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5óc jo, pare, qui li dedica aquest,¡ depu

,.ació lingr'Ustica, havetlt estat vosté l'alaor.

Quin plaer' si ett aquesta data vosté me'l

dedicara a mi!

Tces els seus serien¡, pletls del goig de viure.

SDFIA



Carles Salvador a Benassal



CarIes Salvado/' a l'estudi



ELEGIA A CARLES

CarIes es/a malalt!

CarIes s'agreuja!
CarIes ha fal/i/!

CarIes? CarIes Salvador?
Sí, CarIes Salvador i Oimeno!lfa es/al enseboli/II!

Dol de sa familia! Dol amicall Dol deIs deixebles!

Dol de les Lle/res Valencianes! Dol de la Terra Nos
/radal Dol de la Nos/ra Pa/ria! Dol de Iota la Bacilvia
sencerall CarIes se'ns ha anat quan més ens caliall!

Ací de les ploradores! Ací de Clio, Eu/erpe i I/urs
germanes! Acf deIs /robaires, deIs pedagogs, deIs pa

trio/esl Plore la Terra. rius. les mun/anyes, los po

bIes, los ocel/s, la nos/ra Mar i lo nos/re Soll/ A qui

se'ns ha ana/, mai no el plorarem proull
CarIes ha fal/il?

Enseboliren CarIes?
CarIes se n'ha anal?

No, no! Caries és en/re nasal/res; puix CarIes ens

cal i I'esperi/ de CarIes, de I'home bo, /rebal/ador,
inspirat, animós, perseveran/, presidira sempre per

sempre els nos/res /reballs. les nos/res fatigues, les

nos/res esperances!
CarIes eSla acf, en/re nosa/lresl!

SICANIA



PRÓLEG

Per a tots aquells que s6n amics deis lIibres i viuen
al corrent deis fets Iiteraris i. concretament. de les lIetres
valencianes. els seus autors i lIurs publicaclons, els és
ja familiar el nom de CarIes Salvador. Seguir la seua
obra, assaborir els fruits de la seua creaci6. és caminar
per diferents camps de la literatura i de la Iingüfstica;
seguir les seues petjades és caminar per un camp pla,
sense rebolics de ventolades que empolseguen ranima
per a ésser jutjada per Oéu. ElI no ha pres només que
alió necessari, en canvi s'ha donat en cos i anima per
al valencia, s'ha donat desinteressadament. En aquest
temps en que la vida va tan lIigada als interessos eco
nómics i al materia lisme, de vegades em deia: cEI pecat
més gran en la meua vida ha estat el meu vici pel valen
cia. Si el teu pare no ha sabut fer més, també has tingut
el millor pare que haguesses pogut trobar-.

Al demanar-me l'editor que siga jo qui prologue
aquestes NOTES L1NGÜfsTIQUES em trobe amb dos
punts totalment oposats un de raltre. Precisament per
ésser la seua filia podria fer un estudi a fons de la seua
vida privada, fámiliar; peró m'és tan natural, tan meua,
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Que així com els dies i les nits són plenes de belleses i
deixem passar les hores sense assaborir-Ies perque són
tan nostres, també la vida del meu pare, tan unida a la
meua, ha anat passant amb el goig de saber-nos junts,
amb el plaer de la convivencia, amb els anhels paternals
vers nosaltres i els dies i les nits han passat envoltant
nos amb lIurs remors i lIurs quietuds, igual que a
tothom. Si hi ha alguns rets de relleu en la vida del meu
pare, jo ho trobe tan natural que aquesta naturaJitat em
reté d'escriure'ls.

Nasqué a Valencia a les onze hores del dia 20 de
gener de I'any 1895 a la naja de la planta baixa de la casa
número 48 del carrer de Oalt, barrí del Carme, essent
batejat a la parroquia de La Santa Creu. En els seus
avantpassats no hi havia ningú que s'anomenara Caries;
pero en. can vi, hi havia un fort arrelament carlista i
d'ahí ve el seu nomo Si no va heretar les idees políti
ques del meu avi i deis avantpassats de Vis·tabella, tam
poc aquests Ji trameteren l'amor a les lIetres del que ha
estat sempre un soldat en l'avantguarda en defensa de
la lIengua valenciana.

El seu pare, Ramón Salvador i Orenga, tenia taller
de fusteria en la dita casa del carrer de Oalt. La seua
mare, Maria Gimeno i Sebastia, tenia instal'lat a la part
de darrere de la planla baixa un teler on teixia moca
dors de vellut. Aquesta casa tenia la porta de ¡'atzucat al
carrer de Corredors i allf és on passava les hores de
joc allernades amb les classes de parvuls al ver Asíl
de Campos. O'ací passa a la Escola Pía on cursa la pri
mera ensenyan¡;;a, Oesprés queda en casa per a aprendre
l'oflci de fusler i un fet inesperal, trencar·se el bral; pel
colze juganl amb altres companys al pali de la Joventut
Obrera d'on era alumne de solfeig, li féu carnl1iar la pro
fessió i, sen s dubte, el destí de la seua vida. Mentre el
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brat¡: estigué amb el guix, els pares determinaren que
el menut, el fill quart, estudiara el Magisteri.

És en aquesta epoca qua n naixen en ell les afeccions
per la literatura i sense cap estudi ni noció del que és
rima i ritme i que les sfl'labes han de comptar-se en els
versos crea els primers brots en poesia, Alguna vegada
em va contar el seu atreviment jovenívol per a publicar
un poema. Va estar de la forma segUent: En una para·
deta de lIepolies per a infants va descobrir cEI Cuento
del Dumenche~ i estava escrit en valencia!, aquest set
manari el va animar a plasmar al paper aquelles idees
que ja niaven en el seu intel'lecle i ve la necessitat espi
ritual d'enviar a un diari de Valencia un poema castellil
que titulava «Primavera, soneto~. Pero passava eltemps
i no el publicaven. El meu pare estava tan salisfet de la
seua inspiració que creienl no se publicava per causa
de la firma I'envia a un periodic de Madrid amb un pseu
donim i, a la fi, apareix en aquells fulls, pero amb un
peu que deia: Conque cPrimavera~, eh!1 és que eSlavem
en pie hivern i als carrers de Madrid eren esteses to
valles blanquíssimes de neu. A més a més, el sonet
tenia molt poc de sonel. Al recordar-ho sempre reia i
réiem tots per aquesta primera i ingenua publicació.
Aquest fet ocorreria per J'any 1908.

En 1911 acaba els estudis Superiors del Magisleri j

en 1915 oposita per a obtindre plat¡:a en propietat, pas
sant a Benassal. En setembre de 1912 Ji és adjudicada
('escola d'Aielo de Malferit amb interinitat. Acf passa
dos anys, deis divuit als vint, vivint els fets propis de
l'edar. En Aielo va tindre sempre dues personalitats, la
de (,home formal, el mestre, ¡'amíe del rector en que
cada dia passejaven una estona junts i la del jove, amic
deis joves i en afanys, tots plegats, d'organitzar fets
per a divertir-se. Els records d'aquesta interinitat han
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anat sempre units a la nostalgia de la joventut. En Be
nassal, encara que essent jove, va ésser la seua vida
més serena, més recollida.

En aquest lapse de temps a Aielo i preparació a les
oposicions la saba poelica i creadora corria ja abundo
sament per les seues venes i des deis primers momt'nts
va escriure amb la lIengua que parlava el poble, amb la
propia lIengua, amb la lIengua valenciana més dol~a

que la me\. Els poetes Josep Maria Bayarri, Asins, i
altres, li eren amics i se reunien per a assaborir lIurs
composicions poetiques.

En 1915 publica la novel'la Pecatd'Amora cEI Cuen
to del Dumenche•. El traslladar-se al Maestrat i a'illar-se
personalment de I'ambientliterari de Valencia no fa que
minve la seua creació al lIarg deis deneu anys de la
seua estada a la vila de Benassal. Acf, en el recolli ment
del poble, que ens fa· presoners deltresor del seu silenci,
té temps per a donar vida a les diferents remors que
naixen del seu cor; té temps per a Ilegir; pero també, i
encara en les nits fredes de I'hivern, li roba hores a
la son.

El 22 d'agost de ¡'any 1918 casa amb la meua mare,
Sofia Monferrer i Beltrán. Si abans he dit que en la seua
anada a Benassal va fer una vida més quieta, ha estat
perque acf els seus'afanys foren crear·se una família i
el treball en el camp de les lIetres.

La llista d'obres publicades és Ilarga; poesia, no
vel'la, teatre, lingüística; varia y lIarga és també la llista
d'obres per publicar amb el seu Diccionari. I és preci
sament a la lingüística on volia aplegar ja que no pre
tenc fer un estudi a fons de la seua biografia ni de la
bibliografia. Sois diré de passada que si la seua obra
com a periodista ha estat menys abundosa en aquests
úllims anys, va ésser abundant durant I'estada a Benas-
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sal en que escrivia diélriament als periodics de Castelló
i també col'laborava als de Valencia, Barcelona, Tarra
gona, ..

Sens dubte que si el paisatge trencat i ferest de les
muntanyes del Maestrat donen un tipus de persones físi
camenl prim i de caracter reservat, tancat, i han estat
muralla per a aquesla expansió de I'anima, també han
estat muralles fent que aquests pobles conservaren un
Ilenguatge més pur, més ric en sons que no allres co
marques planes més proximes al mar, més civilitzades
i per lant més infiuenciades pel con lacte amb la gent i
amb un valencia més pie de castel1anismes. Aixo aviat
fou observat per Caries Salvador i comen~a una tasca
depuradora del lIengüatge encaminada a la redacció
d'una Gramalica Valenciana.

En 1919 dóna conferencies a Castelló sobre El Va~

lencía a les Escoles en la Associació Provincial de Mes
tres. En anys posteriors a ¡'Assemblea Regional de
Meslres; en la Setmana Final de I'Escola d'Esliu, a Bar
celona; Generalitat de Catalunya, Setmana Valencia
nisla, Centre de Cullura Valenciana, etc. i toles elles
sobre lIengualge. El 21 de novembre de 1932 tingué lIoc
a Castelló de la Plana la Iranscendental Conferencia Re
gional sobre qüestions de gramatica i s'aprovaren la
DecIaració i Normes Orlografiques. Caries Salvador en
fou I'anima i entre I'ambaixada catalana estava Pompeu
Fabra.

Per tant, la seua labor sobre lingüística és fecunda i
dispersa. En aquest llibre que tenim a les mans he trac
tal d'ajuntar Ireballs dispersos per considerar-los 'de
gran interés per a la depuració i coneixement de la lIen
gua vernacla, lan plena de castellanismes que cal supri
mir del lIengualge parlal, i sobretot del literari. Algun
d'aquesls capílols són relalls publicats als peribdics amb
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el tilol de Idioma. Allres eren treballs preparats per a
una futura publicaci6 al peribdic de la vesprada «Jorna
da~; aquesls estaven escrils en caslella. Jo m'he limitat
a la seua traducci6, ordenar el Ilibre, extraure els voca
bularis i al de castellanismes incluir-li una lIista que el
meu pare tenia preparada per a conlinuar aquest treball.
També va inserida una part: L'epfleg, original del filbleg
Josep Giner i Marco; aquests fulls els tenia el meu pare
i tractant-se del maleix lema que el conlingut d'aquest
PARLEU BÉ he cregul convenienl la seua publicaci6
com a homenatge amb I'aprovació de I'aulor.

Si per a molls el valencia els és dificullós. i diffcil
d'aprendre. les seues regles foneliques i orlografiques,
per al meu pare ha estat tan senzill i planer el seu estudi
com suau i amorosamenl ha anat descorrenl-se la corti
na de la seua vida al passar deis anys.

La meua mare ha eslat una bona mestressa en quant
a la pronu!lciaci6 deis vocables. No obslanl viure a Va
lencia des de selembre de 19,34 per traslladar-se el meu
pare al grup escolar de Benimaclel i fixar la residencia
en aquesta barriada de l'horta, ha continual sempre amb
la mateixa pronunciació fonelica que al Maestral. De ve
gades el meu pare, qua n estava treballant, la cridava al
despatx per a fer-li pronunciar alguns mots de fonetica
dubtosa. La meua mare reja amb aquell riure que dissi
mula la por per fer una pronunciació poc clara. El meu
pare reja també esperant articulara els mols pregats. Els
sons de la B i V.O, i S sorda i S sonora els diferencia
admirablement.

La seua labor deIs úllims anys en l'en8enyan~ade Ja
lJengua valenciana és ben coneguda. Director de Nú
mero del Centre de Cultura Valenciana i Director de la
Secci6 de L1engua i Literatura del malejx dona aeí un
curs oral deGramatica que no tingué continuaci6 per mo-
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tiu de la guerra del 1936. Fa un allre cursel de Gramillica
a I'Agrupació Valencianista d'Esludianls i anleriorment
cursos d'Ortografia i Morfologia per correspondencia.
Crea en 1951 els cursos orals i per correspondencia de
Gramiuica Valenciana de Lo Rat-Penal del que és Presi
dent de la Secció de Lileratura i Filologia. Lo Rat-Penat
ha sabut correspondre els seus desveJlaments nome
nant-lo ara Presldent a Perpelu"ilat de la dita Seccló.

Mori el 7 de juliol del 1955. Ara, sense la seua com
panya, sense el seu alé que em done forces per a lIuitar
en la viaa, m'és cada cap més viu el dol que porte al
cor, De vegades ens deia, i ja anys enrere, que una per
sona als seixanta anys ja pot deixar la vida tranquil'la
ment, puix que ja ha tingut temps de fer allo que en la
seua existencia devia fer: crear una familia, estudis, ne
gocis... La meua mare no podía de cap de les maneres
sentir aquestes conversacions. A mi, en veritat, no em
piaren i n'estic segura que a eH tllmpoc; pero en conver
savem, car sempre en treja alguna ensenyanca o apre
nia quelcom de la vida.

En la seua curta malaltia ens mostra sempre la ma
teixa serenilat d'esperit que en aquests versos del seu
poema inedil Vida i Mort:

No me fa temor la Morl
ni el viure em dóna pena
perque sé que no és cap sort
niJixer, ni morir, condemna.

No és conhort ni és desconhort
d'aquesta vida el fugir.
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Quan vullga vinga'm la MarI
que amb un somrís vull morir.

I després, res, res ¡res . ..

Pero per a mi queda molt. Em queden els seus re
cords. les seues ensenyances i consells, les coses que
Ji varen pertilnyer, les sel,les obres publicades i inedites,
germanes meues per ésser creades pel meu pare, i em
queda, aixo sí, l'eco de la seua veu i el resso de les
seues besades i aquella despedida que no vaig compren
dre flns que ens deixa.

Estavem a taula els pares i jo. Per a estar tots els
propis junts fallaven el meu germa i els seus. I estavem
bé. tan bé. que ningú deis tres gosava menejar-se. Ni la
meua mare ni jo ens al~avem per llevar taula. Feia una
bona estona que havíem dinat. Jo, en adonar-me'n ho vaig
dir ¡el meu pare amb la veu plena de dolcesa em digué:

-Sofleta meua, estem tan bé els tres junts! Quan la
Transflguració de Jesús al mont Tabor, Pere va dir-Ji:
-Senyor, estem tan bé aeí que podríem quedar-nos per
a sempre. Si voleu farem tres tabernacles, un per a Tu,
l'allre per a Moisés i l'altre per a EJies. Ara. nosaltres
també faríem tres tabernacles per a estar sempre junts_

I se n'ana al Ilit. Jo no vaig contestar. En mirar-Ji .Ia
cara de malalt m'anguniava.

Pocs dies després vaig comprendre c1aramenl i
amargament el sentil d'aquestes frases.

SOFIA SAL VADOR I MONFERRER
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NOTES LINGÜÍSTIQUES



La depuraeió IingUístiea

Dues lIengües vives quan estan en contacte continu
s'influixen mútuament i mútuament se prenen paraules,
unes- vegades omplint buits idiomatics i al tres vegades
substituint-mots en ús. En aquest últim cas, és raonable
procurar posar en circulació les veus legítimes substi
tuides per les de I'idioma influent.

Quan un idioma com el nostre ha influenciat el cas
tella i Ji ha donat els mots 'bou' "'pesca en que dos bar
ques, apartades una de I'altra, tiren del fllat, arrosse
gant-Io pel fons» i 'esquirol' «obrer que substituix a un
vaguista», no hi ha res a fer contra ell en I'aspecte de la
depuració d'aquestes dues paraules perque ha enriquit
el lexic castella, Contrariament, nosaltres tenim en ús
corrent en els lIenguatges, parlat i escrit, valencians, un
crescut nombre de veus castellanes de convenient subs
titució,

Ila segona part del problema naix ací. Tots els cas
tellanismes que encontrem en el valencia Gestan necessi
tats de I'acció igualment rapida per part del gramatic,
del lingüista? És a dir, ¿no hi haura algún castellanisme
que mereixca més atenció i un major interés depurador
immediat?

Si sentim dir: Te vaig vore al ~ont de madera on 'madera'
és un castellanisme sense disfressar i sentim dir: 7I1oslra-
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SCl1yor,¡ del Puig on encontrem una construcció castella
nitzant ¿contra quina de les dues deu aetuar primerament
el lingüista? Entenem que ha de denunciar la frase segona
perque ella té un major aspecte de correcció, ja que és
més difícil convéncer la gent que se parla amb major
propietat si diem «La Nostra Senyora», així amb l'artide
davant de l'adjectiu, que si diem «Nostra Senyora», sense
I'artide, perque la diferenciació és poca i perque és una
forma que ja usaven els c1assics. Mentrestant, qualsevulla
que tinga un mínim de sentit idiomatic, comprendra que
si diem .EI pon! de fusta» s'ha parlat amb major propietat
que si es diu El ponl de madcra.

Les interferencies lingüístiques no són d'ara i no totes
són detonants com l'ús del vocable madera que comen\=a
ja a ésser corrent en la nostra ciutat.

Algunes vegades havem vist que se justiflcava l'ús de
certs vocables i de certes construccions sintactiques per
veriflcació de texts classics. El procediment no és roí;
pero si no és roí tampoc és d'una puritat absoluta.

Vejam. L1egint Jiranl 10 Blal1ch encontrem aquestes
tres frases en una mateixa pagina: «... molt bon cavalca
dor, armava's a la nostrada segons en Italia s'acostuma
fer...». «Tirant ab tots los grans senyors I'anaren a reci
bir a la vora del ríu...». «Lo maneig de vostra lIengua me
par ésser molt fort».

En la segona frase el verb 'recibir' (que Jaume March
no registra en el seu DicciOtlari de Rims i que Maria Aguiló
i Fuster registra en el seu Diccionari, i precisament per
aquest exemple) és una veu castellana que nosaltres useltl
en elllenguatge vulgar parlat, pero no en elliterari'puix
que tenim 'rebre' per a significar la mateixa acció.
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En la primera frase el reflexiu 'armava's' (el 'armábase'
castelJa) té una forma literaria, i al mateix temps vulgar,
ben valenciana: 's'armava' on el pronom se, reflexiu, va
davant del verbo

I en la tercera frase.•f.o matleig de postra lItt1gua. té una
construcció més nostra, com déiem anteriorment, ante
posant-li ('article a l'adjectiu 'nostra'; així: .El tllaneig de
'la' postra /lengua, ba pingl4t 'la' postra germalla, anini 'el' 1I0S·

Ire pare·.
Bo és lIegir els c1assics i bo és aprendre molt d'ells;

pero a condició de saber distingir.

II

Els castellanismes

Si el valencia imprés ha de servir d'arma útil al valen
cianisme, ha d'ésser escrit·dignament. Esta dignitat ha de
vindre·li, precisament, de la seua puresa gramatical i
de la seua sana intenció. Esta doble qualitat constituix la
gemma dura i bella-que diu Josep Carner en I'autocrí
tica que servix de proleg al seu volum de poemes [a inútil
afrma-que és I'orgull d'escriure en valencia.

Per a estar orgullós d'escriure la nostra Ilengua cal
estudiar-la, o bé pacientment en gramatiques, o bé direc
tament sobre la lectura deIs bons autors. I I'estudiós ha
d'aprendre, sobretot, a estalviar els castellanismes, que
són la maxima tara que pesa sobre els nostres escrits.

Escriure valencia sense cap mena de castellanismes,
és escriure el valencia. Barrejar valencia i castella és
transformar el nostre idioma en un dialecte espanyoI.
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Tots els esfor~os que facen e1s escriptors i e1s editors per
a evitar aquests vicis gramaticals, repercutiran en proflt
de la personalitat valenciana, puix que 'aquesta es basa
en tots els fets diferencials que existixen entre allo cas
tella i a~o valencia.

Que ens ha mogut a escriure aquestes idees repetides,
certament, més d'una vegada? Ens ha mogut la lectura
de les paraules següents: .'Han parlal ~ que bi ba que fer ... »,

que són, involuntariament si voleu, una traducció literal
i no gens e1egant de: 'Han bablado de que bay que hacer...
I en la traducció s'han escapat els dos castellanismes se
güents: de que i bi ba qlle. En el primer sobra la preposició
de. perque el que que seguix no és un relatiu; i en el segon
és tot ell sobrer, puix que en valencia tenim un verb pre
ciosíssim que el substituix admirablement: Caldre. Podria
haver-se escrit: •'Hall parlal que cal fer.... i la correcció
s'hauria unit a la c1aredat de pensament.

Aquest exemple és un deis nombrosos que es podrien
presentar si es vullguera fer una lIista de castellanismes
escampats pels fulls i pels lIibres editats en valencia.

Cal escriure en valencia, pero cal escriure'l bé. El
nostre interés propagandista ha d'anar unit al nostre oro
gull d'escriure correctament la nostra lIengua nacional.

111

«Hasmerrelr», no mal

Qui no coneixera que 'Hasmerreir és un deis barbaris·
mes més grossos que en elllenguatge parlat de Valencia
té una vida bastant ufana? Dins Valencia, i a més de
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quatre 1I0cs del País Valencia també I'basmerreir en qües
tió va prenint massa vida. I és hora que prenguem la tal
parauleta i que la deixem en oblit.

I-dira algú-ens caldr¡l buscar el mot corresponent
per substituir el castellanisme. El sabeu vos?

Sí; cal buscar el substituto 1 cal buscar-lo, en aquest
cas, no en e1s lIibres, sinó als lIavis del poble que encara
el diu amb una gran propietat. Sí; el sabem.

Oíem parlar una dona que dia a un jove:
-Pero, 611 meu, no sigues la dota del poble! No faces

eixes coses. Tots se'n riuen de tu. No sigues la dofa de
grans i de menuts!

, 1 aquest és el bon substituto No basmerreir. sinó riota.
Riota. el bon substitut de basmerreir perque algú, en

fugir del castellanisme, ha caigut en una imprecisió de
sentit lexic. No es pot substituir per burla. Ex.:

-Eres la hurla de tots.
Perque burla. substantiu, és I'acció de burlar-se. I el

castellanisme que denunciem parla de 'fer riure' no de
'fer burla'.

-És I'basmerreir del barri (inadmissible).
-És la b'lda de la c1asse (mal).
-És la dota deis companys perque parla molt mala-

ment la seua propia lIengua (molt bé).



IV

Sobre «lIamatiu» ¡«llamar»

Si I/ama/iu fóra valencia també ho seria l/amar. L/amar
és un verb castella. Per a expressar la mateixa idea en
valencia, tenim e1s verbs eridar. locar. dir, atlOmenar, entre
al tres. Així, dones, I/alllatiu, valencianització barroera de
l/amativo és un barbarisme inacceptable.

No podem dir frases com la següent:
-La jove vist bé, pero massa l/amativa.
Cal substituir el barbarisme per un mot nostrat. Per

exemple: eridaner, vistenl, I/ampanl.
-Eixe cartell té uns colors eridallers (<;;0 és, excessiva

ment vius).
-Un vestit de colors I/ampanls (<;;0 és, excessiva

ment vius).
-Una decoració vistent (<;;0 és, que atrau la mirada

pels seus colors).
Tan ríe com és el nostre idioma i haver anat a parar

a prendre del castella un mot com llamativo, per a incor
porar-lo, pero destrossat i desfigurat, al nostre lIenguatge,
és incomprensible.

Pero d'una persona, animal o cosa I/ampant, vistenl o
eridaller en aquest sentit, algú en diu que ""ama l'atenció,..
És una barreja horrible de castella i valencia.

L/afilar en el sentit d'atraure és, senzillament, eridar.
-Em erida ¡'alelldó tal cosa.
-Algú crida ¡·alelldó.
(ridar "alenció és correcte. L/amar "alendó és incorrecte

i imperdonable:
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v

«Tetxo», no mai

Un castellanisme que ens cal abandonar delllenguatge
parlat i de I'escrit: trt xo. Fapocs dies una persona de ciu
tat preguntava a un home del camp, de la muntanya:

-Encara pengen les panolies del tetxo?
I I'home, alcant els ulls fé\pidament, contestava: .
-Oi, ja ho crec. Jo encara en tinc al trespol.
La resposta fón una 1licó. Perque el mot fetxo és un

castellanisme i el valencia que expressa la mateixa idea
és trespol. Pero la nostra lIengua és rica i a més a més de
trespol tenim e/s mots sostre i coherta.

Pel nostre gust la pataula sostre és la que hauria de
substituir, Iiterariament, el barbarisme tetxo. Pero tan
bona és sostre com trespol o coherta.

- També emblanquinem el sostre.
-He penjat el lIum de la coberta. (El l/um. no la lam-

para. que és un altre castellanisme).
-És a1t; amb la ma toca el trespol.
Si el sostre és IIis, pren e/ nom de ctl ras. Si és arque

jat, es diu vo/ta. pero no bóveda (altre castellanisme). Si el
sostre es guarnix amb bigues i motllures entrecreuades
formant compartiments quadrats, poligonals, el tal guar
niment es diu enteixinat.

Pero tetxo. no mai.
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VI

Ús de «de qu~»

L'ús de la preposició de seguida de qUf, el qual és
transformat en que. unes vegades és correcta, i altres
és dolenta.

Exemple d'un de (lue ben usat:
« ... dita terra és abundosa de fonts, de rius e de 0101

tes bones aigües, de que es rega tota la dita terra ... " (Fran
cesc Eiximenis en Regiment de la cosa pública). En aquest
cas el que es un relatiu, és a dir, que pot ser substituit
per les qlla/s. Si el que és interrogatiu, equivalent a qui/u/'
cosa I'ús del de que és correcte.

Exemples d'uns quants de que on la preposició de hauria
de suprimir· se per innecessaria i que constituix un cas
tellanisme:

" ... aquesta labor immediata no deu fer oblidar·nos de
que el nostre idea1. .. '"

..No respondre era prova palese de qlle a Valencia no
hi havia ..."

" es dóna el cas de que en I'ambient... de Valencia..."
« hi ha el desig de que es fa-;;a I'adaptació...»

" se lamentava de qlle el públic...»

« Sentat el principi de que a Valencia...»

En ningú d'aquests casos el qlU és un pronom i per
tant el que no deu fer·se acompanyar de la preposició de.
Noteu com si suprimim el de deis darrers exemples, les
frases no perden sentit, i encara, guanyen en esti1. En
I'exemple extret d'Eiximenis, si suprimim el de, la frase
resta sense sentit.
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El de que incorrecte hem dit que és un castellanisme.
Digam també que és un castellanisme que tenim massa
als lIavis... Les nostres converses estan plenes de tal foras
terisme. Cal suprimir-lo delllenguatge parlat i de l'escrit.

I en escriure el de que correctament hem d'accentuar
el qtÚ per anar després d'una preposició.

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

VII

La preposició «fins» i el seu ús

Em comuniqueu, amic, que haveu vist usada la pre
posició basta, que teníeu per castellana, i, també, basda.
I em pregunteu si és que en valencia hem d'usar basda
i hasta.

De cap de les maneres. 'J-Ias/a és una preposició
castellana que no hem d'usar en valencia. 'J-Illsda és un
castellanisme inadmissible, com són castellanismes inad
missibles dal1da i batIda. Com vós ja sabeu la preposició
valenciana corresponent a la castellana basta és fins.

No -hasta dema', sinó -fills dema·.
No -basta la porta., sinó -fil1s a la porla-.
Vegem com ho escrivien els c1assics:
«dansaren fitlS per bon espaj,>. Tirallt lo Blanc.
«fins que els fats m'ho han vedat». Antoni Canals en

Scipió j Áníbal.
«ans passa avant fillS a Contestina». Tirallt 10 B/ane.
e fills ací ab molta probitat han viscut". La fi del (ofllte

d"Urgell.
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«Així Adam, tantost com hac pecat, tantost comen~a
a devallar, a morir, fins qlle fo mort... Fra Vicent F~rrer

en Sertllons.
"puix no Ji mostrava desplaure, ans s'acostava a mi,

~ns a tant que ab la cara tocava...... Roi~ de Corella en
f.o ]ardí d'atllor.

"no em desempars fins a vida Bnir». Ausias March en
Poesíes.

" ...vota a Déu... de no partir-se jamés d'allí fins a tant
la ciutat fos presa..; Tirant lo Blane

« ... fitlS a tant que un mariner ana prestament i pres una
bandera... Tirant lo Blanc.

«totes cridaren a grans crirs jillS a tant qlle vingué a no
tícia de I'emperador». riranl lo BlatlC.

Com es veu, els classics valencians usavenfins i mai no
usaren aquesta preposició forta en castella ni en castella
nisme. Els exemples que us podríem copiar serien tants
com voldríeu i si copiarem exemples deis escriptors de
la renaixen<,;a i deIs contemporanis fóra cosa de no aca
bar mai.

Pero cal usar bé aquesta preposició. Si no va prece
dida d'una determinació de temps sol revestir la forma
composta jins a. Ex.: «No arribaran jins diJIuns». Pero
"I'acompanyarem jins al carrer, fins al vespre, jins a la
barca» ...

El basta qllf castella podem substituir-lo per jins a tanl
que valencia. Vege's els exemples anteriors on és usat
fins a lanl qlle.

Hi ha qui creu, erroniament, que la preposició fins
I'han importada els escriptors moderns de la literatura
catalana moderna, Aixo, com queda demostrat, no és ver.
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Qui haja lJegit un c1assic valencia, un c1assic només,
veura com el fil1s és tan valencia com els ulls de la nos
tra cara.

En el lJenguatge parlat I'ús de fins ha decaigut, massa
i tot, pero no poden dir que en absolut, puix que a la
ValJ de Gallinera usen la forma Juns i a I'horta de Gandia
i a Alcala de Xivert usen encara fins.

Els escriptors que tracten d'escriure com parla el po
ble haurien de tindre present com parla el poble i no
carregar lIurs escrits de mots castellans. 1 nosaltres ho
mes que hem d'extirpar deis nostres escrits tots e1s caso
tellanismes inútils, hem de reintegrar la preposició fil1s
als Ilenguatges escrit i parlat. Com? Usant-Ia sempre que
caiga i usant-Ia bé.

Resum: No mai basta. ni hasdl.l, ni banda. ni dalld'l¡ sem·
pre fins i fil1s a, segons e1s casos.

VIII

Sobre «pago», «cobro», «abona» i altres
barbarismes

E1s vocables pago: cobro i abOllO que tant sovint usen
els comerciants, son refusables en valencia i cal substi
tuir-los per al tres valencians.

En general els substantius plans acabats en o són cas
tellanismes que s'han introdu'it en el nostre idioma. Diem
en general, perque n'hi ha uns quants com carro. hl.llo,
/lloro. golfo (en castella gozne) i al tres, que són autentica
ment nostres. Hi ha noms plans acabats en o que han
estat presos d'idiomes estrangers i c:ls podem usar en va-
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lencia. Ex.: merino (espanyol) i sorgo (itaHa). Pero en gene
ral, repetim, cal bandejar-Ios.

La substitució d'aquests barbarismes no és gens difí
cil. Unes vegades es substituixen amb mots d'arrel dis
tinta a la del barbarisme. Ex.: agrado = gust, aborro = es
ta/vi, desapego = desmenjament, acomodo= conveniencia, gasto=
despesa, pedido = comanda o encomanda. Altres, basta supri
mir la o final per a obtenir el mot valencia correcte.
Ex.: palo = pal, avaro = avar, calbo = calb, modelo = model.
Hi ha barbarismes d'aquesta mena que deixen d'ésser·ho
si la o final se subsriruix per una e. Exemples: mito = mite,
a/abastro=a/abastre, altres, suprimixen la o: codJero = cotxer,
trono = trono El barbarisme senyorío. en valencia és senyoriu,
abandono. fa abandó. El mor castella punyo unes vegades és
puny(«el puny ranear..) i altres és pom ("el pom del bastó»).
Decano fa dega. pero decoro fa decarum. Dato no fa dat. sinó
dada. Ex.: «Em va donar una dada-o «Vaig anotar-me unes
dades-. Els qui escriuen dat i dates escriuen encara, barba
rismes camuflars.

Per a un bon grapat de noms plans acabats en o que
han entrat en el nostre lIenguatge per les vies del eastellfl
hi ha una bona manera de corregir-los: fer-Ios terminar
en -mente

Ex.: Abono = abonament (<<Ho ha fet en abonarnent de
les seues raons». «Prengué un abonament a un teatre»)¡
aclaració = aclariment, adorno = adornament, aforo = afora
ment, aplauso = aplaudiment, desamparo = desempararnent,
desarrollo = desmrotllament (i desellvolupamellt), desterro =
desterrament (i exi!i), desahogo = desfogament (i desernbaras),
empenyo = empellyorament (i piglloració), pago = pagament, or
nato=ornamellt, cobro=cobrament (i cobran~a), asiento = as-
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sentament (i seitnt, stli). El mot arreglar és correcte en va
lencia mentre significa posar en regla. Pero arreglo és un
castellanisme i cal dir arreglamtnt. Ex.: «L;'arreglamtnt de
la situació•.

El substantiu corresponent a pedido (de pedir) és co
manda o encomallda, com he~ vist anteriorment. El corres
ponent a despedir és acomiadar.

Concretament:
No direm pago, sinó pagamento
No direm cobro, sinó cobramtllt.
No direm abOllO, sinó abollamtnt.
(Fem observar que un altre sentit d'abollo és adobo

Abollar (castella) un bancal és femar-Io, posar-Ii adobs (en
castella abonos). Així, dones: no abOllar. sinó adobar, no
abono, sinó adob).

IX

«50roll», no «ruido»

La lIengua deIs valencians és, naturalment/ la valen
ciana: Per a la major gloria de la nostra lIengua, nosaltres,
seguidors de I'obra de depuració que comenc<a el patriarca
de la nostra poesia, Teodor L1orente/ donarem en aquesta
secció normes senzillíssimes de depuració lingüística. Cal
parlar bé i escriure bé. Cal traure de la nostra llengua
tots els barbarismes que la fan híbrida.

Un deIs barbarismes que combatem és ruido perque és
un castellanisme inadmissible. La p,araula nostra que ex
ptessa aquella idea és sorol/.

-Ai, quin mido! Quina sessió més ruidosa! Si parlem
així no parlem bé. Caldria dir:





-Ai, quin sorol/I Una sessió sorol/osa.
~er sorol/ és el que en castella diuen bacer ruido i que

alguns valencians han transformat en fer ruido. La frase:
~a molt de ruido no és prou valenciana.

-No faces sorol/, que el pare esta lIegint, és una frase
correcta.

¿Veritat que els valencians que es precien de ser-ho
no diran ruido? CIar. Per que hem de menysprear les nos
tres paraules adoptant les forasteres?

x
Sobre el possesslu «lIur»

Havem lIegit la frase següent: cL'home estava lliurat
a IIurs tasques". Anem a estudiar la paraula I/urs. perque
una cosa és estar ben escrita i una altra és estar ben
usada. En aquest cas I'adjectiu possessiu I/ur en la seua
forma plural, I/urs, esta mal usat. Perque "ur, com veureu
en els exemples que posem a continuació, transcrits d'un
autor classic, sois esta ben usat quan els posseidors són
més d'un. 1 aixo és així, no obstant tinga la forma singu
lar. Si una sola cosa esta posseida per més d'un ésser o
objecte, s'escriu I/ur, i si dues o més coses estan posseides
per dos o més éssers o objectes, s'escriu I/urs. Pero indica,
sempre!, pluralitat.

Vegem I'exemple al qual ens referim. Quants homes
~staven lIiurats a les tasques propies d'ells? Un de sol:
["bome. Doncs no es pot usar I/urs. Si foren dos o més
homes, sí. «Els homes estaven lIiurats a I/urs tasques", és
una frase correcta perque I/urs és un adjectiu que signi-



flca '~ertallyellt a el/s o a el/es', pero mai no 'a el/ Q a el/a',
També és correcte, per tant, escriure: «Els homes estaven
lIiurats a I/ur tasca., és a dir, a la tasca d'ells.

El I/ur no sol portar artic1e al davant. És preferible
usar-lo sense artic1e, o bé després del nom al qual deter
mina. I si aquest esta en singular, I'adjectiu es posa en
singular, perque amb ell concorda.

Els nostres escriptors solen usar perfectament l/ur i el
seu plural I/urs, pero alguna vegada I'escriuen erroniament
i caldria, per part d'escriptors i de correctors, evitar tals
equivocacions. Els nostres c1assics mai no equivocaren
I'ús del l/uro Els nostres renaixentistes I'evitaren, pero en
lIurs escrits posaven SOIlS i més sons incorrectes i forasters.
Ex.: «Els germans es mostraven sons afectes". Cal dir que
aquests sons són uns castellanismes com unes cases. Tra
duien el sus castella i posaven el barbarisme sonso Nosal·
tres tenim el l/Uf com els francesos tenen el leur i els ita·
Iians tenen el/oro. El castella té un mot de semblant
signiflcació: su i sus.

Vegem uns quants I/urs trobats en Tirant /0 Blane:
..E feta I/ur reverencia, anaren a prendre comiat de

l'Emperatriu.»
« passa per mig de totes les naus a I/ur despit.lt
« car estime morts lo jorn primer de I/ur naixen«a,

aquells qui en tenebres d'escura vida... ociós viure passen...
« ...prengueren l/ur comiat o tornaren-se'n en la l/ur

cambra."
«...que no em donasseu la I/ur maledicció."
«.. .lo rei de Sicília sabé la I/ur venguda.....
« ...delit és als atribulats si l/ur dolor a persona fel

recitar podeu...
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« no poden comportar la I/ur tribulació."
« veent los moros que cascun dia los I/urs mals

aumentaven..."
Aconsellem, naturalment, I'ús del possessiu IIur per a

posseidor plural. Pero si hom es troba en dubte alguna
vegada sobre I'ús correete de IIur i IIurs. és preferible que
s'abstinga d'escriure'l. Aixo, sí: que no ens pose el sons
inadmissible de cap de les maneres.

Resumim amb exemples:
Maria i Francesca anaven amb els promesos IIurs (o

amb IIurs promesos). (Correete).
Matia i Francesca anaven amb tI stus promesos. (In

correcte, pero passador en darrer extrem).
Maria i Francesca anaven amb sons promesos. (In

admissible sense cap atenuant).
Maria lIuia l/ur vestit. (Incorrecte, perque no es refe

rix a dos o més posfeidors).
Maria lIuia l/urs sabates. (Incorrecte, perque no es

referix a dos o més posseidors).

XI

El parament de tenIa

L'ama de casa-la mestressa-vol que es pare la taula
per menjar, i vol que la seua Rila tinga una idea exacta
de I'ordre de les coses de taula i una bona disposició per
aquesta art casolana. I amablement va dient·Ji els noms
de les coses que ha de posar en taula.

-El manttl. les strvilldts. els gots, el pitxer, el saler,
les PÍMjms, les culleres, els ttntdors, els cucbillos...





Qualsevol valencia s'adonara com la mestressa de casa
barreja mots correctes de la terra amb mots incorrectes;
s'adonara que les incorreccions són abundoses i amb el
tacte necessari i amb la ferma convicció que fa una obra
de caritat dira a la mestressa de casa:

-Senyora: no es diu malltel, sinó les toval/es, no es diu
servil/etes, sinó toval/ons, no es diu vinajeres, sinó villagreres,
no es diu tenedors, sinó forquil/esl no es diu eudJil/os, sinó
ganivets.

La mestressa de casa agrain\., segurament, aquestes
recti6cacions i com que ella és valenciana i no vol deixar
de ser-ho, ensenyara a la seua 611a els noms valencians
del parament de taula i sempre més dira, i fara dir, ama
blement, com cal que ho diga tota persona ben educada:
tova l/es, toval/ons, vinagrms, forquil/es, gtmivets...

¿Veritat que aquestes paraules valencianes són ben
boniques?

XII

El complement dlrecte sense preposició (1er.)

Hem lIegit: «La vioh~ncia substituix a la demanda».
Ací hi ha un gros castellanisme i és, senzillament, eixa a
que introduix el complement directe «la demanda .. , En
valencia els complements di rectes entren en I'oració grao
matical o proposició sense necessitat de la preposició a.

En Antoni ,"elija earll, :Maria eseriu una carta i El eriat
~asseja la criatura, els complements directes earll, una carta
i la criatura van introduits sense necessitat de cap a.

EIs complements que porten la preposició a són els
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indirectes: Escriu una carta a sa mate. Els complements
circumstancials porten al tres preposicions: Escriu una
carta a sa mare pe' matí.

Hem vist mol tes construccions defectuoses per sobra
de la preposició a en els complements di rectes en escrip
tors que per la seua formació, pe! seu valencianisme i per
la vocació que demostren en Ilurs escrits, haurien d'es
criure més acuradament. ¿Com és que s'escapen encara
aquestes errades?

Amb una mica més de bona voluntat aquest castella
nisme del que avui parlem deixara d'aparéixer als fulls
de la nostra premsa, a les revistes i als ltibres de prosa
i de verso

La frase que ens ha donat motiu per a aquesta nota
hauria d'haver-se escrit així:

"La violencia substituix la demanda.•

El complement dIrecte, sense preposició (2.°)

Mai no s'aconsellara prou l'ús correcte de la nostra
lIengua. La barreja de valencia i castella, com tantes ve
gades s'ha dit, causa un gran dany al nostre verbo Un
idioma desAgurat implica un poble sense personalitat de
Anida. Parlar bé i escriure bé és revalencianitzar-nos
col'lectivament i individualment.

Per aixo, frases com la que seguix no s'han de dir i
manco escriure:

.Com "enfermetat Ji vingué de repent, asusta a la fa
mília.•

Ací tenim tres faltes greus, dues de vocabulari i una
de sintaxi. Vegem-Ies:
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Enfermetat és un barbarisme. És la valencianització del
castella enfermedad. Enftrmar i ellfermo són vocables que
només e1s podran dir aquells valencians que per un abandó
absolut de I'estetica lingüística diuen madera en 1I0c de
fNsta. Si enfermar i tnfermo són mots 'castellans, tnfermetat
és un castellanisme que cal rebutjar, perque nosaltres te
nim la paraula corresponent, que és més eufonica, més
bonica, més e1egant: malaltia. 1 de la mateixa família te
nim malalt i emmalaltir.

Aquesta substitució és facil de fer, donat que el mot
malalt és del domini Iingüístic a tot el País Valencia. Pero
susto, asustar i aSNstat són barbarismes que han entrat al
corrent del nostre lIenguatge arraconant els mots valen
dans corresponents. 1e1s nostres, els bons, són poc cone
guts: esglai, esglaiar i esglaiat.

Adoneu-vos de si és preciós aquest verb: es-gla·iar, i
aquest nom: es·g/aL Cal advertir que esglai i esglaiar són
vius i que encara es troben valencians que la idea d'asustar
no saben expressar·la si no és amb la paraula esglaiar.

Díem que aquella frase anterior dolentejava sintacti
cament, ea la familia .. és un complement directe intro
duit amb la preposició a. Aquesta manera de construir la
proposició o oració gramatical és propia del castella. En
valencia s'introduix el complement directe o acusatia
sense preposició: e...esglaia la família ...

La preposició a servix per a introduir els complements
datius (eEscriure a la mare..), les terminacions circums
tancials (eVine a les dotze..) i al tres complements verbals
(cs'oferix a acompanyar-vos»). Pero I'acusatiu no va in
troduit per cap preposició. Així: eCom la malaltia vingué
de repent, esglai,j la familialt .
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Ara bé¡ quan l'acusatiu esta expressat per un pronom
fort, aleshores si que porta la preposició a.

Vege's: ..Com la malaltia vingué de repent, esglaia
~ vosaltrtS... .A vosaltres. diem, perque vosaltres és un pro
nom fort.

XlII

L'lnfinltiu amb valor de gerundi

Quan un in6nitiu forma part d'una determinació cir
cumstancial amb la valor de gerundi cal usar l'in6nitiu
precedit de la preposició en. En castella s'usa al. Ex.:

En dir les veritats, se perden les amistats. En faltar el
cap, tot va desbaratat. En nOlllenar el gos, amanir el bastó.
En aplegar a Valencia, em compraré unes espardenyes. En
entrar jo, tots s'ah,aren. En saber que el seu pare estava
malalt, es va quedar entristit. ..Els temps de I'amor
romaotic havien ja passat, i... a Olés a Olés, en arribar a
Valencia va conéixer Maria Victoria... (Carreres). En po
sar-nos a escriure sentim la necessitat imperiosa de... En
tScoltar les seues paraules, vaig dir-me: aquesta dona és
innocent. Wilson, en proclalllar els seus catorze famosos
punts, ho feia mogut per un noble sentiment paci6sta.

La construcció castellana, en compte de ell + infinitiu'
usa al + infinitiu. .Al saber que no venías lile lIIarché.

Recomanem als escriptors valencians I'ús de la cons
trucció valenciana la qual és també la del valencia antic:
la construcció en + infinitiu presenta una superioritat in
negable sobre la construcció castellana amb a i I'artide,
la qual és logicament defectuosa i en alguns casos con
fusa i de dubtosa c1aredat.
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En valencia la construcció article + infiniti" és usada
exclusivament per a indicar un infinitiu substantivat.
Així fem una distinció clara i rotunda entre I'inflnitiu
substantivat -construit amb ('article· i I'infinitiu drcums
tanda( -construit amb en·: Al dir no li {erm casa. Al dinar
no li planygues d sopar (infinitius substantivats) i En dir si

ja són casats. En dinar li bo diré. En anar a Xativa per vore la
fira, et visitaré. Ara en tancar la botiga, anirem al bmnar.

XIV

«Festó» i «aler»

Copiem: « ...els primers caramells festonegm... i pengen
com espases de I'aler... •

Heus ad uns castellanismes fadls de corregir: festone
jar, de festón, i aler, de alero. ~estón és un mot castella que
té el seu corresponent valencia, fistó, viu al Maestrat i
que no registra Garda i Girona en el seu interessant
'Vocabulari. :ristó. i no festó. en totes les seues accep
cions i per tant el derivat correcte és fistonejar i no fes
tonejar.

Aler és també un castellanisme. La volada d'una teu·
lada, I'ala de la teulada, la teuladeta que tenen algunes
finestres per a protegir-Ies de la pluja, <;:0 és, la barba·
cana, es diu rafd al Maestrat. En alguns altres 1I0cs del
nostre domini lingüístic, Catalunya en diuen rajee, i el
Diccionari 'Valencia. de L1ombart, registra la forma rafol
igual al castella alero.

la veu el nostre lector si pot triar formes nostrades
d'un mateix mot abans d'escriure aler, inadmissible. Cal
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dir que raf" ja té categoria literaria, així com rafe!, usat
per alguns escriptors castellonencs.

Frases correctes: Sota el rafe! hi ha un niu d'orenetes.
El vent s'ha endut quatre teules del nifel.

I aquestes: Aquesta pe~a té un fistó molt bonico Angela
broda un fistó.

xv

«L1eixiu:t. no «leJía»

Entra una dona en una drogueria o en una botigueta
i demana:

-Quinze centims de lejía.
I un home, no massa vell, en oir la paraula castellana

no pot callar i exclama:
-Quines modes, ara. Sempre hem dit lIeixiu. diem

lIeixiu encara i, si no es posa remei, dins pocs anys tots
diran lejía. I aixo no pot ser; aixo és inadmissible perque
el lIeixiu és lIeixiu tant si és fet a casa en una bugada com
si és fet en una fabrica i venut en e1s comer~os en ampo
lles o barrals o, com és també moda de dir, en bote l/es.

Ací anem perdent els bons costums valencians i les
paraules correctes. Ací vénen els forasters i ens apeguen
el parlar que ni és més n, ni millor, ni més justo Que els
castellans, d'eixe Iíquid per a emblanquir la roba lIavada
en diuen lejía i tot el món de mones valencia a copiar la
parauleta, a dir·la i a escampar-la com si fóra cosa mai
no dita en la nostra terra.

-Xe, tu; posa a la dona quinze centims de lIeixiu.
Entenem que el tal home té tota la raó. Cal dir i es

criure lIeixiu.
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XVI

NI «brotxe» ni «abrotxar»

Si algú dia una frase semblant a aquesta:
-cAní a abrolxar-me i havia perdut el brolxeo , podem

replicar-Ii seguidament:
-Ep! En bon valencia no es pot dir ni brolxe ni

abrolxar. Eixes paraules són uns enormes barbarismes i
en parlar valencia no han d'usar-se. Del que e1s castellans
diuen abrod1ar nosaltres diem i hem de dir bolonar (no
abolonar) o bé cordar, segons els casos. CIar és que si hem
de passar botons. pels traus direm bolonar. l del que e1s
castellans diuen broche nosaltres hem de dir lanca, fermall,
gafel...

Hi ha qui diu indistintament brolxes o gemelos les peces
de fermar o subjectar e1s punys o els colls postissos a la
camisa deIs homes. Tampoc no es diu gemelos ni es diu
brolxes, sinó bolons deIs punys o bolons del coll.

Cal parlar bé. Si parlem malament usant castellanis
mes demostrem fer poc cas de la nostra lIengua.

XVII

.NI «recado» ni «recao»

Quantes vegades hem olt dir la paraula recao!
-Ha anat a un recao.
-Dóna el recao i torna de seguida.
-M'ha donat un recao.
1 és el cas que, en valencia, ni es fan, ni es donen, ni
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es prenen recaos. Ni recados, tampoco En valencia no es diu
recado ni recao. Es diu, senzillament, avis, encarrec.

-Ha anat a fer un encarree.
-Dóna I'avis i torna de seguida.
-M'ha donat un encarrec. M'ha fet un encarrec.
Hi ha qui en escriure una carta posa recatls a la famí

Iia, als amics, als coneguts. 1 no han d'esser recaets el que
s'han de donar, sinó meltlories, records...

La frase recado d'escriure, que alguns diuen, és un bar
barisme idiomatic. El que els castellans en diuen recado
de escribir és, en valencia, epaper i tinta per a escriure».

] res Olés. Res Olés, si és que volem parlar i escriure
bé la lIengua valenciana.

XVIII

Aparato?

La paraula aparato és castellana. 1 no obstant és in
closa en el parlar valencia com si fóra valenciana. Aques
tes paraules que terminen en o generalment són castella
nes. Ciar que no totes. Tenim carro, fofo, ferro i unes
quantes Olés que terminen en o i són valencianes. Pero,
en general, no ho són. I una de tantes és aparato.

- Tinc un bon aparato de radio.
-Per a telefonar·Jj em vaig posar a I'aparato.
-Fón una festa de gran aparato.
-Esta malalt¡ no Ii funciona bé I'aparato circulatori.
En tots aquests casos la paraula aparato esta mal

usada,
Per a indicar un instrument s'ha de dir aparel/: Aparell
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fotográfic; a~arell telefóllic¡ ~osa't a I'a~arell si em 1J0ls telefollar.
Per a indicar un conjunt d'organs tall1bé s'ha d'usar la
paraula a~arell: A~arell res~iratori, a~arelllJisual.

Pero no sell1pre a~arell correspon a a~arato. De vega
des s'ha de dir a~arat. A~arat és allo que fa p,pmpós un
acte. U'la festa aparatosa és una festa de gran a~arat.

Cerimonia d'a~arat; desgracia de gran a~arat, a~arat de
citacions...

Esta ciar? No direll1 ll1ai aparato. U'les vegades direm
a~arell i altres a~arat. Segons a quines coses ens referim.

XIX

Les oracions negativlZs

Cal dir una vegada ll1és que e1s mots nin9ú, res, ca~.

tam~oc. mai, enlloc i gells no són negatius. (Jamai i enjatllai
ningun ¡iterat no els usa ja per ésser mots arcaics¡ mai
els substituix admirablell1ent i perfecta).

Aquests mots han d'anar acompanyats de I'adverbi de
negació no per a formar frases negatives. Exemples:

«e com ella véu que ell re5 no li deia... CTiranlJ-cde
les quals vós gens no posseiu». CTiralll).-"E és menester
que netlgú (ningú) 110 en sapia res, sinó lo dit mon cunyat».
(Carta del segle XV).-«e per un no res que ma senyora
nos ha dit, estan tan esmaiat?.. CTirant.J-"Aquí por~s

contemplar lo gran poder de nostre senyor Déu qui de
no· res fa res e de res fa no·res... (Eiximenis).

Si aquests exemples són suficients, notem ara com
I'adverbi no es col'loca sempre davant del verb: res no 1J01
tam~oc 110 Ii comprava¡ no lJolia ni molt, ni poc, ni gens.
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Pero si un deIs tals mots esta usat en una oraclo en
la qual el verb esta sobreentés, aleshores no va acom
panyat de I'adverbi no.

-Quan vindras?-Mai.
Ací, el mot mai vol dir: 'No vindré mai. (El verb, en

flexió negativa, esta sobreentés).

xx

«Hi ha», no «hi han»

Hem lIegit la forma verbal defectuosa següent: .hi han
nacions poderoses. "Correctament hauria d'haver-se es
crit: .hi ha nacions", com diem .hi ha home, hi ha dies,
hi ha temps». De manera que tant si seguix un singular
o un plural la forma verbal hi ha no és mai hi han.

¿COIll ha estat possible que el vulgus ho diga així,
malament? Perque és clar que els escriptors que usen
equivocadament la tal forma verbal ho fan refiant-se del
lIenguatge popular. Pero I'escriptor sal' que el poble no
sempre parla correctament. I en agafar la ploma per a
escriure no ha d'oblidar-se de la Gramatica.

'Hi ha nacions poderoses? Resposta: 'N'hi ha. de poderoses.
Ací, n' és un pronom feble que es posa en 1I0c del nom
nacions. Com els pronoms febles es poden posar, també,
darrere verb, cabria dir: 'Hi ha'n de poderoses. on 'n seguix
substituint el nom nacions. Pero és inadmissible repetir
un mateix complement en una proposició i per ;¡t;;o no és
conecte dir: 'Hi ha'n nacions poderoses.

Cal no confondre el verb hi ha amb ('adverbi ja. L'ad
verbi s'unix al verb, a l'adjectiu i a un altre adverbio
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Exemple: Ja vols pOllles7 1 sí és correcte dir: Ja ne vol (de
pomes), com el poble diu de vegades: Ja en vol, per al;o és
possible I'aviciament i que es diga: bi hall diners, hi han
festes, hi han nacions. Pero I'escriptor ha de corregir el
poble i dir: hi ha nacions, hi ha festes, bi ha diners.

XXI

«L1ovisnar» no és va'lencia

-Encara plou?
-Ara lIovisna.
El barbarisme es denuncia el! mateix, pero no obstant

el sentim dir massa. L/ovisnar és el lloviznar castel ~a, de la
família de llover. 1 si ningú no és possible que diga: "Esta
l/oven!», són molts els que s'atrevixen a dir: «Esta lIovis
tlal1b,

És una incongruencia que hom no se l'explica si no
és per ¡'abandó que el valencia té del propi Ilenguatge.
De ploure: plovent, plou, plovia, ploura...

Ploure Ileugerament agotes molt xicotetes é, plovis
quejar o ploviscar. Al;o és el verbo El substantiu correspo
nent és pluja. Una pluja fina, lIeugera, és un plovisqueig i,
també, una plugeta.

-Encara plou?
-Ara plovisqueja.
Al;o ja esta ben dit, puix que és correcte valencia.

1 correcte hem de parlar j escriure, j més, nosaltres, els
que vivim a la ciutat. Als pobles 110 hem sentit dir mai
lIovisnar. I és que, generalment, al camp-i quan més Iluny
de les ciurats, millor-es parla amb més correcció que no
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a les poblacions grans fortament influenciades per I'allau,
per la torrentada (no per )'alJalantxa) castellana.

Parlar bé és respectar la nostra anima.

XXII

«Arraigo» no és valencia

Arraigo és un mot castella com ho són els mots arrai
gar i arraigado. De arraigar, nosaltres diem, senzillament,
arrelar. <;:0 és, posar, criar arrels una planta; fixar-se pro
fundament una idea, sentiment, costum, etc., fent-se difí
cil d'extirpar o extingir. J, també, establir-se, fixar-se en
un 1I0c especialment adquirint· hi béns arrels. A<;:o a qual·
sevol diccionari es pot veure.

L'acció i efecte d'arraigar és arraigo.
L'acció i efecte d'arrelar o d'arrelar-se és arre/amento
É, curiós aquest fragment d'una frase: 4< .. .Ia Ilengua

estrangera, tan fortament· arraigada al nostre País Va
lencia...».

Curiós perque és una prova de com esta d'arrelat
I'idioma del qual es parla.

Així, direm:
Aquesta planta ha arrelat bé. El senyor X té arrtlarnent

al poble tal. És un home d'idees arrtlades. Se m'ha arrelat
el vici de fumar. Els béns arrels del personatge qual.

És fácil de recordar que arraigo no és valencia, veritat?
Tan bonic com és parlar i escriure correctament!



XXIII

Ni ~arroio» ni «acera»

Hi ha paraules castellanes que han entrat al valencia
per la porta de I'abandó. Com que ningú no curava de
traure·Jes, elles han anat vívint amplament en el nostre
lIenguatge parlat i sovint, naturalment, entra en e1s nos
tres escrits.

D'entre el miler de paraules forasteres que hem d'ex
tirpar del nostre Ilenguatge anotem·ne dues que. es refe
rixen al carrer, al sol del carrer: arroío j acera.

Si els castellans diuen arroyo a la part central d'un
carrer, nosaltres no tením per que admetre el tal nom,
puix que tenim la paraula calfada per a expressar la
mateíxa idea. Calfada és camí empedrat, pero també la
part central d'una carretera, d'un carrer, d'un pont, etc.,
entre les dues voreres.

Així, voreres i no aceres. 'Voreres perque són la part del
carrer que eSla a cada vora de la calfada. i també voravíes.
':Fer vía és fer camí, caminar. El mot vía te moltes accep
cions i una d'elles és la de carrer, pIafa, quan diem «vía
pública». Puix bé¡ les vores de la «via» pública són les
voravíes o voreres en plural í voravia o vorera en singular.

Acera o cera és un mot casteila que cap persona que
estime la nostra lIengua voldJ afer passar per valenciana.



XXIV

«Pico» no és valencia

«Tenim vint·i·cinc pessetes j ~iea"

«Vaig pujar al ~ieo d'aquella muntanya...
«El pollastre té el ~ieo pie de sang...
Ací tenim uns quants casos en els que el mot pieo. cas

telJ¡l, és fet conviure entre altres netament valencians.
El fet és reprobable perque tenim mots valencians que
expressen adrnirablement i justament aquelles idees.

«Ací hi ha dotze dotzenes i escaigo.
«Els pies de la sena són nevats".
«Agafa la perdiu pel bee-.
En aquestes frases conectes veem com al mot ~ieo

unes vegades corres pon bec, al tres pie i al tres eseaig.
La quantitat expressada pel mot escaig és ¡'escadusser,

la que al Maestrat es diuen eseadors. avo és, les unitats
que excedixen d'un nombre entero

"Vaig repartir tres pesse tes a cada u, i els dos quinzets
d'escadors (o d'eseaigJ me'ls quedí». (En castell¡\ dirien: dos

reales i "ieo oJ.
Pie és la part alta d'una Oluntanya/ el dOl. Pujar a pie

és pujar verticalOlent. Enfonsar-se a pie un vaixell és anar
a fons verticalOlent.

Pie és també el noOl d'una eina de ferro terminada
en punta. Ex.: "Per a treballar usa un ~ie i una pala...
Hi ha una altra eina, I'escoda, anomenada "Ieola (dimi

nutiu de "ieJ.
Els ocells no tenen pico, tenen bte, Per aixo es diu

bec;ada (o bequeradaJ el menjar que un ocell agafa amb el
bec per a portar-lo als seus fillets.
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Els ocells tenen btc i en tenen els pitxers i les botiges.
Els ocells piquen amb el btc, donen picades, i si en valen
cia es diu així és perque e1s becs tenen forma de pie, per
que terminen en punta.

xxv
«Donar», mal usat

Vegeu, avui, uos castellanismes inadmissibles:
Dóna vergonya.
Donart un salt.
Donava una besada.
Donar una passejada.
En valencia, els salts, els bots, les besades, les abrac;:a·

des, les passejades, les vol tes, etc., no es donen, ans se
fan. No donar, sinó fer.

Parlar malament, per exemple, no dóna vergooya (un
castella diría: «da vergüenza»), sinó fa vergonya. 1és que
el geni de la lIengua no és igual. Són idiomes diferents
que teneo cada un una anima diferent, així mateix.

Així, dones, direm i escriurem:
Ya vergonya.
Yart un salt.
Yea una abra(,;ada.
Yer una passejada.
Hi ha també, un verb castellil -darse cuenta- que molts

valencians traduixen malament. Algú diu: Donar-se compte.
1 ens cal dir que el tal donar-se compte és un barbarisme.
Nosaltres tenim un verb magnífic per a expr~ssar la ma
teixa idea: .Adonar-se
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- T'adones que no parles correctament?
-Me n'adone i em recti6caré.
-Així siga!

XXVI

«Tindre» i «deure», mal usats

Hem lIegit: «Con6a en que té de ser ben rebuda...».

La frase correcta seria: «Con6a que ha de ser". (En que
no ha d'usar·se sinó en el cas en que el que sia un pronom
relatiu. En cas contrari que no s'ha de fer acompanyar de
la preposició enJ.

En la frase copiada la forma verbal ti va en Iloc de la
forma verbal bao El verb tindre i el verb deure els usen so
vint, massa sovint, en 1I0c del verb b,¡ver.

Les frases tenia que vindre. té d'anar. deuria comprar. deura
prendre, per exemple, són incorrectes puix que porten uns
verbs que no són auxiliars. El .verb baver és auxiliar en
algúns casos i en tots ells no ha d'ésser (o de ser) substi
tuit per cap altre verbo

Així, direm:
'Havia de vindre.
'Ha d'anar.
'Hauria de comprar.
'Haura de prendre.
Cal adonar-se quan s'ha d'usar lindre i deure i quan

baver.i no confondre els tals verbs. 1 cal adonar-se que
no es diu ni tindrer, ni deurer. Sobra la r final.

Qui escriu ha d'aprendre gramatica i prendre per
models eh bons autors.
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XXVII

«Escaló»

Quantes vegades oim dir aquesta paraula: Esca/ó. 1 no
és valenciana. 1perque no ho és i perque tenim la paraula
corresponent ens caldria substituir-la a totes passades.

-El Miquelet té passa de dos-cents esca/ons.
- T'esperava a l'escalonet de Ola casa.
En el primer exemple cal substituir-la per graó.
=Pujava els graons de dos en dos.
En el segon exemple cal substituir-la per brancal.
=No estigues al brancal de la porta.
Si en castellil I'escalera té escalones, en valencia I'escala

té graons pero no escalons.
Fixeu-vos: graó. Al Maestrat en diuen grasó (femení

grasa i si és xicoteta en diuen grasadeta). En aftres 1I0cs
en diuen escalons. Trieu la variant que Olés us agrade, pero
abandoneu per sempre Olés el castellanisme escaló. Les
paraules castellanes desfigurades no poden satisfer ni als
castellans, ni als valencians. No diuen res si n'o és el gran
abandó en que es troba, lingüísticament, qui parla o es
criu sobre una ampla base de barbarismes.

XXVIII

Ús indegut de «se»

Tenim el pronom refiexiu de tercera persona se: Antoni
esta afaitant-se. d'ús correcte; pero el lIenguatge vulgar,
que no és sempre correcte, usa aquest mateix pronom
unit a formes verbals de primera i de segona persona.
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Exemples: Rttnlem-se les mans, cosiu-se la roba. 1 ací vo
Iíem aplegar, a I'ús d'aquest se, perque és el indegut. El se
s'unix a la primera i segona persones del plural de I'impe
ratiu, com havem vist, substituint els pronoms nos i vos,

Després de I'infinitiu pot usar-se conectament el se:
menjar-se una coca. Pero darrere de I'imperatiu usarem nos i
vos: tntnjetn-nos un pastis, tntnjeu-vos una coca: És ciar que en
el gerundi ja usem correCtament altra vegada el pronom
se en aquesta frase de tercera persona: el/s estan menjant-se
/'berencia,

Aquest canvi indegut de nos i vos per se té una expli.
cació logica partint de les combinacions de verb Olés dos
pronoms: mirem-nos-el (mirern nosaltres tal cosa) i ciegut a
la reducció de sons a que el Ilenguatge oarlat sempre té
tendencia, evitant les combinacions esdrúixoles (porlar
vos-el) resulten les combinacions següenls:

De mirem-nos-el = miretll's-el
De cmem-nos-en = atlem's-tn
De mireu-vos-el = míreu's-e1
De aneu-vos-en = aneu's-en
Repetim que es tracta d'exemples del lIenguatge par

lat vulgar que han passat al Ilenguarge escrit amb les
granes següents: tnirem-se" i mírem-sel, anem-se'll i allem-sen,
mireu-se" i mireu-sel, alleu-se'n i allfll-Stn.

Les formes litetaries no són, doncs, les de I'ús del
reflexiu -se. Les formes Iiteraries exigixen els pronoms
nos i vos.

En la cronica del rei En )aume es lIig: .E dixem-/i Pare
Sanl, pus negú y vol dír, IREM-NOS-EN nos'. l en el Tirant lo
Blanc: «e a cascuna per si en bOllest malrimoni COL'LOCAR-VOS

pogués•. Aquest és !'ús conecte de 1I0S ¡vos.
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XXIX

Ús de la «H» en valencia

En nostra infantesa coneguérem a en 10sep Nebot i
Pérez, del Cos d'Arxivers, Bibliotecaris i Antiquaris, qui
per aleshores havia publicat ja els seus «Apuntes para
una Gramiitica popular». D'ell varem rebre la primera
lJi~ó de Gramatica Valenciana. Per nostra escassa edat
era necessari que la IIi~ó tinguera un aire pueril. Digué
més o menys: Totes o quasi totes les paraules que en
valencia porten F inicial s'escriuen en castella amb H:
forn-borno¡ fill-hijo; fi/-bilo. la de major comprenguérem
que la regleta no ens servía per a res en valencia.

Seguint la puerilitat del meu admirat Nebot es pot
dir que en valencia se escriuen amb H, generalment, les
paraules que en castella se escriuen amb la tal lIetra:
haver-haber; bisenda-hacimda; belix-IJélice¡ hernia-hernia; horto/a
bortolano. I aixo és així per raons etimologiques refor~a'

des per I'ús tradicional que han confirmat les granes
actuals.

Al dir generalment, ja comprén el lector que podrien
ésser anotades les particularitats. Veus que en castella
no porten H i sí en valencia: ham (anzuelo); hivenl (in
vierno); hjs~ar (izar); substrabmd (substraendo); subhasta
(subasta). Pero sense H: orxata (horchata)¡ os (hueso); orfe
(huérfano).

En valencia; endemés de la H inicial i de la medial se
escriu H final en les interjeccions: ah!, eh!, oh!, bah!, etc.

La combinació CH se tolera en les paraules liJor i de
rivades cliJorista, liJoral, etc.): al costat de cor Ccorista, coral,
etc.) sempre amb el so de K. En els vocables estrangers
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adaptats sense canvis ortogra6cs: cbic, IUlldI. En els cog
noms on se conserv~ per tradició com transeripció del
so final de K: Estruéb, t./udJ. Pero tots els noms locatius
que s'escrivien amb eH 6nal, modernament se grafien
sense H: Albuixedl, AlberidJ cAlbl¡ixec, AlbericJ, etc.

Fora deIs vocables estrangers d'adopció la lIetra H no
té en valencia, com signe grafic, cap valor fonic.

Aquesta lIetra, precisament per no tindre valor fonic,
servix mol tes vegades de termometre ortografic. Si un
escrit esta bé de HH es sol dir: Aquest xic sap ortograBa.

xxx
«Full» ¡«tulla»

La fabricació de paper en Valencia és antiqUlsslma.
Xativa, abans d'ésser conquerida pel rei En ]aume, tenia
una fabrica de papero Doncs bé¡ el vocabulari valencia
referent al paper i a la impremta és d'una gran riquesa
i s'ha conservat 6ns els nos tres dies sense grans altera
dons. D'una fulla de paper s'ha dit sempre -un ful/ de
paper•. Inclús qüan aquest paper, sent de color, s'usava
en tintoreria.

Nostre poeta satíric ]aume Roig en el seu .Spi1/. o
.[.Iibre de les Dones. parla d'aquest paper, d'aquest fll1/ ti n
tori: ab por se reia - de rompre ti pint; - mestre de thJt - de fu 11
urxel/a. - no apare1/a -' ni fa lIlés tilles.

.Si la fulla no és de paper, sinó de cartó se diu també,
per ana logia, ful/: ~{II fu1/ de cartó.

Així, doncs, ful/ és un tros de paper quadrangular, es
pecialment I'obtingut o com I'obtingut d'una vegada en
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el motle de la fabricació a Ola. Un IIibre, un quadern,
esta format per fuI/s.

Ara bé¡ les lamines generalment verdes de les plantes,
els petals d'una flor, les lamines primes de les ferramen
tes i armes, navalles, ganivets¡ una taula de fusta, les
parts mobils que obtin o tanquen una porta o nnestra,
que en castella diuen hojas, en valencia diem fulles en
plural i fulla en singular.

Exemples: 1m full de paper de barba, porta'm ti full de cartó,
aquest quadern té quaranta fuI/s, gira el full del missal.

y també: una fulla de morera, una fulleta de rosa, unes fu
l/es d'encisam, una porta de dues fulles.

Així és incorrecte escriure: "heus ad una fulla del
IIibre que esperavem els valencianslt,

XXXI

L'apitxat: Ús de «5» ¡«V»

En la Ciutat i Horta de Valencia, i en alguna altra
zona valenciana, se deixen de pronunciar algunes conso
nants. La V és pronunciada B¡ deis dos sons que té la S
soIs se pronuncia el sord o fort, que és el que té la S cas
tellana, i deIs dos sons que té la e (es llig CH) represen
tats per e, J, x, TX, TJ, le, TG, soIs se pronuncia el
corresponent a la CH castellana.

Aquest empobriment de sons constitulx ¡'apítxat.
Per als valencians d'aquestes zones I'actual normalit

zació ortogranca presenta tota una serie de dincultats
perque no ha estat possible basar les granes en la seua
pronunciació habitual. Són, en part, els mateixos proble-
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sopava
sopaves
sopava

mes que presenta el castella perque en les zones caste
lIanes la V també és pronunciada B.

Vejam quan s'ha d'escriure B i quan V.
l.-Davant de I o r s'escriu B: blanc. blau. cabrit, bra

guer, bresca, rebre.
2,-Dins d'una mateixa família de paraules i dins de

les diferents formes que pot tindre una mateixa paraula,
a una U correspon una V i a una B o a una P correspon
una B, De pl011re - plovia, plovedor, de tleu - nevar. Ilevat. De
Ilop - lIoba, de cap - cabota i de corb - corbera, No obstant
alguns pseudo·derivats trenquen la regla: de corba - curo
vilini, curvatura, de calba - ca/picie, de lIavi - labial i de
devem, devia - debit, debitori.

3.-A una B i a una V castellanes escrites correspon,
generalment, B iV valencianes: bueno - bo, bonito - bonic,
jabón - sabó, vino - vi, vender - vffldrt, cueva - copa. Pero
hi ha excepcions: baj, baró (barón i varón), bena, berbena,
corb (cuervo i curvo), debanar, desimbo/t, móbil (i els seus
composts automóbil, locomóbil, ere.); rebelltar, rebolcar, advocat,
aleova, almadrava, almivar, arrova, avi (abuelo), avorrir, avor
tar, bapa, carave/'la, cavall, copard, Córdova, elll1estir, espavilar,
Esteve, galpalla, gaparra, gleva, goverllar. gravar, java, 'Havalla,
baver, javelilla, lIavi, lIúvol, pavelló, rava/, rave, savi, séver
(acíbar), tava (tábano), taperlla, travar, permelló, pogm', volta
(bóveda), voltor (buitre) i algunes més.

4.-En valencia les formes del preterit imperfet d'in
dicatiu deIs verbs de la primera conjugació s'escriuen
amb V (en castella amb B):

cenaba
cenabas
cenaba
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sopavem ...
sopaveu
sopaven ...

cenabamos
cenabais
cenaban

XXXII

l'apitxat: la combinació «CH»

En parlar anteriorment de la H i de la combinació CH
déiem que en valencia la H no té valor fonic, és a dir,
que és una lIetra muda, encara en el cas dJor. dJora1. En
castel1a el grup CH s'usa per a representar el so pala tal
que formen en les paraules aebaque. nodJe, reebinar, dJoza,
dJuzo i el de la C italiana de voceo

En valencia aquest mateix so el representem:
l.-Per X en principi de paraula - xiu/ar. xic, després

de consonant - porxe. panxa. i darrere de consonant en
posició Bnal de paraula - Elx. Barx.

2.-Per TX entre vocals - cotxe, fatxa.
3.-Per le i TX en Bnal de paraula - maig, roigo des

patx, escabetx.
El fonema prepalatal sonor té-com diu el Bloleg

valencia Sanchis euarner-una articulació africada, i se
representa per J i per e davant de E, 1, inicial s - jacint,
jesuita. joia, juliol, gendre. girar, darrere de consonant - marge,
penjar, entre vocals - fregir, rajar. Correspon també a Te
o TJ entre vocals - fetge, metge, platja, rebutjar. (Aquest és
el mateix so que se Ji dóna a la e italiana de giardiniera,
girasole i de la J anglesa de jockey).

Per si algun de nos tres lectors desitja practicar aques
tes graBes oferim una JJista de vocables a traduir i a es-
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criure. Els vocables valencians que resulten tenen tots un
so de CH castellana, patatal, en I'apitxat¡ pero com en
valencia no s'usa aquesta combinació ha de substituir-se
per les grafles corresponents als fonemes africat i prepa·
latal sonor: adjunto, agitador, ayuda, yeso, rojo. hígado. despa
dio, paseo. personaje. viajar, mayo, Chescoslovaquia. escabedJe,
cartucho, comer, rayo, ciprés. chocolate, enero, virgen, playa, juez.
intransigente. flecha, ponche (anglés: punch).

Cada un d'aquests vocables tradults porten, a I'escriu
re'ls una d'aquestes grafles: X, TX, e, J, le, Te, T). El
valencia en aquest cas, té majors diflcultats ortograflques
que no el castella¡ pero també és Olés ric en sons, té
major musicalitat.

XXXIII

L'apitxat: Ús de «S» i «SS»

El so que té en castella la Iletra C davant de E, l (ce
cina) i el que té la Z (zagal, raza, zedilla, zurrón, aves
truz) no existix en valencia. Aquestes Iletres-C, Z-en
valencia se pronuncien sempre S. Pero tenim dos sons
de S: el de la S sorda (que és el mateix de la S 'caste
llana de caso) és representada per raons etimologiques
per C davant de E, 1: cel, ciri, <; (en castella zedilla i en
valencia ce Irencada) davanr de A, O, U: ca¡;ar, eri¡;ó. tra¡;ut,
també en final de paraula: lIu¡;, ca/¡;, per S al principi de
paraula: sabré. sue, sol, davant de consonant sorda: esperar,
desfer, i darrere de qualsevol consonant: pansa, per SS (do
ble esse) entre vocals: passar. abadessa. impressió i també
representa aquest so de S sorda la C després de S: Ascen
sió, ascensor, escissió.
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Tenim en valencia, endemés de ¡'anterior so sord, el
so sonor representat per S entre vocal s: casa, riquesa.
cosir, representat per Z al principi de paraula: zona, zenit..
zoologia, darrere d'altra consonant: colze, onze, benzina i en
tre vocals en veus derivades del greco paleozoic i del lIatí:
bizantí. El grup TZ representa també el so de S sonora/
entre vocals, en certes paraules derivades del greco
cilJilitzar i de ¡'arabo magalzem.

80 sera dir ad que aquest grup TZ representant el
so dental africat sonor, que és analeg al de la Z italiana
de zelo = zel, apareix entre vocal s en alguns pocs mots
valencians populars: dolze, selze i en algunes paraules
d'origen arabo alzalJara. Adzeneta.

Aquesta perdua de sonoritat de la S que acabem d'es
tudiar constituix la tercera de les característiques de
l'apitxal. Per tot aixo als valencians de la capital i als
de ¡'horra i zones on hi ha perdues de sons els és un poc
diflcultós aprl."ndre I'ortografia valenciana, tan difícil com
als castellans els és aprendre l'ús de la labiodental V.

XXXIV

«Sant» o «San»

És sabut que la fonetica d'un idioma no és uniforme
en totes les regions o comarques on se parla. Així com
un aragonés no pronuncia el castella com és pronunciat
a Castella, ni un andalús com un manxec i les diferencies
poden ésser apreciades flns de persona a persona, així
també el valencia de la ciutat no té la mateixa fonetica
que el del Maestrat o el de la Marina. 1 aixo que és ri-
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quesa idiom;\tica no pot ni deu reglamentar-se. Cada u
té, la fonetica que Déu ha volgut que tingués i les alte
racions que al cap deIs anys són observades en una o
altra localitat o comarca tenen com a fonament les in
fluencies rebudes per individus de al tres comarques fo
netiques.

Escoltant la conversació de dos valencians, un de la
ciutat i I'altre de la muntanya, ens adonem que pronun·
cien de diferent manera una mateixa paraula. Un deia
sant i J'altre san.

1 hi vaig comprovar, una vegada més-ja que no es
tracta de cap descobriment fonetic-que en general quan
la paraula sant és un substantiu: el 'san!' de la mare, el día del
lIIeu 'san!', els 'sants' de la pedra, hi ha perdua de la tfinal; el me«
'san', e/s 'sans', lIIartirs, quin 'san' lIIés dispost. c'Dispost' en el
sentit de gran: la imatge de 'san' Cristofol era molt 'disposta').

1que quan la paraula sant és adjectiu i va davant d'al
tra que comen~a per vocal, aleshores la t fln~1 sona c1a
rament, s'unix a la vocal següent i és pronunciada: Sant
Antoni (San-tan-to-ni), Sant Andreu (San-tan-dreu). Pero 'San'
Cosme, 'San' JWaties.

Hi ha que fer constar encara que aquest mot és pro
nunciat sen i Setlt per molts valencians, per canvi de a en e
quant sent adjectiu perd la tonicitat propia del substan·
tíu. El canvi no és d'ara ja que lIegint els sermons de
Sant Vicent Ferrer veiem: ap} dill 'sen!' Agostí, Yo't bateig
en nom de la santa 1'rinitat, e de la 'Yerge JWaria, e de 'sen!' JWj.
qllfl e de tota la cort celestial. Edix-li 'sen!' JWartl: E., dones, com
te ba atlat7. Pero al mateix temps lIegim als mateixos ser·
10005: Yo te bateyg en nom del Pare, e del ~ilI e del 'san!' Spe
rit i ja legim en la ystória de 'senta' Caterina.
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Aquesta dualitat de sent, sen, sant, san actual que prové

deis segles mitjans té una sola grana, la normalitzada:
santo 1 cada comarca que pronuncie el vocable segons la
seua manera natural, és a dir, sense afectació ridícula.

xxxv

Ortografia deIs cognoms

Moltes vegades veiem cognoms valencians escrits
sense seguir les Normes ortografiques acceptades per al
Ilenguatge corrent. Tractar sobre aixQ obliga a tractar
sobre I'ortograna deIs noms de Iloc perque molts d'ells
són al mateix temps que noms geogr¡\fics, noms de famí
lía: Ortells, Rosell, Alcacer,Gabarda, Alberich, Albuixech...
que ortografiats correctament se escriurien així: 'Rortells,
Rossell, yalJarda, Alcasser, Alberic, Albuixee...

Els Iingüistes valencians no s'han pronunciat encara
per les granes deIs cognoms segurament perque és un
problema a resoldre per les mateixes persones que els
porten. No obstant han dit ja la seua paraula, voldríem
que per a molt de temps, sobre els noms geogr¡\fics que
han quedat normalitzats per Sanchis Guarner en I'apen
dix de la seua Gramatica Valenciana i I'ortografia deIs
quals deu ésser acceptada per tots.

Al ser aplicades als cognoms valencians les Normes
ortografiques actuals,alguns d'ells duplicarien la s medial:
Ros~elló, Alcasser, altres perdrien la b final: Domé/ue, Blane,
Bose, Bue, f./ue, AJberic, AnUe, Estrue, canviarien la b per
la v: yavarda, EserilJa, tall\1bé hi hauria canvi de s per f en
.?W'arfal, DO/f, Ponf, i sofririen alteracions, entre altres,
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els cognoms yaya, .'Moya. Dombart i Ricart- (que s'escriu
rien yaja, .'Moja, Dombard, i Ricard), Macip, .'Macia, 'Vila
nova (en compte de 'ViIlanueva), yarseran (i no yararán),
.Alcantera (i no Alcántara).

No ens deuria causar estrany veure cognoms caste
lIans que han pres carta de naturalesa valenciana al ser
traduits o al ser· los aplicada nostra ortografla¡ aixo que
prové deis nostres segles anteriors podria repetir- se avui
en contraposició a la castellanització d'alguns cognoms
efectuada en les dues últimes centúries:

A un Pérez, López, Gómez, Ruiz, Alcañiz, etc., corres
ponen els Peris, Dopis, yomis, Roís, Atcanyir, etc.

Pero queda dit que és un assumpte a resoldre pels
mateixos interessats. Allo que no té cap dubte és en els
noms de persona. Si per a tots els idiomes el nom de
Shakespeare és 'William i el de Petrarca és :Frallcesco, els
noms propis deIs valencians han d'ésser escrits en valen
cia: Alltoni, .'Mique/, 'Vicent, etc., etc.

XXXVI

Bis noms personals

Déiem que 'Wil/iam Shakespeare sera sempre 'WiIllam
i mai GuilJem de la mateixa manera que Pierre Loti mal
sera Pere Loti, ni Anatole France sera Anatoli France, ni
Btnvenuto Cellini sera Benvingut Cellini.

No obstant, lIegim Carlos Maurrás i Cbarles Maurrás,
Enrique Mann i '}lenri Mann al costat de Alejandro Du
mas, Marcelo Proust i Mauricio Barrés¡ pero també Sal
Htore di Giacomo, 1'bomas Hardi... En e1s mitjos Iiteraris,

74



doncs, no hi ha un criteri Ax sobre la traducció deIs noms
propis deIs escriptors. Uns s'han estabilitzat segons
I'idioma originari i altres són traduits als idiomes en els
que es vessen les seues obres.

Aquest exemple de diversitat i la corrent valenciana
de transformar un Enriquet i un Ricardet en un Ellriquito
i un :Ricardifo porten de la ma a acceptar un Enrique i un
Ricardo quan els xiquets apleguen a ésser persones ma
jors. Puix bé¡ nostre criteri, que practiquem en tota oca
sió, és d'usar el nom propi en l'idioma nadiu tant en el
llenguatge parlat com en l'escrit.

Entenem que els noms de persona no tenen traducció
possible i així Pío Baroja deu ésser Pío tant per a nosal
tres com per als estrangers, com Miguel de Unamuno no
deu ésser :Micfuel, ni :MiciJeI. ni .?rfjciJele Unamuno.

Així, doncs, segons nostra logica, que és basada en la
conveniencia de que la persona no perga part de la seua
personalitat al passar el seu nom d'un idioma a un altre,
cada u deu usar el seu nom en la variant de la seua lIen
gua nadiua tant quan escriu o parla en valencia com quan
parla o escriu en castella.

Dialeg:
-A qui dec anunciar, senyor?
- Tinga vosté la bondat d'anunciar a 1ose~ Ferrer i

L1ops, a Enric Miralles i Torrent i a Bertomeu Salva iBa
lIester.

Pero així, amb una i entre el primer cognom i el se
gon perque els dos formen el conjunt de la seua propia
personalitat.
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XXXVII

Els noms geograflcs

És incomprensible que Carcaixent, Xátiva, Castelló,
Xabia, etc., s'hagen transformat en Carcagtnte, Játiva, Cas
tel/ón, Jávea, etc. I que Borriana siga Burriana, Almassera
siga Almácera, Torís siga 'J'urís. i que la Font d'En Carro~

siga J=uente Encarroz.
Se dila que cada comarca fonetica té les seues carac

terístiques i que segons elles se granen de forma diferent
els noms loeatius, Bé; pero aixo succeix en tots els paisos
i no obstant s'accepta una sola forma nominativa per als
toponims. ¿Que pensaríem si al mateix temps de la forma
normal de Valladolid s'acceptaren els dialectalismes Va
Iladolí, Valladolit i Valladoliz al costat de les mareixes
terminacions pero amb una bilabial (B) en la primera
síl'iaba: Balladolid? Pensaríem que exisrint la forma nor'
mal Valladolid les alrres set estan de sobra per a la es·
criptura i que cada u pronuncie aqueix nom geografic
segons la seua propia fonetica.

Els noms geoglaAcs, com els de persona, no tenen
possible traducció i així escriurem Sant .Jl.1ateu (el del baix
Maesrrar), 'Yinarós i no Vinaroz, f.t~ Coves de 'Yinroma i no
Las Cuevas, Bel/·lloc i no Benlloc, E/s ']varsos i no Los
Ibarsos, La Pobla i no ·Ia Puebla, .Jl.1orvedre o Sagunt i no
Murviedro o Sagunro, 'Yilamar'f:ant i no Villamarchante,
El yrau i no El Grao i Alzira i no Alcira.

I és que els toponims a l'ésser traduirs perden, entre
altres coses, les seues caracterísriques locarives.

Els noms deis rius, rambles, fonts, serres, pics, mun·
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tanyes, valls, caps, etc" etc., no s'han de traduir. Els noms
geograflcs que ja se traduiren amb alguna acceptació es
crita, al menys, deuen tornar a la seua dicció natural.
Un Bocairente, deu tornar a ésser Bocairetlt, un Torrevieja
deu tornar a ésser Torrevella i un Chilches deu tornar .a
ésser Xilxes per a nosaltres i per a tot el món.

XXXVIII

Als lectors de versos

Produix estranyesa-i seguira produint-Ia segurament
a molts lectors de versos-que alguns deIs actual s poetes
valencians més destacats, sobretot per la seua correcció
formal i lingüística, així com els famosos c1assics Ausias
March, Jaume Roig, Corella, etc., tinguen versos curts,
és a dir, versos que no tinguen el número de síl'labes
poetiques que els correspon. L'aparent incorrecció no
radica en aquests casos, en el vers sinó en el lector, en
la manera d'efectuar la lectura.

Perque un vers valencia correctament escrit i Ilegit
«a la castellana» pareixera incorrecte si el lector no se·
guix les lIeis de la difcongació valenciana.

En valencia hi ha nou difcongs clecreixents que són
els que encontrem en aquestes nou paraules: aire, rei,
boira, cuixa, c1au, teH, v;u, nou, dlHl¡ quatre diftongs creixents,
els de les paraules: quafre, següent, pil1giií, qlwta i hi ha un
sol trifcong: el de guaitar.

Puix bé¡ en valencia la i i la u debils no diftonguen
amb la vocal contigua. Exemples: radiant és trisíl'laba¡
ra-dí-ant; passió s'ha de lIegir: pas-si-ó; perdua i fllleta han de
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lIegir-se per-du-a i nu-e-ta i barmonium ha de lIegir-se
bar-mo-nj-um.

Si e1s versos valencians ben medits se lIigen oblidant
aquestes lIeis de fonologia valenciana elemental seran
aparentment curts, és a dir, aparentment incorrectes.
Pero no oblidem que aquesta correcció actual, per la que
la poetica contemporania esta Olés prop de la c1assica
que mai, és degut a I'obra de depuració literaria que ve
nim fent desde fa vint anys i que no obstant no ha apte
gat a tots e1s poetes de les últimes promocions.

En L1orente, per exemple, I'alternancia de la correcta
i de la incorrecta diftongació és evident:

•Blanca. polida. somrient, bledana. és un vers perfecte¡
pero no podem dir el mateix del que transcrivim a con
tinuació:

.guarda-los bé de temptacions indignes. perque hi ha que
lIegir: temp-ta-ci-ons. En aquest cas, i aplicada la nova me
trica, que és la c1assica, el vers és llarg, i aixo no desdiu
de L10rente perque en el seu temps els versos se medien
tal com ell ho feia:

Pero la depuració metrica no era fruit del primer
temps de la Renaixenc;a.

XXXIX

Lexicografia: «especia»

En nostre afany de recollir, anotar i estudiar el lIen
guatge viu, certa vegada hi trobarem et vocable especia en
la frase següent: 'No me ve a "especia. Pel context com
prenguérem que aquell masover vell que ens parlava no
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recordava bé allo que Ji preguntavem: el nom d'una per
sona o el d'una cosa.

A l'anotar la frase en el nostre carnet lexicograflc
comprovarem que la mateixa paraula i en el mateix sig
nificat ¡'usa Antoni de Vilaragut-qui morí en 1400
en la Medea, la tragedia de Séneca que el valencia
adapta, més que traduí i és ell mateix qui diu que les
obres senequistes «són dites tragedies-són anomenades tra
gedies-per ¡;o com contenen dictats plorosos de crueltats de reis
e de grans prínceps-.

En Mallorca, segons AguiJó en el seu Diccionari, Jer
especia és fer memoria, traure a relluir; el que indica que
¡'actual area vital de la paraula especia no esta limitada al
Maestrat. La frase recollida per nós en Benassal: 7'Jo me
ve a "especia i la recolJida per AguiJó en Mallorca. En la
vostra conversa no elll Jéu especia de res es veu que el mot té
un mateix sentit semantic.

Ara cal dir que no devem confondre especia amb especie.
El mot especie, també femení, té altre significat, puix que
se diu així d'una imatge mental, de la apariencia sensible
de les coses. Recordem, a aquest cas, els diferents sentits
que dóna la Real Academia Espanyola a aquest vocable
i especialment a, en plural, els accidents d'olor, color i
gust que queden en el Sagrament després de convertida
la substancia de pa i vi en cos i sang de Cristo

El diccionari valencia d'Escrig i el del seu continua
dor L10mbart no arrepleguen especia pero sí especie amb els
mateixos sentits que té en castella.
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XL

Lexlcografla: «ArmelIes»

Me pregunta vos té, senyor, que significa la paraula
armelles. Jo vaig, a complaure la seua curiositat. Primera·
ment ti diré que és el plural d'armella i que, com vosté
sap, Armelles és un nom de família, de lIinatge, un cognom
com diem vulgarment. Hi ha documentació en queaquest
lIinarge apareix en 1664 i s'esré per Catalunya, Mallorca
i Valencia. Ja sap vosté que hi ha Armelles en Castelló,
en el Maestrat.

Armella és una veu d'ascendencia lIatina: armilla que
en lIatÍ significa anell. Recorde vosré haver vist una esfera
armi!'lar que, naturalment estava formada d'anells.

Doncs bé, endemés d'ésset:. un cognom i el nom d'un
instrument d'astrologia és el nom que en algun 1I0c de
Catalunya se dóna al picaporl o picaporla, que diem nosal·
tres, que té forma d'anell.

Armella, en aquesta significació d'anella, anell, és mot
viu en la Conca de Tremp, en Mallorca i en Tortosa.

I no hi ha que pensar si armella és una forma de arme/a
perque aquest vocable, que en castella és almwdra, deriva
d'altre vocable 11 a tÍ, amygdala i per aixo mateix, per la
seua forma d'armela són anomenats en zoologia amígda/es
uns ,:ossos glandulosos que tenen ¡'home i alguns animals.

I tomant a armella. També és un vocable casteJla tant
en el significat d'anell com en el de bra~alet. Pero el
plural no dona armel/es sinó armel/as. Així, doncs, el cog·
nom Artnelles que a vosré ti interessa, senyor i amic meu,
té la forma valenciana i com a valencia, i bon valencia,
el tenim que considerar.
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XLI

les sU'labes

Anteriorment ens dirigíem especialment als lectors
de versos perque no SeTa bon lector de versos valencians
qui desconega unes quantes lIeis, totes elles elemental s,
de Gramatica. Per exemple, les concernents a la divisió de
les paraules en síl·labes.

En general, una paraula té tantes síl'labes com vocals
o grups de vocal s que formen diftong o triftong.

Monosil'labiques: no, si, poc, m011, vós, prou, lIeu.
Bisil'!abiques: casa, aguait, perdiu, xiu/ar, pansa.
Trisil'labiques: poema, caixela, gracia, predica.
De quatre síl'labes: agressi6. vinagrera, 'Yalencia, prosodia.
De cinc síl'labes: pielosament, paciencia.
No oblidem que la i i la II debils no formen diftong

amb la vocal contigua següent,
Sabut aixo la partició d'una paraula al final de línia

se fara segons aquesta regla de fonerica que tant procura
no fer falsos diftongs com no desfer els diftongs que
continga.

Així, en la lectura sil'labejarem: pII·e.ril (no pue·ril),
va·len·cj-a (no va-!en-cia),fu-e·le-jar (no fue·te·jar), Ira-j·dor
(no trai.dor),gI0·ri·6s (no glo·riós), in-di·a·na (no in-dia-na),
re·u·nir(no reu-nir), au-Io·in-di·ca-ci ·6(no au·toin· di-ea- ció).

PerO convé advertir que la i i la u entre vocals passen
a ser consonants i que s'unixen a la vocal següent com a
tals consonants: joia Go-ia) i cauen (ca-uef').

Si el lector deIs més destacats poetes actuals té en
compte aquestes advert~:ncies,veula la correcció amb



que estan escrits els seus poemes, puix que són ells qui
practiquen nostres ensenyances i nostres exemples, per
quant COflSI itulllI nosaltres, e-Is poetes valencians, un grup
apart entre els lírics de tota nostra area lingüística.
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TEMES. DE LLENGUA VALENCIANA

El valencia literarl

[nlorn deis ca~adors no es veja ca~ ocelf. -La prepOS1C10
castellana alrededor de es diu en valencia e"tor" de o al poI·
tant de. L'imperfet de veure és: ve/a. ve/es. veía, véiem. vé/m.
ve/en. que en el parlar familiar sol perdre la í i resta: vea.
vees. pea. véem. pém. veen. formes que no són admissibles;
tampoc són admissibles els castellanismes veja, vejes. veja.
ve/em, veíell, vejen. Tenen un imperfet en e/a els verbs fer.
crellre. traure. caure. que fan fe/a. creía, treía. que/a (no fea.
crea. trea i menys creta. trata, cata). Ca~ és usat com a ad
jectiu invariable equivalent al castella "ingun: "/nglln hom
bre = cap home. ninguna mujer = cap dona. Cal evitar !'ús
de ninguno ninguna com a adjectius, en valencia. Ocell vol
dir, en valencia, tota mena de vertebrats ovípars (com el
francés o/seau. il'italia uccello, que tenen la mateixa etimo
logia del nostre ocell, aD/cellum). Són ocells els falcons. agui.
les. perdius. coloms. tords. canar/s. caderneres. etc. flns els ga·
farrons. esferanyits. cuquellós. Encara es pot dir, parlant
científlcament, que les oques. gall/nes, anees. etc., s6n verte
brats de I'ordre deis ocells. per bé que familiarment no
cal nomenar-Ios com a ocells. car es diu aviram o s'anome-
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nen pel seu nom: oques, co/om~, etc. Els ocellets petits es
di uen pardals o moixon5: canaris, oronelles, teuladins, etc.

J-[om deu servar I'eslil i els coslums apresos en la seua joven
tul.-EI valenciA té un pronom indefinit preciós: bom, que
representa un subjecte personal indeterminat¡ equival al
francés on i a I'alemany mall.

Els elegits seuran a la drela i e/s damnats a !'esquerra.-El
vetb seute vol dir estar setltat, és un verb metavellós¡ assen·
tar-se és un castellanisme que també cal substituir per
seure (=1. eslar sen/al. 2. assentar-se). Seure es conjuga com
creure: se¡:. SellS, Sell, seem, seeu, seuen, sega. segues, etc., segut.
Exemples: setlre aterra, setlre en una cadira, si no teniu pressa
seeu una estona. Hi ha també asseure que és ttansitiu: Asseu
el xiquet en la cadira.

Aqllesta escriptura porta el segell del seu ofici.-La paraula va
lenciana és segell, sello és un castellanisme, La pataula lIa
tina sigillum havia de donar logicament en valencia segell i
en castella prehistoric segello, pelo desptés el castella su
primí la gdavant de e, j (compareu les paraules castellanes
bermana, belor, biniesta amb les valencianes germana, gelor,
ginesta, noteu que el castella ha perdut la g davant de e, i).

d'on la forma cla5sica castellana seello que actualment
s'ha reduit a sello. Vegeu, dones, que sello és un mot cas
tellaníssim pels quatre costats: conservació de la o final
que el valencia suprimix (gato. gat), perdua de la 51 davant
e que el valencia conserva (befor,51elor), reduccló de ee a t

que el valencia no fa (vemos, veem). Cal, doneS, que no
usem sello sinó segell.

De;;prés d'a/xc> no em resta sinó morir de tristor.-És bo en
casos com aquest d'usar sinó (= només que).

'No voldria que lingueres cap sospita de mi. -Sospita és a pit
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com el castella sospedJa és a pedJo, sospeChar és, dones, un
castellanisme que cal substituir per sospitar. 'Voldria és
condicional i lingueres és imperfet de subjuntiu equivalent
a linguesses. El valencia te dues formes d'imperfet de sub
juntiu una en r: cantara (provinent del plusquamperfet
liad) i una altra en s cantas o canf¿s (provinent de l'imper
fet de subjuntiu liad). La forma canlara en les altres lIen
giles romaniqucs ha tingut sempre un valor molt variable:
plusquamperfet (en portugués), imperfet, condicional,
imperfet de subjuntiu, etc. En valencia, de vegades, en
cara és usat amb valor d'un condicional i per influencia
castellana: 'No volguera que lingueres eap sospita de mi, aixo
seria un castellanisme perque en valencia vorguera equival
sempre a volgu¿s i no pot usar-se per vordría.

,Ara és el temps que Cldres i arreplegues ense/lls res flors i els
fruils.-L'indicatiu de col/ir, cosir, fugir és cul/c, eusc, fuigc
diferent de les terceres persones euH, eus, fuig. El subjun
tiu és cuf/a, cusa, fuja (i no cuf/ga, cusga, flligga, vulgaris
mes). Ensems vol dir juntament i no al mateix temps, alhora,
probablement el tema present hauria d'ésser: que cuf/es i
arreplegues albora les flors j els (ruits.

En valencia encara es diu fruits, fruita 1 no frula (cas
tellanisme).

JI

Comentllris lingUfstlcs

Llegim: .... des del cim daval/a 1'aigua vers /' 'abim' per
1econdar' la florescencia •. -«'::Feconda' i florida de somnis de seny
enceles /a vida penyora del preny•. -.,A"'ucinal per /'ambició im-
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possible d'obrir un solc on soterrar les hOfes i 'fecondar' el temps
inaprehensible amb un polsim conceptual d'espores.,

Notem el barbarisme fecondar per feclIndar, Notem el
barbar gal'licisme abim (és el francés abime) per abisme. La
forma valenciana 'és abisme, una altra forma valenciana
(arcaica) és abís: El gramatic ha d'ésser sever amb els
barbarismes usats per satisfer per forl;a una rima:

És un barbarisme imperdonable l'ús deformat deis
adjectius (lIatinismes) en -llnd, -linda: fecund, fecunda, fecun
dar, profund, profllnda, profuflditat, furibund, immund,

III

Notes IIngUfstlques

Hi va haver un temps que els valencians no teníem
bons gramatics i Iingüistes. No teníem encara un lin
güista com M. San chis Guarner (autor de ..La Gramatica
Valenciana»), ni un gramatic com Caries Salvador. Les
persones que aleshores varen dedicar-se als estudis Iin
güístics no tenien,cal dir·ho, una bona preparació lingüís"
tica. Les obres lIurs són plenes d'errors i no poden ésser
consultades només que pels entesos. És per aixo que vo
lem cridar I'atenció de tots els escriptors valendans per a'
fer-Ios present que les aflrmacions i els llibres gramaticals
anteriors a Manuel Sanchis Guarner i a Caries Salva
dor no poden ésser presos com a articles de fe. En una
obreta de temes practlcs, amb assaig de recerques etimo
logiques, hom resta sorprés en veure com l'autor vol jus.
tiflcar grafles erronies valent·se d'etimologies evident
ment... erronies! Notem les següents: Pagina 34, diu que
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ca/zer és una corrupció del lIenguatge, precisament cti1ice
havia de donar en valencii ..:a/ze. com sálice va donar salze
(castella antjc: sauze) en virtut de la Ilej de Darmesteter
de la caiguda de les vocal s posttoniques i per la lIei de
la sonorització de les consonants intervocalique~¡la gra

fla ctilcer. com once. dotce. és barbara, i quant a ctilif és un
castellanisme, car e! castella cáliz és un mot que els cas

tellans prengueren directament al liad com ho demostra
la conservació de la i breu posttonica¡ la r final és un
afegitóo En resum, recomanem la forma calze:

Pago 184, diu que senzil1 s'ha d'escriure amb e perque
ve de simplicel1u (l). El valencia antlc senzill ve del castella

antic senzil10 i aquesta és la forma castellana regular de
singel1u, diminutiu de singulo. La c. doncs, no és etimolo
gica sinó propia de I'ortografla del castelIa moderno

Pago 155, diu que placente hauria de donar placent, real·

ment la forma que calia esperar era plaent, car la e palatal
intervodl.lica es perd davant I'aceent, com dicente dóna

dient.
Pago 150, diu que manco ve de! liad mancu (1). On s'ha

vist que el valencia conserve les 00 finals? Realment el
mot manco (=menys) és l'adjectiu castella manco. És un caso

tellanisme que cal substituir sistematicament per menys.
Pago 116, per justificar la grafla mege diu cper haver

desaparegut lo so dental en quasi tot lo regne de Valen

cia" i en altres 1I0cs pretén de canviar les grafies tradi·
cionals motle, ametla, etc., en mol'1e. amel-la, etc., tot aixo

demostra que ignorava la pronunciació del valencia antic.
La nostra lIengua antiga posseia una africada pala tal so

nora, escrita j. 9 (jove. enveja). que podia ésser geminada,

escrita tj. t9 (metge). Així, doncs, no hi ha tal so dental
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slnó'una grana per representar una geminada: mo/le. sel
mana, colna. es pronuncien (1110/' le. setllmana. COlHla). En la
nostra lIengua antiga la 151 de met51e es pronunciava com
la j de vaja pero geminada (Imjje). Els canvis dialectal s
esdevinguts són els següents: en unes comarques (al Prin
cipat) les africades simples passen a frica ti ves, pero les
geminades es conserven: vaja. met51e (observeu una pro
nunciació gironina)¡ en altres comarques (valencianes)

'les africades es conserven i les geminades es reduixen:
vaja. metge (observeu una pronunciació a1coiana)¡ en altres
comarques (el Maestrat) tenen Iloc els dos fenomens:
reducció de les geminades i totes esdevenen fricatives
(observeu una pronunciació morellana de vaja i melge)
peto al mateix Maestrat es troba una zona intermedia
on les africades passen a fricatives i les geminades es re
duixen, pero es mantenen africades. A ¡'extrem sud de
I'apitxat les geminades s'ensordixen més facilment que
les simples, talment com el barceloní que pronuncia
mt!xe. etc., per metge (com el parlar de Valencia i ¡'horta).

Ara bé, voler dictar normes ortograAques contraries
a molts dialectes de la nostra 1Jengua i a la gloriosa tra
dició deIs nostres escriptors classks seria ignorar que
una.llengua literaria no pot limitar-se a una sola comarca
i a un sol temps. Deu ésser la síntesl deis parlars naturals
de' totes les regions l comarques l la síntesi deis escrip
tors antics I moderns. Per aixo cal dlr que les graBes
metge. veliada, selmana, són les deIs nostres gloriosos escrip
tors antlcs, les deis nostres avantpassats i les de tots e1s
pobles que parlen la nostra lIengua.
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IV

Estudls etimolbglcs valencians

Les presents notes volen tenir una flnaJitat practica
en el treball emprés pels bons escriptors valencians de
deseastellanitzar la nostra lIengu3¡ és per aixCl que en
aquestes notes no citaré la forma lIatina originaria i par
tiré sovint del valencia antie.

Aiglla. ·La forma normal valencia'na és aigua (molt es
tesa en el valencia actual). A Valencia, per perdua de
la 9 va resultar aiwa, i amb metatesi de la i i la 11: aw-ia
(ortografiat allJaJ, és una forma plebea d'origen ben vul
gar, que cal evitar eurosament.

Enginy. -É~ la forma etimologica nostrada. La forma
castellana ingenio és presa al liad. El valencia ingeni és una
adopció errada del eastella illgetlio.

Ésser.-És la forma etimologiea nostrada. ElIJad elas
sic esse va prendre la ere de tots els infinitius, d'on resulta
el liad vulgar essere que ha donat el nostre ésser. El futur
d'ésser era seré, d'on es va traure una segona forma d'infi
nitiu analogie, ser, molt rar en valencia antie. La forma
castellana antiga seer ve de sedere (que va donar el nostre
seureJ, en castella modero seer es va reduir a ser.

:Presidi.-É~ un mot erudit, pres directament al llatí,
presidiulII, que el vulgus va modificar canviant la termina
ció idi, poe usada, en iri que era una terminació Olés
abundant, d'on presiri (forma bareelonina). El valencia
presili és la forma presiri amb dissimilació de la segona r.
La llengua litelada deu usar presidio

Serllei i servicio -SÓll dues formes de la mateixa paraula¡
servei és la forma d'evolució popular i servici és un lIati-
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nisme, pres directament al liad en una epoca posterior
(com el castella serDicio).

Calze. -És la forma regular valenciana, amb perdua de
la I posttonica segons la lIei de Darmesteter i sonoritza
ció de la c intervodlica. La graBa calce, (cam Ollce, sencill,
dOllcella, dotce, etc.), són barbares. El eastella cáliz és mot
erudit, com ha demostra la eonservació de la I breu post·
tOniea. La forma ctili¡: és un eastel1anisme. Junt a calze,
alguns eseriuen ctilzer amb r sobrera.

Reglle.-És la forma normal valenciana. La forma rellle,
re/llar són eastellanismes, de re/llo. reillar.

'Velljar.-És la forma etirnologiea normal valenciana
equivalent a la castellana Dellgar. 'Villdicare dóna en valen·
cia velljar, eom petldicare, penjar, Illimducare, ",elijar, pedicare,
petjar, etc. 'Vetlgar és un eastellanisrne.

'Veure. -És la forma regular, etimologiea, I'úniea usada
en la lIengua amiga. La forma Dore és una deformació
vulgar.

Oblidar. -És el lIatí obridare. La forma olDidar és un caso
tellanisme.

Assaig, assajar. -És el liad exaglu, exagiare, (francés mal,
essayer). La e inicial essent un eomen¡;ament de mot rar
es va substituir per a en valencia (assaig, assajar) i per en
en castel1a (ensayo, ttlsayar). Les formes etIsaig, ensajar són
ealeades del eastella.

Sageta.-EI valencia sageta corres pon al castella saeta.
eom gener, segel1, gerlllti, gillesta, gelloll (amb 9 davant e, j)

corresponen als eastellans fIIero, seello (antie), hermano,
hiniesta, hillojos, etc. (amb perdua de la g). Els mots saeta,
sello. són eastellanismes.

Districte, delicte, olfacte. -Són mots erudits presos alllatí,
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com tracle, eonlraele, acle, edkte, etc. El valenciA conserva
perfectament els nexes Ilatins (encara eeptre, eseriplor, objee·
le, respectar, captiu, absmt, redemptor, it-/usió) que el castell~

sovint modifica (trato, eOlltrato, delilo, distrito, olfalo, aulo, ce·
Iro, escritor, objeto, respetar, cautivo, ausente, redelltor, ilusióll,
etc.). Els mots Ilatins dislrietu, de1ictu, olfactu, traetu, aelu,
edietu, etc., han de donar en valencia distdete, deliete, olfacte,
tracte, acle (no auto) edicle, respectar, etc. Les formes distril,
delit, o/fal són castellanismes de les formes deformades
dislrilo, de/ilo, olfato, cal dir distdete, delicle, o/facle. Així Ola·
teix, escritor, respetar, etc., són casteIlanismes per escriptor,
respectar, Iraele, Iraclar, abSflII, etc.

J>laga.-EI castelJa canvia pI inicial en 11, llano, lluvia,
llaga, corresponen a pla, pluja, plaga. Llaga en valencia es
diu plaga.

:JiJel. -És el lIatí fidelis. La forma fiel és un castellanis·
me. Les formes feel, fael, fel són arcaiques.

Lluila. -És la forma regular valenciana, de lucIa, com
(rucIa dona fruita. En canvi el castelJa sovint canvia el en
eb, lacle, lec.'be, Irllelu, Irec.'bo, lucIa, luc.'ba. L'ús de luc.'ba en
valencia es un castellanisme.

v
El valencia Iiterari

Sou vós !'amic de tflOll paro-El tractament de vós, amb el
verb en segona persona del plural és preferible.

Jo sóe !'amie del vostre avi.-EI pronom jo s'escriu amb j,
la j valenciana en jardí, joc, jUllla, es pronunciada com la
j anglesa de j(lm o com la g italiana de giro (palatal afd·
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cada sonora); per excepció els mots jo i ja són pronun
ciats io i ia. Dins els mots objecte, trajecte, subjtcte, projecte,
injecció, etc" cal pronunciar la j com en objecte, la pronún
cia proyecte, etc., és castellanisme. Davant deIs adjectius
nostre i v05tre cal posar I'article: el nostre amic, tls vostres in
teressos, i no nostre amic, vostres interessos (castellanisme cal·
cat de nuestro amigo, vuestros intereses). -Cal dir avi i avia,
agüe/o i agüera són les formes castellanes vulgars de abuelo
i abllfla. Al costat de avi i avja tenim les formes familiars
i infantils iaio i iaja.

'Havcu vist el meu onclel-EI complement directe el meu
onclt no porta la preposició a, com en castella: a mi tio.
'Jio és un castellanisme, en valencia és oncle, el femení de
oncle és tia.

Quills són e/s costums d'aquest poble? -Costum en valencia
és masculí: E/s costUtllS de l'borta, els qui diuen la costum,
femení, ho fan influenciats pe! castella que fa costumbre,
femení, perque els mots castellans acabats en umbre són
femenins: la lumbrt, la techumbre, la cumbre, etc, En valencia
parlat es diu esle, tsla, tslos, este.~, pero en la lIengua escrita
apareixen sovint les formes antigues aquest poble, aquesta
ciutat, aquests bómens. aquestes cases.

La lIengua valenciana essent tan bella, fórem esglaiats de veure
que tolbom parlava la /lengua caste/lana.-EI verb ser té una
altra forma més literaria: ésser. Hi ha un gerundi essent
corresponent a ésser, i un altre gerundi sent corresponent
a ser. Es pot usar str o ésser o sent, pero e! gerundi siguent
(format del present de subjuntiu siga) és incorrecte per
que tots els gerundis en guent són incorrectes: beguent,
caiguent, vullguent, etc., cal dir bevent, caent, v01et1t, etc.-La
forma fórem és el preterit perfet de é5ser que fal fón (o fui),
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fa res, fón, fórem, jóreu, joren, la primera persona és jo Ión
(rambé arcaic: jo fui, pronunciar juy, no jllf).-L'infiniriu
complemenr llore és introdulr amb la preposició de: jórem
esglaiats de llore. L'lOfiniriu llore té rambé una alera forma:
lIeure (c1aisica). El valencia Jirerari dóna la prefeJencia a
la forma lIeure, perque eSta més d'acord amb els infinitius
beure, creure, mOllre, erc., acabars en ure, mentre que llore té
una rerminació ·ore no habirual en t1s inBohius.-:Totl1om
és un pronom inddinir preciós que signiBca tots, tates les
persones, erc. É, un deis mots més preciosos de la nostra
lIengua.· Norem en aquest tema ¡'elegancia de la cons'
trucció sinlacrica: en primer 1I0c el subjecte la lIengua lIa
lenciana amb un gerundi absolut amb I'arribur emnl tan
bella, aquesta idea principal va logicament en primer Iloc
i les oracions secundaries van darrere¡ aixo Ji dóna una
claredat meravellosa i el lector va entenent el sentit de
la frase a mida que ixen les paraules: aquesta és la sintaxi
que cal practicar.

'Vosaltres fórell a /'esqlésia fins les quatre de la lIesprada.-Els
pronoms nosaltres i llosa/tres en el Ilenguatge familiar són
pronunciats nosatres i llosa tres i encara canviats en rlosalros i
lIosatros. La lIengua litel~hia usa nasa/tres i llosa/tres (c1assics),
'Jglesiw és uo castellanisme¡ en valencia encara és viva la
forma esg/ésia sentida dir a Morvedre i a Dénia, etc. La
preposició castellana hasta (que ve d'un mot alabic, en
casrella antic halta, en portugués até) no és admesa en la
lIengua escrira, que usa fins.

JOSEP GINER I MARCO
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VOCABULARI
de castellanismes amb el corresponent valenci~

Abanderat.-Banderer, senyaler.
Abandono.-Abandó.
Abarcar.-Abra<;:ar, comprendre.
Abim.-Ablsme.
Abobat.-Encanlal, atura!.
Abogat.-Advocal.
Abo/engo.-Ascendlmcla, avlor.
Abollar.-Xufar, abonyegar.
Abonar, abonos.-Adobar, adobs.
Abono.-Abonamenl.
Aborto, abort.-Avorlamenl.
Abrd{ladera.-Abra<;:adora.
Abrotxar. - Bolonar, c<>rdar.
Ac~mlla.-Alzembla.

Acera, cera.-Vorera, voravla.
Acert.-Bncerl.
Ac/aració.-Aclarimenl.
Ac/aratorl.-Aclarldor.
Acometre.-Bscomelre.
Acomodo.-Conveni~ncla.

Acontelximent.-Esdeveniment.
Acopio, acopi.-Provlsió.
Acordes.-O'acord.
Acr/sso/at, acrissolar. - Oepural,

depurar; puriflcal, purlflcar.
AcunYllr.-Encunyar.
Acurrucllr-se.-Arrau\lr-se.
Adelllntar.-Avan<;:ar.
Ademlln.-Oest, movlmenl.
Ademés. - Oemés, encara, ultra

aixb, él més, a més a més.
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AdI6s.-Adéu.
Adivlnllr.-Bndevlnar.
Adorno.-Adornamenl.
Aforo.-Aforamenl.
Agrlldo.-Ousl.
AgUelo. agUe/a.-Avl, avla, lalo,

lala.
Ahorro.-Bstalv!.
A/abastro.-Alabaslre.
Aler.-Rafec, rafe!.
Algo = alguna COSll.- Que\com.
A/rededor de.-Bnlorn de, al vol-

lant de.
AntoJo.-Anlull; antullar /1 Li pas-

sa pel cap I LI ve el caprlc!.
Aparllto.-Aparell; aparato
Ap/auso.-Aplaudlmenl.
Apretllr.-Apolar, eslrényer, opri-

mir, prémer, premsar, empényer,
lIbar=atlbar.¡ Apretarllc6rrer
= arrancar a córrer.

Arralgo.-Arrelamenl.
Arreglo.-Arreglamenl.
Arroio.-Cal<;:ada.
Assentar-se.-Seure.
Assiento. - Assenlamenl, selenl,

sell.
Ássustar, assustat, susto. - Bs

glaiar, esglaial, esglai.
Ausent.-Absenl.
Avaro.-Avar.
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lJotella.-Ampolli!.
lJoveda.-Volta I Abovedat. - de

volti!.
lJrotxe.- Tanci!, fermall, ll'i!fel.
lJrolxes.-8010ns del puny, bolons

del coll.

C
Callr·-Calze.
Calvo.-Calb.
Canyerla.-Encanonadi!.
Canyo.-Canó,lub.
Cobro.-Cobramenl. cobran\;i!.
Cotxero.- Colxer.
Cunyo.-Encuny.
Cutxlllo.-Oanivel.

D

Dato.-Di!di!.
Decano. - Dega.
Decoro.- Decorum.
Desahogo.- Desfogamenl, desem-

barlJs.
Desamparo.-Desamparllmenl.
Desapego.-Desmenlamenl.
Desarrollo.·Desenrolllampnl,des-

envolupamenl.
Despedir, de.~pedlr-se.-Acomfa-

dar, acomladar-se,
Desterro.-Desterramenl, exlll.
Disfrutar.-Frulr, gaudlr, golar.
Disfrute. - Oaudi, gaudiment.
Distrit.-Distrlcle.

E

Embustero.-Menllder (no menll
rós = mentiroso).

Empenyo.-Empenyoramenl, pig
noracló.

En!ermetat.-MlIli!llli!.

Ensalg,ensajar.- ASlSi!lg.1I6lSlIlar.
Enferar.-As5i!bentllr, fer si!ber.
Escal6. - Oraó, gri!só; f. grasa,

gralladeli!.
Escrltor.-Escrlplor.

F

Fallero.-Fi!lIer.
Fecondar.-Fecundar.
Fesf6. festonejar. Pistó, flslone

¡lIr.
Fiel.-f'ldel.
Fruta. - f'rufls, frufla.

o
Oasto.-Despesa.
Oemelos.- 8010ns del puny, bo

lons del coll.

H

/fasmerreir....,..Rfoti!.
/fas/a.-Ffns.
/fl ha que.-Igual111 verb caldre.
/fufxa.-Oui!rdloli!.

Igleslll.- Esglésfll.
Ingeni.-Engfny.

L

Lejfa.-L1efxtu.
Llaga -Plaga. nafri!, dleera.
Llamafiu.-Cridllner, vlstenl, I1l1m-

pant.
Llovisnar.-Plovisquelar, plovls

ellr.
Lutxa.-Llulti!.

M

Mlldera.-f'usla.
Manco.-Menys.

100



•

Mantel.- TovalIes.
Mllo.-Mlte.
Modelo.-Model.
Munyeca.-Monylea,1/ CanelI.

N

Nlngun, nlngunll.-Cap.

o
Olfat.-Olfaete.
Olvldar.- Oblldar.
Ornaro.-Ornament.

P

Pago.-Pagament.
Palll/o.-Eseuradents, palel de les

dents, furgadenls.
Palo.-Pal.
Panquemado.-Coea d'alre (Albe

rie, Benimodo, Carlel = Ribera
Alta).

Patada.- Polada, pola; cama, peu
11 Picar la para.

Pedido. - Pellcl6, demanda, co
manda. en comanda, encarrec.

PedIr -Encomanar, demanar, en-
carregar.

Petxera. - Pitera.
Plco.- Bec I Plc f Escalg.
Pifo.-Xlulel.
Puesto.-Llcc.
Punyo.-Puny I Pomo

Rato.-Bslona.
Recado, recao.-Avls, encllrrec.
Reclbir.-Rebre.
Reine, reinar.-Regne, regnar.
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Respetar.-Respectar.
Rurdo.-Soroll.

s
Saeta.-Sageta.
Sello.-SegelI.
Senyorlo.-Senyorlu.
Servll/etes.-TovalIons.
SI aclts. - SI de CllS.

Sinó.-Només que.
Sombrero.-CapelI, barre!.
Sans (poss). - Llurs.
So.•petxar.-Sospltar.
·Susro.-Bsglai.

T

Tenedor.- PorquilIa.
Terxa. - Trespol, soslre, coberla

(si és lIis = cel-ras; si és arque
jal = volla; amb blgues 1molllu
res entrecreuades = enlelxlnal).

Tlo.- OneJe.
Tobll/o.-Turmell.
Tonto. - Xlmple, sImple.
Trate.- Tracte.
Trono.-Tron.

v
Valencianla.- Valenclanlsme, va

lenclanltat.
Vengar.-Venlar.
Vllar. - Lloc planlat d'ollveres.

(Orlera en La Masia Calalana,
dlu que no és viva. SI que ho és
a Caves, Vllarde Canes. elc.).

Vinajeres.- Vinagreres.
Vore.-Veure.
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Indicacions ortografiques valencianes

Alguns prelenen de lIeglr la nostra lIengua donant-1I a l'alfabet lIat!

la pronl1ncla amb qu~ és usat en espanyol. Cada lIengua té les seues

caracterfstlques pI'oples f la nostra és evldent que no respon en absolut

a les caracter!stiques de la lIengua germana esmentada.

Per tal. doncs. de facilitar la lectura donem per a I1s deis poc conel

xedors de I'orlografla 1fon~t1ca nostra, algunes Indlcaclons sobre di

verses lIelres.

La e davant e I de I es classlllcada com un so slbllant alveolar sord I

es pronuncia sempre com en els mots. cendra, d~elma, elstella, elutat,

elgró, cigala, uraela, véneer, nació, aeer, slneer.

La matelxa valor que la e en els casos assenyalats té la ~ que soIs

aparefx davant les vocllls a, o i u: a/~ar, brll~a, amena~a, ra~a, a~o,

ven~ul, convenfuf, i en posicló final de mot: llar¡, auda~, bra~, ca/~,

(a/~, desca/~, adre~, malendre~, lIen~, comer~, fer~, (ellr¡. xori~, es

qulnr;. (ero~, velo~, es(or~, balbuf, IIUf.

La g davant e i de I és classlllcada com un fonema prepalatal arrlcat

sonor I es pronuncia com en els mots: gendre, genl, general, gipó, (ll

rar, gitar, verge, marge, Ingenr, malglrbaf, reglrar.

La matelxa valor que I¡¡ gen -::Is casos assenyalats té la j davant a,

O i u: jardl. jaquera, joco jala, jornal, jubilar, jul, julivert, vlaljar, eneo

rafjar. ultrafjar, desltjos. mlrjos.

La x és un fonema pala tal sord que es troba en prlnclpl de paraula I



darrere consonant: x/u/ar, x/c. X/va, porxe. panxa. Quan aquest so es

troba en poslcló intervocllllca. s'escrju Ix: colxe. (alxa, despalxar. car

fUlxos. Altres vegades compareix a final de paraula, com en despalx.

empalx. escabelx. sanvifx, (a/ulx. carlulx. 81 dfgraf /g en posició final

de paraula es pronuncia igual que els casos cUats: maigo va/f!, l/e/f!.

re/f!. mlg, des/f!, rO/f!, bo/g. enuif!. rebu/f!.

81 so de la/l espanyola sempre és representat en la noslr'a lIengua

ny: muntanya, campanya. fényer, eSlrényer. any, plany. complany.

a/emany.



VOCABULARI
deis mots menys usats

A

Aleshores.-Llavors, en aquell mo
ment, en aquest caso

Almadrava.-Cerc amb·comparti
ments fets de xarxes, etc., esta
blert generalment prop de la
costa, i destlnat a la pesca de
tonylnes.

Almivar.-Sucre dissoll en aigua,
cufl fins a prendre consisténcia
de xarop.

A.ssaborir.- Gustar lentament per
sentIr-De bé el sabor I Flg. Assa
borlr les belleses d'una obra
d'ar!; la música d'una caneó.

Atzavara.-Amarll·lId~ciacaules
cenf, de fulles radicals grans,
rrgides, carnoses, amb agullon8
marglnals ( un fort mugró ter
minal.

Atzucaf.-Carreró sense sortlda.
Avarca.-Caleat rÍlstlc de cuir que

eslliga amb cOl'retges al turmelt.
Ave!. - Abletacla aufoctona de talla

elevada, copa piramidal y fulles
disposades en dos rengles.

B

Baf. - Vapor, gas.
Bledana.-Ufanosa.
Botiges. - Vasos de terrissa de

ventre gros i coll curl i estret.

C

Caldre.-Bsser necessarl.
Cambra. .- Habltacló, peca d'una

casa.
Cognom.-Delllatf cognomen, nom

de fam!lia que va darrere del
nom de batelg.

Comiat.-Acció i efecte d'acomia
dar-se o separar-se d'algú.

Conna.-Pelt de la cansalada.
Connaf-tl.- Unfl a un allre desde

la nalxenea.
Cuqucllo. - Oeell grimpador de

plomatge eendrós blavene, 11mb
ratfJes Ilegroses al ventre i a les
potes i la eua negra amb taques
blanques.

D

Data.-llldlcllció de temps.
Dansar.- Bailar.
Debanar.-Anar prenent el flI d'una

madelxa o troca, enrotllant-Io
forman! un cabdelt, ompllnt un
rodet, etc.

Desempar.-Deixar senseemparar.
Desp/aure.-No plaure.
Devallar.-Descendlr, baixllr.
Doncs.-Conj. Denota la conse-

qUencla o conclusló d'alto que
precedlx.



v
Vellut.- Telxll de felpa amb pel

lallalo arMssal, de seda, llana,
coló.

Vistent. -- Que alrau la mirada pel
seu bellaspecle, color, ele.

z
Ze/.-Inlerés ardenl f acllu per una

causa o persona; cura ellca~ que
hom posa en el compllmenl de
les seues obllgacions.
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6. Sicania Prolífica. VI

VI

Sr, (Repetir les mateixes se

nyes).

Conserveu aquesta fuila en el mateix lIibre 6ns

que vos donem instruccions per a un Concurs en

el que podeu obtindre premi concursant en ell.

Gracies, si ho féu aixfl



Publicocion~ de Sicanio

De Sican:a Prolífica

Martínez i Vidal, Leo:,old. Els Somnis de ]or
dieto Conte.

11 Moscardó i Cervera, Mn. frederic. Valencia
i e/Oeneral Espartero. Historia.

1lI-IV Civera, Beatriu. Entre el Cel i la Terra.
Novel·la.

V Mascarell i Gosp, Jcsep. De la Vall al Cim.
Narracions.

VI Salvador i Gimeno. Parleu bé/ Lli~ons.

En f:'remsa

Moscardó i Cervera, tv~n. frederic. Els Reis de
Valencia. Historia.

Varies obre5 en preparació

En IIibrer:es i quioscs

~

SIC A N lA. Aparté't 1056. V A L E N e lA



CARLE5 SALVADOR I GIMENO

Gasta en Cultura Valenciana!

Redundara en benefici teu!

PARLEU
PER

SÉ!

Es un recull de III<;ons maglstrals d'aquesl gran valencia, poela dellcal,
gramatlc, hlslorlador, demosof, lileral en una paraula, dedlcal a la ensenyan<;a
Ila difusló del ben parlar I escriure, qul se'ns ha anal quan més ens calia, qua n
més frults de Ireball I constancia esperavem per a bé de la Renalxen<;a Nostrada.

A lols ens cal aquest llibre postum com a últims consells que delxa darrere
seu, cal' són normes de parlar I escrlure en les que ell era Meslre assenyal. Car
Ies Salvador, lIeglu-lo, puix és el millor homenalge que podeu relre-1I a la seua
memoria.

Aque~llreballha eslal prologal per Sofla Salvador I Monferrer, filia del
poela j gramalic, I és una verltable elegla blograflca, I l'lnslgne flloleg valencia
En Josep Oiner ha dedlcal,un epfleg que avalora encara més aquesla obra que
Teresela Pasqual ha iI'luslralamb dibuixos adlenls.

Després d'aquesl sera repartlt altre llibre Inleressanl de Mn. Moscardó
que a lols ens ha d'agrada.-lIeglr j aprendr'e: Biografia deIs Reis de Valencia
des de ¡aume /, el Conqueridor, fins Ferran 11, el Católie. No cal que Inslsllm
en la Imporlancia de lal obra, que tol I ésser un compendi no deu mancar en
ninguna blblloleca valenciana per a tindre'l sempre presenl per a lIegir I relleglr
una de les parts més Imporranls de la noslra Historia.

Encela la Sérle Slcania Blograflca i es publicaran en aquesla secció altres
blografles estimables per a la Cultura del Noslre Relalme lan decandida en la
part genuIna I adhuc abandonada. .

Tenlm edltades, en Impressló o preparacló baslanls obres Inedlles de les
quals donem alguns Wols a contlnuació:

Beüt i Belenguer, Emlli.-Estudi divisionari de les Comarques va/eneia
nes, prologal pel catedralic j exlml blblloleg En Felip Maleu I L1opls. No cal In
sistir en la Immensa Importancia geograflca, culturall economica, per al Relalme
de Valencia que lé restudl del noslre Belit, coneixedor del País Valencia com
pocs I acural Invesligador de la Terra Noslra.

Civera, Beatriu.-Entre el Cel i la Terra. Es una novel'la moll Inleressanl
que es IIlg amb afany de Irobar el seu desenlla<;. El dramalisme a I'ensems que
les st':ues deliloses descrlpcions la fan estimable I de bella enyoran<;a que so
vint es pren novamenl de la prestatgeria per a lornar-Ia a lIegir. El IIlbre esta
.prologal per ¡'iI'luslre crflic d.'arl En Anlonl Igual I Ubeda I iI'luslral pel noslre
artisla En Tomas Fabregat.



Fuster i Orte/ls, loa!!. - Prosistes valencians. Crestomatia. Estudi de
I'evolució de la /lengua valenciana literaria. Es un treball d'invesligació fel
amb la cura de selecció que ens acostuma aquesl escriptor i ja meslre en les
lIetres valencianes.

hual i Ubeda, Antoni.- Historia de I'Art Valencía, amb un proleg de
l'Excm. Sr. Marqués de Lozoya, En loan de Contreras i López de Ayala, il'lus
tre historiador d'Art 1catedrlltic merilísslm qul fou de la nostra Unlversitat Va
lentina. De la Importancia de I'obra, de I'interés per a la nostra cultura no res
cal dir, que és ben manifest.

Mllrlinez i Vidal, Leopold.-Els Somnis de lordiet, amb proleg d'Emlll
Betill Belenguer. Pagines amenes de lectura tan fluida que hom 1 roman amb un .
bell regusto En elles es con ten els somnis febrosencs que fan viure a un infant
un món de fantasia. Conte per a nens que lIigen els pares amb pl,!er.

Mascare/l i Gosp, losep -De la va/l al cím, prbleg de Bernat Bono 1 Bar
ber, lI'luminat per Empareta Montero. Dellloses escenes del pla I de la munta
nya vlxcudes per I'autor O slmplement contactes per ell que ens presenten mo
tius de la Terra Nostrada que volguérem vlure o que els hem vlxcul.

Moscardó i Cervera, Mn. Frederic.- Valencia i el General Espartero, amb
prb'e~ de losep M.O Giménez Fayos. Els qui han lIegltla Historia del Reialme
de Valencia de Mn. Moscardó endevlnaran ja la cura posada per I'aulor en la
exposlcló deIs fets que refereix. Es un bon treball d'investigacló sens la seque
dat i duresa deis estudls historlcs, ans amb amenilat narrativa.

PÚes iRos. Leopold.-Els Moros valencians. Treball estimable d'elxa
etnos valenciana poc estudiada I prou misteriosa.

Soler i Godes, Enric.-Fa/les i Fa/lers, prbleg de Francesc Almela 1Vives.
MolI lnteressant estudi 1 descrlpcló de la nostra festa principal d'entrada de
primavera. .

Soleriestruc, Eduard.-Carcaixén. Hlstorlad'aquesta poblacló del Reial
me; treball assolil després de lIargues lnvestigacions I estudis profunds so
bre documents de primera ma.

Escrlptores i escrlptors valencians que tenlu aflcions Iiterarles 1 a volles
coses esérites, siga quin vullga I'assumpte, sempre que es tracte de Culrura
Valenciana o del noslre Interés cultural; si vos plau podeu remetre'ns-Ios cal' en
cas d'esser publlcables entrarien en eltorn de publicacions adient. Animeu-vosl

Ens dirigim, més Insistent, a les dones: Senyores o Senyoretes escriplo
res en lIengua"yalenclana, perque no deuen oblldar que la lIengua de la nostra
Infantesa i de la nostra Regió és dlu Materna per antonomasia 1és perxo la dona
la més obligada moralment i de senllment en usar-la, !nfondre-Ia als infants,
conrear-Ia i propagar-la perlot arreu del Relalme.

Propaga nostra parla! Parla Valencia!

Sicania. Apartat 1056. Valencia

ImS.33 lmpremta deIs FiIIs de F. Armengot. Caste/ló
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No ero tireu sens llegir-me!

Digaun-nos senyes de possibles lectors que conegau i fareu

un gran bé al recobrament de la Cultura Valenciana. No

importa que ara siguen indiferents o lo Nostra Culturo, encaro que

ells, sens adonar-se'n·, siguen fills d'ella; quan se n'adonen jo treba

lloran de ferm per o expandir la Literatura i Ensenyanc;:a Nostres,

que són també lIurs.

NOMS I SENYES



NOMS I SENYES

Si no teniu prou amb aquest paper per a posar tots els noms que
scp.au, afegiu-ne més fulles!

SICA.NIA Apsrtst 1056 VALENCIA
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