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Adverti ment

En editar I'ORTOGRAFIA VALENCIANA complim una
promesa feta als lectors d'El Ca'llf~í, el setmanari qoo ha
anat publicant-le.s a PQc a poc, i als senyors que han
seguit lli<;ó a lli<;ó re! curset que per c01'nespondencia
varem donar.

L'übjecte del pre.sent llibtie és facilitar el co.neixe
ment i practica de l'ortografia de la nostra llengua; per
aixó Ir0UtUm en un volum aqueUes lli<;ons iescampac1es
a1s fulls del periódic esmentat.

Ara es reproc1uixet1J ací i (s'ha introduit alguna xico
teta reforma, s'han esmenat les errades) formen tot un
eurs elemental segons les 'fLormles o bas¡es ortografiques
que foren aprovac1es len desembre de 1932 peb escrip
tors i poetes del nostre País.

El text ele les lli<;ons és hreu, com correspot1J a un
grau elemental, i s.¡ no tracta talo tal qüestió és perque
el :f1ostre interés ha estat d'onar ·rónegament la c1arícia
necessaria per resolelre amb facilitat els exercicis
practics.

La part teórica el'este llibre no cal que siga apresa
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de memoria, pero sí ben llegida; amb ella a la vista es
resalen tats els exercicis sense dificultats. En haver-ne.
es Uegira de nou la noció teoáca carresponent, i, en
algun cas, pot servÍll- d'ajuda el Vocabulari Ortografic
Va,lencia a algun atre Vocabulaori o Dicci.onari de reco
neguda autoritat; sempre, pero, el lector trobalra prou
nacioll,g en la present ORTOGRAFIA per a resoldrle els

exercicis que presentem.
L'ortogl1."afia s'aprén més exercitant-Ia que, riecol1"dant

regles. Per aixo recomanem que els lectors desenrotllen
els eXiereicis de cacla lli«ó i que s'acostumen a llegir i
copiar fragn1ents de llibres escrits correctament i, encara,
qt~e practiquen la transcripció d'autors antics i de la

renaixen«a.

CARLES SALVADOR



Ortografla Valenciana

Lli~ó 1
Divisió de les paraules en síl·labes

En general la paraula té tantes síHabes com vocals.
Així, ple, ma, són d'una síHaba; tinta, arbre, de dues
síHabes; estampa, caseta; de tres síllabes; des1%anegCltr,

Valencia, intransirJ¡ent, són paraules de quatre sí].labes.
Per a dividir les pa1·aules en síHabes cal tinclre.

present:

1. La i i la: u febles situaetes entre dues vocals ata
quen a la segona COm a consonants i, per tant, són part
de la sil·laba de la segona vocal i amb ella formen dif
tong: es-gla-iar, en-ca-uGr.

2. La i inicial, porte o no h, seguida de vocal és
pronunciada com a consonant i formen cliftong; hie-na,
io-de.

3· La i i la u feMes no fontl!en diftong amb la vocal
següent; a-na-to-1%i-a, his-to-ri-a, per-du-a.

Pero es produix cliftong de u seguida de vocal si
davant de la u hi ha 9 o q: llengua, qües-ti-ó.
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4. Cal tJrencar al final de ratlla Hes l1etres deis grups
tx, 1'Y, ss, tz: coi-xa, ser-ra, dJs-sec, dot-ze (pero no el

dígraf ny: Es-pa-n'J'a).
S. Les lletres deIs prefixos an, con, en, in, des, ex,

sub, trans, no s'han de separar enCaJra que seguixca
vocal: am-hidre, con-hort, -in-apetencia, sub-hasta, trans

atlantic.
EXERCICI PRIMER.-Copiar les paraules següents, se

parant-ne les sílbb'es amb un guionet:
airada, bO'ira, creuen, ingenua, ¡nassa, atrofia" escO

lania, 1'/!tiop, gaita, centúria, esp,lai, esplaiar, 1'I'temoria,
bilingüe, obliqüitat, suissa, ambigua, trauen, traidoria,
desclouen, emparrat, e'ncaixar, prMltUnciel1, paira.l, aigua..
moll, Ginatomisar, església, tra:nsacció, boina, 'J1IW,i, taular

,

reina, pausa, deIinqiiencia, deshonrM, bai.t:esa, Jaume,
Joa'J1., saüc, suba!tern, vaixell, inhospit, aperdig'afywt,
aiguaneu, exh01'tar, buit", fetge, dotze, desintegraJ', des
hora, inapetencia, coixinera, guantera, iambe, cuetejar,
qúestió, pasqua, encauar-se, corredor, subhasta, nissaga,

morrió.
Un mot és anomenat agut, pIa o esdrú'Íxol segons que

la seua sUlaba tonica (sob~'e la qual es carrega la veu en
pronunciar-la) siga l'última, la. plenúltima o l'antepenúl

tima.
Aguts: aniré, cantar, medicinal.
Plans: metge, cante¡', taula.
Esdrúixols: 1netafora, historia, estúpida.
EXERCICI SEGON.-Posar Les parauñes següents en

tres llistes: I,a, agttdes,o 2.a, planes, i 3.a, esdrúixoles,

separant-les en síllahes:
manobre, pi1'lzell, sa'bó, pinyol, general, piano, ma-
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nega,)} eSpardf!'11ya, escóner, p'issarra, 11¡Jantua, anatomia,

Lluüa, ecwdova, 111,en,tida" 111/-0rter, clavell, maqui11a, ma

lalt, [Jemegar, jutge, estó11WC, jJlastic, ciencia, polític,

blüaca, escu,d1ida, transit01'i, casa11'benter, títol, supreww

cia, reve1'encia, llorer, peni'l1sula, claustda, íntim, Ú1'~p1'es

s¡:onüta, Telacio,lIs, sastreria, tmnsigi1', e,1:hibició, tross05,

viatge, aquaTiul1l/-, ofee, concau, 1'eca¡~, lingúística, solem,

nial, prohibir, 0:i111" deuen, presencia, Pompeia, sollicita

ció, pe1'petu'itat, fondaría., desencisar, assassinava, qua
ranta, esm01'teíme11t, n1.Íllesin1" miUímetl'e, enrabiar,

patria, postU'ma, nwnysp1'eable, ovent, histor-ia, a-lIiran,
emperadriu.



Lli~ó 11

Accentuació grafica

l. L'accent grafic és ,die. d'ues maneres: accent gre'U

(cal/taras), que va d'esquerra a dreta sobre la voca.l
tonica. 1 acdent a'gut (músic), que va, sobre la vocal, de
dreta a esquerra.

Quan la a, la e obert:1. i la o oberta s'han d'accentuar,
ho hem de fer amb l'accent gl1"eu: revalida., BlJlg'ica}
copia.

Quan la u} la i, la e tancada i la o tancada s'han
d'accentuar, ho hem de fer amb l'accent agut: ú'YIIÍc,
aní, correré, faleó.

2. No totes Des paraules s'accentuen graficament.
Duen accent grafic:

a) Les poéisítla·bes agudes que. acaben en alguna de
les dotze terminacions següents: a, e, i} o, ~t} as, es, is}
os} us, en, in, en que la i o la u no forn'Jien part d'utli
difto'11g. Exemples: anira} vindré, t01'1'¡í, baleó} fugirds}
franees, past-ís, capC'Íós, fartús, encén, Pequín.

b) Les planes que no acaben en les dotze termina
cions dites. Exemp],e.: consol, ep'íleg} e;ra11'lienS, Pa1'agraf}
passar·íeu.
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c) Totes les paraules esdrúixolies. Exemples: hipv

tesi, fabrica, cl¡em?mcia.

EXERcrcr PRIMER.-De tobes I'es paraules que van
acc~ntuades, algunes incl"egudament, llevar els accents
soiJrers i fer amb elles tres llistes: r, agudes; 2, planes;
3, esdrúixo!es:

canvi, 1níssa, co¡'da, boinéta, Valencia, aire, glOria,

mobiZ, serie, barana, JiJrdi, Antonia, futúr, canter, panís,
felü;, humft, bOlid, capsa, capsér, ardua, violencia, tebi;
trencara, 111¿eséll, nVngú, salút, veindt, ¡reina, París, ma

nec, 11f1,anega, pujól, llapis, elltén, angles, i1JIaría, cons
tancia, pa:rM, silel1ciós, costa, vila, llenfol, sabdt@s, men
jant, Salomó, bisturí, Cosme, 11¿a110b¡'e, vela., sola, hiJ1lJ1U?,
ROl/lltó¡1, advertieu, canteL, estimavem, fitM, angels, mo
rínt, criTmen, crí11iens, lleterola, ¡'aja, dút:ra, cantara,
ca1'1, aran, melsa, dia, Jvladr'íd, vest'ío, bestia, 1'11¡.últiple,
ensiMn, insistirém, Túria, escoltave11f1" 1neCO, espígol, es
pigolave1'!i, espigolarém, espigola.ríe11i.

EXERcrcr SEGON.-Copiar les palraules següents i
posar els accents quJe caIga:

afhccio, almivar, ani¡'as, correries, Rosa, n'ingu, pas
sadis, voldra" esti1'liare, c01111pri, co'rco, equivalencia, 61'

gastula, ¡)endol, fisioleg, econo11iÍc, penal, bttgia, ferrus,
accessoj'i, {¡'ances, aconsolar, grandios, enc,en, clemencia.
espli11 , hidrofob, demencia, arab, 11I¿ol'ta, carrec, taula,
Cle,ntigmd, avid, contra-prova, telegraf, govf¿rn, esglai,
cataleg, acetilen, facil, cami, cOJmins, ato17i, diafan, sabo,
telefon, ¡epoca, inde:r, area, boiros superflua, atlas, licit,
memoria, compla'u, cQldaver, har11tWnium, j'a011S, Vntel
ligencia, jlespon.



Lli~ó 111
Aceentuacíó granea (eontinuació)

1. Ultra les paraules indicades e.n les regles ante
riors (veja:s lli~ó I), s'acoentuen l'es segÜients, no c0l11
preses en .les regles, per a que la significació de les
quals no siga confosa amb les l11ateixes paraules no
aocentuades :

bé (es-p3Jnyol, bixJ·J1).
bóta (esp., tone?).

cós (esp., carrera).

déu (esp., dios).

dóna (del vE'rbdonar).

és (del verb ser o ésser).

féu (del verb fer).

fóra (del verb é ser o ser).

jóc (sincmil11 de joquel").

ma (esp., mano).

més (ad,~erbi; esp., más).

meu (si.nonim de lniol).

mOlt (del verb 11Iw!dr eJ) .
món (esp., mundo),
móra (nom de fruita).
nét (esp., nieto).
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nós (pronom fort:'V~l1gau amb nós).
ós (esp., oso).
¡¡el (esp., pelo).
que (pronom interrogatiu relatiu darreie prepo-

sició).
sé (del verb saber).
seu (esp., sebo).
sí (adverbi afirmatiu).
sóc (del verb ésser o se1').
sol Qesp., swello).
són (del verb ser o é.sser).
té (del verb tindre).
ús (subs.tantiu; esp., uso).
véns (del verb vindre).
véu (del verb vore,. pero ,11Q en el pres-ent d'inclicatiu,

que és veu) .
. vés (del verb a11ar).
vós (pronom personal fort: us vullc a vós).

B,XERCICI PRIMER -ALcentuar CCl1rectament les fra

se s\egüents:

El pasto-Y porta el be a la carnisseY·ia.-Els hO'/1'ICns
mes valents son aciJ.-El boter calfa unes botes ·/VOves.
-Ahir sabies be la llifÓ.-Dema baratarem la botOJ del
Vl~ novell per una bota mes gran.-El C01'r.,edor Nurmi
ha guanyat el cos internacional.-Te tot el cos 'WIIUllat.
-La m;cfua dona 110 dona prou almo~nes.-A les deu
eixira el cOTreu.-Per a que vingues tu aniré jo també.
-Tocara la, Call1/,pana en alfar a Deu.-Vosté em dieu
cinc pessetes.-Que vol'ies tu'!-El cacic feu una mala
obra.-Dona la 111a als a11úcs.-El joc de pilota no va,
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be.-Per ilcí es diu que l'A'/Il~brosi es molt bo.-Si no
fora per 11'lirm', vos lll?'nqava fora de l'església.-A vos
no us he de dir si podeu a1lar a collir plittans.-No d'i
gueu ni si ni no fins a saber la vtl,l'it(J)t.-Ma giermana
es morta ja.-El mes de joliol sol fer malta calor.-EI
meu gat fa. dos 11úols.-Soc 1'J!tolt content perque he
molt hui el 1neu blat.-Mo'n cosí ha cor1'egut 1nolt de

. mon.-He vist ulla 11'l01'a que' ven mor,es d'i,sbarzer.
El net de ilrIaria es un jove que se11'tpre va net.-A
l'os del parc li van llanqar un os de gallina.-A cal
barber ü hall retallat el pel.-lo soc deIs que fam i venen .
socs.-Gita't al so.l i prendras be el sol.-Vens molt

. d'anos perqlle vens a compral'-lo a Vale'ncia.-Ves a'
Xdtiva i vine q'UOn p~tgu,e¡s.-Vos no sab,eu distingir els
bons deIs dolents.

BXERCICI SECON.-Copiar les frases següents i llevar
els accents sobre:rs:

E1'n dÓ'na un P01'J!t de flors.-EI germa d'AntOn'ia
s'ha t01'?'tat boig.-Semblava sa i té poca salut.-Tot el
que e'm diu és fitls.-S,ega1'é l'!verba amb la falq nova.
-Et die que té 1,n gat 1'Oig.-Es morira, pero enwra
no és m01't.-Em fa goig el que tú e'111J dónes.-En tocar,
l'anella feu toc, toc.-Vora el foc es passa bé l'hivern.
-En oi1' el so de les campQ;}~es n1JG1'za al ca1'rer.
L'arros esta bó de veres.-Pren el té i ves al teatre.
-la nO té son.-P;el que es veu, sí que s'ha ficat al sí
el papel' ·nét.



Llí~ó IV
Ús de la díeresí

1. Els dos punts que s'escriUJe.n¡ damunt de la u
per a: indicar que esta vocal no és muda, és el signe
anomenat dic1re;si. E x e m pie s: següent, mnbigüitat,
qúestió.

Si en Des combinacions ue i ui darr,elre g o q no hi
ha dieresi, la u és muda i, per tarJJt, no se pronuncia.
ExJemples: guerra, quinquer.

2. Escrivim també dieresi damunt la i o la u quan
van s·eguicles de vocal i no actuen cOm a consonants.
(Actuen com a consonJCl.nts la i de joia i la u de muen.)
1 quan no formen diftong amb la vocal anteri.or ¡en cas
de no portar acce11Jt grane. Exemples: agra'ia, ve'ina,
o'im, diürn.

Pero escriurem: beneíem, benef¡eu, veí, beneís, be
neírem, benevreu, deífíc.

3. No porten dieresi els sufixos is1ne, ista. Exem
pIes: altruisme, .egoísta.

4. En els verbs de la tercera conjugaeiá en els que
la daniera lletra radical és una vocal, Les terrninacions
acaba:des en i són escrites amb una dieresi sobre esta
Uetra, manco en aqudles formes en que la i és escrita í.
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Exemple :ag'ra'Íl8m, agl'aíeu; agra'írem, agrGlÍreu, agraí.
Així, pO'ften dieresi:
agraixc, agraixes, a[¡raiix, agrai.xje)n..
agraixca, agra;ixques, agrciixen.
agraim, agraiiu, agra'ia, agrdi;es, agraixen.
agraire,s, agl'aii11en, agraüses, ag'rdissen.
ag?'aiit, agmida.
No porten dieresi:
l'infinitiu: agra:i1'.
el gerundi: agraint.
el futur: agntiré.
el condicional: agrairia.
5. No porten dier,esi les paraules formades amb

prefixos. Exemples: coincide'1"cia, reunió, autointoxicar,
cOJltmindicació. (Pero escriurem reix (de,reeúeir) i reúll,
reúllar.)

6. No porten dieresi les terminacions Batines um
i uso Exemples: harmoniu1%, Pius.

EXERCICIS:

a) LI;=var die Les péllraule6 ,segiienlJs les d*resis
sobreres i accentuaJr aqtveInes a les qua!ls corr,esponga
l'accel1Jt:

oir, '/Inonoteista, suis, desapropiacíó, eqüador, eqües
tre, trriició, traiir, pais, oint, paül, mediüm, SVríüs, ve
nieu, gewui, autoinjecció, descuit, veina, ve~, lluim, cré:j...
xer, raim, atribuia, atribuies, atribuien, heroina, beneit,
t-raduible, continuitat, diürnal, agraint, intuitiu, tra
duib[e, continuitat, Síriüs, diürnal, agraint, intuitiu, tri
Ü11iLVi,', lluissor, egoisme, ideista, paii1', malaiint, fruiiré,
fruiria, aqudriüm.

b) CO'Piar les formes següents del verb traduir,
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posant les dieresis que falten llevant els accents 50

brers:

Infinitiu: traduír.
Gerundi: tlraduínt.

Present d'indicatiu: traduíxc) trad'uíxes) traduix;
traduím) traduíu) traduíx.e~~.

Present de subjuntiu; traduib:ca) traduíxques) tra .
duíxca; tradwÍtm) traduíu) tradwíxquen.

Imperatiu s'¡ngular: traduíx; plural: tradwvrn) tra
duíu.

Imperfet d'indicatiu: t?'adwía) traduÍJeIs) traduía; tra
duíem) f1raduveu) traduíen.

Imperfet de subjuntiu: traduís) o traduíra; traduís
ses) o traduíres;traduís) o traduíra; traduíssen) o tra
dwflyem; traduísseu) o traduíreu; traduíssen) o traduíren.

Perfet d'il]c1i,catiu: traduí) f1raduíres) traduí; traduí
rem) traduír.eu) traduírey¡,.

Partiópi passat; traduPt) traduída; traduíts, tro
duídes.

Futur: traduir~, traduirds, traduira; traduirén~, tra
duiréu) traduiran.

Condicional: traduiría) traduiríes, traduiría; tradui
r'Íi(jm) traduir1.eu, traduiríen.

2



Lli~ó V

La terminació deIs adjectius

En el nGstre parlar hi ha acljectius terminats en a
(idiota, agrícola, f1;ipocrita) que són aplicats als subs
tanrt:ius masculíns i als femenins indistintament (ho~ne

idiota; do n.o, idiota). 1 adjectius terminats 'en e (insigne,

fÚlIeb1'e, jove) que són aplicats també als Sl1bstantius
mascl1lin9 i é\Jls femenins indisti.ntament (ho11~e insigne,

dona insigne). Són els acljectius d'una sola terminació.
Hi ha acljectLus terminats e.n e que eru aplicar-los a

u~ substantiu femení canvien la e en a (raiim agre, poma
agra; ca:rrer ample, pla¡;a a:mpla).

També hi ha adjectius que terminen ,en c011lsonant
(dol¡;, net, roig), pero en aplicéllr-los a un s'l1bstantiu
femení canvi'en la tiermi,nació (fruit dol!;, taronja dol¡;a;

h01ne net, dona nieta; pel ,roig, vela 1'oja.)

Hi ha, dones, a:djectius d'una i de dues terminacions,
1. SÓI1! aeljectius el'una terminació quasi bé tots e1s

que termi~len en e neutra (amable, bilingüe, cek/Jre).
N 'hi ha que terminen en a i també són el'una so[a termi
nació (agrícola, belga, ind~ena).

2. Són ele dues terminacions els acabats en cte
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(exactd'J exacta). Es acabats e.. pte (appf, apta). Els
acabats en gne (digne, digna), llevat insigne.

També són de c1ues terminacions, entre atres, e1s se
güents adjectius: agre, atre, an!/'ple, aspre, camode, cu.lte,
dest?'e ..., els fem:en1l1iS deis quals fan: agra, al1'a, ampla,
aspra, ca11wda, culta...

EXERcrcrs:
Aplicar els ac1'jectius següents a un nom masculí i

a un die femení:
acomodable, pobre, exsangüe, alegre, apte, negre,

reprobe, ben-igne, si;nistr.e, illustr,e, excusab,l~, agre, d·igne,
atre, inde'mne, l1oble, simple, vostre, agr'ÍCola, feble, tri~

ple, inepte, tendre, v.,ernacle, xi1!J'tp~e, múltiple neutre,
estÍ1!J'table, soluble, confortable, pulcre, 1nagre, dolr, sec,
vaga, doble, fún,ebre, iove, idolatra, abstraete, insigne,
probable, n~de, directe, corrupte, quddruple, esquerre,
ímp'robe, terrestre, hipacrita, nomada, iconoclasta, uni
valve, idiota, homicida, celta, pulcro.

Model:

home pobre
dona pob>'a

hom.b net
dona neta



Lli~ó VI
Ús de l'apostrof

1. E1s a~tides ,o¡, i la quan van dcwant una parau1a
que comence en vocal o h es reduixen a f (c;o és, perden
la vocal i és substitldlda per un aposnrof C).Exemp1es:
l'arbre, f>egua, firis, fhoTa, fU11gla.

Pero davant paraules femenines que comeneen en
i o u febles, c;o és, que no porten aceent tonie, ha
d'usar-se l'a:rtic1e la sense apostrof. EXiemplles: la idea.
la historia, la unió, la humanitat. (Note's eom en e&tos
exemp1es la V1eu no .es ea:rrega n~ le!n 1(11 i ni :en la u
inicia1s.)

Formen exeepeió les tres paraulJes següents: host,
ira, una (quan una és substantiu -hora del rellotge-).
que sempre porten l'a:rtide la, &ensle apostrof, pe.r exi
gencies de prol1lúncia. Exemples: la host del l'ci.: la ira,
l'encega,' .la una de la nito

2. Les contraccions del (de + el) i al (a + el)
es descomponJen quan van davant una paraula que el.)
menee en vocal o h. Eseriurem: no del amo, sinó de
ramo; no al arbre, sÍJ1Ó a l'arbre,o no al home, sinó a
l'home.

3. La preposició de es transfocrna en d' qU<lJI1 va.
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davant una paJraula que comence en vocal o h. Exem
pIes; d'home, d'a'Ya, d'aliga, d'histoyú¡¡.

EXERC1C1S:

a) Substituir la ratlleta que hi ha davant cada una
die les paraules segürents amb l'anide con1<lspoil1Jent (el;

. la, l'):

---1"U~, - casa, - hort, - India, - hindú, - llibye,
- horw, - escota, - avi, - 'iya, - os, - ordi, - illa,
- unitat, - ÚS, - 'intelligencia, - lIligua, - hisenda,
- hostia, - humanitat, - unimersitat, - olla, - ull,
- tanda, - humitat, - host, - aire, - ferro, - iI-
lusió, - un:ificació, - 'Ílnterí, - irat, - unglot, - uni
forme, - orgue, - escola, - exhalació, - Isabel,
- o111tbra, - hulla.

b) Copiar les frases següents, con-egint-ne les
errades:

1. El home. de.! saco
2. La casa d'els sorolls.
3. Raig de aigua.
4. Una arrova d' olio
5. El sant del agüelo.
6. La orenetaJ de plata.
7. L'Universitat de Valencia.
8. Es prenaa un got de OTxata.
9. Vingué a l'U11a d'el maU.
ro. N o estime ni la una, n¿ la, atra.
11. La pols de l'era.
12. L'Historia de Egipte.

13. Els 11ústl:!"is del India.
14. Els drames del aire.
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15·
16.

17·
IS.

19·
20.

21.

22.

23·
24·
25·
e)

radies:

L'inteltigeneia entre obrers patro1ns.
La wnió fa la ¡orfa.
La hora de ana'r al aigua.
El Himne de la Exposició.
L'Oliba 110 es xupla el olio
L'host de'l rei En faume.
L'im li encega l'inteUecte.
V:e a les dotze i m(l;yxa a la, una.
La hU11lliitat rovella el ferro.
Els fun cp.~l home.
La ú1utilitat del armament antic.

Copiar la següent pO'esia, corregint-ne

EPIGRAMA

El cep, tot esp(J;¡npolat,
dona'ls 1'WÍ11I/S de topazi J'

la olivereta ha pagat
el S{JU debit olivaci;
i la figuera ha fruitat
fins a caure ~n desficaci.

Dins d'el fr'.elu i d'el abís
viu vida lliure el baladre.
Fa dignament cas omís
de'l llaurador -i'l aladre.

1 sols ofrena un S01111'ís
mig dé' dcrata i mig de lladr,e.

les er-

FRANCESC ALMELA I VIVES

(De L'Esfrill a Trossos.)



Llí~ó VII
Ús de B-P

1. En principi de paraula s'escriu amb bino amb
pies síJ.labes ab, ob i sub, i s'escriu amb p la síJ.laba
cap. Exemples:

abdomen, abjecció, absencia, abst1'acte, abscissG., ab

surd;
obj¡ecte, obscur, obtindreo obc.ecació;

I

subdivis¡-ó, subjecte, submergir, subsistir, substancia,

subterf'ugi, sub~dnció;

cap, caNal, capficar, capgiJraq" captar, captivar, cap-

tind1'e.

Excep<:ions:
apte, optm', opC'ió, optic, opti11t¿;
cabdal, cabdell, cabdill.

Tant la 'regla com les excepcions s'estenen als como
posts i als derivats (eLe substa:neia, 'ins~¿bstancial; de
cabdell, cabdellar).

2. En principi eLe paraula s'escriu g,eneralment p
da'Vant les lletJres t, c, s o n, i s'escriu b davant d.
Exemples:

acceptar, precepte, adoptar;
inepcia, adopció, erupció,o
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catalepsia, eclipsi, COPSetl',o
hip;notic,o
hebdomadari, mol'ibden.
Són excepcions: dissabte, dubte, sobtel•

3. En fi de pa.raula darrere vocal s'escriu general
m1ent p (cap, tip, escup, aOop, j'€'P, cup (recipient).

Són excepoi'Ü'11s les paraules teTminades en fob, com
hidrO¡ob,o les terminades en. sUlab, cOm 11I/,QnOsVUab,o i
les paraules adob, aljub, aTab, boabwb, d~tb, enxub., ga
líb, nabab, tub i cub (espélluyol, cubo).

4. En fi de paraula dan-ere consonant s'escriu, b en
les paJraules els f,emenins <O derivats elle les quals portel1¡
b,' i s'escriu p en aquelles els femenins o derivats de
les quals porten p. Exemples:

calb (caIba).
destorb (d,e'storbar).
corb (corbera).
tomb (tombar).
serp (serpent).
caJ11,p (camperol).
llamp (llan1,pegar).
palp (jJalpar).
5. S'escriu amb b la p.reposició amb o ab (prefe

rible amb).

EXERCICIS:

a) Copiar les frases següents, corregint-ne les er
rades:

l. Aquell reí apdíca la corona.
2. Era U11 ten'La tan apstracte que qua,si era robsurd

estudiar-lo.



2S

3. L'absencia de beguda en'S féu pV!nsaff en una
reunió d'apstemis.

4. Es un subjectt1 siefnse substancia.
S. El capdill obta per captind?'e's.
6. No féu cap adebte.
7. El submarí es supmergí en un m01'nent.
8. Cabtiva la seua opstinació.
9. N o harv·ia opstacle que ell no salvGQ'a.
10. D'f sopte ti vmgueren els dupt:@s.
11. E.l volca és en erupció.
12. El dissapte< CO'mprarem un capdell de filo
13. Cqpg'irava la conversa, o;po,rtant supte/rfuqis.
14. L'adobáó de l'inf(1¡l1it es féu sense obstacles.
IS. Ens farO, l'opsequi de d·ir-·nos que ha opservat

durant l'eclipsi de sol.
b) Copiar les pa1raules S'egü~nts, destriant-les en

quatre llistes:
l. Acabades en p ,darrere vocal (exemple: rep).
2. Acabades en p darrer;e consOllat~t (exemple:

serp).

3. Acabades en b darrere vocaJ (exemple: arab).
4. Acabadlcs len b danreTe consooant (exemple:

corb). ,
destorb, tomb, filantrop, hidrofob, bulb, orb, adob,

eixarop, tub, palp, cub, romp, corb, calb, xop, alarb,
estrep, serp, torb, rep, rumb, llamp, balb, grup, drab,
esclop, cap, llop, tip, colp, sap, escup, cup, trissíUab,
boabab, aljub, cepo



Lli~ó VIII

Ús de G-C

1. En l11ig de paraula s'esariu e davant e, t, s o z.
Exemples: aeeió, taetc, doesa, eeze11l/.a.

2. En mig de paraules s',escriu g davant 111/., 11., d o
g. Exel11ples: a'llgment, sag/1.a?', Magdalena, suggerir.

Són excepcions: dracma, araenid, e'stricnina, tec/1.ic,
anecdota, sinecdoque.

3. Er¡, fi de paraula s',escriu c dan'ere vocal. Exel11
pIe: drac, rec, escrie, sóc, poruc, estomac, pressec, únic,
~quívoc.

Pero s'escriuen am.b g fi,nal c!élJrrere vocal les parau-
les que terminlen

en fag, COl11 sarcofag;
enfug, com centríJf~tg;

en leg, COl11 proleg;
i les paraules següents, que tal11bé són 'excepclO:

demagog, pedagog, estrateg, naufrag, pelag, eartílag,
aeropag, eastig, prodig, zig-zag.

4. En fi de parania da¡,rere consonant s'escriu c o
g .segons .¡'~scripttira d'atres paraules de la mateixa fa
mí,lia. Exemples:
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blanc (amb c, per bIC1l/fLea) , core (per COTea1') , fose

(per fosca), aTe (per arcada), desfalc (per desfalcar).
sang (amb g, per sangoJlós), "tlU1'g (per llarga) , al,

berg (per albergar), dram,aturg (per dTa1natúrgia), driJng
(per dring(J)r).

S. S'escriu amb e la primera peu-sona del present
d'indicatiu. Exemple: Frene, venc, fone, entenc.

EXERCICIS:

a) Copiar les frases segúents, omplint e1s buits amb
esues paraules:

accent, occident, pacte, exacte, sacsó, facsímil, ecze

matós, diafragma, pig'meu, cognom, magnOlia, tecnic,
estricnina, d'raC11lLa, 1naragda, amígdates, anecdotari, sug

gestiu, públ-ic, desfalc, are, blanc, fosc, amarg, tauma
twrg, f(Lng, zoofag, febrífug, analeg, demagog, castig,
pedagog, prodig, 11,aufrag.

1. . eom, ha plogut hi ha m,alt de' ...

2. Els enemics firmaren un ... de pau.

3. E,l sol es pon pety ...
4. Ha vingut un ... a muntar la 11l/,aquina.

5. El gos mOTÍJ perql/,te li donaren ...
6. El .... d'esta maquina de 1'etrG-taT és molt bo.

7. El q'Ule pTactica la demagogia és UJI/,

8. El llad1'e tindTa el seu ...
9. Encéil1! e'l llum, que, s'ha fet ...

lO. La nostra revista 1'epTodwix en ... una, obm
antíga.

Ir. Es... pe1'dre U-I'I, fill.
12. Té un anell amb una pedra ql/,te es diu
13. El ... aplaudí la c011l/,edia.
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14. Ha, to¡;,nat a casa el fill ...
15. El paper ... és bo per a escriure.
16. VisitMe11f/, l' ... de Cabanes.
17. El COl1f/,pte és ' ..
IS. Pf!stalozzi és un gran oo.

19. L'... S ha de cU'Y{];r l'eczema.
20. La. .. és una flor bla1lca.
21. DIJ nom és Antoni i de oo. Montblanc.
22. Es tan ba:ixet que bé se li pot dil-
23. La... és una moneda a,l1tiga.
24. Ha vollgut operar-se les ...
25. El BOll1!C té un ... de tres mil pessetes.
26. Frwi Vicent Ferrer era .oo

27. El ... pugué guanyar la platja.
2S. El que tu em dius és .. '. al que ella em digué.
29. Sap tant¡e'S a'necdotes que en fGiYa un ...
30. El seu caraeter és molt ...
31. Este insú:te, cmm no menja si no són materies

animaZs, es diu ...
32. Un 111"edicament ... perque lleva la. febra.
33. Té l' oo. dels fr(J¡J1,eesos.
34. La ea:misa, té un .,. dalt del colze.

b) Copiar les frases següents, corregint-'ll.'e les er-
rades:

1. En vore sane tota s'esglaia.
2. Du un doblec als pa.ntalons.
3. Volía regar i no trobava 'J"eg.
4. fa he fet el seu encarreg.
5. Es més amar.:: que la fel.
6. El 1'ellampeg ens cega.
7. Entenc que ell és un saerVlec.



8. El carrer fa un zic-zac.
9. L'antropofag es mjC11ja la carn hU1nl1na.

ro. Ha publicat el catalec de l'Exposició.
11. El geoleg e'studia la comarca.
12. El dra11wturc estrena Un drama titulat "La

dracma".



Lli~ó IX

Ús de D-T

1. En principi eLe paraula i davant consonant s'es
criu amb d la síHaba ad. Exemples: addició, adfudicar,
admirar, adsc1'iure, adverbi, advocat.

Excepcions: atlas, atlantic, at~eta, atmo'Sfera.o
2. Si la paraula .no comen~a per ad, generalment

s'escriu amb to Exemples: v'iatg:e~ platfa, ritme, etnic,
potser, tatxar, gui.tza, Excepció: cadmio

30 En fi de parauIa s'escriu, P!eJr regla generélJl, t.
Exemples: prat, malalt, art, elegant, rebost, pretexto

Excepcioills :
a) S'escriu amb d dan-ere COllS0nant en aquelles

paralües eiLs femenins i e1s dJetrivats eLe les quals pre
senten una d: bastaTd (amb d, per, bastaTda) , verd (per
verda), recoTd (per recordar).

b) S'escriu amb d, dan-ere vocal, en les palrau1es
planes e1s femenins i derivats de les quals porten una
d: acid (amb d, pleir acida), oxid (per oxida).

e) S'escriu amb d, etarl'ere v.oca1, les pan.-aules feme- '
nines que telrminell en -etud i -itud. Exemples: quietud,
soUicitudo
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Nate's que la paraula gran. .no porta d final, no
obstant grandari[J" e11gr(Jjndir.

EXERCIC1S:

a) EsoriUl~e e[s primitius o les formes simples que
acaben en d o t i <destriar-los en dues llistes (de quinze
paratües cadascuna); una, lels que acaben en d, i l'atra,
de les que acaben en t:

bast(Jjrdia, lluent01', fonteta, oxidació, caldejCl!Y, edu

canda, elega;'I7cia, tumultl/,tós, artifici, ajustar, tardar,

fecunda, evidimcia, 1"p'trogradar, vagabundatge, estupen
díssim., textl/,wl, reverenda, praderia, malaltia, altesa.

rotunditat, pont'IJV, fluid esa, 11ebodet, profwnd#wt, e1/ft

peltaT, sanNssim, acm'dar, camdida.
Així:
En d, bastardia: bastardo

En t, l1uentür, lluent.

b) Copia!" ,les següents frases, co~regint-ne tes er-
racles:

1. L'adleta fara wna exhibiciÓ.
2. Atmire' l'advocat s.enyor X.
3. Dotzena de frare.

4. Fé·u un viage a Pprtugal.

5. El vert del prat és estupent.
6. Tant ha ha engrandit que ja és massa· grand.

7. Es un m.atrirnoni fecundo
8. V olia portar estendart.

9. Esta sort C0111/, una rella.

10. El seu 1'ecort ens ompli la vida.
11. Baixa malta aigua per l'assut.

12. En la reista hi ha minuend i subtrahend.
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13. Este refresc esta acit.
14. La tarantula és un aragnit.
lS. Suecia és al nord, i Grecia, aL sud.
16. Esta fent-se massa tart.
17. El caj't és pU11xagut..
18. Entre les roses hi va un nardo
19. Com és bastard tots bi diuen bort.
20. Es posa a estribor de la barca.



Lli~ó X

Ús de B-V

1. Davant l i r s'escriu sempTe b. Exemples: blau,
problema, sublvrn, brat;, pob1~e, cobrir.

(avril i cada'llre són grafies dolentes; cal esoriure
abril i cadaver.)

2. Dins les cliiferents formes d'una mateixa paraula
i dins les parau1es d'una mateixa família, a. una u cor
Tespon una v: j1,ou: nova, novell, renovar,. blau: blwa.•
blavor, e11r¿blavir, blavejar.

1 a una b o a una p eorrespon una b.

corb: corba, encorbar,.
llop: lloba, llobet.
Cal notar que dins estes famí~ie!s die paraules hi ha

a1gunes pseudo-derivades que trenquen la regla: Ex. ~

carba, pero curvilinr¿.

calb, pero calvície.
prova, pero probable.
llavi, 'pero labial.
3. Si comparem l'espanyo1 amb el vaLencia trdbem

3
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que, en general, a Ull1a b espanyoJa correspon' una b
valenciana. Exemples:

b,~te'/l.o = bo,
bolsa = bossa.
jabón = sabó,

1 que a tina v espanyola conrespon una v valenciratna.
Exemples:

VMO = vt.
vbem,to = vento
favor = favor.
Hi ha, pero, e!xcfeJpcions, algunes de les quals anotem:
,abeto = avet.
abortar = aVQ1"tar.
alc'oba = alcova.
baba = bava.

. carabela = c01'aveUa.
caballo = cavall.
Esteban = Esteve.
7%tbe = núvol.
taber1~a = ta;¡;erna.
bÓ7.:eda = volta.
1 així t1~11bé són excepcions:
móvil = mobü (automobil, locomobil).
savia = saba.
calvo, calva = calb, calba.
convoy =comboi.
desernrvuetto = desi11l~bolt.

v.1ho = baf.
verbena = berb¡ena.
verruga = berruga.
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viga = biga.
volcar = boleal'.
4. A la te!rminaciá verbal espa'l1Jyot4 aba correspon

la terminaciá valellciana a'va, o siga, tates les formes
diel lweterit imperfet d'indic.utiu, d!e1s Vierbs de la pri
mera conjugaciá (ter'111inats en ar: parlar, SOpa1', cantGJr.)

pGJrlava, no padaba.
parlaves, no pm'labes.
parlava, no pal'laba.
parlave1'l'/', no parlabem.
patrlaveu, no parlabeu.
parlaven, no pa1'laben.
passava, cmntava, sopava, bolcava, estava, anav(J"

mullava, trencava, esperava, etc.

EXERCICIS:

a) En les quaranta paraules següents n'hi ha deu
ben escrites. Fer amb elles una llista i amb les atres
trenta fer-ne una atra, corregint-ne l¡es en-acles:

bevedor, escribint, ha'ber, plO'bia, Sabe1'l'b, automovil,

vr·itat, savut, sabi,r:e-novar, dev1t, caballer, l'eca·nbi, we..ba,
rebentar, llabi, :rabaca, pabelló, covard, advocat, traba,
escribia, raÜ¡e, corv, fabelina, bogar, gleva, rabal, cOintaba,
curvilini, COl'doba, Habana, llepaba, caseavell, filaba,
babej(J;r,' cantabe111, calbície, bena, sabl;elsa.

b) Copiar les frases següents, corregint-ne les er.
racles:

1. Perq'ue sabia molt li diellb el sabio
2. El corb fa una cor·va.

3. Tenim vi novell.
4. Una estrebada' i el caball no es mobia.

I
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5. La blabor del cel tot ho en1,blavia..
6. La nit de la 'lAelrbena bailaba bé.
7. La saba del pi.
8. Un bmnell pujat d~ too
9. Reventa una coverta de l'autombvil.

10. Pintaba Ul/l·eS gabarrres en el port.
1 I. Posava el cascabell al gato
12. El seu tre.vall eira d'espavila.t.
13. Tenia W1, gravat del segle XVe.
14. La jobeo era esbelta i viva.
15. El Gobel'na.dor és cordobes.



Lli~ó XI

Ús de G-J

1. Davant e i i esor,iUlrem g i. no j, per regla ge
neral. Exemples: ges.ta, gent, giJra?', Gwona.

Escrivim rajar, pero rages" viatja1', pero viatges;
jutjar, pero jutge,o penjar, 'Pero penges,o enveja, pero
enV(!gem.

2. Davant ecc i ect escrivim j. Exemples: abjecte•
projecte, adjectiu, abje'cció, subjecció, injecció.

3. EJscrivim j en les paraules següents: jeia; jeure,
jerarquia, J'e1'oglífic, jersei, maJ1e'stat...

4. Escrivim j en alguns noms prO'Pis i en llurs de
riva,ts. Exemples:

Jesús (jesuZta) , Jeroni Je1'emies (jere1niada) , Jeru
salem, Jehova.

EXERCICIS:

a) En les trenta paraules següents n'hi ha quinze
die ben escritels. Rer una llista amb elLes, i amb les atres
quinze fer-ne una: atra, cor'regint-ne les errades:

gelatina, je,ladora, gipó, jirafa, gerra, gerarquic.
h1'droge~, metje, gemec, jel~r, gimnas, passetjem, ge
neral, pG.tjes, llepolejar, fJ¡er.emiada, prestatge, vaja, ma·
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gestuós, lletjo,r, plantatje, jesuític, menjivol, jubilació,
juliol, ja?'d'í, jeniva, jí11.jol, enjiwyer, lejíti11t.

b) Copiar les frases següents, corregint-ne totes les
errades ortogra.fiques:

1. El rnetje cur(J)ba una m,alalta.
2. R:egira fins ['alcoba.
3. L'astrOlec e:rplicaba una ll1fÓ d'astrolojía.
4. La neuraljia no'l deixa b-i;¡~1'e.

5. A1nb este opfecte a1111'aS on voldras.
6. Esta supjecte a 1'wísio.
7. La subjecció 110 li proba.
8. Ha ca:igud en la més b(J¡ixa abjecció.

9. Els viatj'e~ som, cars.
IO. Ni ha un jesuita j'iToni.
11. Aní a Valencia el 1'11{es de jener passat.

12. Porta un gersei a quadros vlancs i negres.
13. L'ingectable em costa quatre peSSf'tes.
14. "El maniqwí d'argila" es una '11 oveleta.

15. Quan e~crigues no pOSi% m(J)ssa adgectius.



Lli~ó XII
Ús de la lletra muda H

l. Per motiu etimologic hi l~a paraules valencianes
que porten 11, inicial o en migo Exemple:

home, haver, conhol't, subhasta.
Jo es pot donar, puix, cap 'regla ortogra.fica plel' a

l'ús cc:rrecte d'esta lletra muda.
Generalment, en valencia s'escriu amb h Ies paraulcs

que en espanyol s'escriuen amb la tal lletra. Recorc1'em,
p~ro, qule a algunes püques paraules amb 11, espanyola
correspon f valenciana (f0'1'/1., farilla., fer).

2. Hi ha unes quantes parau!es que en espanyol
s'escriuen sense 11, i que les corresponents valencianes
sí que la porten. Exemples: ham, hiv.e'rn, h-issa'y, har
monia, filhannim'ic, subtmhe"i/d ...

3. S'e'scriu 11, final en Les interjeccions. Elxemples ~

ah!, eh!, oh!, bah!
4. La combinació ch no és propia del vallencia.
Es tolera:
En paJraules estra'11ger'es adaptadles sense canvi orto-

grafic: lunch. .
En els cognoms, pe'!" ser tradicionals :. LEne/¿.
En la parauJa choy i derivats (chOi'üta, chorejar,
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choral,' etC.), pero també podem escriure COI', corista.

coreJM i coral.
Cal sup.rimir-la en final de noms geografics. No

Alb~úxech, sinó Albui;rec.
En els 'casos en que les tolera, el so de ch és sempre

e (= k), llevat de les paraules estrangeres el'adopció:
chic (fr.).

5. Escrivim s'ense h: abillar, os (hueso), ou (hue
vo), OIrfe (huérfano), 01','!:ata.

EXERCICIS:

a) Amb les quaranta pamules següents fer dues
llistes ele vint caOOscuna. Una amb les qule han ele elur
h, i l'atra amb les que no n'han de dur:

hort, el'ba, air, hel'eu, honorable, ernia, aderencia,
hulla, coesió, ortalissa, veic.le, a,r7nonium, ecatombe, emor
ragia, host, ostal, exhalació, aniilar, oroina, inhuma..
orxateria, horrdi, houera, hos, orfelinat, oreneta, beiJ1Jhau
rat, hewra, h\egua, heucaliptus, hou, ova4'i, h·ip·ecacuana,
hiodur, hossut, er11'Lita, el't, habillament, orfeó, h01'gult

b) Copiar les frases següents posant halla on caIga
i llevant-la on no ha el'haver-ne:

1. Les begudei,> halcoOliques 11iO són bon/es per a la
saJut.

2.

3·
4·
5·
6.

7·

En {i!ntrar en l'ab-itació fé:u un ah! de sorpresa.
V olia pei:ccar i es c0111,pra un amo
A~tre1n d'escoltar l'armOnihum.

I

L'erbólMi esta hel'niat.
Va aderit a l'herald.
L'hospicia issa la bandera.



8. U11,tra11'su11wnt a estat 111/,01't h017idmnent.
9. S'ha trencat l'h:os d-it hÚ1'ner.

la. Eu[e11iia esta isterica.
11. L'ipoc1,ita ti va d'ir; "Ola!"
12. Res no l'aconhorta.

13. La Huniversitat a canviat d'horari.
14. Fa U11· vent hUracaiJiM.

15· La, seua veemencia el va }erdre.
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Lli~ó XIII

Ús de IG-TX

I. En fi ele paraula, <el so elle palatal africaela sorda
eh espanyola), és representat per ig dan'ere a, e, o i
u. Exemples: ma:ig, lleig, goig, f'btíg.

Dan'ere de i és representat per g. Exemples; 111/ig.
desig, Tírig, trep·ig.

2. Tx, que represe11!ta el so de eh espanyola, no
s'escriu ni en. principi ni len fi de paraula. Cal anotar,
pero, les excepciJons:

S'escriu tx en pnincipi de paraules estranger,es com
Txeeoslovaquia i derivats.

S'bscriu amb tx final un re.cl'uit número de paraules
els derivats de les quals porten t); medial. Exemples;
despatx (de despatxar) , e111,pat:1:" (d'empat.'wr) , eam
petx (de emnpetxos) , escabetx (d'esea·betxar), bolitx
(de bolitxada) , resquit.'I:" (de ncJsquitxos) , cartutx (de

cartutxera), gavat.'I:" (de gavat.'I:"os).

EXERCICIS;

a) Omplir els buits de les frases següeJnts, amb
paraules apropiaeles que tinguen el so ig-tx (eh espa
ny.ola).
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1. El 111¡ell- de ... és bonico

2. Ahir jo ... amar al teatre.

3· Passava pel carrer, un autow¡,obll m'ha ...
tot de fango

4· Pob'r'e) s'ha tornat ... i l'han hagut de tancar.

5. H em a11at de cacera i he111, tirat fins que no ens
ha queda.t ni U11J sol .

6. H e11l/, fet un en barca.

7· Tu et quedes la flor i a mi ,em dónes e~

8. Si jo sóc el padrí i tu la padri11,a, dema fa'rem
el del fillol.

9. Va a rentar la roba al ...

IO. Dels francesos taw1bé en diuCrn desPlcctivament ...
11. No hi ha cap iff¡,fant oo., tots són bonics.

12. Dema ... festa perqt¡¡¡,e és eln1,eu santo

b) Esoriure els primitius de les següents paraules:
Die despat:caria: oo.
De empat:ca,vOJ: ...
De tat:cadura:

De gavat:ceria:

De bolit:ca: ...
De esquÜ:cada:

De resqu'it:cet:

De cartut:ceria: .
De escabet:cada: .

De campet:cos:

De oratjol: oo.
De estotjar: ...
De fugir: .

De 11!J,itjos: .

DIe désltjos: .
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De rojor:
De safaretger:
De afeqilr: ...
De trepitjador :
De bog~ria: ...
Així:
De despatxaria: despat.'t:.
De oratjol: oreig.
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Lli~ó XIV

Ús de la Q i e davant TI

l. La q d'avant 1~ seguida d~ (e o i fa que la u siga
lletra muda. Exemples: saques, qUÚ1(J¡, querubí, quinquer.

2. Si amb les tals g¡rafies s'ba de pronunciar la u,
esta 'u porta dieresi. Exemples: qüestió, obliqüitat.

3. La q davant u seguida de a, 0, fa que la u se
pronuncie forma1nt una sola síHaba: quatre, quata (qua
tre, qua-ta).

4. Davant u feble, ,o siga no accentuada tonicament,
Sleguida de vocal, s'escriu generalment q. Exem.ples:
equador, pasqua,. eqüestre, delinqüent, quatidia, aquós;
abliqüitat.

Fal1J excepcions: acuüat, ipecacuana i els derivats de:
cua, cuir, cuina, evacuar, cuitar, cuitós, conspicu,

innacu, perspicu, praficu, pramiscu, vacuo

Si ljes combinacions qua, qua són monos,iHabiques,
com hem dit, també ho són les qü~, qüi. Exlemples:
qua-dern, qua-cie-rlft, fre-qüent, abli-qüi-tat.

Les combinacions cua, cue, cu~, cuo, són bisiHélibiques.
evacu-ar, cu-etejar, vacu-~t(J¡t.
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EXERCICIS:

Separar amb un guionet les síllabes dle les paraules
'següents:

quatre', quan, qual, qua,rt, quadrílMer, equador, es

quarrerar, obliqua, pasqua, qüestió, eqüestrc, f11eqüent,
conseqüencia, delinqüel1t, delíqiú:,sce1lt, obliqües, obli
qüitats, aquós, quota" alíquota" quocie'llt, quotídía.

an~üat, conspicua, consp'icu,üa.t, cuassa, cueta,' C'ua,
evacuar, i.nnocua, ill1nocuüat, ipecacuana, perspicua, pers
picuüat, proffcua, pr01I/1~~SCUa, pro111,iscuitat, promiscuar,
vacua, vGcuiitat.

b) En les paTaules següents canviar cu' per qu o
per qü aBa 011 caiga:

cuallarga, cuest'ió, jJr0111:iscuaC'Íó, delincu,encia, des

cuar, consecuc'nJt, acuosa, cuadrat, cu:ine1'a, cua.si, cuar
te'ra, cuall, cu'Ítós, cuaranta, cuiro, cuern, cuadrilla, cua
lificatiu, frtf:cue11,tar, pascw'es.



Lli~ó XV
Ús de la L doble (11)

La combinació bl (l doble amb el punt volat enmig)
és usada sempre que es duplica el so l. Avui que la pro
núncia valenciana és en part defectuosa, quasi és impos
sibne distingir pel so l'ortografia de. les paraules amb t
o amb bl, és a dir, que no es pot fer ben bé la distinció
(mtre el so l palatal i el so bl geminat.

Aixíl, no es poden donar regles d'ortografia sobre
l'ús de U. Cal, doncs, retinc1're. en la memoria les parau
les més usades que porten bl.

1. S'escriuen amb bl les següents parauLes i l1UQ'S

derivats:
ableg(}¡¡', ablegm'ia, atlegro, al-leluia, aUicient, atligaC'Íó,

aJlocució, aUudi1', aHucinar, aUumó, (]¡mputlós, apetlació,
aqttarf!jtla, arl11.ill(]¡r, axitlar, bagMeUa, betlic, catlígraf,
cancetlar, cajJil-lar, caravetla., carretetla, caviUar, cetla,
cet.zula, CÚ·cu111.Vatlació, cotlaborar, cotlapse, cotlateral,
cotlecció, col· lega, coUegi, cotligar, cotlisió, coHocar, col
Zoqui, cOl11.pe,Uir, cowbstetlació, coroUa, corotlari, cristal-lí,
dal/11.iseUa, dest1llar, etlipse, escampetla, emoü'ient, estel
lar, exoetlent, expel-li1', faUa" falhera, faUible, fiUoxera,
flag el· lar, funtarel-la, gaUic, gaUinaci, goriUa, heUenic,
idiUi, iHació, iUegal, iz.tegiblieb iUegítMn, 1'ltes, illícit, il-
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li11'~itat, il'lagic, il·lu1tMJi1~ar, iUús, illustrar, imbecillitat, im
pellil', instaUar, intez.tecte, inielligencta, in'~erpellar, libel
lula, lilliputenc, maHeable, maxil·lar, medulla, metallic,
metalloide, 11tiltclIm'i, 11'tiHesim, 1%iscellania, molUcie, mol
lusc, mortadella, novella., nulla, nullitat, ombrella, oscil
lm', pal·lad1" paU¡:, paUtar, palz.id, parallee, parcella, pas
torel·la, pellícula, po.l·len, procellós, pullular, pupilla, pu
sillanime, put:¡;inel-la, rebeUió, l'efocillar, 'repellir, satellft,
sibil· la, síUaba, sillogisme, sQllíút, tarantez.ta, tellu1', tilla,
ti.tiUar, tra'11Jqw'Uitat, vacillar, veUeitat, violoncellista, vi
teUa, xineUa.

EXERcrcrs:
a) Copiar les pereaules següents canviant la l per

la U on caIga:
alegG'ció, alucinat, apelar, cOlra7/¡e'les, cavilament, colec

cionista, colocat, destilació, excele11,f'íssim, infalible, hele- .
nista, idíl'ic, ilegal#at, ilusori, ilustració, instalava, ini'8lí
gent, medular, metdlica, %ove.lesc, nulitat, paralela, rebe
lar-se, tranquilitat.

b) Copiar les frases següents, corregint-ne tates,
les errades:

I. Has bist la peUculla "Aleluia"?
2. El Cap de .la ceUul([J ens féu una allocució.
3. Coleccionaba frases ilag'iques cellebres.
4. Oscillaba entre, l'acuarela i l'ombr{JUa.
S. Té un collegi 11Itolt ben ilummat.
6. V ocalisa síllCf!ba a sílwa.
7. Ell esta tranquil, pera ella no esta tranquila.
8. El violonceUista és illiberal.
9. La damisela collabora en la novela.

ro. Es una ilustració alé'(Jarica.



Lli~ó XVI
Ús de M - MP - N

1. Davant b, p i m escrivim semptre m i no n. Ex-
xemples: sembrar, acmrnpar, vYnin¡¡,e11s.

S'exceptuen: graJ/1l/%.ent, tamnateix, benmerei,'l:ent.
2. Davamt f s'escriu m. EX0mple: triomfar, limfa.

3. En principi de paraula i clavant f escrivim con>

en, in. Exemple: confiamqa, enfarinar, inftuir.
S'exceptuen; hnfasi, emfisema, emfraxi i llurs de

rivats.
4. Davant n escrivim m o n segons la pronunciació.

Exemple: inde:mne, amnistia, innat, innecessari.
5. Davant qualsevol atra co¡n.sonant esorivim n per

regla general. Exemples: tancar, renda, orenga, penjarT

enlairar, conquerir, pens(1JY, ¡~nr'iquir, i,n.terior, conv'indrer

punxa, benzina.
S'exceptueIl': Comte (esp. conde), empren¡¡,ta, im

premta, femta, somriure, pr1{Jmsa, trmmvia, dUU1'n{llir,
triumvir, Samsó. També s'exceptuen les paraules que
comencen per circww¡,: circumferencia, circumvatlació.

6. S'esoríu mp en alguties paraules, aiXÍ com en
llurs derivats, tals com: assumpárJ, assumpCej, atemptaT,

4
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compte (esp. cuenta), COnS'u.l11,j)ció, e:¡;empció, e_-rempt.
únpr01nptu, 'fl1etempsícosi, peremptori, prestm¡,pció.

pro1npte, 1-edempció, sí-1'l1,ptoma, sumptuós, te1nps, temp
jar, transsumptp.

EXERCICIS:

De -les cinquanta parau,les següents, vint-i-cinc SÓll
esarites correctament. Copiar-les totes, corregillt les
errades de les atres vint-i-cinc:

t011J'¿ba, panpol, enmalaltir, granment, comfessa1', en

fosquir, infant, ¡mfasi, sinfonia, columna, 'Í1nno'vació,

venfut, el:dolat, ámgel., menja1", enllestir, 1mquietud, hOIl

-rf¿, dansa, ajumta1', Ca'1'nVl:, anxo!Va, onze, C11'cul1stancial,
~'cdenc1ó, desenbre, tenj)le, il111wrtalitat, beil1nereixe'nÍ',

confondre, emfebrat, ·inf'il1'it, entatic, allfi7yi, solemne,
em11(ogrit, conc,ert, l'enda, amgoixós, enlairar, conquerir,

C0111,reaf, pems(}¡Jnent, cantar, emveja, punxagut, donzella,
prensat, cVrcumstáncia·,· tentativa.
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Lli~ó XVII

Ús de R. - RR

1. -C:u principi de paraula escrivim una l' (roca,
riu), la qual té el so fort.

2. En mig ele pa'raula comenc;ant síIlaba després de
consonant escriv1m una r (enta011al', s01'/lf,ris), la qual
té el so fort.

3· En mig ele paraula i entre vocwls escri>:it11 ,ellues
rr (terra, córre1', salTa).

Són excepció i per taa1rt: s'escriu una sola r, la qual
té so fort, després clels prefixos a, anti, mono, contr"',
supra" bi, tri, etc. Exemples: 'arítmic, antirabic, 111Ono
ritme, contrarevolució, supranm,al, birectangle, trirec
ta'ngle.

També s'escriuen amb una r, pero separant els com
ponents amb un guionet, les paraules compostes de subs
tantiu i adj,ectiu i de verb i nomo

Ai.xí: barba-ros, cara-redó (substéllntiu i adjectiu).
pe11ja'.robes, busca-1"arYns (vertb i nom).
4· S'escriu amb r final:
Tots els infinitius aguts: portal', haver, sentir, fier.
Tlots els infinitius plans que no acaben en -re:
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crttixer, conel,xer, ven'cer. (Pero sense l' final: cabre,
vendre, rVztre.)

Tots els nOms substantius o adjectius els fem\enins
o dierivats dels quals presenten una r: ciar, madur, fioy,
:rip1.'er.

Tots els substa.ntius formats amb els sufixos -ar
(co).lectills o de l1oc): canya1' " -er (no111s de. persona, de
110c, d'instrument, de planta): fuster,' -or (nDms abs
tractes derivats d'adjectius i <fu verbs): blancor,' -dor

(noms de 110c, instrument): espolsador, 1'ebedo'Y.
Cal' pOS<lJI' esment en l'ús del la r en fin~l de paraula,

puix que en alguna comarca valenciana la pronúncia
popular suprimix este so. Així: rectó, doctó, fusté, dar
1'é, podé, mentre que la gra1i.a exacta és la indicada i que
aplicada a estos casos fa: recto'r, doctor, fuster, darrer,
poder.

Em atres comarques i sobre tot dins la ciutat de
Valencia, és prol1unciat per algú: pedrer, véndrer, ríu-.

rer. Esta r final deIs ve.rbs en re: és un espanyolisme
(perder, vender, reir) que cal foragitar de la pronú:n.cia
i, natura:lment, die l'escriptura. Forma correcta: perdre,
ve'ndre, r~ure, sense r fina!.

EXERcrcrs:

a) Escriure e/s infinitius de les formes verbals se·
güents:

comptava, portaré, 'JIne'J!~ja)ria, comencí, anava, haruia,

voldré, puc, sentía, c01'npadvré, aplaudiras, be:ne'í1'é, do
nava, fea, dia, duia, tem, espremia, vencia, creixem, co
neixeu, sóc, correg'ut, cabia" perdvem, rebre1!fb, absolia.
venut, respost, ca·uré, bevies, riuras, clourem.

+
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Així:
comptava = comptG1'.
portaré = port(J¡r.

b) Escriure els primitius de les paraules següents:
claredat, lleug¡e'resa, madura, darreries, flo1'ia~ adolo-

rit, poruga, xipreret, pintora, ca?'1'eró, senyoret, doctoml,
pap-ep'eria, calarós, pastoret, escalforeta, fusteria, espol

sadora, gallineret, ploraner.
Així:
cl(J;redat = clar,

lleugeresa = lleuger.

e) Suprimi'!' el signe + de les páraules compostes
seg'Üents i esoriur,e-les segons s'ha: inclicat (regles 1 i 2),
intercala:nt un guionet o no:

co'l1.,fra + regiSt116t barba + 1'OS, contra + revolució,

supra + renal, busca + 1'ao!ws, bi + rectangle, cam +
?'edó, bi + refrigel'lt, cerca + renous, a + rUmic, anti +
religiós, penja + ?'obes, mOno + rim, salta + regla.



Lli~ó XVIII

Ús de X - IX

1. E'l1J principi de' paraula s'escriu % per a represlettl
tal' el s6 de eh espanyala (%ie, %iula'r, Xelva) i per a
repr6sentar el so anomenat %ei% (Xativa, :mrop, pro
nunciat per alguns valencians Ei%ati'Va, ei%arop).

2. En mig ,d;e paraula i darpere a, .e, o i u, s'escriu
ix·. Exemples: faj',%a, P-fli_1:, boix, flui%.

1 clarrene de conso.nant s'escriu _1:: pan%a, punxa,
'I11,OIr_1:a, per a representar el so de eh espanyola.

3. En mig i en final de paraula el so anomenat ies,
o 'siga el so e seguit de s (es) o de g seguit de s (gs).
és representat p!er % i solsment s'usa en ,noms d'oógen
erudit els corresponents espanyols dels quals presenten
una % o bé una j. Exeimples: eonve%, o_nd, te%t, e%eur
sió, e_1:piar.

EXERCICIS:

a) Omplir els buits de les f¡rases següents amb ie':>tes
paraules:

%arO'p, _1:ifra, %Op, pun%ar, 'JI/w.r%ar, gui%, disbau
xa, clixé, rauxa, nauxer, eai%a, madeixa, eixam, eixQ1ln
plar, gruix.
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r. He begut un oo. de tMo'nja.

2. Obti1~g1of,é una gran ... de vots.

3. Ha. plogut -mott; estíc tot .oo d'aigl1a.

4. En eollior tes roses es va .oo el dit.

5. Va ... ahir a Casteltó i Vate¡¡eia.

6. Té una Venus d;e oo.

7. Esta fotog'rafia té un' ... estupendo

8. Una ... de vent a1'1'enea un a-rbre.

9. Ha estat feta una ... fW1nés en liem·s.

10. El ... ha fet la trave:ssia d:e( fAtCalltie.

Ir. Obri ta oo. i porta'm, el jJaq'uet que hi ha.

12. Em dOlla un .oo d'abeltes.

13. No volia oo. el seu ja1'dí.

14. P.el fil tre'U1'em la oo,

15. Esta pa1'et té tre·nta centímetres de oo'

b) E60riure leh plurals de les paraules següenrts:
axio'/lJfloa, exceltent, extensió, ei;¡;a'mptame'llt, flezió,

punxó, íl1dtfro¡;, eXa11lloen, ortodox, eixugama, exe111,ple.

aixadelta., e011/.plexió, exp'iac ió, mo;.ró.

Així:
. .

aXIOma = aXi'J1nes.

excelient = exeeUents.



Lli~ó XIX

Ús de la e
1. La !letra ( (c trencada) té el so de s sorda i

s'escríu davant a, o, u i ro final de paranla, pero maí no
s'usa davant e, i. Escrivim vence'm, vencia; feZieitat,

felices " pero venr;, venr;ut; fel'ir;, felífOs.

2. A l'es formes de verb amb c eonesponen l,es
formes gennanes amb f (dins les c1'iferents formes d\l'l1<l
mateixa paraula, o dins les paraulies d'una mateixa fa
mílía. Exemple: de come1'ciClr, come1'r; " de places, plar;a.

3. S'escriu amb f les paraules derivac!es que ter
minen en -anr;a i -enr;a: enyor(J¡YI!r;a (d'enyorar); espe

ran{a (d'espeTar); ff'nnanr;a (de fernwr).

4. S'escriuen amb r; els adjecüus d'u1'1a sola ternu
nació aeabats len so de s sorda: audar;, capar;, verar;, fe

Jir;, atror;, i els adverbis terminats en -ment: a'udafment,

felír;ment, atronnent.

5. S'escriuen amb r; les paraU'les següents í llurs
derivats:

agenr;Clr, alfa1', a11l1,enar;Q1r, arr;, argenf, arromanfClr,

ar1'onwr, avanwr, avenr;, bulC1rnr;, balamw, balbuf, bor;,

braf, w (adverbí), caber;, caber;a, cafClr, calf, calr;(JJ, cal

fotets, calfa1', canfó, caPfal, capfa'1~a, caNó, caNa1',
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ccr~, ro, conttenqar, comerq, ~uTa~ao, destro~ar, dolq,
dreqar, encalfar, eriqó, erialty, escor~, escorqa, escor
s'), esme1'qar, estyu~, faq (~;ubstantiu), faqana, falq,
(substantiu), forqa, Franqa, f}laq, ja~, j01~W, lla~, llan
qa, llanqar, llenmr, llen~, lle11fOl, lliqa, lli~ó, llu~, maqa
(nom d'instrument), lnanqamilla, 'marq, novenqa, onqa,

peqa, Ple'da~, pinw, pitan~a, plat;a, planqó, Proven~a,

puw, rafa, solaq, ter~, terqal. torqar, t01'qó, tra~, traqa,
variqa, veqa.

Si comparem el valencia amb l'espanyol vorem que
a la z espanyola no correspon sempre q, sinó que unes
vegades cal e~criL1¡re q (esfuel'zo: esfort;),. atres, s
(arroz: arras), i atres, ss (azud: assud). Per aixo no
es pot donar una regla ortografica basadi3- en la tal com
paració. Pe.r a l'ús COlT,ectle de la q és bastanlt récordar
les tres primeres regles i recordar 'la llista ete paraules
amb q. En cas de dubte consulte's el V ocabu!al'i Orto
grafic valencia o un hon Dicciona¡ri.

EXERCICIS:
a) Copiar les paraules segi.'tmts, corregint-ne les er

raetes. Deu paraules han de portar q, i les atres deu, s.
D¡escalsa1', defell1'Sa, pensa, balans, dansct1', comensc;.r,

novensana, felís, c([¡y¡sar, glasar, ansa, esperansar, ofe1!
so" pansa, crleensa, dispensa, de'11iSa, eW!>IO?'ansa, pl'asa,
capsa.

b) Copiar ks frases següents, corregint-n'e les erra·
des (q per s):

1. El Sr. X. no vol finansar el nostre C011~erS

d'arras.
2. Tvnga11/11, present la renaixensa del PaJÍ'S Vale~cia.

3. Cal alsar, realsar i exalsa1' la /lengua va~e¡nciaw,
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4. El casador va casar un e'ftrús a la porta de sa

casa.
S. Prilm,er 1n'agafa del bras i després m'abrasa.

6. Vol'ia destrosar les llúons del 11I¿es de mCWs.
7. Es va age1lsar un lPenlSol de llens.

8. Apedasava u,na ealsa sense espe1'ansa de fe1'-ho bé.

9. La nostra rasa no pe1/sa que fón do'minada per

la forsa.
10. Amb la fals va tra-sar u.nes ratllels amb poca trasa.
11. Fón un aete a;¡,¿daf11~ent jJortat a tenne.

12. Fclis11wnt la llansa no destrosa la capsa de ea'rtó.

"



Lli~ó XX
Ús de la S - SS - Z

El valencia pOSSelX una s sorda .0 forta (savi, pensa,
pas) i una s sanora o suau (cansa, nosa, grisa).

l. En principi de p<lJraula el so de s sorda és repre
sentat per s, i el de s sonora, per z. Exemples: savi,
s<entVr) sostre)' zero, zefú', zona.

Igualment es l'epres·enten en mig C!'e paraula entre
una con:sonant i una vocal. E~émp¡'es: dansa, pl'emsa,
capsa; colze) donzeUa, bellzi·na.

Excepcions: el prefix tmn,s (transatlantic) i les pa
raules endinsar i enfo.71sar.

2. Entre cIues vocals, el so de s sonora és represettl
tat genera,lment per s, i el de s so.rda, per ss. Exemples:
casa, djese'JInbre, coJl11,isa; grossa, rossa) possibtel.

3· S'escriu z entre cIues vocals, i' no s, ni ss ni f,
en 'les paraules cultes cI'origen greco Exemples: a'/1ll/1Jzona)
azim, trapezi,' les termi:naóons en -zoic (paleozo¡c) i
-zoal'i (protozoari) i les comen<;acIes pe!r zoo- (zooloq/:a"
zootecnia).

4· S'escriu s i no ss darrel1e els prefixos llatins
ante, contra) entre, sobre, supra, uni, bi, tri, i els pre
fixos grecs a (privaÜu: asimetric = nO' simetric), anti.
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hipo} para} mono, tri} tetra} jJoli, etc. Exemples: ante

sala} contrasegell, entrcsuar} sobresaturar, supra..selnsible,
Wn!Ísexual} bisectriu} trisecció; aseptic} ant'isocial} hipo
sulfit, parasintetic} 111,OnOSepal} disíUab} polisulfur.

S, S'escriuen amb s} ss el sufixos de ,dierivació -as,

-assa} (-ass-) , -ís} -issa (-iss-)} -ús, -~ssa (-uss-)} -dís}
-dissa.

Exemples: canemas (de ca11Jem) , C'uirassa (de cuir)}

vergassada (de verga), pinassa (de pi). També cambassa,

foyassa} rabassa} 11wstassa} em,barasswr} granissar} bar

dissa} llonganissa; canyís (de canya), pedrís (de pedra).
També par¡¡,fs} pastís} ven1'ÍS, mestís...

EXERCICIS:

a) Copiar les paraules següents, substituint z per
salla on caIga (den paraules) :

sabata, sina} don,sell} sig-sag} colsada, sona} selador,

transició} se-nat, sonoritat} fJ'remsat, transitori, sodíac,

dansar} se11rital} sebm.} bel1sina} síngM, endinsava, enfonsa.

b) Copiar les paraules següen.ts, substitui11': en set
d'elles s per ss:

hortalisa} museu} adhesió, vesar, frase, plomisol, p1'0

sapia} crisi} canúser, sí'ntesi, grosa, proselit, antisemita"
posesió, polüulfur, disoldre.

e) Copiar les vint paraU'les següents, substituint les
de¡¡¡ que porten: f i c per z:

encendre} Bifanci, paleofoic, cend1'a, a111afones} cigró,
cabe.a} colc,e, temen.a} descal.a1·, eS111orfar} adrefar} for

fa} fodíac, ofon, topaci, farcir} catorce, ocell, quincena.
(U) Corregir les frases següents:
l. Els gosos es menjave1nl la carnusa.
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2. Porta una pelusa pel coll.
3. Elllaumdor herbasava el bancal.
4. La colomasa és bona pJelr als horts.
5. La duq'uesa marxa a lJestrange1'.
6. Venus é's una deesa de la pagania..
7. La 11iestresa ja fa llegir en vale'n,cia a les ne:nes.
8. La metges(Jj lleg'ira un discurs,
9. Les 'i111,atg¡es poetiques l'i són f'btgiseres.

10. Vencega la llutsor dels 11iÍralls,
11. Després de granisar s'aserena l'hora,
12. Es menjara la llonganisa que comprí al ca;rníser.



Lli~ó XXI

Sobre les paraules compostes

En general les paraules compostes s',escriuen t.mint
e1s diferents ele111ents formant una sola p.araula: capg'i

rar, apagall'u1'ns, p01'tamonedes, ~erque tenen la for«a
d'una sola paraula.

Pero s'han d'escriure amb UU1! guionet ,entre llurs
e1ements en els casos següents:

1. Quan el primer de111ent acaba en vocal i el se
gon comen<;a en '1', s o .olé. Exe111ples: busca-ra'ons, gira
sol, escura-_t'illl'ICI1'eres.

2. Quan estan C0111posts de dos adjectius del tipus
kistiwico-arqueologic. Exe111ples: Ffsico-Wl,atematic, pla

nO-Wl1llJeXa, h'ispano-a/wterica, g1'eco-llatí. També sord
mut

3. Qt.tan són composts a111b els prefixos pseudo, sot~_

viCie, ex. Exemples: pseudo-apostol, sots-i'l1spector, vice
president, e_t'-secretari. Ta111bé fJ1'e-Tafaelista, no-Tes

(substantiu), despús-ahir, poca-vergowya, etc.
4. Les paraules cap-i-cua, l1'ord-est, adé'u-siau, b'Ul11r

bum, gori-go1'¡, zig-zag, 71int-i-u, vint-i-dos, etc.
EXERcrcrs:
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CopiélJl' les fraséiS següents, correguint-ne les errades
de les paraules compostes:

1. H¡e dl!'ixat el capell en el penjarobes.
2. Va vindre un hO'MiLe camasec i ba1'barós.

3. El p01'ta-llapis li costa vinticinc c?mti1ns.
4. Tenia una botella d'aigua-ardellt i una atra de

vinagre. .
5. Compra un espantanwsques despús-ahir.
6. El teu fill és 'un tasta--olletes i un plo"l'amiques.
7. El serbo-croata que coneixe1n és un lletraferit.
8. Es vicetpTesident del Comité hispmno-suís.
9. Despúsde'Pna voren1/, que fa ei:J:e poca-pena.

IO. Pren el compta-gotes.
II. Poso~t el guardapols.

12. El sord-11Itut es de.dica a r,esold1"e trencacaps.
13. L'est·ira-cordetes s'ha fet agr041/,aCarrers.
14. L'aut01ll'lob'Íl té trencat el guarda-rodes.
IS. Desp1'és de contra-dir ens digué.' Adéu-siau.
16. Has vist ja "La V enta-focs"?
17. Farem wna Exposició histbrico-a'rq'ueologicw.
18. El saltataulells és un busca-1'aons.
19. Antoni és molt prim-mirat.
20. L'eXY'elctor colleceiona cap-i-cues.
2I. Es wna colu11t¡,/1a preromana.
22. V1:sitara rol nordest d'EU7'opa.
23. Tocarem a mata-degolla.
24. Es una aigua mi'l1ero-'J!J1iedicinal.



Lli~ó XXII

Sobre els pronoms febles

1. EIs pronoms febles revestixen formes diferents
segons que vagen diavant o dan-ere dd verb i este ca
mence o termine en consOlllant o vocal (o h). Estes for
mies són:

Primera forma:

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

Seg.ona forma:

Jl'I'¿ 't Js JnoS us Jl 'ls -
_ Jn

Tercera forma:

em et es ens - el - els

Quarta forma:

- en

mJ t' sJ f lJ - n'

2. Quan els pronoms febles van davant del verb
s'apostrofen si el verb comenc;a en vocal o h. Exemples:
m';e~criuJ s'adorm, tJhavien visto

Quaru van dar-rere el verb s'ajun!1:en a eH amb un guio
net, fora del cas en que caIga apostr.ofar-Ios. La pronún
cia ens guiara per escriure'ls correctament. Exemples:
d011¡eu-me, posa-li; dónaJm, vore'l.
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3. Quan el prO!l1úm va davant del verb i forma
síllaba a part s'escriu sense gU!ionet ni apostrof. Exem
pIe: em diu, us d1a, .li parla.

Lj.. Davant o oorrere del verb poden ar;ar dos o
tres pronoms febles que se sepaTen amb un guionct o
bé amb un apostrof segons la regla per a un sol pronom.
La proniúncia, pero, ens sera una bona guia. Exemp1Je.s:
dóna-me-la, espereu-no'S-hi, deíxan'ns-la, digueu-me'l,.
pinta-te-la, pinta-te'l, fes-s' ho,o menjar-S'~me-la, posm'
se-te'l, se te la posa, se m'ho rebenta, se te l'emporta.

5. Els pronoms febJes mai no s'apostrofen per con·
tacte amb una atra parauIa que no siga un vero o un atre'
prO\OOlll fleblé.

Aixíl, no esOrÍurem: no'm vol, sinó n;o em vol; no
ellai'l mirava, sinó ella' e.l mirava,o no el pal"e(ns ho dtu,
sinó el pa:re ens ho diu.

EXERCICIS:

a) Copiar les paraules següents, separ<lll1t-oo COl1ve

nientment amb un apostrof o guÍJonet, o sense, Jes com
binacions de verb i pronom fleble¡:

disme, escrigueunos, rentantte, banyeunos, alfarse.
escriuli, traulo, prenlos, cullla, porteu.les, fesho, véshi,
dune,o

escriurem, mirans, rentat, combatreus, perdres, ·e,...
viati, portal, portals, portala, traureles, miraho, anarhi.,
traur¡en,o

emtrau, ensm1~a, etveu, usmiren, esveu, lidic, elp01"
ten, elsfan, laduien, lesfeen, hopaguen, hiwn, envenen;

mescoltava, ensescoltava, tentenia, usescriu, salra,

5
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#/iarespost, lhatret, elshatret, ho!escoltava, hihapujat,
nJwvia.

b) Copiar les paraules següents, separant-n~ conve··
pientment les combinacions de verb i els dos pr.onoms·
f~bles :

anarmen, dei.r:amen, 1ne-nrec01'daré, menhapres, fixar
'mhi, mh-ipensaré, fesmho, dO'namho, mhopren, poseum'e
les, melesposa, deixeumela, simeiaprengués, cullmels,
melsdó1'W, cusmel, n01nelportes, melhapre'¡s, aneWl/l'wsen,
e:lsenrecordem, ensnhanportat, porteunoshi, disnosho, es
cTiure11sho, enshodira, dÓ'YI!J.nsles, enslesen.via, ens.lhan
donat.

e) Copi&r les paraules següents, separant-ne conve
J;l.Íentment les combirÍacions de verb i els tres pronoms
febles:

se1nhiconelix, posarsetho, menjarsetela, enslhiposa,
melh'iposa, traumelen, elsnhiposa, menjarsetel, rnenjar
sensel, s,etemposa al d:avant, sensemposa al davaJnt, SfmS

enriu, setelmenja, setelhamenjat, senselmenjC1J, senslha
11'f.enjat.



Lli~ó XXIII (1)

Ús de LI i L'HI
Sovimt s'escriu li per l'h¡: i l'hi per li.

1. Cal tindre present que li és un sol complemento
La frase li donare-m una pesseta (on li repriesenta la
persona a la. qual dOllare111_ U'na pesseta) podríem escr.iu
re-la així: donOJre¡1f¿ a ell (o a ella) una pesseta. Ta111bé:
la f,rase tOr11a-li el llib¡'e pot ser substituida per: torna

el llibre a le'll (o a ella).
2. L'hi és una c0111binació de dos c0111plements o

d'un complemel1!t i una dlete.rminació eircumstancial. En
la frase: Ha vingut el teu fill a pel berenar, i l'hi hem
donat, la c0111binació l'hi representa "el fill" i "el be
renar", <;0 és: he'm donat el be¡'enar al teu fill. 1 en la'
f,rase: Va collir el mocador de terra, i l'hi va donar,

la combinaeió l'hi representa que va donar el mocador a

ej,l (o a ella).

EXERCICIS:

Copi<lJr les frases següents, on hi ha cil11c li que han
d'ésser l'hi. Corregir estes errades:

(1) La present Ili«;ó i les dues següents, prop,iament sintilxi
ques, les donem en l'ORTOGRAFIA per creure-les d'un gJran in
terés.
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1. Va,lien fer-li menjar una taranja.
2. Li va comprar un hort.
3· Replega el cabdell de la falda, i li va donwr.
4· Com que era baixet li dien "el mema".
5· La nena li salta aJ coll i li besa les galtes.
6. Les seues cosines anaven al concert, ·í li van

convidar.

7· V olia vore son· pare, i ti van mostrar.
8. Com que desitjava pastissos li van comprar.
9· No fón menester que li obriren e/s ulls.

10. Li agrada mo,lt l(JI f1tnció de circo
n. N o has tornat el llibre a la Biblioteca; torna-li.
12. En vare't ti féu ~ma senya.



>

Lli~ó XXIV

Ús de la preposicíó a.

La preposi6ó a és conf.osa sovint amb la preposició
en. Cal distingir quan s'ha d'usar a i qual1 en.

La preposició a s'usara:

l. Eln les determinacion's de lloc que impliquen mo
viment. Exemples: Vaiq a Valencia; puja1'em al tercer
pis; la processó entra a l'esgMsi'a.

2. Pbr assienyalCllr l'indiret on és o s'esd'evé una cosa.
Exemples: Vi,'rc a Castelló; treballa a Mamisses,· els hem
vist al t'e'(J,tre.

3. S'usa a i no en daval1t infinitiu quan este és com
plement d'un atre verbo Exemples: s'ento'Ssudix anegar;
s'oferix a fer el dina'r; vol anar a cat;ar.

4. S'usa a en els comp1emients direct<:s davamt un
pronom personal. E!Xemples: us vullc a vosatres; vi·ne
a mi; et mire a tu.

Llevat del cas darrerament indica.t no s'usa a en
cls complements directes. No cl:irem: mil-e. a la taula,
sinó mire la taula; no dlirem: he V'ist al teu pare, sinó
he V'ist el teu pare.

•
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EXERCICIS:

Copiar les f,rases següents, corregint-ne les errad~s

(n'hi ha sis):

1.

2.

3·
4·
5·
6.

7·
8.
9·

la.
11.

mento
12.

Havem saludat a la teua germana.

H ave1n donat a menja1' a la gata.
Vaig eseriure a el teu pare.
Ell va avisar el sdu cosí i jo el me·u.
L'estimava més ell a ella q1le no ella a ello
El volia C01'1'b a 1m fill.
N o accedi:.: a vindre a buscar-nos.
N o tarda e11 adonar-se del que passava.
Insistía afer-los proposicíons.
Esmercen el poder en destnár tot el que poden.
Estigueren conf01'11l/;es en no dQ1![,Q1' el consenti-

Es transformava en vore'l arribar,



Llí~ó XXV
Ús de la preposicíó en

Dins la lli<;ó anterior es donen regles per a l'ús de
la preposició a, que sovint es confon amb la preposició

en.
La preposició en s'uséJ,ra:

1. En les determinacions de l10c per assenyalar ()l\1¡

és o s'lesdevé una cosa, pero solament davant un. adjectiu
numera;! (estava en primer ter1'ne) , un adjectiu demos
tratiu (vi:~c en esta casa) oun adjectiu indlefinit (t'espl!

rOlYé en un café).

2. Davant d'un ia1·finitiu quan éste ¡representa una
determinació circumstancia1 de temps, amb valor de ge
rundi. (Note's que el tal fJn és traduit en espanyol per
al.) Exemple: Tots es pdsaren drets en entrar ell a la

sala,' tOYinarem al poble en feV'-se fose.

EXERCICIS:

Copiatr les frases següents (sis de les quals porten
a o al en l10c de en), corre.gint-ne lles enades:

1. Havia tl1in4a gent que, en vore-la, em vmg es

pantl1il.
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2. A l'entrar ell, tots van al(ar-se.
J. Marxarem al fer-sa de dia.
4· Vz'via en aquella casa cantonera.
5· En Olgun temps aixa no passava.
6. Deuen estm' amagats a alguna habitac;ó.
7· He estat d.e m,estre en quatre pobles.
8. Li ho féu saber a l'atnar-li a portar la cor;'espon

dencia.

9· Passa't per caSa a vú¡dre't bé.
10. Entaven~ en aixa quan ell e;S presenta.
n. En sentir-se tOcal' es gira.
12. H o avisa al do,nar-se com.jJte.
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Lli~ó XXVI

Exercicis de repas

a) Copiar el poema que seguix, con.iegint-ne les
errades que han estat fetes expressament:

EL SOMNI DEJLS TARONGERS

Era una wit pueril, tetldre, abrilenca,
amb pO'ls adamantina en lloc de flStrelles,
amb una lluna plena que dir'ÍGs
el rostre en nacar d'una san,ta jove
i amb nubolets de llana sinse mác'ula
surant b¡enicnament per d'in-s del eter.
lo, vianatnt de víes sens monxo'ia,
la( d'amidar amb pases rocs i1~hospits,

vaig seure, per M orféu, sota'l brancatje
de Ur,n<S terongers nebats de flor cerúlia
qu'exhallaba un perfU'm gros i finísÍ1tn;
un perfu'l'lq, qu'esmunyia's pels cond·uct·es
humits del1ias, dels ulls, de les orelles;
un perfum que's unflaba dins el cramí
donant plasticitad al suc dels somnis...



74
1"l'n vaig vore pot"tat per ['aire lí,vid
a la sala d'un blanc pala~t marmori

sense freit ni calor, sens llum ni fosca,
lliure de cualitats i de ma11callces,
012 vaig sopar, amb boca de famellic,
-llur; que no conei;r sanc, gall'ina eixuta,
pa de farina Sé'nse 1¡ent, pa aZ'i1n,
i vi cullit a M alaga, tant líric.
Desj)res, dotse dOl1celles tot just pubers,
amb coro'na de rossa alei_'l:amd1'ina,
amb túniques dq seda cantperolla
i amb ulls sinse color com les estatues
11W ,enme11G!ren, cG!l1tant sáfics poemes,
al cambril de una da11ll,(J; que s'asseia
dan'¿unt trona macnifica de ,vori
i's drapaba amb in-tactespells d'ermini..
La dmna, qu'era vel'je, va e'ndressarmel

Vel'S un tdlem de plomes de coloma
on passqrem tots dolS hores noctul'nes.
Bingué la matinada. Aquelles dones
menbarcaren dÍ/I1S nau alabastrina
que's gronxaba per 011,es de 1nercuri
i avanr;aba al darrera de set cignes
mes purs que la blG!l1cor d'una mortaUa.
Al horisó sorNa un sol llunátic:
oxid de argent en C011Jte d' 01' j)ul'isim,
1 d oreig que lK'l:cava. pel meu rostre
duia farum C01~cTeta de cadavre.

FRANCESC ALMELA I VIVES

(Del IIibre L'Espill a T¡·ossos.)
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b)
güent:
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Transcriure en ortografia ,die hui el poema se-

EL ]ONECH

Pastura '1 jonech, sossegat y 11~SO,

junt a la vaca de abundos:es ubres,
la fresca brossa del marjal herbivol.
Res el comnou en la quietut plaJcívola
que la estimada produhí al mig-día.
Pero de sopte '1 pasturatge 's de'iza,
la testa eleva de novelles banyes,

. com si temeras lo perill incognit,
y fort musclej"a astorinat y brofec.
Ab viva ullada l' horitzó r¡egira,
ni un PU1rz.t es fiza, y coratjós, altivol,
la orella estessa, r-essonant els nassos,
ha ploJntat vela ab arrogancia fera.
Resolt, impavit, l' ene'l11,ich aguayta,
y qU(Jm en l' aire la ilusió s'esfuma,
tranquil es rasca tin la pum1,yent coscolla,
jau entre juncses y a remugar es posa
l' ull esmortit y la m'irada incerta.

FRANCESCH BADENES DALMAU

(Del llibre Retl'obada, publicat l'any 1915.)

e) Transcriurie en ortogra:fia die hui el texte se
güent de .literatura antiga:

Fort sots vist desui(J¡r vos dela carrera damor e
trespassa?' les costumes de vers amadors per~o com tan
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cuytadamel1,t demanats amorr Car lo saui anUIdor e il1S
truhit com parla alguna dona la primera vegada qUI?

nolaia coneguda no deu ai%i disputar ni pledeiar ab ella
del fet daPnor ans se deu aella demostrar tot simple e
humil E enap~es áe/u loar tots fets e tates paraules que
diga la ama-nt e la tercera vegada segurament Pod dema
1'll/IY amor mas vos manífestament hauets trobat aquest
arde la qua! cosa yom pens que vos haiats feta par
fO com vos pensauets leugermnent en la mía amor E
per ro car no sots instruhit en lart dal1wr o'n me~

veíar~ qUje la nostra mor deia f!sser suspitosa.

MOSSEN DOMÉNECH MASCÓ

Segle xv

(De Regles d'Am¡ar i Parlam,ent d'¡m hom i ¡ma fembra.)

NOTA.-

sots = sóu (present d'indicatiu el =1 verb ésser o ser) .
.mes vei(JJres = m/és evident.

FI DEL CURS
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