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Advertiment

Massa vegades havia estat dit que ds prablemes ¡nor
fologics cite la nostra llengua havien d'ésser resolts pels
nostres escriptQlrs l1'iurement, sense necessitat d'una fixa
ció. Greu error que no obtenía la deguda reparació
mentre semblava que el" problemes ortografics eren pri
mordials i que c'a1ia resolc\lr,e'ls, també. abans de tot
altre problema de gramatica.

Si a darreries del 1932 la qüestió ortografica deixava
d'ésser un fet anarquic, el temps d'ara no és gens ba,rda
per a la publicació del ,pr,esent estudi de MORFOLOG1A
destinat a fixar les variacions' de cada una de les cate
gories gramaticals dins l'oració o proposició.

La tasca no ha estat gens facil. Ha co1lgut tindre en
compte els dialectes valencians, els poetes i escriptors
c1assics i els contemporanis ~ els estudis de d~ferents

gramatics, entre altres el P. Uuís Fullana, En Uuís
Revest i En Guillem Renat i Ferrís, valeacians tots tres,
les obres deIs quals ens ha facilitat el treball de re
dacció.

Com en el volum 1 de les nostres Llú;ons de Gra'11'U1,-
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tica, dedicat a Ortografia Valencia·na, hem redactat la
MORFOLOGIA VALENCIANA en forma de lli<;ons corres
ponents a un grau elemental d'ensenyament, seguides
d'exercicis practics: els qúe naturalment es desprenen de
cada lIi~ó tearica.

En seguir aquest metode no hem fet altra cosa sinó
procurar materia,l útil als mes,tres d'escola presentant
models, així com donem a les entitats valencianistes un
uti1l'atge apte per a organisar <:ursets per correspon~

dencia.
L'acce,ptació que han obtingut les lli<;ons que publi

quem a continuació i que ja foÜJren donades des de les
pagines d'El Ca1't~í, ens fa esperar que el present volum
sera ben rebut per tots els estudiosos.

1 ara no ·ens .cal sinó pecordar als nostres lectors que,
en haver llegit atentament la part tearic'l de cada punt
o qüestió gramatical, resolguen, sense c1esmai, l'exercici
practic corresponent, ;puix que en cada lli<;ó tmbaran els
elements tearics necessaris per a la correcta solució de
cada exercici. 1 si hom no l"e1X a la primera vegada,
torne a Uegir la part tearica, que, segurarnent, hi trobara
la c1arícia desitjada.

Aconsellem, naturalment, la lectura i la transcripcio
ele bons autors literaris.

CARLES SALVADOR



Morfologia Valenciana

LLICÓ 1

El nom substantiu

1. Nom substantiu és la paraula que seTVix ,per a
anomenar les ~ersones, els animals i les cos'es. Pot ésser
del genere 1'/!wsculí o del femení, els qual" es difer,encien
sovint solament en la terminació.

2. El femení es forma., generalment, afegint al
masculí ,la terminació a. Exemple: fill, filla; f01'ner,
tornera; fillol, fillola.

3. Si el masculí acaba .en vocal farta, el femení
éliCaba en -na. Ex.: germa. germana; cosí, cosina; lleó,
/leona.

4.. Quan el m:asculí acaba en consonant forta, gene
ralment es canvia en consonant suau seguida ele a.
Ex.: nebot, neboda; flop, lloba; amic, annga. Altres ve
gades afegix una a. Ex.: gat, gala; néli, néta.

'S' A alguns masculins en s correspon femenins en
-sso,. Ex.: gos, gossce; ós, ossa.

6. Molts. noms masculins passen al femení afegint
el sufix -essa. Ex.: abat, abadessa; sast;'(', sastressa.
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El femení de príncep és pr>incesa.
BIs femenins de ernperador, actor i institutor són em

peradriu, actriu, instituiriu.
EIs femenins de rei, heroi i gall són reina, hero'ina i

gallina.
7. Hi ha noms que can,vien la e en que termina el

masculí en a. Ex.: 111estre, mestra; alumne, alumna.
8. Hi ha noms masculins que tenen un femení d'arrel

distinta. Ex.: home, dona; pm'e, mare; 'I1writ, muller.
9. Hi ha noms d'animals que tenen una mateixa pa

raula per al masculí i per al femení :. es distingixen
afegint mascle o few/'ella. Ex.: rossinyol, escarabaf, mos
quito

ro. A mo1ts noms d'éssers i d'objectes se'ls atribu'ix
genere, ja que no en tenen eLe propio Diem que són
masculins si 'davant d'ells podem posar l'artic1e el, i
femení si podem posar l'artic1e la. Ex.: el llit, el pi, són
masculins, i la pilota, la carxofa, són femenins.

r 1. Hi ha noms en valencia que no tenen el mateix
genere que en espanyol i que sovint equivoquem.
Exemple:

l' (el) avantatge; es¡p., la ventaja.
el corrent; esp. la corriente.
el costum; esp., la costumbre.
el senyal; esp., la señal.
elllegu111.; esp., la legumbre.
la calor; esp., el calor.
la fi (= acabament, final); esp., el fin
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EXERCICIS:

a) Posar en fel11ení els següents nom" l11ascdins:
fillol, gatJ lleó, padrí, cunyat, cabrit, espos, gos, dei

%eble, sogre, sastre, diable, 1netge, príncep, actor, gall,
1'ossinyol, pinsa, gendreJ cavall.

b) Posar ,en l11asculí els segúents nom<¡ femenins;
néta, senyora, fad'Y'/:na, orfena, lloba, hereua., alumnq"

poefessa, apotecariessa, útstüutriu, .herozna, perdiu, egua,
somera, reina, princesa, tia, duquessa, emperadriu,
deessa.

e) Corregir el genereal1a 0\1 caIga:
I. L'actriu féu molt bé el papel' d'ab'1dessa.
2. LJ'escold no ~'olia fer la sen)Jal de la creu.
3. A¡quest calor ens ofega.
4. Es menjava. els llegu111,s del sopar.
S. El corrent electr0c el llanq-aJ a la corrent de l'aigua.
'6. Té la costum de gv.tar-se tardo
7. L'avantatge que porta és de cinc minuts.
8. El fi de la noveUa no 1'n'agrada.
9. El mort té un senyal al bra~ ..
10. SJaca·ben els antics costums de l'horta.



LLI<;Ó II

El plural deIs noms

l. El plura.l deIs noms es forma, per regla general,
afegint una s al singular. Ex.: p<bre, pares; l'e1'l1ei, re
11Iieis,o ra1'l1, rams.

2. En passar els noms del singular al plural sofrixen,
generalment, modificacions.

EIs acabats en a no accentuada canvien la a en e
seguida de s. Ex.: cara, e(J;res,o proble11t¿G., probleme~

Si aquesta a no accentuada va precedida de e, g, f, j,
qu o gu, no soIs canvia la a en e, sinó la consonant es
mentada en qu., gu, e, g, qü i gü. Ex.: 11t¿ica, miques"
braga, bragues,' rafa, raees,' truj(J;, truges,' Pasqua, Pas
qües,o manigucD, manigües.

3. La majoria dels noms acabats en vocal forta for
ma el plur.<J)1 afegint -ns al singular. Ex.: pa, pans,'
capita, eapitans" volea, voleans.

N'hi ha, pero, d'altres que formen el plural afegint
simplement una s. Ex.: cate, cates; merce, merees"
dominó, dominós.

EIs 00ms) home, orte, eove, 1'/1(1Irg e. t<erme;, jove,
'verge, a·se, rave, tant fan el plural en s C0m en -ns,
encara que literariament és preferible el plural en· s.



Il

4. El n0111S mascuJins acabCllts en f f(,rmen el plural
afegint os al singular. Ex.: braf, brafos.

EIs femenins acabats en f afegi,xen una s. Ex.: f(JIlf,
falfs; wlf, calfs.

5. Eh noms acabats en s formen el plural afegint
os a,l singular. Ex.: as, asas; vals, valsa.s; vers, versos.

.Pero ds n0111S plans i esdrúixols acabats en s són
invariables. Ex. : llapis, (J11l/,nibus. També són invariables:
te111/,pS, fans, dill1,ms, dimarts, d-tmecres, dijous. divendres
i els femenins en s. Ex.: la pols, les pols.

6. Hi ha n0111S en singulaJr acabats en s que passen
al plural doblant la s i afegint os.

Són els polisíllabs acabats en as, éso ís, os, ós, ús.
Ex.: campas, compassos; accés) accessos: vernís, vernis
sos; arras, arrossos; calós, colossos; ,lJallús, pallusso'S.

A més a m:és, doblen s clavant os els lloms nas, pas,
bres, interes, ris, gas, os, ÓS, cos, cós, mos, tras, bus

i 1'US.
Hi ha excepciono (noms que no doblen la s davant

os en passar al plural): gimnas, avÍS', compromís, país,
espos, 1'epos, abús, andalús i pocs altres.

7. EIs monosíHabs as, gas, cas, mas, 1'as, vas, 1!/ileS, bes,
fris, pis) clos, fus) ús i nus tampoc no doblen la s en
passar al plural.

8. EIs acabats en x, L1:, sc, st i .1:t fan el plural,
generalment, afe-gint os al singular. Ex.: wlaix, wlai
xos; des patx, despatxos; bosc, bascas; tesft, testas;
text, textos.

Cal dir que els terminats en sc, st, xt tant poden fer
el plural afegint una s com -os. Ex.: bosc, boscs, bas
cas; test, tests, testas; text, texts, textos.



12

9. EIs noms acabats en 9 (escrita ig o g) formen el
plural afegint una s al singular. Ex.: boiy, boigs,o desig,
desigs,o roig, roigs.

EXERcrcrs:

a) Passar al plural e1s noms següents:
carbó, abús, peda~, cont¡.promís, llenguIJ, di'rnarts, gust,

carro, colomí, marge, terros, sedas, llu~, fred, feno'me'n,
congrés, tapís, espos, rus, llapis, calaiz, faig, sang, fre,
home, fal~, compas, somrís, tra'rnús, tew.ps, greix, pas
seig, pretext, despaf;¡;, ·índe;¡;, obús, colós, inte1'eS, cas,
pes, adre~, baixa, farga, serp, huracO.. orfe, lli~, cal~,

domas, barnús, crucifix, .esquitx, post, O[Qi, pi, pasqua,
dixé, orgue, pis, boix, desig, cany-ís, plafa, rave, cabas,
host, esforf, pluja, pagaré, fus, corretJa, bambú, ús,
fracas, pastís, 111enú, roig, terra,pie.

b) Passar al plural les següents frases:
1. L'arbre no deixO; ·vore el bosc.
2. La fusta d'aquesta cadim és d'un favg meu.
3. Va V1;nd1'e un home molt lleig.
4. Aquest peix és prou cal'.
5. He comprat elllapis verd ..
6. Un andalús menja an·ís.
7. Ara ve l'home de tase.
8. La pare,~ del pis.
9. El landó té un esquin~.

la. La pols que cau del tamís.



LLI<;6 III

1. Davant dels n0111S s'usa sovint una paraula curta
anomenada article.

2. L'article pot ésser de dues classes: definit o inde
finito L'article definü servix per a designar no t:n o
més éssers o ob}ectes qualssevol, sinó un o més éssers
o ohjeetes determinats. Així: Ha vimgHt EL pare del
meu al11,j~C (vol dir no un pare qualsevol, sinó un pare
determinat: el del 111eu amic).

3. Les formes de l'article definit són: el (masculí):
el banc; la (femení): la casa,' reductiibles a f (mascdí i
femení) davant vocal o h: l'elefant, rescola, l'hort,
l'hora,.

El pluraJ de el és els (els dies),' el plural de la és
les (les cadlires).

4. L'art~cle indefinvt té- les formes un (masculí):
un home,' una (femení): una dona. És a dir, un home
qualsevol, una dona qualsevol.

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

5. En algu11es contrades del País Valencia usen l'ar
ticle definit davant els nOUllS .prO'Pis (article personal): el
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Pere, la 111aria, l'Anto'ni, i també la partícula so com
artic1e personal: so Cal'11w, so 1I1iquel, so Enrie.

S'usa, encara, com artide personal, en, na, n'. Ex: e'l~

Pere, na Dolors, n'AntimiiIJ,o de vegades pren el cadtcter
de tractament: En ]aun1-e 1, N''Ausids March, N'Elisabet
de Villena.

6. Els artic!es el i els es contreuen amb les prepo
sicions a, de i per,o les contraccions són: al, als, del,
deis, pel i pels, ,pero l' no es contreu davant vocal o
h. Així: a l/hora, de l'arbl'e, de l'hol,t.

7. L'artic1e la no es cOl11treu davant paraules feme
nines eomen<;ades en 11 o u febles (porten ü no h davaJ11t).
Ex.: la Univers#at, la hU111:itat, la idea, la historia.
(V. Ll'i~01% de Gramatica, vol, 1, Ortogra1iw Valenciana,
lli<;ó V, pan'tgraf 1.)

'18. Hi ha noms com llu1n, ti, son, va!!, clau i altres,
que unes vegacles porten l'artide el i ",ltres la, seg'Ü1116
que signifiquen. No és iguall: el llum que la ll~tln,o el ti
que la ti; el son que la son; el vall que la vall,o el clau
que la clau.

9. Un cert nombre de noms <lJbstractes acabats 'en
01' (amor, ard01', clam01'), que el llenguatge correat fa
maseu:Iins, en llenguatge literari poden fer-se femenins,
com en valencia. antie. Ex.: la cla1nor de les gents,o eixa
dolor grand'íssi;ma,o la color obscura ~e la pello

EXERCICIS:

Substituir la ratlleta per l'artic1e definit corresponent
davant eis noms següents i destrieu-Ios en dues llistes,
¡'una de l110ms maisculins i l'altra ele f,emenins:
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- taula, - lltlt, - vespa, - gat, - llibre, - tinta;
- arbre, - aguila, - ull, - ala, - oca, - hecto-

lií>re;
- galliners, - f.1ors, - hostes, - tingles, - his

tories;
- c·arrers, - farbalans, - padrins, te1nors,

- fervors.
b) Substituir la ratlleta per l'artíc1e indefinit corres-

ponent:
1. Va vindre - dona (]J vend?'e'm - panses.·
2. H avia - paquets da111,unt - taula.
3. N o pesa 1nés de - tres lhUlres.
4. Passí per - carre'r que no coneixia.
5. Han donaJt' - flors a - senyora.
6. Passen - h01'nes pe?' la via.
c) Poseu en singular els noms següents:
als hospitals, els h/U111,ils, dels albats, pcls camins, les

ungles, els arrossos, les egües, les un·ita;.o, les hwmitats,
les universitats, les histOries, dels escorpins, ,pels cata
legs, als hon'tes, als act01's, als hostes.



LLIC;Ó IV

L/adjecíiu qualificaíiu

I. Adjeetiu qualificatiu és una paraula que aplicacla
a un substantiu indica Ut1JaJ qualitat de l'ésser o de l'ob
jecte designat per <llquest substantiu. Ex.: rat'ln AGRE;

howte vALENT; dona SANTA.

2. Hi ha ad'j¡ectius que tenen dues terminaciom;: una
masculina j, altra f.emenina. Ex.: hO'lne SEC, dona SECA;

eavall BLANC, "egua BLANCA.

3. En generall'adjectiu Jemeni. es forma af;egint una
a al masculí. Ex.: fred, freda; mal, mala; novell, no
vella.

4. Alguns adjectius masculins tenninats en t fan
el femeni. en da. Ex.: folgat, folgada; enraonat enrao
nadaJ' apesarat, apesarada.

5. Alguns adjectius masculins acabats en e i o fan
el femení substituint la e i la o per ¡J. Ex.: e.''Caete,
exacta; eomode, eomoda; fofo, fofa.

6. Alguns adjectius terminats en e fan el femení
en ga. Ex.: gree

J
grega; groe, groga; poruc, poruga.

7. EIs masculins oblie, inie, propine, ventríloc, pas
sen al femení substÍ'tuint la e per qua Ex.: obliqua,
iniqua, p1'opinqua, ventríloqua.
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8. Alguns adjectius terminats en s passen all femení

doblant la s abans d'af.egir la a. Ex.: gras, grassa; eSGas,
escassa; ejpes, espessa.

9. Els maiseulins boig i roig fan el femení boja i
1'oja. Mig i lleig fan en el femení mitja i lletja. Nul
fa nuUa, i tranquil fa tranquiUa (i tamhé w(¡,nquila.).

10. Els adjeetius terminats ·en vocal forta formen
el femení wf.egint na al masculí. Ex.: l;[a, blana; ple,
plena; bo, bona.

11, Els ac1j.eetius en au, iu, ou passen al femení,
genera1ment, eanviant u per v. Ex.: blau, blava; 'u'tu,
viva; nou, nova. 1 els aeabats en eu fan el femení en
ea. Ex.: europeu" europea.

12. Hi ha adjectill's que mantenen per al femení la
mateixa terminaeió que en maseulí. Són els adjectius
anomenats d'una sola tenminació. Ex.: auda" filial, vul
gar, millar, tricolor, constant, amable, insigne, hipocrita,
gran,

J3. Per saber si un adiectil1 és d'una sola terrn!nació
o de dues basta! notar si en formar el corresponent ad
verbi terminat en -ment s'afegix una a entre l'adjectiu
i la terminació -m,ent,

De general es forma generalment (no afegix a des
prés de general); dones general té una sola terminaeió,
De clar es forma clarAment (a!fegix a després de clar);
dones clar té dues terminacions, una per al mascuJí:
clar, i una altra per é1!1 femení: clara.

14. El plural deIs adjectius es fa segons les regles
deIs noms substanlius. Cal notar que els d'una termina
ció acabats en a" ie o, tenen cIues formes en plural:
1'una per al masculí i l'altra per al femení: Ex.: fero"
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fero~os i feroces ,0 auda~, auda~os i audaces ,0 feli!;, feli
~'os i felices.

EXERCICIS:

w) Copiar els adjectius següents i al costat de cada
un d'ells posar e1s corresponents femerj singular i el
mascu1í i femení plura1so

prim, dolr;, xop, faIs, ca1', dens, C!ar, fe1'111., net, sa;ví,
brut, inedit, trist, adequ(J;l\ 1·nenut, mut, amic, 1'oncc,
arabi,c, ll(jjrg, ce11Jtroífug, andleg, prodig, precís, seriós,
mala!tís, plegadís, ros, b07'g, lleig, sere, vO'lenciá. dejú,
efectiu, tou, hebreu, garxo, culte, pobre. esquerre,

Així:
prim, prima, pri11~s, pri11'/'es.
b) Copiar els adjectius següent's, destriant-los en

dues llistes, primera els ¿'una sol<11 terminació i segona
e1s de dues terminacions:

fosc, idiota, ras, rus, negre, imsigne. esclau, elegant,
lent, geperut, iracund, escolar, laic, rebel, millor, alegre,
incomode, inert, suau, sere, indígena, sacríleg, docil,
prudent,



LLICÓ V

L/adjectiu demostratiu i el possessiu

r. Són determi1w,tius aquells adjectius que posats
davant un nom fixen, precisen o limiten el signifieat
del substantiu. Així, quan diem la meua mare, apliquem
el 110m mare 110 a totes les mares, ni a una mare qual
sevol, sinó solament a una mare: la meua. Dones la

. paraula meua és un adject-iu determinatiu.
2. Hi ha diferents classes d'adjectiu~ determinatius:

demostratius, possessius, nuw/'erals, quantitatius, indefi.
nits, interrogatius i relat·ius.

3. Els adjectius demostratüus són: aquest.. aque'/'x,
aquello

FOTmes del singular:

MASCTJLINS :

aqu6st o est
aque1;t: o eu;
aquell

Formes del plural:

MASCULINS:

aquests o estos
aqueixos o eixos
aquells

FEMENINS:'

aquesta o esta
aqueixa o eixa
aquella

FEMENINS:

aquestes o estes
aque'¡xes o eixes
aquelles
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Ex.: el1neu -par·e, la meua llibreta, el teu, ancle, el seu
germa, la nos/'ra associació, les nostres idees.

5. Davant un substantiu, generalmec,t nom de pa-

Ex.: aquest llibre, est home" aqueixa dona, eixa tau
la" aquells dies ,o el:xes joves ,o esta fa(ana.

El valencia parlat ha abandonat l'ús de aquest i
aqueix" seria, pero, convenient que tractarem de rein
troduir-Ios en la! llengua literaria, al costat d'est i d'eix"
com ha seria també, a judici nostre, que en usar aquests
dos demostratius (est i eix) , domlrem,. en el masculí
singular, la preferencia a les formes arcaiques est i eix
sobre les .populars este i eixeo

40 Els adjectius possessius són: meu, teu., seu, nostre,
vostre, lluro

Formes ,del singular:

meua
teua
seua
nostra
vostra

meues
teues
seues
nostres
vos/res

FEMENINS:

FEMENINS:

meu
teu
seu
nostre
vostre

meus
teus
seus
nostres
vostres

Formes del plural:

MASCULINS:

MASCULINS:
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rentiu, els possessius febles 11lon, ton, son reemplacen el
meu, el teu, el seu.

Formes dd singular:

MASCULINS: FEMENINS:

mon ma
ton ta
son sa

Formes del plural:

MASCULINS: FEMENINS:

11~OS mes
tos tes
sos ses

Ex.: mon cunyat, ton pare, son cosí. ma mare, ses
tieso

6. L'adjectiu possessiu llur (en plural llurs) vol clir
d'ells o d'elles. N o es pot dir: ha ving~it Antoni i LLUR
fiU, ni ha vingut M aria i LLURS fills. Pero sí que es pot
dir: han vingut Antoni i Maria i LLUR ¡'/U (el fin d'ells),

o han vingut Antoni i Maria i LLURS fiUs (e1s fil1s cL'ells).

EXERCICIS:

a) Copiar tots els adjectius demostratius i possessius
que hi ha en les frases següents i destrieu-Ies en dues
mstes:

l. En aquella casa vmig trobar el mlJbl gato
2. Les vositres filles han rPortat aquests vestits.
3. Les teues llibretes no són aquestes, sinó aqueixes.
4. Aquesta nit aniré a vore la teua C'bm teatrol.
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5. Aquells dies tan e11wcionants ja no tornaran en ma
vida.

6. Sa germana ha .pintat aqueixes telcs.
7. Son sogre viu en aqueSJ; poble,' hi té sa casa.
8. Ha gastat tots els teus béns i quelcom dels nosfres.
9. Aqueixos j9ves escriuen la nostra lIengua 11acional.
ro. Ma casa és menuda per a aqueixes persones; no

hi caben.
b) Copiar les frases següents, rectificant-ne les erra-

des (ús indegut de llur, llurs):
l. Ferran es deaza el se~t· llibre a casa de llur pare.
2. L'orador no parlava segons llurs prindpis.
13. Eixos h01'/UiS no guanyen ni per rt llur menjar.
4. N o sabmn posar-se llu1's vestits I!:: Carnaval.
5. Que gasten del llur si valen regal(lr-se més.
6. El capil'a ens parla de llurs aventures.
7. N o hi podia fel' 111és" era llur dest-í.
8. N o hi podi'en fer 11~és; era llU1' destí.
9. L'anglesa visitava el país en llur aut011~obil i amb

llurs gossos.
ro. La nWSS(IJ cridava les amigues llurs.



L L Le ó VI

L/adjectiu numeral

1. EIs adjectius numerals servixen per a comptar.
Poden ésser: Cardinals o absoluts, els que ens fan co
neixer el nombre ltres cor,ders). 01'dinals, els que ens
fan coneixer ellloc o l'ordre (tercer dia). Partdius, els que
indiquen .part (mig litre). CoHedius,els que expressen
lin nombre divers d'objectes, pres com a unitat (dotzena,
parell, centenar).

2. Els numerals cardinals són d'una sola terminació,
excepte els dos primers. Així: un, una; dos, dues. 1 el
cent, que té la forma femenina en el plural: cent, cents,
centes.

3. Hi ha numerals simples i n'hi ha de compostos.
Aquests, en el llenguatge esc¡-j,t, porten un guionet en
tre e1s dements simples. Els compostos amb 7Jint po-rten
la conjll'nció i, separada també amb guionets. Així:
vint-i-quatre.

4. Heus ací com s'escriuen els adjectius cardinals :

u o un: una
dos; dues
tres
quatre

Ct'l1,C

sis
set
vuit
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nou vint-i-nou
deu ¡renta
onze trenta-u; -un; -una
dotze trenta-dos; -dues
tretze trenta-tres
catorze trenta-quatre ...
quinze quaranta
setze cinq·uanta
desset seixanta
dívuit setanta
denou vuÜanta
vf.nt noranta
vint-i-1! ; -un; -"tna cent
vint-i-dos; -dues dos-cents; dt~es-centes.

vint-i-t1'es crmc-cents
vint-i-Cjuatre set-cents
vimt-i- cinc nou-cents
vínt-i-sis 111,il
vint-i-set 111iilió
vint-i-vuit bilió.

S. Els adjectius ordinals tenen dues terminacions:

p1'imer, primera
segon, segona
te1'Cer, tercera
quart, quarta
cinque, cinquena; o bé quint, quinta
sise, sisena
sete, setena
vttite, vuitena
nove, nO'Vena



:as
dese, deseoo
dotze, dotzeoo

Tenen tots femení i llevat deIs quatre primers, es for
men afegint al cardinal corresponent la terl11inació -e.
Ex.: vinte, vintena; setanta-nove, setanta-noveoo...

6. Els nUl11erals partitius són identics als ordinals,
i es fomlen del cardinal l11itjan<;ant l'addició de la ter
minació -e. Hi ha, pero, la forma especial mig; de ter,
i tercer, soIs s"usa teY" com a partitiu; en lloc de dese,
cente i 1wile, hom usa habitualment dJmn, centesim i
miUesim.

7. A més a més deIs numerals coHectlus' parelt, cen
tenar, miler, s'usen com a col-1ectius eL femenins de1s
partitius. Ex.: dotzena, vintena, quarantena.

Hi ha també els proporcionals doble, triple, quadru
ple...

EXERcrcrs:

a) Escriure amb lletres e1s números següents: Ir,

33, 45, 59, 68, 76, 84, 93, 102, 4 r 7, 82,>. 968.
b)o Escrime al11b lletres els números de les frases

seg-üents :
1. El dia I.er de maig.-2. Carrer del I4 d'Abril.-

3. Vivia al; nÚ111.ero 26 de la pla,a d'En Jaume I, 3.er pis,
2.

4 po·Yta.-4. Ha comprat una 3'" parIJ de quilo.-5. Va
néixer el dia 8 del mes VU de l'any I899.-6. Estava
en la 8." fila de butaques.-7. El tal dei.'reble fa el
76e de la llista del 2.01

' curs.--8. Alfons Xe és tano
menat Rei Savi.-{). Prengué una I2.

4 de figues.
ro. La paret té I2 metres amb 0'25 de llarga.-r1. Avui
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és el d'Ía en que resale la lli,ó VIde M arfalagia.
12. S01n a ... del mes de ... de l'any ...

e) Escriure amb J1etres les expresions numeriques

següents:

1 1 2 16 22
0'01,· 0'07,· 0'005,· 4; 2; 9' 24' 153



LL1<;6 VII

L/adjectiu quantitatiu i l'indefinií

1. Els adjectius quantitatius expressen quantitat i
responen a la pregunta quant i quantG). Són: quant,
molt, tant~ poc, bastant, que, més, menys.. 1tnassa, manco,
for,a, gens, prou... Ex.: quants Ilibres!, 1nolta gent,
ta1~ts rhomes, poc peix.

2. Aquests adjectius quantitatius salen usar-se se:'
guits eLe la preposició de, Ilevat rI/.assa, manco, for,a i
que. Ex.: prou de pa; molta de feina, gens de ganes...

3. Són de dues terminacions, tant en el singular
com en el plural, els quantitatius quant, molt, tant i
poc; bastan~ soIs té una terminació per al singular i
una per al plural; i els altres són invariables.

4. Els adjecti~ts 'indefinits determjn~n el nom d'una
manera vaga i responen a la pregunta quants i quan
tes. Són: un, algun, tot, 111.ate·ix, cer~, altre, tal, cada,
cap, qualsevol. Ex.: Algun dia; menja't tot el pa; el
seu fiJI matei.r ho confessa; Ji convenen uns altres
aires.

5. Quan cada s'unix a un o a unGl, es pot dir cadas
cun i cadascun(J) (pero no cascú ni cascuna). Qualsevol
fa el plural qualssevol o qualsevols. Ex.: Una dona qual-
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sevol; unes dones qualssevol. 1 són invariables cada
cap.

EXERCICIS:

l. Passar al plural les frases següents, subratllant-
ne els adjectius quantiíatius:

1. No sé quanta n'ha de1'Jwnat.
2. Teniu par M olt.
3. És un any de poca fruita.
4. Fa poc negocio
S. Benassal és un poble de bastant aigua.
6. Alla hi ha tanta fadri1~a CO'Jn al ¡neu poble.
b) Omplir e1s buits amb els quantitatius següents:'

que, més, menys, forqa, massa, p?'ou.
1. Els antics ... hO?1~es eren!
2. Dóna'm pa.
3. T1t tens llibres que jo.
4. Quan vingues de ciu.tat porta'm ... foses.
S. Li teniu conte111lplaúons.
6. la hi ha aigua al safarevg.
e) Passar al plural les frases següents, subratllant-

ne e1s adjectius indefinits:
1. Tens llibres? Si, en tinc alguno
2. S'ha menjat tot el pa que hi teni(J ella.
3. E111 dona tota la coca.
4. És la matevxa tela que m'ensenya.
S. Li convé un altre a1á.
6. Tal pare, tal fill.
7. M'ha d~~ una certa cosa.
8. C01npra una Wbreta qualsevol.



LLI<;Ó VIII

L/adjectiu interrogatiu i el relatiu
El susperlatiu

1. L'adjectiu inteTyogatiu s'usa en les frases inter
rogatives i soIs n'hi ha un: quin, el qual té la forma
femenina quina i e1s plurals masculí i femení quinsJ

quines. Ex.: QU'in dia fa?
2. D'adjectiu re1atiu només n"hi ha un: qual, que es

fa precedir per l'artic1e definit: el qual) i ,pren la forma
femenina la qual i e1s p1ura1s masculí i femení els
quals) les quxlils. Ex.: He comprat un llibre, el qual

llibre diu...
3. Cal recordar que radjectiu s'unix sempre a un

substantiu, i si de vegades no va unit, és que esta elidit ;

¡ que mai no s'usa sense l"artic1e, dit adjectiu relatiu
C011ltpost. Ex.: q-uines coses dius? Dóna almoina als
pobres, els quals pobres en tenen necessitat. O bé:
Dóna a1moina a1s pobres, els quals en tenen necessitat
(elidit pobres).

4. L'adjectiu que expressa simplement la qualitat
d'un substantiu és anomena,t positiu. Pero si expressa
un grau elevat és anomenat superlatiu.

5. Els adjectius superIatius terminen en -íssim:
facilíssin't, o en -errvm: miserrim.
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Aq.uest grau es pot lexpressar també anteposant a
l'.adjeetiu la parauIa 1110lt. De bo es fa bOIlJÍSsim o molt
bo; de {liure es fa lliberrim o molt lliure.

EXERCICIS:

a) OmpIir eIs buits de les frases següents amb les
diferents formes de l'interrogatiu qum:

I. di'a vindras?
2. horcs tens lli'lwcs?
3. gorra. més vella portes.
4. idees tens?
5. marca de r(uHo t'agrada més.'!
6. hora és?
7. dies pod-ras vindre?
8. volums vals?
b) Omplir e1s buits de les frases següents amb les

diferents formes ele l'adjeetiu el q1J,al:
1. Els cinc se1'Vtvts del cos, ... són: -veure, oír,

gustar ...
2 .. Coses noves has dit, responguí jo, m'ha.n

alegrat.
3- Són comandes urgents, ... convé servir.
4. És una pagina, a ... pagína es podra fer ...
5- Era una, c011'¡;ediJlJ!, en ... comedia treballava .
6. N o trobareu el llaurador, ... llaurador esta .
e) Copiar els ael}eetills següents i a la dreta de

eadaseun eseriure el superlatiu eorresponent:

fose
. dolr;

tzndre

admirable
celebre

llúwe



lleig
afable
noble
notable
agradable

possible

Així: De acre, acerrim.

m'Íser
acre
gran
sagrat
savi
qreu
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LLI<;Ó IX

El pronom

1. Prono'ms són éliquelles paraules que designen una
o més persones, 'animals o coses sense anomenar-Ies.
Ex.: Qt:an vindd. ea, me n'aniré jo. En donar-li la ta
ronja, se la menjara.

Hi ha diferents c1asses de pronoms: Personals, de
mostratius, indefinifi,s., interrogatius i relatius.

2. EIs pronoms personaJs poden ésser de:
Primera persona: jo, mi me (o em), nosaltres, nos

(o ens), nós.
Segona persona: tu, te (o et), vós o vosté, vostés,

vosaltres, vos (o us).
Tercera persona: ell, ella, li, lo (o el'!, la, ells, elles,

los (o els) , les. 1 els refiexius si, se (o es).
3. EIs pronoms derriostratius són: aquest, aqueix,

aquell; ar;o, r;o, aixo, allo. EIs quatre darrers, neutres,
són invariables.

4. EIs pronoms indefinits són: algú, ningu) cada u
o cadascú, h011l/', tothom, altri, qualsevol, res, tot, quel
com o alguna cosa, un, una, un hom.

5. EIs pronoms interrogatius són: que i qU1:. Que
es re'ferix a coses, i qui) a persones. Ex.: Que vals?
Qui ha vingut?
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6. EIs pr<Jnoms re1atius són: que, que, qu~ 1 qual,
que és variable i s'usa' precedit de l'artic1e. Així: el
qual, la qual} els quals, les quals. Ex.: La dama les
virtuts de la qual foren ta.n lloades.

7. El pronom personal posse'ix formes fortes o
acoentuades i formes febles o no accentuades.

EIs pronoms fo.rts són: jo, 111,i} nosOJltres,. tu} 'liOS-'
oJ,t1'es,. ell, ells} ella, elles,. si,. nós, vós.

EIs pronoms febles són: me, te} se, 1'/OS, vos, lo} la,
los, les, ti. hi} ha, neo

(Sobre l'ús deIs pronoms febles veja's Llifons de
Gramatica, v. 1, Ortografia Valenciana, pag. 64.)

EXERCIClS:

a) Copiar les ,fras'es següents, subratUant-ne els
pronoms de totes c1asses que hi trobeu.

1. fa era a casa.-2. Parlaven amb mi.-3. Anaven
amb nosaltres.-4. Tu no vaIS vindre.-5. Si ells m;'es
criuen.--6. No eren elles.-7. Cadascun per: a si.
8. Nós amb nÓs.-9. Quan vós vindreu...-IO. Abans
de mi, tu i ell.-II. No em coneiz-ien.-Iz. Ens agafa
ran.-I3. Passen i et veuen.-I4. No us escolten.
15. Es vestixen de pressa.

b) Extreure tots e1s pro11'oms que trobeu en le~

{rases següents:
1. Quan rebreu el llibre ens el deixareu.-z. Aquesta

flor no la dones a ningú.-3. Si ve Antowi} digueu-li
que he 1narxat.-4. Qui ha com.prGit aixOf-5. Tens
paper'!-No en tinc.-6. Penseu en els 7Jostres amics!"
-fa hi lpenSe111-.-7. Voste no sap que ti~1,C ací.-8. L'es-
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coltava la genv del carrer.-<). Se m'ha perdut un llibrb,
-10. Me'is envia ma tia.-I1. Me l'havia presa, la
p011W.-IZ. Creu-te-la, la Maria.-13. Volia el llibre,
i ja l'hi han donat.-14. Porta-la a sa mw-e.-IS. En
vieu-nos les lli~ons amb llctra clara i espaiada.

e) Destrieu ds pronoms de les frases següents i
feu-ne amb ells quatre llistes: demostratius, indefinitits,
interrogatias i relatius:

l. QUi11.a caú:a t'han pres?-z. Tothom pot fer el
que fa aquell home.-3. Tu vas a segar per a alt1'i.
4. Qui t'ha dona" aixO'!-s. La filla del meu mnic a11ltb
la qual havem parlat...-6. Que has comprat?-7. Ca~

dascun pot anal' per on vullga.-8. Sór. comandes 'ur
gents, les quals convé Se1'V'llr.-<). A~o q'/,/,e has pO'rtae
110 és allo que et díem..-lO. La casa de que parlave11I/,...
-11. Els :rics amb qui anaveu...-12. He adquirit
quelc011l/,.



LLICÓ X

El verb

1. Verb és una paraula que indica essencia, exis
tencia, estat, acció o passió expressant veu, temps, nom
bre, persona i mode.

Indica essencia en: El picaport és ele ferro. Existen
cia en: Jo sóc valencia. Estat en: Nosaltres estem sans
i bons. Acció en: Antoni canta cobles. Passió en: Les
cobles són cantades per Antoni.

Note's que sense verb no hi ha proposició gramatical.
~o és, expressió de judiei.

2. La veu, el temps, el nombre, la persona i el
mode gramaticals són les modificacions que experimen
ta un verb en conjugar-lo (flexió verbal), o siga, en
variar les terminacions.

3. Hi ha veu activa i veu passiva. Activa en: En
Pere pinta una tela. Passiva en: Una tela és pintada
per En Pere.

Hi ha temps present, te111..ps passat i temps futuTo
Present en: Ara escric. Passat o preterit en: Ahir lle
gia. Futur en: Dema dibuixaré.

Hi ha nombre singular i nombre plu1'al. Singular
(una sola persona) en: Ell :practica un ofici. Plural
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(més d'una personClJ) en: Ells practiquen l'excursio
nisme.

Hi ha primera persona, segona persona i tercera per
sona. Primera: jo, nosaltres. Segona: tu, vosaltres. Ter
cera: Ell o ella, ells o elles.

Hi a mode indicatiu, mode subjuntút i mode impe-·

ratiiu. Indicatiu: Ells· miren el campo Subjuntiu: Li di
rem que vaja. Imperatiu: M enja de seguida.

4. El verb pot revestir les formes d'ill1,finiti<u, ge
rundi i participi.

L'infinitiu és la 'forma amb que es designa el verbo
Els mots estimar, bulllo-, voler, caure, vendre són infi.
nitius i, al mateix temps, noms de verbo

5. Segons la terminació de l'infinitiu. cada verb peT
tany a un tipus de conjugació o flexió.

Els infinitius terminats en -al' (cantar, tornar, eizu
gar) pertanyen a la prif/lnera conjugad\'>.

EIs terminats en -1'e (cawre, rebre, vendre) , els ter
minats en -er (cré~er, ¡JOder, fer), i els terminats en
'1' (dir, du1'), pertanyen a la segona conj ugació.

Els term1nats en -ir (llevat dl)r, que pertany a la
segona) pertanyen a la tercera conjugació (mentitr, co
sir, agrair).

Hi ha, dones, tres tipus de flexió verbal.

EXERCICIS:

a) Copiar els infinitius següents, posant-Ios en tre~

llñstes: primera, de verbs de la primera conjugadó;
segona, de verbs .ele la segona ~onjugadó; i tercera,
de verbs de la tercera conjugació:
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portar, trencar, con~en~-a']'l, pregar, envejar, perdre,
témer, rebre, saber, vencer, servir, traduir, dormir, crui
:ár, pudir, menysprear, canviar, evacuar, torcer, cabre,
poder, absoldre, valer, voler, ofendre, obr-ir, coll'ir, cosÍJY,
tossÍJY, eixir, lluir, oir, esglaJiar, donar, anar, estar, ai'en
dre, vendre, pondre, plimyer, cárrer, tenir (o tindre) ,
venir (o vindre) , obtenir (o obtindre) , ésser (o ser),
batre, complaure, ereure, jaure (o jeure) , dir, dur, fer,
beure, escríure, viure, have1', heure (o haver) , créixer,
na~xer (o néi-'l:er), coneÍ'xer.

(EIs verbsentre parentesi no cal posar-los a les
llistes.)

Així:

f." conjugaciá:

portar
Ñ'encar

2." conjugaciá:

perdre
Mmer

3'" conjugaciá:

servir
traduir

b) Escriure el present, el passat el futur dels
següents verbs:

portar, trencar, comenr;ar, pregar, envejar, menys
prear; perdre, témer, rebre, sab'er, Vencer, torcer; ser
vir, tradwir, dormir, cruixir, pudir, obr1r.



Així:

e) Omplir e1s .buits de les' proposióons següents, amb
temps de vel;b p01'tar (present, passat, futt:r):

1 . Jo porte camisa.
Tu ... sabates.
Ell o ella mocador.
Nosaltres guants.
Vosaltres eoll.
Ells o elles .oo corbata.

2. Jo port'í diners.
Tu oo. ,paper.
Ell o ella tinta.
Nosaltres eolors.
Vosaltres plomes.
Ells o elles '" esborradors.

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

INFINITIU

Portar:

Perdre:

Servir:

PRESEJI<T 'PASSAT FUTUR

... porte ... portí '" portaré
... pere ... perguí ... perdré
... servlxe ... serví ... serviré



LLICÓ XI

L/indicatiu

J. El mode indicatiu té cinc temps simples: presen:t,
preterit imljJerfet, preterit perfet, futur i condicional.

2.\ Els verbs de la primera conjunció fan la flexió
com el verb portar (llevat an(J¡r i estar) que són irregu
lars, és a dir, que no seguixen la flexió rtgular).

Present: porte, p01'tes, porta7tt.0rte~te11~rten.
Preterit imperfet: portava, por/laves, portava; porta

vem, portitve~t, portaven.
Preterit perf.et: portí, portares, porta; por/'itretn, por

tareu, portaren.
Futur: portaré, portaras, portara; jJort'are1n

J
porta

reu, portaran.
Condicional: p01'taria

J
portaries, portaria; portaríem,

p01'taríeu, portarien.

3. Els verbs de la segona conjugació es dividixen
en sis grups. (Veja's La conjugació dels verbs en va
lenciel., de Guillem Renat, pago 17.) El verb córrer, que
peliany al tercer grup, es conjuga així:

Present: córrec
J

con'es, corre; correm, corre'M, cor
,·en.

Preterit imperfet: corria, carries, corria; corríem,
corríeu, corrien.



40 .

Preterit perfet: corregU'í, corregueres. cm'regué; cor
reguérem, correguéreu, corregueren.

FutU'r: correré, correras, correra; correrem, cOTre e'u,
correra,n.

Condicional: cor'reria, correríes, correría; correrí.e11-I.,
coneríeu, correrv.en.

4. Els verbs de la tercera conjugacló en Hur 'gran
majoria es conjuguen segons el vero servír. (Note'~ que
hi ha verbs com tenír, que admeten la terminació -indre
(tíndre), els quals verbs són també de la segona con-
jugació.) ¡

Present: servíxc, servixes, serv'ix; servi'm, servíu,
servíxen.

Preterit imperfet: servia, servíes, se1"1J'lia; servíe11t,
servíeu, servien.

Preterit perfet: serví, servires, serv'í; servírem, srr
víreu, serviren.

Futur: servíré, serviras, servira; servirem, servire·¡,/,
servíran.

Condicional: serv'wía, serviries, serviria; serviríem,
serv-iríeu, serv·iríen.

EXERCICIS:

a) Conjugar els temps simples d'indicatiu dels veros
gu!JJitar, recórrer i p(];rtil'. (Tingueu molhl. cura de l'ac
centuació.)

b) Copiar les proposicions següents, subra:tllant-ne
els verbs i anotant el temps del verb:

I. Estime la meua terra.
2. EUs cant'en can(;ons valencianes.



3. Canviaven segells de f rllbum.
4. Treballara a favor de la causa.
S, N osaltres aniríe1n tots junts al cinema.
6. Jo d'onava un bon consell.
7. Ajudaren a omplir les garrafes.
8. B atíem a f era de l'oncle.
9. Tu partriras bé la carn.

ro. Concorregué al Parla111<ent.
1 I. M orien com amosques.
rz. Esmorzem ara que podem.

Així:

I. Estime la meua terra (present)
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LLICÓ XII

El subjuníiu

1. El mode subjuntiu té dos temps simples: el pre
sent i el 'Prete-,-t¡t imperfet.

Ara bé; el preterit imperfet de subjuntiu té dues
formes: la forma en -r, popular, i la forma en -s, lite
raria. Les dues són bones, pero els escriptors haurien
d'usar més la segona. Nosaltres donarem, pero, ds pa
radigmes d'ambdues.

2. Els verbs de la primera flexió es conjuguen com
portar. Així:

Present: porte; 'portes, porte; portem; porteu, porten.
Preterit imperfet (en -r): portara, portares, portara;

portare111, pO'rtareu, portaren.
Preterit imperfet (en -s): portés, portesses, portés,'

porféssem, portésseu, portéssen.

3. Els verbs de la segona conjugació, tercer grup,
en' el mode1 cón-er fan així:

Present: córrega, e órregues, córrega; corregue1n,
corregueu, córreguen. .

Preterit imperfet (en -r): correguera, CO'rregueres,
correguera; correguérem, correguéreu, corregueren.

Pl1eterit imperfet (en -s): corregués, .correguesses,
corregués,o correguéssem, correguésseu, correguessen.
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4. EIs verbs ele la tercera conjugació, C0111 servir,
fan així:

Present: servixca, servixques, servixca,. servwn, ser
viu, se1'vixquen.

Preterit imperfet (en -1"): servira., servires, servira;
servíre11~, servíreu, serviren. ..

Preterit impel1fet (en -s): servís, servisses, servís;
servísse11t/" servísseu, servissen.

EXERC1C1S:

a) Conjugar els temps simples ele subjuntiu deIs
verbs guaitm', recórrer i sent·ir. (Fixe's bé, l'exercitant,
en l'accentuació.)

h) Extreure els verbs en subjuntiu ele les següents
prQPosicions, anotant els temps als quals pertanyen:

1. EU que deixe el sac damunt la taula.
2. Si jo portara la direcció ...
3. Parla C01n si tt'ngués la responsabilitat.
4. Com ell puga, el negoci anira bé.
5. Vullguen o no vullguen, ai.ro sera.
6. N osaltres creguérem que practicava el bé.
7. Si serviren cafe ja no caldria. dir altre.
8. Si jo em fe1'a una casa al meu gust ...
9. Et pregue que em tornes el llibre
lO. V1ülc que em porte a Castelló.
11. Si trobara qui m/acom,panyés....
12. És interessa11P que estiguen tots units.



LLIc;Ó XIII

L'imperatiu

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

2. Per a la formació de l'imperatiu es po.den 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 ell" parlem nosaltres, parleu vosaltres,
parlen ells.

b) Verbs que no prenen cap persona d'indicatiu' i sí
totes del subjuntiu. Ex.: poder.

Pugues tu, puga ell,o puguem nosaltres, pugueu vos
al/res, puguen ells.

c) Verbs que tenen per a la segona persona del
singular una forma propia distinta de les altres. (Veja's
La conjugaciá dels verbs en valencia, obra ja citada.)
Ex.: anar.

Ves tu, vaja ell,o anem nosaltres, aneu vosaltres, va
gen ells.·
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EXERCICIS:

a) Conjugar l'imperatiu deIs verbs canta1', l;émer,
riure, patir, beure, viure, perdre, guaitar, córrer, sen
tir, fer i valer.

b) Conjugar els temps simples d'indicatiu, subjun
tiu i l'imperatiu deIs verbs dir, vimd1'e, posar.

Així:

Infinitiu:
Indiwtiu: Present:
Preterit imperfet: ...
Preterit .perfet:
Futur: ...
Condicional: ...
SubjuntiJu: Present:
Preterit imperfet (en -1'):

Preterit imperfet (en -s):
Imperatiu: ...

(Nota: Fixe's el lector en accentuar degudament les
formes verbals que porten accent gdlfic.)
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El gerundi i el participi

1. El genmdi és una fonna verbal invariable.
2. El gerundi termina en ant, ent i int. 1 per a la

seua formació basta afegir una d'aqu1estes terminacion.s
a les lI'etres radicals de cada verbo Ex: de cant-G'r es
forma cantant; de té'1'l/ker es forma tement, i de p{];rt-il'
es forma par.t;int.

3. Hi ha participis regulars i irregulars. Són regu~

lars els participis que, com els deis verbs de tema en -a
(cantar, parlar, salvar)~ els fan en -t per al l11asculí i
en -da per al femení. Ex.: de cantar: cantat, cantada,
cantats, can't'ades,. de servOr: servit, servida, ser:vits,
servides,. de perdre: perdut, perduda, perduts, perdudes.

4. Són irregulars els ¡participis que no seguixen
aquesta regla general i canvien, generall11ent, la c ele la
primera persona del singular del .presen'.: d'indicatiu en
g: dolgut, de dolc,. ca'iguJ. de caic.

EIs verbs Cül11postos de metre fan el participi en -es,
-esa. Ex.: ele cow¡,etre: com.es, comesa, comesos, COl1W

ses. El verb metre fa en el participi mes, sense accent.
Així mateix ·el fan en -es, -esa e1s verbs atendre,

prendre, encendre i lliurs compostos. Ex.: ates) atcsa;
pres) presa,. ences, encesa; ofes, ofesa.
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El verb pond1'e fa el participi en -ost. Ex.: post,
posta. Riure el fa en -igtd. Ex.: rigut, 1'iguda. (El
participi rist, invariable, no és literari.) Veure o vore
fa el participi en -is~. Ex.: vist, vista.

Els verbs cloure i fondre i 11urs COl1lpostos fan els
participis en -os, -osa. Ex.: clo'S, closa,. fos, fosa.

S. El gerundi i el participi, així com l'infinitiu, són
formes impersonals.

EXERCICIS:

a) Escriure el gemndi deIs següents verbs: volGlr,
voler, lluir, admetre, estrenyer, ¡planyer, cobrir, morir,
absoldre, moldre, ofendre, l'espondre, prendre, fondre,
romandre, estar, ésser, haver, somriure, dir, escriure,
nMxer, anar, coure, traure, vore, fer.

Així: De volar: vol(J¡nt.
b) Escriure els participis deIs verbs indicats en

1'exercici anterior.
Així: De volar: volat, volada, volats, volades.
c) Conjugar tots e1s temps simples del verb tombGlr.
Així:

Infinitil.l :
Gerundi:

Indicatiu:

Present: ...
Preterit impetifet:
Preterit perfet:
Futur: ...
Condicional: ...
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Subjuntiu:
Present: ...
Preterit imperfet (en -r):
Preterit imperfet (en -s): ...
Imperatiu:
Participi:

,



LLICÓ XV

EIs verbs auxiliars

1. Són vepbs auxiliars els que servixe11 per a la for
mació deIs temps compostos deIs altres verbs.

2. Són auxiliars els verbs haver i ~sser (o ser).
3. EIs verbs auxiliars tenen formes simples i for

mes compostes.
4. El verb haver quan és auxiliar no té imperatiu,

. pero sí -que el té quan haver és sinonim d'haure (o heure),
és a dir, quan és verb actiu, quan indica posseir, tindre.

5. El verb ésser (o ser), auxiliar, servix per a for
Inar la ven passiva deIs altres verhs.

6. La flexió del verb haver, en els temps simples
fa així:

Infinitiu; haver.
Gerundi: havent.
Indicatiu:
Present: he, has, ha; havem (o hem), haveu (o heu),

han.
Preterit imperfet: hwia, havÍJes, havia; havíem, ha

víeu, havien.
Preterit perfet; hagui, hagueres, hagué; haguérem,

haguéreu, hagueren.

4



seras, sera; serem, sere'L~, serano
seria, series, seria; seríem, seríeu,

SO

Futur: hauré, hauras, h(J;ura; haU'rem, haureu, hau.
rano

Condicional: hauria, hauri~s, hauria; hauríem, hau-
ríeu, haurien.

Subjuntiu:
Present: ha,ja, h(JJges, haja; hdgem~ hageu, hagen.
Preterit imperfet (en r): haguera, hagueres, haguem;,

haguére'l1~, haguére'L~, hag'ueren.
Preterit impet!f;et (en s): hagués, haguesses, hagués;

haguéssem, haguésseu, haguessen.
Participi: hagut, hag'L~da, haguts, hagudes.
6. Quan haver no és auxiliar fa:
Im,peratiu:
heu tu; hague'N. nosaltres,o haveu vosaltres.
1 fa també en:
Ind'icati'/,~, present: hec, heus, heu; have1n, haveu,

heuen.
7. La flexió de l'atL'{iliar ésser (o ser), en els temps

simples, és així:
Infvnitiru.: ésser (o ser).
Gerund'i: essent (o sent).
Indicatiu:
Present: sóc, ets (o eres),'és; S01n, sou, són.
Preterit imperfet: era, eres, era; érem, éreu, eren.
Preterit perfet: fó'n (o fui), fores, fón,o fórem, fó.

reu, foren.
Futur: seré,
Condicional:

serien.
SubjuntVu:
Present: siga, sigues, siga; siguem, sigtteu, siguen.
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Pretl~rit imperifet (en r): fóra, fores, f,óra; fórem,
fóreu, foren.

Preterit imperfet (en .1'): fas, fosses, fas; fóssem,
fósseu, fossen.

Imperatiu: sigues tu, siga ell; siguem nosaltres, si
(Jueu vosallfres, siguen ells.

Participi: estat, estada, estats, estades.

EXERCICIS:

a) Escriure la flexió del V'erb haver posant després
de cada persona el participi del ver canviar.

Així: Infinitiu: haver canviat.
b) Escriure la flexió del verb ésser posant d,esprés

de cada persona el participi del verb estimiar.
Així: Infinitiu: Ésser estVmat (o ser estimat).
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EIs temps compostos

1. EIs· temps compostos deIs verbs ~s formen ante
posant a llur participi els temps simples del verb haver:

2. EIs temps compostos són:
L'infinitiu compost, format per l'infiniti.u i un par

ticipi: hMJer estimat.
El gerundi compost, format pel gerundi i un parti·

cipi: havent estimat.

3. El mode~ini iu t~ cinc temps compost(js:

r 1-- .1' .el.,4pyeter,Ü; ~l<tet d>imlicl}tiu, format pe1
~ . ~~~-tíA.v .

I un partlqpl: he eshmat.
el preterit anterior, format pel pret¿'rit perfet i un

participi: haguí estimat.
el preterit plus~uamperfet d'ináicariu, format pe!

preterit imperfet d'indicatiu i un palikipi: havia es
timat.

~- el futur compos-b, format pel futur i un participi:
hauré estimmt.

i el condicional con.post, format pel condicional j un
participi: halHria estimat.

Aquest darrer temps, condicional compost, té dues
.f'ormes: la indicada, formada per h(JM,ria, i la formada
per haguera: haguera estimat o hauria estimat.
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4. El mode subjuntiu. té dos temps compostos:
el pret.erVt compost) format pe! present de subjuntiu

i un participi: haija estimat.
i el preterit plusquamperfet de subjuntiu (en -s) i

un .participi: hagués estilmat.
S. La conjugació completa del verb és generalment

exposada en l'ordre següent:
Infinitiu: partir.
Gerundi: partint.
Infinitiu compost: haver pa<rtit.
Gerundi compost: havent partvt.
Participi: partit...

Indicatiu:

Present: partizc ...
Preterit imperfet: partia...
Preterit perfet: partí...
Preterit indefinit: he partvt ...
Preterit anterior: haguí partit ...
Preterit plusquamperfet: havia partit ...
Futur: partiré ...
Futur compost: hauré partit ...
Condicional: partiria...
Condicional compost: hauria partit (Q h fwra partit).

Subjuntiu:

Present: partizw...
Preterit imperfet (en -r): partira .
Preterit imperfet (en -s): partís .
Preterit perfet: haja partit ...
Preterit plusquamperfet: hagués partit...
Imperatiu: partix tu ...



/

54

EXERCICIS:

Donar la conjugació completa, o siga en totes les
seues formes simples i compostes deIs verbs comen¡;ar,
saber i traduVr.

(Note's que ·en els verbs de la tercera conjugado,
com traduir, en els quals laciarrera lletra radical és
una: vocal, les terminacions comen<;ades en i són escrites
amb dieresi sobre aquesta lletra, llevat tn aquel1es for
mes en que la i és escrita í, i també en l'infinitiu, el
gerundi, el 'futur i el condicional. Veja's Lli¡;ons de
Granw,tica, v. 1., Ortograf1'z Valenciana, lli<;ó IV, pa~

ragraf 4, pago 15.)
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Les conjugacions perifrastiques

1. En estuidia,r eIs temps del mod.e ifldicatiu anota
rem que el preterit perfet era, en el verb portar, portí.
Aquest mateix perfet, simple, pot expressar-se amb
identica significació per una perífrasi que es forme.
anteposant a l'infinitiu simple del ve¡1b que ,es conjuga
els mots vaig, vas (o vares), va, vam (o varew¡,) , vau (o
vareu), van (o varen).

Ex.: vaig portar, vas o vares port~r, va portar, etc.,
que equivalen respectivament a pO'ytí, portares, porta,
etcetera..

Analogament, 'en lloc de haguí portat, hagueres por
tat, etc., es pot dir ¡vm:g ha'ver portat, vas o vares haver
fJortat, etc.

2. La proposició: AntoniJ escriu la Zhf¡ó, pot ésser
redactada amb ielentica significació en la forma: La
llif¡ó és escrita 'per Antoni. Aquesta és la fo,yma o veu
passiva.

3. La veu passiva es conjuga amb els temps elel
verb ésser iel partieipi del verb que 'es vol conjugar.
Així, són formes de la veu passiva del verb portar:

Infinitiu: ésser portat.
Gentndi: essent portat.
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P,er fet: fón 'Portat o vaig ésser portat, etc.
Imperfet: era portat, etc.
Pepfet: fón portat o vaig éser portat, etc.
Indefinit: he esta~ portat, etc.
Anterior: haguí estat portat o vaig haver estat por,

tat, etc.
Futur: seré portat, etc.
Condicional: seria porta't, etc.
Present de subjuntiul : siga portat, etc.
Imperfet de subjuntiu: fas portat o fóra portat, etc.
4. Quan hom expressa l'acció del verb com una obli.-

gació a complir, fa ús d'una perífrasi. Així: He d'estu
diar la Gra11'J,(¡,tica. Aquest 11'J,ode d"obligació es forma,
sempre, amb el ver\) haver en el temps respectiu, seguit
de la preposició de i de l'infinitiu del verb que hom
conjuga.

Algú, en-oniament, usa el verh tindre en el mocle
d'obligació; és inadmissible. No es pot dir tmc d'cmar
a. casa o t'irJ~c que anar a casd~ sinó haig (o he) d'Q1nar a
casa. Aquestes darreres formes són les úniques conectes,
perque usen el verb haver.

EXERCICIS:

a) Girar els verbs de les frases següents 4e pre
terit perfet, simple, d'indicatiu en la forma composta
perifrastica:

1. Anit aní al teatre.
2. Escrigueres la lliqó c01'"Yesponent.
3. Pinta un paisatge de l'horta.
4. Sota uí~ pi berenarem tots els de la fam-ília.
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S. Conternplareu una posta de sol.
6. Els gossos 11I/,ossegaren una xiqueta.
b) Girar les frases següents, de verb en veu activa,

en frases de veu passiva:
1. En Jaume pronuncia un discurso
2. Jo toque lJanella de la porta.
3. Martorell e~crigué Tirant 10 Blane.
4. LJarquitectle dirigix les obres del pont de la Mar

i els picapedrers piquen les pedres.
S. La mús1ica escoltaves tu.
6. El pm'e havia besat la se'ua filla.
7. La Gloria collia flm's 1; la Maria cosia la roba.
8. Ell can[¡ava.
9. El 11I/,estre estima els deixebles. '

IO. El ca(ador ca(wa els conills.
e) Corregir en les frases següents l'ús incorrecte

del verb tindre:
1. Tenia d1anGJJ' a Barcelona i 'tenia que PMlar en

público
2. El1nuixaranguer d'Algemesí té que al(cIr l'infant.
3. Tenia llibres que tenia que deixar als M1'l:ics.
4. Tinc que esmorzar.
S. Si véns tu no tindré que anar jo.
6. Tinguí que lleVaY-111.e massa dematí.
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LLI<;::Ó XVIII

EIs verbs irregulars

En tot verb es distingix:en dues parts: el radical i la
terminació. El radical és la primera part del verb i d'~l1

es deriva tot·a; la flexiÓ. La terminació és la segona part
i varia segons la persona, el nombre, el temps i el mocle.
En el verb a11r¡,ar, el radical és am i· la terminació és
aro En el verh rebre, el radical és reb i la terminació re.
En el verb partir, el radical és part i la terminacíó, ,ir.

Són verbs regulars els que en 11m 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
terminaCÍons o bé alteren els radicals i les terminacíons.

I. En els verbs de la primera conjugació, els acabats
en -ear (tenear), en -(ar (co11'ten(ar) , en -gar (pregar) ,
en -jar (envejar), i en -uar (obliquay, f:naiguar) , can

vien respectivament la e en qu, la ( en e, la g ~n gu.
la j en g i la u en ü qU'an 1<11 terminacíó comen¡;a en
e 02.

Ex.: trenear, trenques; eomen(ar, eomenees,o pregar.
pregues,o envejar, enveges,o obliquar i ena'iguar, obliqües
i enalÍgües.

2. Són també irregulars els verbs anar i estar.
3. Entre els verfbs de la segona conjugacíó se'n tro-
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ben pocs de regulars; entre ells anotem batre, combatre,
eoneebre, espremer, rompre, perdre, planyer, reboirc,
rebre, temer, larcer i vencer.

La irregularitat més important deIs verbs de la sego
na conjugació consistix en l'addició d'una c al radica!
de l'infinitiu (valer, vale) o la substitutió de la dan-era
lletra radical per una e en la primera }'o"sona del sin
gular del present d'indicatiu (beure, bee), que en alguns
temps és mudada en 9 o g~t (valga, valguí).

Cal anotar a1tres alteracions del radical: b canviada
en p (saber, sap), d en t (poder, 'pot), e en f -altera
ció ortografica- (vencer, ven,), supressió de u (ea1-we,
eaent, i cloure, cloent) o canvi de u en v (moure, mo
venf).

El participi de molts verbs termina en -s (adnMtre,
admes) o ,en ,t (pondre, post; vore, vist).

4. En els verbs acabats en -ldre i -ndre, la d, que
és eufonica, no forma part del radical i no apareix sinó
al futur i al condicional. AixÍ: voldrem, pero volem;
prendria, pero prenia.

EXERCICIS:

Conjugar els modes d'obligació del verb anar.
Així:

Infinitiu: haver d'anar.
Gerundi:
Indiear'riu:
Present: ...
Imperfet: oo.
Perfet: ...
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1I1¡definit:
Anterior:
Plltsquamperfet:
Futur: ...
Futur compost: ...
Condicional: ...
Condicional compost:
Subjunt~u:

Present: .
Imperfet: .
Perfet: ...
Plusquamperfet:
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EIs verbs irregulars

(CONTINUACIÓ)

l. La gran majoria deIs verbs de la tercera conju
gació, que són els termina1!s en -ir, 1tevat dilY ----<fue per
tany a la segona-, es conjuguen regularment, <;0 és,
com servir.

2. AIguns verbs tenen la irregularitat en el parti·
cipi (cobr'Vr, cabert; impri111,ir, impres).

3. Altres verbs intercalen una e ·eufonica entr,e el
radical i la s de la terminació a la segona persona del
singular del present d'indicatiu. Ex:.: De fugir, fuges.

4. EIs verbs que es conjuguen com traduil' i frwir
posen una dieresi damunt les terminacions im, iu, ia,
ies, tren, it) ida) i les altres comen<;ades per i sense
accentuar. Ex.: de traduir: tradu'im, tradu'iu; tradu'ia,
tradu'ies, tradu'ien; tradu'ires, tradu'iren; 'tradu'it, tra
du'ida.

5. Els verbs callir i casir i altres que porten a en
el radical, canvien la a en u a les formes fortes. Exem
pIe: cullen, cuses, tusc) escup) surten.

6. El verb eixil' canvia e per ~ a les formes fortes.
Ex.: ixc, ixes, ix) etc.
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7. Els verbs llu~'r i pruVr (sinonim de picar) tenen
llur irregularitat a la segona i tercera persones del sin
gular del present d'indicatiu, que és un radical amb
diftong en ~t. Ex.: lluus, lluu,' pruus, pruu.

8. Els verbs tenir i venir tenen irregularitats que
~auen dins la segona conjugació. Recorde's que en mo1
tes comarques valencianes els infinitius corresponents
són tindre i vindre.

EXERcrcrs:

a) Conjuga'!" els temps simples del verb valdre.
b) Subratllar els verbs de ies frases següents, anotant

a la fi de cada una el mude, temps, persona i nombre
corresponents' :

1. Antoni dor111,í tota la nito
2. Cruixen les posts del llit.
3. Servírem el llibre.
4. El dia de dema fugiras de casa.
5. Sostenia la canya de l'emparrat.
6. Jo voldri:a el teu llvbre.
7. Cavar i llaurar, faenes de llaurador.
8. Ha creixcut molt aquesta parra.
9. Fuig, del meu costat.

ro. Portava una capsa a casa la padrina.
1 I. 1\1engí una cOCa ensucrada.
12. Oh, ansiada llibertat valenciana!

Així:

I. Dormí: tercera persona del singular del present
d'indicatiu.



LLI<;Ó XX

L'adverbi

1. L'adverbi modifica' i determina la significació del
verbo Així com l'adjectiu s'unix al nom, l'adverbi s'unix
al verb expressant alguna circumstancia de lloc, de
temps, de manera, de l'acció del verbo

2. Hi ha dif,erents c1asses d'adverbis. Les principals
són: de lloe, de temps, de manera, de quantitat o de
grau, d'afirmaeió, de negaeió, d'ordre, de dubte.

Hi ha, encara, loeueions adverbials.
3. Adverbis de l1oc:
ací, aquí, alla; en,a, enlla; arreu, enlloe; dins, fora,

endins, enfora; davant, darrere, endavant, endarrere;
damunt, davall, amunt, avall; dalt, bai.r:; prop, llul/1·Y...

Ex.: Vine ací, esta prop, fes-te endavant...
4. Adverbis de temps:
ara, adés, abMI,s, després, jet, sempre, mai, sovint,

llavors, aleshores, aviav, tard, .avui, dem,a. ahir ...
Ex.: Vindra després, mana tard...
S. Adverbis de manera:
bé, millor, malameml, pitjor, així, bonament, i tots els

terminats en .-ment, els quals adverbis es formen ·amb un
adjectiu.

6. Adverbís de quantitat o de grau: Són els ma..
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teixüs mots que servixen d'adjectius quantitatius (molt,
poc, forra, basf'(lmt, més, menys, m<mco, prou, molsa,
quant, tant, que, gens) i el numeral mig, esdevinguts
tot's ells invariables.

Ex.: menja molt,. eSCrlM. bastantoo.
7. Adverbis d'afirmació:
Sí, també, adhuc, fins i la ¡acució fins i tot.
8. Adverbis de negació:
N o) tampoco 1 les locu'cions no gens) no paso
(Cal dir que els mots si i no més que adverbis són

signes de senllit afirmatiu o negatiu, respectivament, i
que si hom els c1assifica com a adv,erbis és perque mo
difiquen el sentit del verb.)

9. Adverbis d'ordre:
Primer, abans, després .. o
10. Adverbi de dubte:
Potser.
11. Heus ad algunes locucions adverbials: a la vara,

cap al vespre, a poc a poc, un poc, fins i tot...

EXERCICIS:

Copiar les frases següents, subratlhmt els a,dverbis
locucions que hi ha:

1. Vine ací i estarem IProp de la mar.
2. Esfrudl:a nwlt, passeja prou i dorm poc.
3. De sobte caigué dav(1;nt de mi.
4. Li pregunta si mai vindria i respongué que no

vindria mai.
50 N o podia vindre abans i vingué després.
6. Si avui esta pitjor) dema estara n'l-és malament.



7. Ara ha dit que sí i dema voren~ que dú/,.
8. N o arribara fins a punta de dia.
9. EU esta collocat un poc més a l'esquerra.
!o. Tots estavem en la reunió manco tu.
11. També podries fer-f~ 1nés enUa.
12. Ja Uig ·i escriu bé el valencia.
b) Dins les ,f'r.a·ses següents afegiu un no alla on

caIga.
1. Res m'agrada de tot ai,%o.
2. En sa vida ha menjat pr01/,.
3. Si vols res de mi, dis-ho.
4. N o et demane res perque res vuUc de tu.
5. Ningú dels presents sap on esta el xic perdut.
6. Anit no aní al teatre i aquesta nit fOlmpoc aniré.
7. Tens els retrats? C(J)jJ en tinc.
8. És molt poruc ,. res l' espanta.
9. És molt valent ,. res l'espanta.
10. Hi ha gens de blat en el sac? Gens nihi ha.
n. Ni el pare ni el fiU són recdmanables.
12. És molt. descregut,' mai ha volgut creure.



LLICÓ XXI

La preposició

l. La preposició expressa les relacions que hi ha
entre dnes parau'les en la proposició.

Hi ha preposidons simples i preposicions compostes.
1 n'hi ha de febles i de fortes.

Les simples tenen un sol mot i les compostes, dos
o més.

2. Les febles són:
a, en, de, amb, per, i la composta, per a.
Les principals preposicions fortes són:
entre, contra, sense, fins, segons, envers, vers, devers,

malgrat, durant, m#janfant, tocant, llevat, tret, salvant,
ultra, vora, sota...

Fins, quan no va precedida d'una determinació de
temps, sol revestir la forma composta fins a. Ex.: fins
dema, pero fins a la vora.

Llevat, tret, vara i malgrat admeten la forma llevat
de, tret de, vora de, malgrOit de.

Sense admet la forma sens; en general, és preferible
la forma sense.

Sota pot revestir la forma sots (sofs pena de ... ) No
es pot usar en lloc de la pr,eposició sota l'adverbi baix.
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Ex.: Tres graus SOTA zero, no BAIX zero,o SOTA la direc
ció de ... , no BAÍX la direcció de ...

3. Són iocucions prepositives: d'enr;a. de, al costal
de, a causa de, a fi de, a través de, a despVt de, a favor
de, al peu de, a forfa de, en contra de, entront de,
en lloc de, grades a, al voltant de, a la dreta de, ab(Jlns
de, després de, a pesar de, fora de ...

EXERCICIS:

a) Copiar les frases següents, subratllant les prepo-
sicions i 10cu'Cions prepositives que hi ha:

I. Anava a wsa de sa germana.
2. F éu una llarga visita, segons ell explicava.
3. Escriviu amb tinta negra, si us plau.
4. Estigué agenollada durant tata la missa.
5. Us enV1:aré el cistell1per l'ordinario
6. El present era per a 1'ni.
7. Ens venceren a forfa de 1natar-nos gent.
8. Aprova les llifons seme tlif1:cuUats.
9. Desitjava estar prop la senyera.

10. N o hi ha dife1'encia entre tu i ello
I I. Es posa sota l'advocació del San,~.

12. N o hi havia ningú, tret de la seua promesa.
b) Corregir les 'firases següents, posant sota en lloc

de baiJx, pero soIs alla on caIga:
I. E1:xe marc, com que esta 11w,ssa alt, l/.hem de

posar més baix.
2. LJinfant es queda baix la tutela d'Ul1 home bo.
3. V1;U al pis de bat.t:.
4. Un concert baix la dilrecció del senyor X.



El curs es fa baix la direcció d'un mestre.
El canvi de moneda esta baix.
Aquell territori estava baix el protectorat d'Es-
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5·
6.

7·
panya.

8. Fea fred; el termometre 11ttarcava quinze graus
baix zero.

9. Fora baix, que cauen teules!
10. Baixa quan pugues; jo estaré baix.
11. La Setmana eultttml es fa bai.'r el patrocini de

l'Ajttntament.
12. És un hom.e baix.



LLI<;á XXII

La conjunció i la interjecció

1. La conjunció enllac;a oracions gramaticals i és
una paTaula o més d'una -locució conjuntiva-- que no
forma part de les oracions que enllac;a.

Ex.: Jo aniré 1 tu vindrds; Jo' aniré A FI QUE no
hagen de vindre.

2. Les conjuncions poden ésser de coordinació i de
subordinació. Les primeres coordinen entre si les ora
cions que enllacen. Algunes conjuncions de coordinacid
també enllacen els diversos elements d'Un subjecte, d'un
complement o d'una determinació eircumstancial como
postos. Ex.: El pare 1 la mare treballen; és un carrer
llarg 1 estret. Les conjuncions de coordinació consti
tUlxen d nexe d'unió entre una oració i la seua subor
dinada. Ex.: Veges SI vol cafe.

3. Segons les relacions que establixen entre les ora-
cions enllac;ad'es les conjuncions es dividixen en:

Copulatives: V, ni, que.
Disjuntives:' d, adés... adés, C1JYa... ara.
Adversatives: pero, sinó, ans.
Condicionals: si, rne11'tre, ·n01nés que.
Temporals: ~tan, mentre.
Comparatives: C0111, mixí, segons.
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Continuatives: dones, ene(]¡)'a, demés altrmnent.
Causals: perque, pui:c, ja que.
Finals: perque, a fi que.
4. La interjeeeió és una paraula no relacionada amb

les altt"es de l'oració que expressa un afecte de l'anim.
Són meres exc1amacions: ah!, ai!, bah!, (]M.!, ei!, o!,

oh!, wi!, ca!, hola!, hai:ra!, hua,i:rque!, ."Ce!, :ro!, oí!,
epI, uf! ...

Són expressions onomatopeiques: pum!, puf!, :r'Íl1n!,
plaf!, :'Cip :rap!, eme!, cric erae!, ."CoP!, rie rae!, p(JJtatim
patatam!...

Hi ha, a més a més, substantius, adjectiu's, formes
verbals, adverbis· que s'usen CÜ'l11 a interjeccions: silenei!,
d ' "f t' . , ' 'd l',·, t' f$mon$., 01'., V$:rea.) vmga, , a- L, arn., amun., 0-

ra!, bravo!, alto!, lloe!, h011'Le!, aire!, alerta!, fiág roo.
5. Les interjeccions no onomatopeiques· són verita

bIes oracions en les qU!als s'han e1~dit alguns elements.

EXERCICIS:

a:) Copiar les !f~rases següents, subratllant les con·
juncions qu'e s'hi troben.

1. Estaven el President i el Seeretari.
2. S'ha de presentar l'advowt o el procurador.
3. Va eórrer molt, pero no va alea11{ar-lo.
4. Jo. aniria si ell volia.
5. Prendré la gallina quan haura post.
6. Antoni és tan alt e0111, el seu ger111,G, maj01'.
7. Anava tots els G1$YS per l'e}poca de les falles.
8. Assistia al cinema encara que no li convenia.
9. El Museu és bo perque hi conté molts e:remplays.
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!o. Va malmetre les flors que tenia al jardí.
1 I. Va malmetre les flors del balcó.
12. Francesc i Miquel van junts a l'escola.
h) Fer una llista de les conjuncions de l'exercici

anterior, escrivint al costat de cadascuna d'e1les el nom
del grup al qual pertanyen.

Així: i, conjunció copulativa.



LLICÓ XXIII

Exercici de repas

Analisar morfologicament les frases següents, indi
cant la categoria gramatical de cada mot, així con1: el
genere, nombre, etc., i, en els verbs, a més a més, el
mode, temps i persona.

1. Estaven el President i el Secretari.
2. Es U1'/i bon xic, pero estuáia poco
3. Jo coneixicD ets padrins de l'Antoniet.
4. En Jaume 1 conquerí Valencia.
5. Aquell full de paper és blanc i quadrangular.
6. N osaltres no pode11'L discutir amb vós sense dis

gustar els oients.
7. Dema pujarem al cim, del turó.
8. Oh, quina mamera de b(];rallar-se els amics i els

enemicsf
9. Que tens, que no menges?

10. És la font on van cada dia.
Estaven: preterit imperfet d'indicatiu, tercera perso

na ,del plural del verb estar; trisi1labica (pel nombre de
síHabes); pl'atla (pér l'accent tonic).

el: article masculí singular; monosi1labica.
President: n0111 subostantiu masculí sing.ular; trisaHa

bica; aguda.
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1:: conjunció copulativa.
el: article analisat.
Secreta;ri: nom substantiu masculí sfngular; monosil

labica; plana.

FI DE LA MORFOLOGIA





ÍN D E X

PAG.

l.-El nom substantiu. 7
I1.-EI plural deIs noms. 10

III.-L'article. ... ... ... l.3
IV.-L'adjectiu qualificatiu. 16

V.-L'adjectiu demostratiu i el po.ssessiu. 19
VI.-L'adjectiu numeral. ,. 23

VII.-L'adjectiu quantitatiu i l'indefinit. .oo ~7

VIII.-L'adjectiu interrogatiu i el relatiu. El superlatiu. 29
IX.-EI pronom. oo. • oo oo' 32

X.-EI verbo ... .oo ••• ••• ••• .oo 35
XI.-L'indicatiu oo •• oo ••• oo. ••• 39

XII.-EI subjuntiu. oo' ... 42
XIII.-L'imperatiu. ... oo. ••• 44
XIV.-El gerundi i el participio 46
XV.-EIs verbs auxiliars. ... 49

XVI.-EIs tenws compostos. 52
XVII.-Les conjugacions perifrastiques. oo. 55

XVIIl.-Els verbs ilTegulars. oo •• oo ... ••• ... ... 58
XIX.-EIs verb.s irregulars (contil1uació). 61
XX.-L'adverbi. ... 63

XXI.-La preposició. .. .. oo ... 66
XXII.-La conjunció i la interjecció. oo' 69

XXIII.-Exercici de repaso ... ... ... ... 72





COl"lECCIÓ

o B R E S PUB L e A o E S
SERIE LITERARIA

r.-L'espill a trossos, per Almela i Vives.-2'sO ptes.
2.-Blasco lbáliez i Valencia, per ]. ]ust Gimeno.-3'so ptes.
3·-Vocabulal'i Valencia-Castella, per loan de Resa.-2'so ptes.
4.-Pl'oses de vi(J¡~ge, per E. López Chavarri.-z'so ptes.
S.-leal' o la Impotencia, per Artur Perucho.-2'so ptes.
6.-Contes per a inf(!ln/s, per ]oaquim Reig.-z'so ptes.
7·~La poesia valenciana en 1930.-2'50 ptes.
8.-Mistml i Llorente, per Teodor L1orente.-4'oo ptes.

QUADERNS D'ORIENTACIO VALENCIANISTA

r.-Concepte doctrinal d'IJl valencianisme, per ]oaquim Reig.-
0'50 ptes.

2.-Vocab1da·ri Ortogrdfic Valencia, per CarIes Salvador.-2 pts.
3.-El País Valencia, per F. Mateu i L1opis.-3'SO ptes.
4.-La lleng1w, dels valencians, per Manuel Sanchis Guamer.

1'50 ptes.
S.-Lli(;ons de Gral1wtica. CU1'S d'Ortografia Valenciana, per

CarIes Salvador.-l'so ptes.
6.-Lli(;ons de Grama/¡ea. Curs de Mortologia Valenciana, per

Caries Salvador.-l'So ptes.

SERIE POPULAR DE CLASSICS VALENCIANS

r.-Poesi.es d'Ausias March.. Selecció de Navarro i Boa-ras.
l'50 ptes.

2.-Sernwns de Sant Vicent Ferrer, Selecció i proleg de ]. San
'chis Sivera.-l'so ptes.

PROXIMAMENT

Sinta;t:Í Valencimw" amb exercicis practics.
Pl'osoóia Valen-cialla, amb exercicis practics.





enovació TipogrOfica
Angel Guimera, 5

VALENCIA Telefon 10.843



I 4 cat 5a
Preu: 1'50 pessetes


	LLIÇONS DE GRAMÀTICA VOLUM 2. VI. MORFOLOGIA VALENCIANA AMB EXERCICIS PRÀCTICS
	Índex
	Advertiment
	El nom substantiu.
	EI plural deIs noms.
	L'article
	L'adjectiu qualificatiu
	L'adjectiu demostratiu i el possessiu
	L'adjectiu numeral
	L'adjectiu quantitatiu i l'indefinit.
	L'adjectiu interrogatiu i el relatiu. El superlatiu.
	EI pronom
	EI verb
	L'indicatiu
	EI subjuntiu
	L'imperatiu
	El gerundi i el participi
	EIs verbs auxiliars
	EIs temps compostos
	Les conjugacions perifràstiques
	Els verbs irregulars
	EIs verbs irregulars (continuació)
	L'adverbi
	La preposició
	La conjunció i la interjecció.
	Exercici de repàs




