.
c) ua, üe, üi, uo, quan van precedits de g o de q, <;0 és,

en les sil·labes qua, gua, qüe, güe, qüi, quo· (quatre,
aigua, freqüent, aigüera, obliqüitat, quota).

438. No hi ha enlla~os fcnics per a formar una sola
siBaba pOética quan són consecutives més de dues vocals
distintes. Ex.:

home auslel'
que prosódicament fa:

ho-me-aus-ter.
pero no:

ho-meaus-ter.

Aixi I'única combinació admissible de tres vocals és
la que formen les vocals del triftong; uai, en els mots
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!fuaitar, guaix i guaira. Ex.: guaita les ambres de l'aviar.
Es pot tolerar en vidu aiguader (vi-duai-gua-der). Peró
no hi ha enlla<;: fónic de triftong en: ningú aigualir¿
(nin-gu-aigua-li-ra), perqué la primera vocal -u és tónica
i no forma, per tant, triftong.

No hi ha, dones, enlla<;: fónic entre dos mots en els
quals el primer acabe en vocal i el segon comence en
vocal, fora deis casos exposats. Tot altre enlla ~ fónic és
una Ilicéncia poética excessiva que cal evitar sempre.

439. Són exemples de sinalefes no recomanables les
assenyalades en els fragments següents:

tendra i humil, sent ambicions de vidre
dins I'enorme ametista del capvespre".

"Rimem, germans, la inédita poesia
deis nous móns per la Ciéncia nluminats."

"ni el mot gentil de la gracia en eis lIavis".

"per qué haura plorat, Déu meu,
la fadrina dol<;:a i bella?"

nits que s'ompli el cel d'estreles
i es deslliguen les pa~sians".

"Les pupiH~s del mar rellampegaver.
amb misterioses lIums, plenes d'amor".

EXERCICIS

Copieu els fragments que seguixen anotant les sina
lefes no recomanables:

~. "Surt I'alba; jo aguaite I'hora
amb un esglai interior;
signa l'esperit aquesta
ansia suprema del triomf."
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2. "Tu tens als ulls una harmonia,
I'áuria harmonia de I'ambient
i nos caresa la poesia
que hi ha a los claustres del convent."

3. "Lo seny conven<;ut
i la joventut
que la diada espera."

4. "Ara heus ací la Senyera
com una flama que ens fuig."

5. "Patris i subtils poetes
presos de la senyciría
gloriosa de I'ideal;
ciares, divines trompetes
que celebren la poesia
en una estrofa triomfal."

Llic;:ó 78

LES RIMES DEFECTUOSES

209

440. Rima entre dos o més mots és la identitat de llurs
terminaci'ons comen<;ant per la vocal accentuada, espe
cialment quan és utilitzada per a donar terminacions
iguals a dos o més versos d'una estrofa o composició
pOética. Així, dones, els versos no rimen segons les gra
ftes, sinó segons els sonso

441. No hi ha rima perfecta o consonant en els mots
que tenen els uns vocal oberta i els altres, vocal tancada.
Així no són consonants:

to i avió
flor i amor

tremola i gola
colisseus i meus

14



plors i protectors
rep6s i adipós
deu (10) i Déu
magnésiá i església
tempesta i lJesta
cossos i gossos
dona i abandona

espasa i baSS8
frase i classe
enveja i fletxa
raja i despatxa
mitja i flitxa
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tothora i arbora
burot i rebot
rosa i preciosa
devota i gota
COl' i salvador
Seu i seu
poble i noble
reposa i blavosa

442. Tampoc no són consonants, i per tant entre ells
no hi ha rima perfecta, els mots que els uns tenen 5

sonora i els aItres 5 sorda; els uns j (sonora) i els aItres
tx (sorda). Així no són consonants:

rsrises i fonedisses
fermesa i deessa
rosa ¡ rossa
casa j rabassa
nosa i desglossa
camisa i missa

143. Per tant, els mots comenc;:a i pensa fan rima per-
fecta o consonant i lJona i segona fan rIma imperfecta
o <.ssonant puix que el primer d'aquests dos darrers mots
té o oberta i el segon o tancada.

Heus aci el fragment següent tot ell correcte prosódi
cament:

"El que enflocant son haca voladora
la joia guanya, que a la núvia du;
el que fa refilar a la sonora
citra, en les nits d'albades, com ningú;
el que, per a defensa de la terra
el vell' trabuc despenj a .del trespoI
quan per l'horta, donant el crit de guerra

retrcna el caragol."

(La Barraca, de Teodor Llorente.)
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Vegeu ara unes rimes defectuoses:
"Com la gavina de la mar blavosa

que el1 lél tranquila platja fa son niu;
com el nevat colom que el vol reposa
de l 'arbre verd en el brancatge ombriu;
blanca, polida, somdent, bledal1a,
casal d'humils virtuts i honrats amors,
l' alegre barraqueta valel1ci ana

s'amaga entre les /7ors."

444. Són tolerades rimes perfectes o cOl1sol1ants, en
cara que no SÓI1 gens recomanables, les de b i v, ja que
la Ilegítima pronúncia valenciana (Carcaixent, Xátiva, AI
b:-tida, Alcoi, Oenia, Alacant, Elx, etc.), distingix com a
dos sons clistints els de b i v. Ex.:

lava i saba
~lavi i astrolabi
malva i alba
cantava i. acaba
ceba i neva

barb i escarp
abjub i escup
verd i cert
joventut i actitud
saJut i inquietud
are i arnar~

raja i platja
envetja i corretja
puja i sutja
/lija i desitja

b)

445. SÓI1 rimes perfectes o consonants els de les con
.sonal1ts gráfiques b, d, ~ que qual1 són final de mot sonen
(i per tant rimen) com a p, t, c. Així mateix en valenciá
rima tj, tg amb j, g (tots dos sons africats sonors). Exem
pIes:

a)
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e) gos i bo~

canemás i bra~

atansa i esperan~a

pensa i comen~a

versos i_ comer~os

fals i -descal~

446. És inadmissible i per tant d'una lIibertat exees
siva fer rimar un mot amb un altre al qual se li altera
I 'aeeentuaeió tónica. Ex.:

sumica i Musica (per Música)
replica i tunlca (per túnica)
vera i ulcera (per úlcera)

EXERCICIS

Copieu eis fragments següents i subratlleu els mots que
eonsti tu "ixen rimes defectuoses:

l. "Encesa COm una flor
suau SOn perfum escampa;
sa flama osciIJant d' amor
es consum front a una estampa."

2. "1 dintre del dolor mon cor s'arbora
lot pres d'amor i goig del diví Amat.
Voldría ésser comprés d'algú tothora
i aclivellar son COr del foc sagrat."

3. Quan s'el veu en processó,
seguix la volla que fa
amostrant tal devoció
que sembla que és el més bo
de tota la gent que va."
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4. "Veig vostra sang preciosa
per tots escampada tota,
més fragant que una rosa
sens restar soIs una gota.
Mira, ánima devota
quan Ji costa el teu pecat."

5. "Amantíssim Salvador,
aroma d' amOr sagrat.
Dóna pau al nostre cor
apartant-lo del pecat."

6. Don Alfons, que un jorn marxava
. de Va·léncia amb dolor seu

en custodia te df!ixava
al Cabildo de la Seu."

7. "1 los ossos se separen de los ossos
los /lac;os que els unien deslligant;
d'edats diverses esquelets con fosos,
ombrius i muts, gelats i misteriosos,
al cementeri séns parar tornant."

8. Cantem i renov'em-ne les glories de sa historia;
de Fe i Amor escalfen los raigs el nostre cbr;
/luitem i de la Pátria será nostra victoria
aurora venturosa de pau i germanor."

9. "L'ánima coratjosa d'este poble
. treba/lador que enfloca e/s durs bancals,
/leal de sentiments, d'idees noble
viurá en ses hortes, serres i marJals.

Mentres s' alcen Montgó i Penyagolosa
com caste/ls de son reine i baix un cor
que aventa en la barraca en rams de rOsa
la santa /lar de Pátria, Fe i Amor."
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LITERATURA I FOLKLORE

Administració: Caner de la Tapineria, 2 - Valencia

OBRES PUBLICADES

1. - Poemes de la Verge dels Desemparats, per Carles
Salvador', \

2.-Poesies, per Pasqual Asins.

3. --Poemes de Penyamar, per Maria Ibars Ibars.

4.-Verd i blau, poesies, pei:Josep Mascaren i Gosp.

5.-Airet cl'abril, poesies, per Ricard SantmartÍ.

6.-Histories casolanes, proses, per Jordi Valor.

7.-Gramatica Valenciana (primera edició), per Cal'les
Salvador.

8.-¡-listories que semblen novel-les, proses, per Bernat
Bono i Barber,

9.-Eucologi. Llibre del bon cristia (Missal, ritual i
recull de pregaries litúrgiques), per Vicent Sorri
bes Gramage, pre·v.

10.-Fulles al vent, poesies, per LluÍs Laporta,

11. -Bestioles, poesies, per Enric Soler i Godes.

12..- Gramatica Valenciana (segona edició) per CarIes
Salvador.

EN PREPARA CIÓ

Finestra de somnis, poemes, de Sofia Salvador.



Preu: 17 ptes.

4 cat S


	GRAMÀTICA VALENCIANA AMB EXERCICIS PRÀCTICS. 
	Índex
	Advertiment
	Fonologia
	Ortografia
	Morfologia
	Sintaxi
	Prosodia




