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«Carles Salvador divulga estes normes (les
acceptades a Caste11ó de la Plana e! 21 de desem
bre de 1932) en e! seu V ocabulari Ortogrdfic
Valencia precedit d'una Declaració i Normes Or

togrdfiques -Valencia, 1933- que completa amb
una 01·tografia Valenciana amb exercicis practics

-Valencia, 1934-, i e! mateix autor al qual és
deguda l'actual normalització lingüística de! va
lencia escrigué també unes Lli(ons de MOl-[ologia

Valenciana -Valencia, 1935- i les S!¿úestions de

Llenguatge -Valencia, 1936-, opuscles tots molt
recomanables per 11ur precisió de concepte i con
cisió i claredat d'exposició.»

(M. Sanchis Guarner: Gramatica Valenciana.
Valencia, 1950.)
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PROLEG

El dia 7 de juliol de l'any 1955 mo1"Í Cm-les Salvador i Gime
no, desp,-és d'una vida lliuTada a l'estudi i a l'ensen)'ament de la
llengua valenciana_ La seua obra lite1-(hia, publicada i inedita,
és abundosa: poesia, noveHa, conte, teatre, lingüística I la seua
activitat de divulgació i depuració del nostre idioma fou incessant
ultra tota mesura.

L'any 1951, essent p1'esident de la Secció de Literatum i Fi
lologia de la Societat d'Amad01's de les Glories Valencianes Lo
Rat-Penat, va C1"ear els Cursos OTals i per conesl)ondencia de
Gramo.tica Valenciana, e/s quals han assolit exits indubtables en
fonnar una bona munió d'escriptors i de coneixedors de la llen
gua nost1·ada.

Des de la publicació del VOCABULARI ORTOGRÁFIC precedit
d'una Declaració i Normes Ortografiques (<<L'Estel», 2{.uadems
d'Orientació Valencianista, 1934), han estat editades l'ORTOGRA
FIA VALENCIANA amb exercicis practics, Llic;:ons de Gramatica
(<<L'Estel», primem edició,. 1933; segona edició, 1937), la MOR
FOLOGIA VALENCIANA amb exercicis practics (<<L'Estel», 1934)
com a volum JI de les lli~ons de Gramo.tica, les Llic;:ons de GRA
MÁTICA VALENCIANA amb exercicis practics (Editorial Lletres
Valencianes, 1951), on aprofita&a els textos d'Ortogmfia i Mor
fologia abans publicats, i esgotada en pocs mesos l'obra anteTior,
la GRAMÁTICA VALENCIANA amb exercicis practics (Lletres Va
lencianes, 1952, 2J! edició), la qual ha estat un efica~ instrtLment
d'ensenyan~a en els Cursos de Lo Rat-Penat.

CarIes Salvador iniciO. la ref01'ma i millorament del text amb
l'ajut i coHaboració deIs professors deIs Cursos, en vista d'un
exhau.?·iment, sempre probable i proper, d'aqueixa segona edició,
puix que e1'a l'únic llibre apte per a tals Cursos i cada any re
sultava major l'afluencia d'alumnes.
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A¡'a heus'ne ací la tenew edició, En ella, juntarnent arnb el
text gwmatical, hom hi ha transcrit fragments d'autors classics
i modems a fi que servisquen de lectura i d'exe¡'cici practic quant
a la materia desenvolupada en les lli~ons" sovint amb la indicació
l))"ecisa de l'editorial o coHecció on pot l'estudiós cercar l' obra
original i fins i tot altres lectures més extenses.

Com a normes per a l'ús adequat d'aquesta Gramatica re'
p70du'im tmes quantes observacions, semp¡'e actuals, que Caries
Salvador va fer en les esmentades obres:

«No són els problemes ortog¡'dfics els Ítnics que cal estudiar,
depu'far i difondre, sinó que uns altres problen~es gramaticals,
tals els sintactics i els pmsoelics, necessiten el'una acul'ada difusió.»

«Les parts en que es dividix -Fonologia, O¡:tografia, Mo¡"
fologia, Sintaxi i Prosodia- fO'frnen un CO¡'PUS complet de gra'
matica elemental, apte pe-r a les practiques dels Cursos orals i
per correspondencia establerts en l'actualitat,»

«El text de les llú;ons de I'ORTOGRAFIA és breu, com conespon
a un g¡'au elemental, i si no tracta talo tal qüestió és perque el
nostTe interés ha estat donar ¡'onegament la claTÍcia necessaria
per a resoldre amb facilitat els exercicis p¡'actics,»

«La part teorica no cal que siga ap¡'esa de memoria, peHJ sí
ben llegida; amb ella a la vista es resalen tots els exercicis sense
dificultats.»

, «L'Ortografia s'aprén més exercitant,la que ¡'ecordant ¡'egles,
Pel' aixo recomanem que els lectors desenrotllen els exercicis de

cada lli~ó i que s'acostumen a llegir i a copiar f¡'agments de
llibres escrits COlTectament,»

«Les lli~ons de SINTAXI les creem suficients per tal que
l'alumne assolisca una con'ectd! constmcció de la proposició gra'
matical. Cal dir, i insistir, que la $intaxi valenciana no és la ma'
teixa que la de les altres llengües romaniques,. i així tata cons'
trucció aliena usada en lloc de les nostres fo¡'mes const¡'uctives
propies és en perjudici del nostre idioma, el qual va empobrint,se
quan adopta vestidures sintdctiques que no li escauen.»

«Si la sintaxi és l'anima de la llengua, cal que els valencians,
en pm'lar i en escriure valencia, ho facen segons les lleis idioma,
tiques més correctes,»

«Les lli~ons de PROSODIA aspiren a normalitzar la pronúncia
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més con'ecta, la pronúncia que correspon a una literatura ben
escrita ortogrd.ficament, mOl'fologica i sintactica,»

«Les darrel'es llit;:ons de! present volum tenen un especial
interés per als poetes -i no cal dir per als lectm's de vel'SOS-,
puix que la nostTa llengua seguix unes lleis propies, segons el
proPi geni, altres que les lleis fonetiques deIs idiomes vetns,»

«En fer e!s exel'cicis, cal que anoteu e! número de la lli~ó,

sense l'enunciat, abans d'escriure les respostes, ]\['hi ha prou que
aquestes vagen precedides de la lletra que corresponga a cadascun
deIs exercicis jJroposats.»

«]\[0 us poseu a fel' cap exel'cici sense haver estudiat cw'osa
ment el text con-esponent,»

«Recordeu-vos que haveu de fer les tl'ameses successivameltt
per gmps d'exereicis, e!s conesponents a cada lli~ó, i teniu com
a norma indefugible de no enviar un grup d'exercicis sense haver
rebut c017egits i qualificats els de la lli~ó anterior.»

«]\[0 vullgueu avan~ar fOl'a mida; aixo fóra contra l'eficacia
de l' ensenyament, Altrament l' oficina de Conecció -es tracta
deIs Cursos pel' Con'espondencia- no us ho consentil'ia, cal' us
l'etindl'ia els gmps d'exel'cicis enviats indegudament abans de la
qualificació deIs anteriors.»

* * *
Lo Rat-Penat, per tal de correspondre a la labor realitzada

per CarIes Salvador, l'ha nomenat President a Perpetu'itat de les
Seccions de Filologia i Litel'atura. I nosaltres, al nostl'e torn, creem
que el millor homenatge postum que podem dedicm'-li és con
tinum' la seua ohTa sense aturament de cap classe, i mil/aTar-la
si hom pot.

Cm'les Salvador és per a tots un bon exemple d'allo que cal
fer quan l'esperit no donn, Morí mentre en el camp de l'ideal
obria -la ma a l'esteva- un sole més, igual als altres, paraUel
als ja tra~ats, Tecte com ells i dirigit veTS l'infinit, I un solc vol
una llavor fecunda i semb,'adoTS que la llancen...

S. DE F.
Maig de 1959,





FONO LOGIA

Lli.;ó primera

LES LLETRES

1. El valencia usa per a la repl'esentaci6 deis seus sons:
a) Les lletres següents:

Lletra

a
b
c
¡;
d
e

f
g

h

m
n
o
p
q
r
s
t
u
v
x
y
z

Nom

a
be
ce
ce trencada
de
e
efe
ge
hac

jota
ele
eme
ene
o
pe
cu
erre
esse
te
u
ve
ics o xeix
1 grega
zeta

Exemples

a,'t, pam.
bo, blat.
col, celo
ra¡;a, bra¡;,
do l, /red,.
neba.t, pel, mes.
far, font.
gat, gel, "egne.
himne, host.
fal, foia.
ja"df>, jou.
te~a, vol.
mare, fem.
dona, canvi.
cosa, gota.
pare, cap.
qtteixa, quatre.
rosa, pera.
suor, ca.sa.
terra, seto
jttst, catten, neu.
cavaU, verd.
xic, excent'"ic, xarop.
can'Ya, bamy.
doozeUa, zero.
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La lletra 1¿ no té cap valor fonlc en les sfHabes que, qwi,
[JI¿e, O'ui.

EXEMPLES: Raqueta, conquilla, guerrer, y"Asat,

La h no té cap so. La 'Y s'usa només formant part del dígraf ny.
b) Les lletres k, w, alxí com també la y, que s'empl'en sola-

ment en alguns cognoms I en mots estl'angers,
EXEMPLES: Paya, Gay, York; break, speake?'; water, da1wi

nisnte.
c) Les lletres modlficades següents:

Lletra Nom Exemples
----------

é e tancada café, església.
e e oberta centim, ciencia.
Ó o tancada lligó, acció.
o o oberta an'os, histOria.

físic, camí.
amb dleresl ra'im, ve'ina.

ú u túnica., oportú,
Ü 1¿ amb dleresl dWTn, taüt,

el) Els dlgnafs següents:

Dígrafs Exem:ples Dlgrafs Exemples

gu: gge¡Tcc., gu'itza. tn: cotna, etnic.
gu: qu.itTtl., qu~nze. ts: sotsob¡'e, potseT,
Ig: ¡'ebuig, re·ig. tx: fletxa, fatxa,
Ix: ca1aix, naixer. tz: dotze, A tZú,via.
tg: viatge, c01'npanatge. H: flagel-la1', exceUent.
tj: corretja, platja, ny: company, banyar.
tI: ametler, T13V13tla, 11: collita, llaTg.
t1l: e'wrotllar, ratlln. 1'1': terra, carro.
t,rn: s13tmana, atmosfe?'a. ss: passera, tassa.

El dIgraf eh aparelx en alguns mots estrangers: Ch1c, lunch,
yacht pronunclat, respectlvament, x, tx, c. També amb valor de
c = k, aparelx en alguns cognoms: Benlloch, EstTuch, I amb valor
de tx dl11S noms gentillcls castellans: Sancho, Pacheco, alxi com
la lletra modificada ñ = ny: Muñoz, Núíiez.
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e) Les lletres d, 1, m i n poden· presentar-se dobles, La 1 do
ble és escrita bl o siga amb un punt volat al mig,

EXEMPLES: Add'ici6, a.dditament; col'lega, iHés; immens, com
m01¿re; perenne, conne.xió.

Les consonante c i 9 poden presentar'oSe dobles, pero amb
so distint: acci.6 (la segona c = s), sugg61"ir (la segona 9 = j),

Les lletres 1'1', Ss no són, foneticament, consonants dobles;
representen un eo simple: can'o, rossa, .

2. Les lletres vocals són set: a, e (tancada), e (oberta), i,
o (tancada), o (oberta) i 1¿.

Hi ha mots que var'len llur significació segons són pronun
ciats amb vocal oberta o amb vocal tancada.

EXEMPLES: dona (substantiu) i dóna (del verb donar); déu
(substantiu) i deu (adjectiu numeral),

EXE.RCICIS

a) Deetrieu en dues llistes els mots següents: la deIs que
presenten una e oberta i la dele que presenten una e tancada:

pesta teula Miquel 'mestra /l¿ster
hortet rem peu ambient me!
cel hivern fel 'maneta testa
paret obl'er nel¿ vela vel
jer me?'la pe¡'dl'e ferro teua
corrent gTeix penya pTomesa desert
Manuel tel moment carre¡' peTa

perla llesca incel't enze melsa

b) Destrieu en dues llistes els mots següents: la deIs que
presenten una o oberta i la deIs que presenten una o tancada:

pintoT mom'e llau.mdo?' vol caTagol
dotze Tosca poli ros (color) compte
pilota moble bl¿nyol rosa col
poma abatndona ou pom '/"oure

bossa pinyol blanCOl' jom prou
l'oig segons trespol prosa senyo?'
boca, peTol onze mosca mona

/ont cosa sol 'mocadoT dol/}
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LES CONSONAN'l'S

3. Les lletres i i u (sense accent ni dieresi) entre vocals s6n
consonants i per' tant formen part de la mateixa s¡¡'¡aba que la
vocal següent: jo,ia, foia, de'ien, teien, cauen, 'rno~ten, diuen, Tiuen,
encauat, encreuament.

4. La i (o hi) inicial seguida de vocal é;:; igualment conso
nant: iode, hiena, hiereltic.

5. Les consonants es dividixen en sord68 i son.oq·es. Les sordes
són: .o, p, t, t, s i x. 'rotes les altres són sonores.

A cada consonant sorda eorrespon una consonant sonora de
terminada:

c

P
t

Sordes

(COI')

(pell)
(tu)

9
b

d

Sonares

(got)
(bell)
(dur)

Sordes

(fi)
S (s6c)
X (xoc)

Sonares

v (vi)
z (zel)
j (joc)

6. Les consonants, a més, es dividixen en bi1abials, 1abio
dentals, ling'uodenta,ls, palatals i velm·s. Cal advertir que en va
lencia no hi ha cap consonant gutural, com és la j castellana.

Bilabial.,: p, b, m.
EXEMPLES: Papér, ba7'ba, me1.

Labiodentais: t, v.
EXEMPLES: FOTU, vora.

Linguodentals: t, d, s, z, n, 1, r.
EXEIvIPLES: Tita, dau, sucre, z.gro, n'iu, 1i.1a, Tosa.
Palatals: x, j.

EXEMPLES: Xic, xa1"Op; joc, gent i les representades per
111 rvy. Ex.: Llenya, puny.

Velars: c, g.

EXEMPLES: Cau, gall, boga.



'riuada estattúe'n duia constl'u'ies Teien

tl'adt''ia veueta const1'u'ia ata1aia constitu'ien
baieta joie¡' esglaiaT llu'ies coiem

conduiem en'cau,al' complaies 1'ep1'oduia baioneta

b) Llegiu curosament el text que seguix i feu una llista de
mots que porten consonants bilabials 1 una altra deis que en tenen
de velars. (Adone's l'exercitant que els sons c i 9 velars poden apa
réixer en el nostre idioma en les combinacions ca, que, qui, ca,
cu, qua, q'ae, qiii, qt'O, ga, gue, gui, go, gu, gii, davant r i 1 i al
final de siHaba.)

«Era una dona recta de cames, ampla de costats. El cabell
nugat al tos. La pell blanqulssima. Estava d'esquena, dreta
damunt un tamboret. I se movia. Anava voltant poc a poco Es
girava de cara a mi. No duia tapada ia fag. Era la Veritat pura
i magnifica. Tenia el posat de no recorde quina venus ~elena. Els
llavis Ji tremolaven potser d'emoció, potser de fred. Era jove,
Quina dona! >

15

o u són con-Destrieu en 'dues llistes els mots en que
aquells en que no ho són:

EXEROWIB

a)
sonants

FONOLOGIA

7. Les consonants que poden ser geminades s6n: 1, m, n i g.
EXElIIPLES: 1 escrita ~l (allegar) i tI (espatla, llegit espaHa);

m escrita mm (i1Jvrnens) i tm (setmanllJ, lleglt semrtnana); n es
crita nn (pel'enne) i tn (eotna. llegit eowna).

8. La z representa el so de s sonor~, en totes les posicions.
EXEMPLES: Zenit, amazona, donzella, eolze, etc.
Al so que representa la unió de la tila s (potser, tots), africat

sord, eorrespon com a afrlcat sonor el dlgraf tz (dotze, guitza,
atzu1'). Tenen tz molts mots com hoTitzó, atzembla, etc., i la ter
minació greco-llatina itzarr, que habitualment es pronuncia també
fricativa (amb t muda).
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VALOR FóNICA DE LES CONSONAN'l'S

9. La b, bilabial sonora, té el so d'aquesta lletra en mots com:
Bé, ¡'oba, cabdell, sobre, establir, llibre, biblia, trib¡~, canelobre.

10. La c té dos sons:
a) So de s sorda quan va seguida de e o de i.
EXEMPLES: Gel, recent, succint, accés, cire1'a, gnicia, conciso
b) So velar (= k) davant a, o o u i en final de siBaba. També

davant 1 o r formant sf1.laba.
EXEMPLES: (Jasa, eo11, cui.na; aete, tecntic; sac, arc, base; elau,

erim.

11. La Q té el so de s sorda.
EXEMPLES: LliQ6, eanQ6, glaQwr, forQa, vfJ'nQut, 11uQ, COrrlH~¡~Q,

descall;.

12. La d, linguodental sonora, té el so d'aquesta }.letra en
mots com: Dia, roda, dolQaina, dau.

13. La f, labiodental sorda, té el so d'aquesta lletra en mots
com: Fava; fem, fil, foia, fum, flama, fregir, ni/ia, café.

14. La g té els sons següents:
a) Velar sonor (gue).

EXEMPLES: Gana, gorra, gu.st, gran, glop, marugda, aigüera,
guerTa, seguvré.

b) Palatal (= j) davant e o i.
EXEMPLJ¡;S: Gelor, gip6, ve¡oge, gendlre, ve1'ger, ogival, sorgir.
c) Sona com a tx en final de mot precedida d'una i forta.
EXEMPLES: Mig, desig, trepig, ent1'Emvig, remig, fustigo
La lletra g forma part deIs digrafs gu, ig i tg.
EXEMPLES: Guia, esguerrar; volteig, raig; me"tge, fetge.
15. La h és muda en totes posicions. Solament té valor etimo

lógica i per tant ortografica.
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EXEMPLES: Su,bhasta, historia, sulfhídric, subtrahend.
16. La j, palatal sonora, té el so d'aquesta lletra en mots

com: J'ar;, jei"sei, joia, judiC'i., menjar, Jesús, JeTusalem.
, Forma part del digraf tj: Platja, viatjaT, CO¡Tetja, sitja, fotja,

sutja.

17, La l, linguodental sonora, té el so d'aquesta lletra en
motoS com: La, pr'indpal, pla, cara,gol, legal, calze, blau,

Forma part del digraf U: Vetlar, arnetler, atfeta, espaUa,
guatla,

Forma part de la comblnacló de dUe.3 eles m. amb un punt
volat al mlg): AUegm'ia, idibU, coUecció, caTaveUa, UbeHula.

18. La U, palatal sonora, té el so que representa aquesta
lleti'a en mots com: Llapis, paWíts, metaU, coUír, estorneU, Uet.

Forma part del digraf tU: Rama, enmtUa¡', subratUar.
19. La m, bilabial sonora nasal, té el so que representa

aquesta !letra en mots com: llIanobre, sem, ram, muntanya, p¡-jm.
Escrita doble (mm) I en el digraf tm té valor de gemlnada:

im,ma,culat, cormnoure, ernmalaUk, imme-ns, sehnana.
20. La n, linguodental sonora nasal. té el so que representa

aquesta !letra en mots com: D'lna,¡-, nOT1na, encén, carn.
Forma part del digraf ny: P'enya, any, vinya, reguiny, mareny.
Escrita doble (nn) I en el digraf tn té valor geminada: Panna,

connexi,ó, ennobUT, cotna, etnic.
21. La p, bilabial sorda, té el so que representa aquesta lletra

en mots com: P.a, capeU, nap, antíJop, p,lorar, PTOU, capoto
22. La lletra q, velar, sana conl e = le.
EXEMPLES: QUI:iTanta, inconseqüent, quoUd'ld,
Forma part del digraf qu: Quinqué, queixal, q~d.osc, querella,

quid.
23. La 1', linguodental sonora, té dos 80ns: S1ta4~ I fOTt.
a) Sana ,guau entre vocals. formant nexe amb una altra con

sonant I en final de ffiHaba,
EXEMPLES: Di,r'l, rnoi"U'IJeUa; asp'i'e, cri<'./Jtur'a; a¡-deiJlt, p.¡;r¡,to,r'.
b) Sana forta al comen~arnent de mot I darrere les conso

nant-s l, m, n, s.
EXEIvIPLES: Roig, ¡'ebuig, colrar, somrís, hornr-a, des¡-oveUar.
e) Sana forta darrere els prefixos co'ntra, supra, bi" tri, a,

anU, mono, etc.
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EXEMPLES: Con,tTa1'esta1', SUp1'a1'enal, biTectangle, tTiTadiat,
(t1'ítmic, antiTeul1uitic, man01'im,

d) En els mots composts.
EXEJ\IIPLES: Denti1'0&tTe; busca-1'aons, penjw-1'obes,
Forma part del dlgraf 1'1',

EXEMPLES: SOlrra, esbon'ar,

24. La s, linguodental 'sorda, té dos sons : son01' o suwu 1 sord
0/01"'/;.

a) Té el so suau o sonor (z) entre vocals.
EXEMPLES: Rosa, cosa, casa, inu.sió, esglés!ia,
També és sonora en els mots e;ldin'8[w' i enfonsaT i en el pr'efix

tTans,

EXEMPLES: TTCIIY!sigi1', intransigent, transa,udntic,

b) Té el so fort o sord en princlpi de paraula, dan'ere con
sonant i en final de sil·laba.

EXEMPLES: Savi, senti,r, sost1'e, lJolsegueTa, dansa, capsa, cols;
encés, pode¡'s.

c) 'rambé és sorda' darrere els prefixos l1atins ante, contra,
sobTe, s1bpTa, 1p¡'¡,i, bi, tri i els prefixos grecs a (privatiu), anti,
hipo, para, mono, di, tTi, tetra, poli, etc.

EXEMPLES: Antesala, contrasegell, s'obTesatuTuaió, supTasen8'i
ble, un'isexual, bisectT'i,1b, t1'isecció, usim-etTic, a,nNseptic, hiposultit,
pa1'asintetic, monosepal, disíblub, trisíUab, tetT'usiHdbic, polisulfur,
etcetera.

La l1etra 8 forma part del dlgraf ss.
EXEMPLES: G1'ossa, possible, possessió, 1'abassa, poetessa,

25. La lIetra t, linguodental sorda, té el so que representa
aquesta lIetra en mots com: TUTment, tTemolí, tTau, 1'at, tinta,
atldntic.

Forma part deIs dlgrafs tg, tj, tl, tU, tm 1 tn,
EXElvIPLES: Jutge, viatjaT, ?notle, ratUa, setmana, cotna,
També forma part deIs dlgralfs tx i tz,
EXEMPLES: Despatxa?', metxa, gllJÍtza, mobiUtzar.

26, La l1etra v, labiodental sonora, té el so que representa
aquesta l1etra en mots com els següents: Vanitós, veul" vida, V01'a,
vulga1', enveja,

27, La l1etra x té els següents sons:
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a) Sona amb un so palatal africat sord al principi de pa
raula i darrere consonant.

EXEMPLES: Xafa¡·, xapaTTo, aJiu./ar, xocar, xocolate?', xusma,
],ilanxa, Elx, clenxa, pOTxe, Bm·x.

b) Sona 'amb un so palatal fricatiti sord.en principl de maltea.
paraules.

EXEMPLES: Xaloc, xaTa, xarC'ia, xaTop, Xativa, Xixona.
Darrere una i (que no forme part del dígraif ix).
EXEMPLES: Clixé, enguixar, flixw', guixa.
Darrere el diftong au.
EXEMPLES: 'Disbauxa, gTauxa, rauxa, xauxa.
c) Sona segons el nexe cs o gz.
cs: Tóxic, muxim, éruciJix, esfinx, lttxe, boxejaT.
gz: EaJamen, exeml>le, exil-i, exe¡:cit.
d) També forma part deis dígrafs ix (palatal fricatiu sord)

tx (palatal afrlicat sorcl).
EXEMPLES: Aixo, guaix, deixar, ?nateix, pantaix, pe'ix, Teixa,

b?'otxa, dutxa, !letxa, salsUxa, tatxa, gavatx, cm·tutx.
28. La lletra z, linglloclental sonora, sona sempl'e com a s

sonora.
ExEMPLES: Zona, bTonze, zoología, wmbeig; amazona.
Forma part del dígraf tz.
EXEMPLES: Ci.vilitza?·, dotzena, regui.tzell, setze:

EXERCIOIS

a) SllbstitUILl els punts per b q p, segons caiga:

re. dis8a.te dU.te diu.ta¡· ado.
ca.dell glo. ta.. ca. na..
col. ca.dill su..sisti'i' Jaco. ce,
destor. OTo 110. sao COTo
cal. Cal. s!t.venció 8u.stitut a.sorbent

b) Substitulu els punts per t o d, segol1\3 caiga:

A.lantic joventu. a.jectiu Stt. se. (e oberta)
exact'itu. a.yocat a.??10s!eTa bo?·. ver.
a.junt Ct.jacent ViTiu. nor. reta?'.
assu. a.miTac·iÓ flul. ?·upi. !Te.
e.nologia inquíetu. almu. quío ~e. (e tancada) .
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e) Substitulu eIs punts per j, g o x, segons caIga:

en.iny man·.a .ipTer .arol .ulla
pTo.eete .u,:·ar .E11'oni .ixona .ufa
ra.aT .BTmga fu.ida f01·.ar sa.eta
.1í.que·r .endre .aloe El. .a'pa
.op .01·íl(O in.eetar rO.ene .upIar
sub.eete lle.iT .iTivia .itdaT .inxa

dl Substitulu eIs punts per b o v, segons ca!ga:

HU.ama lla.í .er-ruga ana.a ta.el'na
esta..a eara.eUa .ernis sa..í mó.il.
eal.a .e1'.enl(1, ea.all .iga la.ial
arro.a ra.e eo.l.ieie Te. enta1' toca.a

LECTURA

TEXT MüDERN

la a les darr~r~s 'hores de la tarda tres veines parlaven al c~
obe.rt, abocada cada una a una finestra. Era una conversa lent:~ I
mandrosa, sense interés, acompanyada de badal/s i de si/enciso
Parlaven les dones sense ganes de parlar, perque al pis ja no
quedava I/um del dia i també per evitar encendre la l/antia. 'Tan
mateix encara hi havia una mica de sol a la barana del terrat i

al/a ben alt el cel persistia amb clarors humides, pero indiferent,
descolorit. J,.es paraules d'aquestes dones queien al fons obscur
del cel obert senceres, pausades, arrodonides per la quietud de
I'hora, com si portassen fos en el/es el plom de la fatiga de tota
la jornada. El que deia runa bé podria haver-ho dit l'attra per
que només eren pensaments pastats en la monotonia del viure
de cada dia.

ERNEST MARTfNEZ FERRANDü

(Col'lecció Murta, 1952.)
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VALOR FoNIC DELS DíGRAFS

29. El valencia usa els digrafs següents:
Gu, qu, ig, ix, ny, tg, tj, tll, tm, tn, tx, tz, ll, H, 1'1' I SS.

30. El digraf gu segult de e o i té el so velar de g.
EXEMPLES: Guen'ille:r, guisa1', fig'uel'a, ag'uila"
SI la u porta dleresl (ü) el digraf representa dos sons suc-

cesslus.
EXEMPLES: Llengüeta, pingüí, aigüeTa, e:l'sangüe, lingüistic.
31. El digraf qu segult de e o i té el so de c velar.
EXEMPLES: Queixa, quietud, traquea, naumaquia, ca.qui.
SI la u porta dleresl (i¿) o va seguida de a o o, el dlgraf re-

presenta dos sons successlus.
EXEMPLES: Qüesti6, quaTanta" quota, quocient, quadl'a,
El!:> grups qua, q(Üe, quo formen un.a sola siBaba,
EXEMPLES: Qua-tl'e, f1'e-qüent, quo-ti-dia, con-se-qüent.
Els grups cua, cue, no formen una sola sllHaba.
EXEMPLES: Cu-a, cu-e-Te-t'a, cu-a-cuTt, cu-e-jar.
El grup cui, pero, és monoslHllblc.
EXEMPLES: Cul-na, cul-To, cul-ras-sa, cul-t6s.
32. El digraf ig té el so palatal sord al final de paraula

darrere vocal.
EXEMPLES: Maig, .passeig, goi!?, 1'ebuig.
33. El digraf ix darrere vocal té el so palatal frlcatiu sord

(:>Jeis).
EXEMPLES: COJix6, fluix, 1'eixa, madJeixa, boix, faixa.
34. El digraf ny (fm,ye) té sempre el so de n palatal.
EXEMPLES: EspaTdenya, tonvina, any, pany, senyal, bony.
35. Els digrafs tg I tj tenen el so palatal sonor de j gemlnada.
EXEMPLES: Metge, fetge, viatger, persolllatge, peatge, nuviatge;

viatja¡', sutja, encoratj/u:, ultTatjós, enutjar, oratjol.
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36. El dígraf tl té el so de I gemina,da.
EXEMPLES: Butla, espatla, vetla1', amet/1er, batle, pronunciats:

buHa, espaHa, ve'l:lal', ameHer, baJlle.

37. El dígraf tu té el so de II geminada.
EXEMPLES: RClJtllwl', bitllet, Totllo·, pronunciats: 1'all-llar, bill

llet, 1·01l-l10.

38. El dígraf tm té el so de m geminada.
EXEMPLES: 8etmana, setmama1'i, setm.aner, pronunciats: sem-

1nana, SJ€'ln-1nana1"í, Se-ln-1nan@/'.

39. El dígraf tn té el 50 de ti geminada.
EXEMPLES: Cotnct, wtn.ar, pronunciats: coa-na, con-nar.

40. El dígraf tx té el so palatal sord (ch castellana).
EXEMPLES: Despatxal', acotxa1', batxi.llel', tatxona1', entatxa1',

despatx, emp(J)tx, ca1npet:1J, escabetx, l'esqu'Ítx, cCIJrtutx.
,En el mot Txccoslovaqtda i Q,erivats s'usa el dígraf tx per a

representar el so inicial.

41. El dígraf 1'1' té el so de l' forta i solament, entre vócals
anmig. de paraula, puix que en tata altra posició no té ús.

lJJXEMPLES: Gerro, parra, CÓ1Tel', b01'1'a, ferl'o, ba1'1·a.

EXERCICI8

a) Substitulu els punts per qiL, qu o en, segans caIga:

e.anime·

e.acíó
!ieli.escencia

.n.U/icar

.il'assa

.1.'/;a

obli.al'
.a1'1tict

conse.ent

.itós
ade.a1'

.a1'wntr1J

eva.ar
.es·t·ió

obli.a
.ita
.allar

e.estre

.ejar

.al,,~evol

e.adol'

.a

in·l.ament

.inCt

.ir¡"
cin.anta
lo.al}

.atre

.allal'ga

/re.ent •

b) Substitulu els punts per tg o tj, segons caIga:

cora.e

01'a.e

fO'l'1na.e
v·ia.a1·

ju.e
ju.al·

c01Te.er
co·rre.a
ól'anca.e
m·i.ana

pla.a

s·u.a

llengua.e

lJi.Ol•

t1·epi.ar

fe.e

·fo.a
rnissa.er

cora.ós
lle.or

1ni.es
mi.an/{ant
lUna.e
desí.ar

bO.a
si.a
pi.ar
here.ia
enu.al'

espi.ar-se
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c) 8ubstitulu els punts per ig o tx, segons caiga:

fa. bate. CUCU1·U.O bre.a ma.et
cm'tu. lle. passe. fanto.e me.a
pu. cO.e llebe. escabe. elmpa.
enu. ro. gava. ta.a go.
despa. dU.a safm'e. fle.a saque.
ma. despa.ar fa.ada sa'lsi.a bo.
bo.í esto. fa.l'l,l,.o {Ol'migue. cau.ú

LECTURA

TEXT MODERN

La vida padrd ésser la malt, pero el son que és, pal·t necessaria
de la vida -amb el pennís deIs savis alemanys- té els caires de
la mart i dubtem si no ha és, en efecte.

N.o pat ésser la vida, perque adannits cam sam no sabem res
deIs colps del cor, ni del to del nastre resjJú' tranquiHíssim. Ara
mateix que taquen la blavor del cel aqueixos dos corbs de volada
pausada, i que la seua trajectoria dividix en dues parts el nastre
cos estirat, no hi TUL gens d'adanació i ens sap mal perque guaro

ddvem fa temps una salutació amable al senyor corb, en eas
.d'ag~aitar·la, ja qu~ és confrare nastre en la civilitzada afeeció
a gustar la cam marta. I ni sabem de les pessigones que fa la
ruera de formigues brunes que passeja la nastra fa~ buseant patser
un eau an niar, ni tenim esment del tavd brunzidar que musiqueja
vara l'arena dreta posant en perill la cantinui'tat del son.

Sam tan enfara del món que talment semblem en el paradís
de la mart.

CARLES SALVADOR

(Elogi del xiprer. 1929.)
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VALüR FoNIe DEL DiGRAF SS
(S sorda i S sonora: C, S, SS, Z)

42. El dígraf ss representa un so linguodental sord (s caste
llana) entre vocals.

EXEMPLES: P08S6ssió, claosso, mi8sa.
El S'Ü de s sorda i de 8 sonora es conf<m, sovint, en la pr·o

nunciació i cal distingir ben c!arament aquests dos sonso Es pro
nuncien amb s Gorda (escrit ss) els mots següents de possible
confusió: á-badessa, accessit, ag¡'essió, bal'onessa, comissió, com
pl'omisSJuri, comtessa, digl'essió, d'iscussió, dissertar, dissidencia,
dissoldre, duqttessa, imp¡'essió, missió, omissw, pesseta, premissa,
SObTa8Sada, vicissitud, :>Jas.sis, etc.

43. El 'so de s sorda es representa també per:
C' davant e i i.
EXEMPLES: 'Cera, conceb¡'e, ci¡'i, facil, negoci, noció, cent.
Q davant a, o i u.
EXEMPLES: Ca¡;a, lli¡;ó, t¡'aQut; bl'a¡;a, ~ri¡;ó, l'edre¡;al', f01'¡;a,

dolga, cap¡;al, canr;ó.
I en final de paraula: llu¡;, ja¡;, bo¡;, come·r¡;.
En els derivats en -anr;a i -en¡;a.
EXEII1PLES: Enyo¡'an¡;a, naixen¡;a (pero amb s: cansa, dansa,

pensa, ansa, deffJnsa, etc.).
En els adjectius d'una sola terminació acabats en ¡;,
EXEMPLES: Auda¡;, felir;, capa¡;, fero¡;, p¡'ecor;, balbu¡;.
I els adverbis en -ment corresponents,
EXEMPLES: A uda¡;ment, feliQment, capa¡;ment, Jero(}ment,
I en els mots assenyalats a la lligó XXVII,
S en principi i finai de paraula: sant, sol; pols, encés.
I en principi de síHaba dan'ere consonant: O'bseqtti, ga¡'sa,

p¡·emsa.
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EXEMPLES: Fosc, es11'rémer, eSfullat. (Vegeu quines s6n les con
sonants sordes en Lli~6 II § 5.)

44. Els mots .composts de substantiu + adjectiu i de verb +
+ substantiu, en els quals el primer component acaba en vocal
i el segon comen~a en s sorda, no es troben escrits amb ss sinó
amb un guionet entre els dos components.

EXEMPLES: Boca-seo, peytya-segat, esclato,-sangs, To,da-soques.
45. El so de s sonora es representa per s entre vocals.
EXEMPLES: Rosa, iUusió, can.ksa, nosa, gTÍsa, cosa,
També ¿s sonora en altres posicions (vegeu Llic;6 !II § 24, a)

davant de consonant sonora.
EXEMPLES: Esme, desvetlaT, esbel'la, esguit, desnivell.
Z en principi de paraula i entre .una consonant i una vocal.
EXEMPLES: ZeTo" zcfi.T, zenit, zo'na, zoologia" alzina, salze,

colze, don.zella, benzina" onze, quinzena, catorze, esmorzal',
Hom escriu z en lloc de s sonora entre dues vocals en els mote

. segtients d'ascendEmcia grega: ama·zona, apóz6'lna, azim, bizanU,
coniza, cOTÍza, hilozoisme, osmaizona, ozena, azon, p-iezómetre,
rizó/ag, ?'izoma, ?'izotónic, top-azi, tra11'ezi, trapezoide, i eIs ter
minats en -zoic, -zoari i -zou com, pel' eX¡:lmple: paleozoic, neo
zoic, P?'a.toz(lari, hB'lnatozoari" hematozou.

EXERClCIB

a) Destrieu els mots següents en dues llistoo, segons el so
S'OrtOT o t'ord de la s:

pastor rossa costul'a cosa quiltzenal
figues t?'a'rtsitar causal tramús all(amertt

IJ eczema desviat alzina¡' esmorzaT pYU'tozoo
pensament estrul( museu canl(oner lliurOJnQa
abrasar 'lnissal transatlantio cosir alosa
danseta fOrl}ut C6'l'ol abusiu grÍ8enc
Toser Tesidu sén·ia sobTesortiT'a paTa-sol
11'Tosa zenital colzada cerimónia cert
Asia creenl(a saltar pe-rmís me8ada
CiTO pes sis oasi premsat
fOsc'ú?'ia desíwia enfonsal'é magnesia crÍ8i
infinite8imal saviesa C011wrQ tm.nseíint transhumarr
antiseptíca 11'oete8sa cinc tesi oanQon01'
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b) "Substitulu els punts per la l1etra que caIga (s o z), puix
que tots els mots de la llista següent es pronuncien amb el so
de s sonora:

abt"u.ar dot.e male.a t"e.idu t"ique.a
.elós de.e-mb1'e g1'am.a p"ro.apia 1'ecol.at"
intram.itable don.ell te.i t1'an.igent pO.a1'
esglé.ia (le.ot"i pe.antO?· adhe.ió pre.ent
p1'oto.oo cal.e guit.a topa.i ben.ina
.ootecnia endin.a·1' avi.a1' on.e compa.ar

c) Copieu les frases següents, substituint els punts ambo les
lletres corresponent3 (s, ss, c, (}, z) per a representar el so "de s
S01wra o de s sorda que caIga:

E'l Con.ell de la .iutat és pe.i1ni.ta.
És delJre.iu tractar pe1'.o'nes in.o.iables. "
En.i.a1!a la dan.a vora les aUnes.

Ja veu la impo.ibil-itat d'u.OJI' els ven.ills pe?' a nugar els
en.i.a-ms.

La poete.a elegí una estan.ro d'entre una dot.e-na· d'estan.es
de Caries Riba.

PO.a ma.a pan'.a als canyi.os.
Hi ha u,na .enda trave.era que pOJ.a pel .irn de la .erra.

La con.i..ió deis COrnp¡1CiJni.aris fÓ1V cau.o, de de.OJvinen.a.
Orn¡JU els va.os a· vo:ar.

Uin.igne senY01' Vi.ent po.a els bt"a.o8 en po.i.ió horit.ontal.
Salva tots 1318 com..p1·omi.os gro.os de lro pnnn.a (JAnb unes

can.one:tes.

Uambi.i~ té una fOl'.a capa. de fer roore.a1' una ra..a ven.uda.
La in.91a.ió l-i lleva les fOj·.es.

Li be¡ava el bra. que hav'ia a.otat 1'abio.ament.
.l-1galaren el .i.stell ron.a per cm.a.

En la ro ..a cabellera li b1'un.ia un borinot 1'0.

EIs rné.s pre.st-igio.os conferen.iants defen.a1'en te.is .oológiques.
B01'inOt rnort" ni vola, ni bruno
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GRUPS DE VOCALS

qtwtrediftongs decreixents

46. El grup .de dues vocal s .que es pronuncien dlns una:ma
teixa siBaba forma un diftong.

47. En valencia hi ha no~¿

creixents:
• < DIFTONGS DECREIXENTS .'.

Al 11tai, eS1Jlai. DI boco-i, bo-ira.
AU co'u, palaH. ou ?'61noH, co·ure.
El lle'i, l'eme-i. UI 11tuira, cuina.
EU hereu" te~¿la. UU lluu, duu.
ID esti~¿, viure.

DIFTONGS CRElXENTS

TlA quatre, guany.
DE ~¿ng·iic·nt, qüestió.

tl'I
UO

obli.qÜí.tat; lingüístico

qlwta, quo?'um.

11:s de no'tar que els diftongs creixents van ·precedits de q o
de g ..

48. No fofmen diftong:
a) Fora deIs caSOG esmentats la i i la u no formen diftong

amo cap altra vocal.
EXEMPLES: Anatomia (i-a), qtti.et-ud (i-e), biologia (i-o, i-a),

perdua (u-a), nueta ·(u-e), radiwnt (i-a), angwtiós (i-(JI), pl1!ssions
(i-o), pdtTia (i-a).

b) Quan una vocal va seguida de i o de u fortes, no forma
diftong.

EXEMPLES: Pai.s (a.-í), saiic (w-ü), t¡'OJItseünt (e-ii), ve'ina (e-t),

pais'os (a-t) , saüqlU'7r (a-ü), ralimet (a-t).
e) Quan la i o la l¿ formen part de certes terminacions v.er

bals, no fan diftong.
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EXEMPLES: Tradui¡"ia (u-i, i-a), oir (o-i), ag¡'aint (a-i), Im

lleiré (e-i) ,

d) Quan la i o la u s6n la primera vocal d'un mot al qual
s'ha unit un prefix terminat en vocal, no formen diftong.

EXEMPLES: Reumi6 (e-u, i-6), antiartfstic (i-a), autointoxicar
(o-i).

e) Les terminacions -isme, -ista, -us, -um, no formen dlftong.
EJXEMPLES: Altmisme (u-i), egoista (o-i), Pit"B (i-u), harmó

nium (i-w),

49, Una i, fJ una u, enmig de dues vocals no forma diftong
sin6 que s'unix a la segUent i forma síHaba amb ella com si
f6ra una consonant,

EXEMPLES: Veuen (e-ue), boia (o-ia).

50, El grup de tres vocals pronunciades dins una mateixa
sIHaba forma un triftong.

VAl guaita¡', guai¡·'a.
üEV enaigüeu, liqüeu.

EXEROlCI

Destrieu en tres llistes els mots segiients: la deis que tenen
dUtonge, la deis que tenen triftongs i la deis que no tenen ni
dlftongs, ni triftongs,

basti6 quiet
llengiieta graciositat

quaranta
desmai
cui¡'
¡'eia
llantia
náutic
maleint
mutual
antlabacial
graelles
Valenda
guanyaré
desmaiar-se
/1-eqüent

papereria

fuet
teien
p1'Osódia
reU8wr
somier
quatidid
couen
lluu8
almoiner
egoisme
!3xperiencia
pietat

triornt

moul'll.
pO/Ii¡'a
iniquitat
paisatge
pais
aguant
quaU
reCOtb¡'e
/'eunió
glori6s
gU61'1'eJ'

O/nual

contigüitat
:we'inar-se
realt;;a¡'
O/ntiguitat
poal
reverencia
acomboiar
eunuc
mat¡'imonial
dtm

quintaessenciar
egua

teuleria
guaita
veien '

traM
pai¡'
desagrair
inaudit
octaedre
reincidencia
panteis'llte
material
aquarium
queviures
adeqüeu
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DIVISlú DELS MüTS EN SIL· LARES

51. En general, un l~ot té tantes síHabes com vocals o grups
de vocals que form.en diftong o trliftong. Així els mots són mo
nosiHdbics si tenen una sUIaba 1 polis~Hdbics si en tenen més
d'una.

52. Són monosiHAbics:
a, en, per, la., ou, bo, tt~, ve-i.g, molt, i, qt~e, ai!

53. Els mots pollsiHAbics poden ser:
a.) De dues slHabes:

Gasa, massa, P1'OVU, eura, fraur{J), aguait, manteu, per
diu, deute, min~l~, a.ustral.

b) De tres snIabes:
Glória, auxili, poema, mouria, perdlta, caixeta, passió,
p1'edica, comiat, gTl'iC'iCli, G¡'eC'i.a,

c) De quatre síJ.Iabes:
Vale¡wia, poetessa, pi6tosa, a.gressió, agencia, vinagre

ra, diftiJria.
d) De cinc s~l·labes:

ExceHenc'ia, glO1'iosament, paciencia, instrwmentista,
oposicWn8'.

e) Hi ha mots de s·is, de set, de vuit, etc., síHabes.

54.. En un mot les vocals contigües que no formen dlftong
s'han de pronunciar separadament per a no fer-ne de falsos; pero
tampoc no es de'sfaran els dlftongs que t1nga el mot, ni les
vocals i, u es separaran de la vocal següent amb qué formen
síJ.Iaba.

pu-e-?'il, no pue-?'il
va-lem-ci.-d, no va-len-cid
fu-e-te-ja?', no /,ue-te-jar

tra-i-dor, no tra¡-d-or
glo-ri-6s, no g10-ri6s
in-di-a-na, no in-día-na







mOTOS
impTomptus
ambigu
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vici
dies
ciri8

carro
dosi
CTisi

Aixl també (mot feble + mot fort).
E'XEMPLES: 1IIon amic (pronunciat: monamic); ¡~n home (pro

nunciat: wnome); el cla¡.~ (pronunciat: elolau); escTit~-li (pronun
ciat: escriuli).

En el segon cas (mot fort + mot fort) el compost conserva
els dos accen ts tónics.

EXEMPLES: P01·tamonedes, malagradós, electToma.gnetic, nord
est, adeu-siacu, despús-demit, missa,cantant.

Aixl també conserven els dos accents tonics els adverbis aca
bats en -mento ,

EXEMPLES: Extremadament, nat¡~Ta,lment, e/al'ament.
58. Hi ha mot compost en el qual un deIs elements perd la

tonicitat i en lloc de tindre dues sfHabes fortes· sois en té una:
cotó-en-pel, al/-gentviu.

En altres composts, la doble tonicitat és vaciHant i cal que
en pronunciar-,los es facen toniques les dues siHabes fortes del
moL

EXEMPLES: ContraTestal', sobreix'ir, sobrealvmentaci6.
59. Els mots són:
a) Aguts, si la siHaba tonica és la darrel'a que es pronuncia.
EXEMPLES: MOTal, anís, esNmat, calor, ullal, orgu1l6s, heral'd.
b) Plans, si la slHaba tónica és la penúltima.
EXEIVlPLES: Pm'ta, estimava, caritcteT, incloure, dolqa, crida.
e) Esdrúixols si la slHaba tonlca és l'antepenúltima.
EXEMPLES: ValenC'ia, església, gli)ria, llémema, j6nega., rostMia.
GO. La pronúncla deIs mots esdrúixols escrlts és facil de co-

néixer donat que en valencia tots aquests mots porten accent
gratic en la slHaba forta.

E;XEMPLES: CZclssiea, Unia, múlti.ple.
Coneixerem la pronúncia d'un mot escrit no accentuat grafica

ment atenent-nos a les regles següents:
(l,) El mot és pla:
l. Si acaba en vo'cal que no siga o t~ pertanyents a un

diftong, seguida o no d'una s final.
EXEMPLES:

dona metge
casa colombairt:!
taula avise

32
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2. Si acaba en -en o -in.
EXEMPLES: Mengen, oxi.gen, origf7n, examen, misogim.
b) El mot és agut:
1. Si termina en diftong. seguit o no d'una s.
EXEMPLES: DijOiUS, esclau, estiu, comboi, desmais.
2. Si presenta terminacions consonantiqueS altres que en

o in.

EXEMPLES:

adob ma1'eig algun, lluent violins

eumuc consol elStany riesconce-rt ent1'etemps

desenllar;; batall miop coneix perdut
e.-¡;actit1td eixi.rem calor part-ix tararot

cadut aniTClJn calla?' despatx ce1'caiUts
pedagog alamon borinot melons tapatoTats

61. Hi ha alguns mots valencians la pronúncia deis qualS ha
estat desfigurada per imitació de prol11únci'es castellanes; cal
adonar-se'n, per tal de Ifer les corr'ecclons necessaries. Aix[ s6n
aguts els mots: iber, celt-iber, imbecil. S6n plan3 els mots: atmolJ
tera, medubla. 86n esdrúlxols els mots: eczema, hexaed1'e, pen
taed1'e, octaedre, etc.

62. Aix[ mateix. per imitaci6 de pronúncies castellanes. hi ha
formes verbals desfigurades.

1. EIs pres"ents d'indicatiu i de subjuntiu i l'imperatiu deis
verbs terminats en iar, quan la tal terminaci6 va precedida de
consonant han d'ésser pronunciats sense diftongar la i amb la a
ni la i amb la e.

Indicatiu present: Estudie, estud·j.es, estudia, estudiem, estu
dieu, estudie.n.

Subjuntiu present: Canvie, canvies, canvie, canviem, canvie-u,
canv'ien.

Imperatiu: Acaricia, aCa1'iciem, acancleu.
Pero no pronunciarem: estúdif7, estúdies, estúdia, estúdien,

canvie, canvies, canvif7, canvien, aCa?'ici.a.
Cal adonar-se que en els verbs terminats en aiar-, dar, oiar,

la 'í és semivocal i forma sU·laba amb la vocal següent:
Desmaie, r6'rneies, aco?nbo'ia. .
2. EIs presents d'indicatiu i de subjuntiu i l'imperatiu deis
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verbs terminats en ua1' en els quals la tal terminació va prece
dida de consonant altra que q o g, han d'ésser pronunciats sense
diftongar la u amb ~a a ni la 1~ amb la e.

Indicatiu present: Evacue, evacues, evacua, eva~uem, eva
C1HiU, evacuen.

Subjuntiu present: Extenue, extenues, extenue, extemtem, ex
tenueu., exten'uen.

Imperatiu: Infatua, infatuem, infatueu.
Pero no pronunciarem: evacue, evacues, evacua, evacuen, ex

tenue, fixtenues, exfenue, extenuen, i.nfatua.
Els verbs tenninats en qua)', gua1' no desfan els diftongs.
Indicatiu present: Obliqüe, obliqües, O'bliqua, obHqüem, obli

qüeu, obliqüen.
Subjuntiu present: Enwigüe, encuigües, enaigüe, enaigüem,

enaigüeu, enaigiien.
Imperatiu: Liqua, liqüem, liqüeu.
Pero no: oblicue, oblicues, licua, etc.
Recordeu que en cua, cue no hi ha diftong i que si que n'hi ha

en qua, qüe.
Es de notar: que en els verbs terminat;:; en aua1', eua1', iuar,

ouart. la u és semivocal i forma siBaba amb la vocal següent:
Encaue, cT6ua, estiuem, clouen.

EXEROIGIS

a) Destrieu en tres !listes els mots següents: la deIs aguts,
la deIs plans i la deIs 6sdTú'!xols.

imbecils Tenuncie despassaT TÚ1'ia ajusticiar

memÓTia quadTigues eczemes hidTofóbia atmosfeTes
essencia Valencia justicia 'estratolSfera: exsangiie

dodecded1'e estuclia pomes presencia ingenua
calvicie apo'linict fÚ1'ia pl'esencia tTanseíint
efigie mmpell iber's ajusticia acacia

b) Escriviu els presents d'indicatiu i de subjuntiu i l'impe
ratiu deIs verbs:

PTonu11!ci.ar, expTopiar, diescua1', pTomiscua1', sotaigua1' i ade
quaT.
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Lli~ó IX

DIVISIO DE LES PARAULES EN StL·LABES

63. En general, la paraula té tantes síHabes com vocals.
Així, pie, rna, són d'una sij.·laba; tinta, arb1'e, de dues síHabes;
estampa, caseta, de tres sU·labes; desrnwnegar; Valencia, intTan
sigent, són paraules de quatre sfHabes.

64. Per a dividir les· paraules, en &iHabes cal tindre pre'sent:
a) La i. i la u febles situades entre dues vocals ataquen la

segona com a consonants i, per tant, són part de la s·maba de
la segona vocal: es-gla-iar, en-ca-uaT.

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

e) La i i la u febles darrere consonant no formen diftong
amb la vocal següent: his-to-ria, pe1'-du-a, can-vi-a'l1.

PerO es produlx diftong de u seguida de vocal si davant de
la u hi ha g o q: llen-gua, qiies-tol"

d) La i i la u precedides de vocal solen formar diftong amb
la vocal anterior: ai-Te, boi-m" Ca7.«-1"e, plon-Te.

65. Cal trenca!' al final de ratlla les lletre,s deIs grups ix,
1"1', SS, tz: coi-xa, se1'-1'a, Tos-sec, dot-ze (pero no els dígrafs ny
i ll: Es-pa-nya, ca-llew.

66. Les lletres deIs prefixos an, con, en, in, des, ex, sub, t¡'ans,
no s'han de separar encara que seguisca vocal: an-hid1'e, con-hol't,
in-apetencia, sub-hasta, tTans-atlantic. .

67. Un mot és anomenat agut, pla o esdl''ÚixOil segons que
la seua s¡;¡'¡aba tonica (sobre la qual es carrega la veu en pronun
ciar-la) siga l'última, la penúltima o l'antepenúltima.

Aguts: medicinal, aniTé, assab01'ir, gnl.rnoll, caduf.
Plans: rnetge, cante?', taula, cassola, dolmen.
Esdrúixols: metUfom" historia, estúpidu, dieresi, rnaquina.



(t) Copieu les paraules següents, separant-ne les siHabes amb
un guionet:

b) Poseu ~es paraules següents en tres llistes: 1.', agudes;
2.', planes, i 3.", esdl'úixoles, separant-ne les siHabes:

boira sU7ssa pairal taula fetge
ingenua empanat aiguamoll delinqiienc.ia cuetejar
esplaia¡' encaixar església vaixell pasqua
memoria pronuncien trani'Jacci.6 buit subha<lta

GRAMÁTICA VALENCIANA

TEODOR LLORENTE

Joiós cafador. passa;
bu.sca més brava cafa
i deixa'm quiet a mi;

jo sóc l'amic de casa,
jo sóc lo teuladi.

Jo no tinc la ploma de la cadernera,

que d'or i de grana tiny la· primavera;
no tinc la ve¡,¡ dolfa que té el rossinyol;
ni de l'oroneta joliva i llwgera
les ales, que creuen la mar d'un sol vol.

LECTURA

Jo visc de l'almoina, que a l'humi! mai falla,
i em sent benast-ruc!

Lo gra que en les eres se perd entre palla
replegue com puco

TEXT RENAIXENTISTA

•

EXEROlCIS

36

pi.nzell pissalTa polític p81'petu'itat quaranta
pinyol mortel' butaca fondaria 'esmoq·te~ment

manega clavell supremacia élesencisal' miblímetre
espardenya maquina reverencia assassinavaJ histOria



Lli~ó X

ACCENTUACIO GRAFICA

68. L'accent griHic ée de dues maneres: accent greu (can~

taras), que va d'esquerra a dreta sobre la vocal tonica. 1 accent
agut (músic), que va, sobre la vocal, de dreta a esquerra.

Quan la a, la e oberta i la o oberta s'han d'accentuar, ho hem
de fer amb l'accent greu: Tevalida, Belgica, cópia.

Quan la u, la i, la e tancada i la o tancada s'han d'accentuar,
ho hem de fer amb l'accent agut: únic, an~, con-el'é, jaleó.

69. No totes les paraules s'accentuen graficament. Duen ac
cent grafic:

a) Les 1Jolis·íblabes agMdes que acaben en alguna de les dotze
terminacions següents: a, e, i" o, tb, as, es, is, os, US, en, in, en
que la i o la tb no formen part d'un diftong.

EXEMPLES: Ani?'a, vind?'é, t01'ní, balcó, algú, fugü'as, cafés,
pastis, capciós, pallús, encén, BeTUn. Pero esglai, tOTneu.

b) Les planes que no acaben en les dotze terminacions dites.
EXEMPLES: Cónsol, epUeg, examens, parag?'af, 11assa1"ieu.
c) Tates les pal'aules esdl'líi·xoles.
EXEMPLES: Hipótesi, jab?'ica, clemencia.

camins
sabó
caddvB1'

demencia
drab
camí

aflicció
ani?'ds
passadfs
C01'CÓ

aconsola?'
grandiós

EXERCICIS

a) Feu dues lllstes de tots els mots aguts que figuren en la
llista següent: una de mots aguts amb accent grafic, i una altra
de mots aguts sense accent grafic.

futu'j" manec Ramor¡¡
canter pujol titot
jeli!; silenciós cantara
humit costa canta?'an
capsa vila vestia
ve'inat llencol bestia
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b) Feu dues llistes de tots els mots plans que figuren en la
llista anterior: una de mots plans amb accent gl'afic, i una altra
de mots plans sense accent grafic.

e) Feu una !lista de tots els mots esdrúixols que figuren en
la llista anterior.

LECTURA

r----- TEXT MODERN

La banaca valenciana, amb l'wllbmc!e de la pana davantera
a manera de portie per a anecerar·s'hi de la violencia del sol,
amb la seua sala d'estar proveida d'Lma xemeneia només per a la

calefacció, amb e! seu conal amb e!s testas de flors i de plantes
ornamentals i e/s animals domestics, i amb l'estable apartat .de!
lloc de les persones, comjJ1'én tan tes comoditats, que arriba a re·
presentar un tijJUs de casa rural re1ativament perfeccionat. Les
justes dimensions deIs murs, g"uixuts i baixos a causa de! sol, la
inpermeabilitat consistent de la cobe,·ta de joncs, la seua orienta'

ció cap a l'est devers e/.s vents favorables, e! net emblanquinament

total, exterior i interior, són inteHigents i senzilles solucions ra·

cionalitzades deIs problemes de construcció amb lIlaterials que e!
llamador pot abastar fdcilment en e! sett hdbitat. .

Per la seua simplicitat ·d'elelllents, jJel seu primitivisme i en
sems refinament, i sobretot, pe! seu ajustat encabiment en e!
paisatge, per la seua adaptació absoluta al medi ambient, la barra·

ca ha estat convertida en símbol, no solament de l'arquitectura

popular, sinó encara de tata l'etnografia valenciana i, fins i tot
per alguns, de Valencia lIlateixa.

MANUEL SANCHIS GUARNER

(Editorial Barcino, 1957.)
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Lli~ó XI

ACCENTUACIO GRAFICA (CONTINUACIÓ)

70. Ultra les paraules indicades en les regles anteriors (ve
geu lli~ó X), s'accentuen les següel1ts, no compreses en les regles,
per tal qUé la significació de les quals no siga confosa amb les
mateixes paraules no accentuades. .

Bé; plu., béns (cast., bien).
Bóta; plu., bótes (cast., tonel).
Oós; plu., cóssos (cast., can·m·a).
Déu; plu., déus (cast., Dios).
Dóna; plu., dónes (del verb donal·).
És (del verb ésse1" o S61").
Féu (forma del perfet del verb fer).
Fón (del verb ésser o sel").
Fóra (del verb é8sel" o selj).

Jóc; plu., jócs (sinonim de joqu8r).
llía (cast., mano).
iYlés (adverbi; cast., más).
lJIleu,o plu., meus (sinonim de mían ..
Mólt, mólta (del verb maldre).
JYlón (espal1yol, mttndol).
MÓTa; plu., mó1'es (nom de fruita).
Nét, néta (cast., nieto).
N ÓS (prol1om fort: vinguet~ wmb nós).
6s; plu., óssos (cast., oso).
Pel; plu., pels (cast., pelo).
'Qtte (prol1om interrogatiu i relatiu dan'ere preposici6).
Sé (del verb saber).
Séu; plu., SéU8 (cast., sebo).
s-¡ (adverbi afirmatiu).
Sóc (del verb éS8er o S81·).
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Sol; plu., sol8, entl'esól (cast., suelo, entresuelo).
Són (del verb ésser o ser).
Té (del verb tenil' o tindl'e).
Os (substantiu; cast., uso).
Véns, vénen (del verb veni1, o vindl'e).
Véu (perfet del verb 'veul'e o VOl'e'; pero no en el present d'in

dicatiu, que és veu).
Vés (del verb ana1').
Vós (pronom personal fort: us vull a vós).

EXEROIOIS

a) Escriviu les frases següents, fixant-vos molt en l'accen-
tuació i en el significat deIs mots que no van en cursiva:

E7i pastol' pOl'ta el be a la ca1'nissel'ia.
Els ho.mes més valents són ací.
E.l botel' calQa unes botes noves.
Ahir sabies bé la lliQó.

Dema bamtal'em la bóta del vi n,ovell p61' una bóta més gran.
El c01'1'edol' Nwnn-i ha gumnyo.t el cós intel'ltacional.
'l'é tot el cos mullat.
La meua dona no dóna p'rou al1noines
A les deu eixi1-a el COITe'U,
Pel'que vingues tu aniré jo també.
TOCaTa la campana en alqar a Déu.
Ell em deu deu pessetes.

Que vollies tu?
El co,ci.c em féu una mala pas,sada.
Dóna la ma. 0;18' amics.
El joc de pilota no va bé.
Per ací Os diu qtte l'A mbrol'3i és molt bo.

Si tilO fóra pel' miral', U8 Ual~Qava fora del saló.
A vós no liS he de Clil' si podett ano." a COUil' plMans.
N o digueu ni sí ni no fin8 a sabel' la veritat.
Ma gennana és mm't·a jo..
El mes de j!üiol sol fel' malta caloTo
El meu gat fa dos miols.
Sóc molt content P61'qUe he molt el meu blat.
Mon co>sí ha c01'1'egut molt de món.



He vist u:na mora que ven móres d'esbaTzer.
El nét de Maria és un jove que sempl'e va neto
A l'ós del pa?'c li van llangal' un os de gallina.
Aquest jove no té pe! de barba.
Jo s6c dels qui lan i venen socs.
Gita't al sol i prendn'ts bé el sol.
Vens molt d'anós perque véns a co?npral'-lo a Valencia.
Vés a Xdtiva i ton~a'n quan pugues.
Vós no sabel~ distingíl' els bons dels aolents.
Em d6na un pom de Ilol's.
Semblava sa i té poca salut; sa germana tampoc no en té

malta pel que es veu.
PTen-te el te o el calé, si vols.
Si qu:e s'ha licat al si el papel' neto
b) Feu-vos dictar les frases anteriors, i despl'és corregiu

vos-les, si cal.

ORTOGRAFIA 41

LECTURA

TEXT MODERN

El palau on es varen establir els Ducs era una residencia his
tarica. El rei mahometa de Valencia, conegut pel nom d'Alí
Bufat·Mulei, tenia a I.a vora de! riu 'Túria una finca de plaer, on
el reí crístia en Jaume el Conquerídor va ínstaHar un deis seus
campaments quan assetjava la urbs tan cobejada, 1, en' possessío

nar-se defínitívament d'aquesta l'any 1238, es reserva per ell í

pels que el succeiren aquella casa amb hort, la qual, per la funció
castrense acomplida, fou ano menada del Rahal, per bé que poste
ríorment la prosodía més facil haja convertít e! mot esmentat en
Real (no Reíal),' canví consolidat en castella pe! fet coíncident

que l'índret era resídencia deIs reis,

PRANCESC ALMELA I VIVES

(Sic4ni., 1958.)



Lli~ó XII

OS DE LA DIllJRESI

71. EIs dos punts que s'escriuen damunt la u per indicar que
aquesta vocal no és muda, formen el signe anomenat dieresi.

EXEMPLES: Segiient, amlJ'igiiitat, qiiestió.
Si en les combinacions ue i ui darreJ.'e [J o q no hi ha diel'f3si,

la u és muda i, per tant, no es pronuncia.
EXEMPLES: Guen-a, qt~inqué.

72. Escrivlm també dieresi damunt la i o la u quan van en
tre vocals i no actuen com a consonanto:3, i quan no formen
diftong amb la vocal anterior (en cas de no portar accent grafic).

EXEMPLES: Agl'a'ia, ve'ina, o'im, diiil'n.
Pero escriurem: beneíem, bene'íeu, veí, beneís, beneírmn, be-

neiT6tt, deifico
73. No porten dieresi els sufixos -imite, -ista.
EXEMPLES: Altruisme, egoista.
74. En els verbs de la tercera conjugació en els quals la

darrera lletra radical siga una vocal, les tenninaclons acabades
en i són escrites amb una dieresi sobre aquesta lletra, llevat
d'aquelles formes en que la i és escrita í, com agTaíem, ag¡'aíeUJ,
agl'aí, etc.

Aixf, porten dieresi:
Pl'esent d'indlcatiu: AgTa'isc, agTa'ixes, agra'ix, I1igra'iln, agraiiu,

agra'ixen.
Present de subjuntiu: Agl'aisca, agl'a'isques, agl'aisca, agTa'im,

agTa'iu, agra'isquen.
Imperatiu: AgTa'ix, agl'a'im, agra'iu.
Imperfet d'indicatiu: Agra'ia, agl'a'ies, agl"a'ia, agra'ien,
Imperfet de subjuntiu: Agra'ira (perjo agraí8), agm'iTes o

agl'a'isses; agra'ira (pero agraís) , agl'a'iren o agra'issen.
Perfet d'indicatiu: Agl'a'il'es, agra'il'en.
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Participi passat: Ag1"ait, agTa'ida; agTa'its, agl'a'ides.
No porten dieresi per excepcló: L'lnfinltiu: agmil'. El ge

rundi: agl'aint. El tutur: agl'ail'é, agl'aiTds, etc. 1 el condicional:
agl'aiT'ia, agl'ail'ies, etc.

75. No porten dleresl les paraules forrnades amb prefixos.
TIlXEMPLES: Coincidencia" l'eunió, autoin.toxical', contl'aindicació.

(Pero escriurern l'e'ix, de l'eeixil'; i n;,ü.ll, de l'eÜllaT.)
76. NO' porten dieresl les terrninacions llatines -um I -uso
EJ,XEMPLES: H arrnónium, Pius.

EXERClCIS

a) Feu dues llistes deIs mots següents, fixant-vos detinguda
ment en llur ortografta. Una de mota amb accellt grafic, i una
aItra de mots amb dieresi:

suis genuí tradu'ible dei/ie o'it
su'issos vetna continu'itat dekida oíeu
tm'ició veí diüTnal saTl'aí lingiiista
país raim llU'iSSOT salTa'ina qüestió
paül atl'ib¡üa agl'a'ies genul,na fl'eqüent
ven'íeu hel'o'íniU a'gl'a'íem enTo:inal' obliq·uitat

b) Poseu en eIs blanca deIs mots següents, i, i o í, segons
corresponga:

\. TRADUIR

Gerundi: Tl'adu.nt.
Present d'indlcatlu: Tl'adu.sc, tTadu.xes, tl'adu.x; tl'adu.m, tl'a

du.u, tTadu.JJen.
Present de subjuntiu: TTadu.sca, tl'adu.sques, tradu.sca; tl'a

oJU.m, tradu.u, tl·adu.squen.
Imperatiu: Tl'adtt.x, tradu.m, tradu.u.
Imper,fet d'indlcatiu: Tradu.a., tradtt.es, tl'adu,a; tl'adu.em,

tl'adu.eu, tradu.en.
Imperfet de subjuntiu: Tl'adu.l'a o tradu.s, tradu.Tes o tl'a

d'u.s8'es, trad,u.l'a o tl'adu.s; tl'adu.l'611~ o tl'adu.ssem, tl'adu.l'eu o
tradu.ss6'lt, tl'adu.l·en o tTadu.ssen.

Perfet d'indicatiu: Tradu., tradu.l'es, tr'adu.; .tl'adu.rem, tl'a
du.Teu, tTadu.ren,



Futur:' Tradu.ré, tradu.ras, tradu.riL; tradu.n;¡m, tl·adu.reu,
tradu.ran.

Condicional: Tradu.1"ia, tradu.l·ies, tl·ad1~.ria; tradu.ríem, tl'a
du.ríeu, tradu.rien.

Participi passat: Tradu.t, tradu.da; tradu.ts, tradt!t.des.
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LECTURA

TEXT MODERN

La tardor 'al meu poble s'emporta tan tes de coses i tanta de
gent que és per a mi l'epoca de l'any més desconho,·tadora. Pertot
arreu ressonen tristos adéus.

Els estudiants prenen comiat de llurs famaies per marxar a
ciutat, a la fTeda Teclusió de les aules, després d'haver-se amerat
de sol, de llibertat i d'alegria durant les vaca.cions. Ah, que de
pressa ha passat el bon temps! Adéu, simpatics jovenets. adéu! ...

Els estiuejants, que animaven la nostra marina amb llurs figu
res aristocratiques, am b llurs vestits vaporosos, amb llttrs virolades
ombrelles. que s' obrien com grosses flors sob,'e I·es platges llwnino
ses, se 'n van cap a la gran urbs llunyana. Cada dia en passen
tartanades, i els nostl'es carrers van Testant més i més deserts.
Adéu, adéu!... 'fal volta una fulla seca s'atum, palpitant, sobre e/s
vidres de I.a meva finestm, i, terrosa i balba com Wla ma de mort,
tusta amb tremoloses extremituds... tmp, trap... Adéu, adéu!

L'estit¡ agonitza i cada fulla que cau i voleia davant meu me
sembla una de les seves mans que em salada melangiosament. Ah,
tinc una por de! fred i de les llargues nits! 8e'n va I'estació joiosa
que amb ses miríades de mans verdes aplaudia les glories de! sol;
se'n va I'estació piadosa, benvolguda dc1s vellets i deIs malalts.
Adéu, adéu! ... El vent coma sota el "afec de la meva teulada, dins
els nius buits de les orenetes; i les orenetes s'allunyen amb vol
aterrit a través de la boira baixa, amb una xiscladissa llobrega.
Adéu, adéu, adéu!...

Certament, la tardor és e! temps deis tristos adéus.

JOAQUIM RUYRA

(Biblioteca Selecta, 1947.)



Lli(,;ó XIII

LA TERMINAC'IO DELS ADJECTIUS

77. En el nostre parlar hi ha adjectius termlnats en a (idiota,
agTícola, hipocr'ita) que són aplicats als substantiu6 mascullns
i als femenins indistintament (home idiota, dona idio,ta). 1 adjec
tius terminats en e (in8'igne, /úl'liebre, jove) que són apllcats també
als sub'ltantius masculins i als femenins lndistintament (home
insigne, dona insigne). Són els adjectius d'una soIa terminació.

Hi ha adjectius terminats en e que en ser apllcats a un subs
tantiu femení canvien la e en a (ralm agTe, poma a[J1'a; carrer
ample, pla!;a ampla).

També hi ha adjec~ius que terminen en consonant (dol!}, net,
l'oig), pero en aplicar:-Ios a un substantiu femení canvien la ter
minació (fruit doZ!}, taronja dol!}a; home net, dona neta; pel Toig,
tela Toja).

Hi ha, dones, adjecttus d'una i de dues terminacions.
78. Són adjectius d'una terminació quasi bé tots eLs que ter

minen en e (amable, biZir,tgiie, ceZebl-e). N'hi ha que terminen
en a i també són d'una sola terminació (agTícClJa, belga, indí
gena).

79. Són de dues terminacions els acabats en -te (exacte,
exacta). EIs acabats en opte (apte, apta). EIs acabats en -gne
(digne, digna), l1evat insigne.

També són de dues terminacions, entre altres, els segUents
adjectius: agTe, altre, ampZe, aspTe, comode, culte, destre ..., els
femenins deIs quals fan: agTa, altra, a,mpla, aspra, camoda,
culta, destra ...

80. Cal tindre present que si bé generalment es corresponen
les dues categories d'adjectius en castel1a i en valencia, hi ha,
pero, algunes excepclons:

a) Adjectius que en valencia són de dues terminacions i que
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en castella soIs en tenen una: agTest, calent, cOTtés, covaTd, dolf},
ferrn, fO'i't, gTis, inert, pobTe, tTist, verd.

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

EXEROIOIB

Apliqueu els adjectius següents a un nom maeculí
de femen!:

a un

RICARD SANTMARTI

pobre il'l'úst-rB 1eble magre Tu,de

exsangiie digne inepte dol!} COTnLpte
apte indemne te·mire seo alegre
Tep-robe noble estimable vaga idó/atTa
benigne .simple soluble fúnebre nómada
sinistre agrícola pulcl'e jove idiota

lVIODELS:

home pobre home
celeb?'e

dona pobra dona
home net home

jove
dona neta .dona

LECTURA

TEXT MODERN

C'Lmpaneta del convent,
estesa serenament
damunt de la llunyania:
tan alta és la twa veu
que sembla dita per Dé·u
per donar·nos el bon dia.

L: m'" "'. '"f."".)



Llit;ó XIV

ÚS DE L'APoSTROF

81. Els arUcles el i la quan van davant una paraula que
comence en vocal o h es reduIxen a l' (<;0 és, perden la vocal i és
substituIda per un apostrof (').

EXEMPLES: L'arbre, l'egua, l'hora, l'¡mgla.
Pero davant paraules femenines que comencen en i o ·u ¡febles,

<;0 és, que no porten accent tonic, ha d'usar-se l'articJe la sense
apostrofo

EXE1\-IPLES: La irlea, la histoTia, la unió, la humanitat.
Noteu com en aquests ex€mples la veu no es carrega ni en

la i ni en la 1~ inicials.
Formen excepció les tres paraules següents: host, i,r'a, una

(quan una és substantiu -hora del rellotge-), que sempre po,rten
l'arUcle ba, sense apostrof, per exigencies de pronúncia.

EXEMPLES: La host del 1'ei; la iTa l'encega; la u,na de la nit,
82, Les contraccions del (de + el) i al (a + el) es descom

ponen quan van davant una paraula que comence en vocal o h.
Escriurem: no del amo, sin6 de l'amo; no al arbre, sinó a l'a1'b1'e;
no al home, sinó a l'home.

83, La preposici6 de es, transforma en d' quan va davant
una paraula que comence en vocal o h.

IDXEMPLES: D'home, d'aTa, d'aliga, d'história,

lt7!XERGlOIS

les paraules següents l'arUclea) Poseu davant Gada una de
corresponent (el, la, 1'):

1'iu escola unitat
casa avi ús
hort ira inteHigencia

india os a.igtta,

hindú odi hisenda

hora illa hostia

httmanitat
un'iv61'sitat
olla
ttll
tattla
host

iblusió
uniforme
orgue
[sabel
ombra
htdla
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-

b) Copleu les frases segUents, substitulnt els punts amb el,
la, 1', d', segons caiga:

... home del saco
La ca.sa ... els sorolls.
Raig ... aigua.
Una arrova olio
El 'sant de wmic.
· .. oror¡eta de plata.
... Universi-tat de Valencia.
Es pTenü:1, wn got ... orxata.
Vingtté a ... Ul1:a del mati.
No estime ni ... una ni ... altra.
I,a pols de eTa.
... IlisióTia , Egipte.
Els mister'¡s de ... Índia.
EIs dTames ... aiTe .
.. . i.nteHigencict entre obrers i patro·Y!s.
· .. unü¡ fa la fOT(}a.
· .. hOTa ... cuna?' a ... aigua.
... Hi,mne de ... E,cposició .

...' óbila no es xupla ... olio

... host del rei En Jaume.

... i?'a li encega ... inteHecte.

... hwmitat Tovella el ferro.
Els furs de ... horneo
... inutilitat de ... armament antia.
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ÚS' DE B-P

84. En principi de paraula s'escriuen amb bino amb pIes
síHabes ab, ab i sttb, i s'escriu amb p la smaba ca1J,

EXEMPLES: Abdomen, abjecció, absencia, abstTacte, absGÍso8a,

absuTd; objecte, ObSCUT, obtindTe, obcecac'ió; subdivisió, Sllbjecte,

81tbmeTgi¡', subsistiT, substancia, s?tbteT/ugi, sulmendó; cap, cap

qal, cap/iea?', capgi¡'a¡', captal', Ca1Jtiva?', captindTe.

EXCEPCIONS: Apte, opta?', opció, óptic, ópt'im; cabdal, cabdell,
cabdill, Tant la regla com les excepcions s'estenen als composts
i als derivats (de substancia, insubstamcia.l; de cabdell, cabdellaT).

85, Enmig de paraula s'escriu gene1'alment p davant les lle
tres t, C, 8 o n, 1 s'escriu b davant d,

EXEMPLES: AcceptaT, pTecepte, adopta¡'; inepckt, adopeió, entp

ció; catalepsia, eclipsi, copsa¡'; hipnót-ic; hebdomadaTi, molibdén.

Són excepcions: Dissabte, dnbte, sDbte.

86. En ti de paraula, darre1'e vocal, s'escrlu generalment p.

EXEMPLES: Gap, t-ip, escup, llop, Tep, cup (= recipient).
Són excepcione les paraules terminades en Job, com hid?'ó/ob;

les terminadef.l en sU'lab, com ?¡w?wsiZ·lab; i les parauIes adob,

aljttb, d1'ab, baolJab, galib, nabab, tub i O!bb (= hexaedre),
87. En f¡ de paraula, darrere consonant, s'escriu b en les

paraules els femenins o derivats de les quale porten b; i s'escrlu
p en aquelles els !femenins o derivats de les quals poden p.

EXElVIPLES: Calb (calba), desto1'b (destoTbM), co?'b (corbeTa),

tomb (tombar), llamp (lla1npegar) , palp (palpaT).

88. S'escriu amb b la preposició ambo

E}XERGIGIS

a) Copieu les fra:ses següents, substituint els punts amb p
o b, segons corresponga:

Aquell ?'ei a.dica la COTona.
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Era un te·¡nu tan a.stTac"te, que quasi era a.sut·d estudiat"-lo.
L'a.sencia de beguda en8 fétt pensaT en una t'euni6 d'a.ste'l'Jl,is.
Es un su.jecte sense su.s·tc1ncia.
El ca.dill o.ta pe¡' ca.tindTe/s.
No fétt cap ade.te.
El su.mat·í es su.meTgí en wn momento
Ca.tiva la seua o.stinació.
No hi havia o.stacle que e11 no salvaTa.
De sO.te U vingueren els du.tes.
El volca és e11J ent.ció.
El dissa.te et COmpTal'em un ca.dell de filo
Ca.giTava la ccmvena, apot-tl1int stt.teTfugis.
Vado.ció de l'infwnt es féu sen8e o.stacles.
En-s faTa l'o.sequi de diT-noS qtte ha; o.sel'vat dm'ant l'ecli.si

de sol.
b) Copieu les paraules s e g'Ü e n ts, destriant-Ies en quatre

!listes.
1. Acabades en p darrere vocal (exemple: Tep).
2. Acabades en p darrere consonant (exemple: 11amp).
3. Acabades en b darrere vocal (exemple: at"ab).
4. Acabades en b darrere cO'Ilsonant (exemple: corb).
DestoTb, tomb, filantt"op, hiclrófob, bulb, o1"b, adob, xaTop, tub,

palp, cub, romp, cOl'b, calb, X01J, alat"b, estTep, serp, tOTb, Tep,
ntmb, llamp, balb, gn.(.p', aH/b, esclop, cap, cop, tip, colp, sa·p,
escup, cup, tt"isíl-lab, baobab, aljub, cepo
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ÚS DE G- C

89. Enmig de paraula s'escriu e davant e, t, s o z.
EXEMPLES: A.eeió, tacte, elaesa, eczema.
90. Enmig de paraula s'escriu 9 davant m,' n, d o g.
EXEMPLES: Augment, sagna1', Ma.gdalena, sugg81·iT.
Són excepcions: Dl'aema, aTlienid, estTiewina, teenie, an eedo.ta,

sineeilaque.
91. En fi de paraula s'escriu e darrere vocal.
EXEMPLES: Dl'ae, Tee (= cast., acequ.ict) , e8cric, sóe, lJonto,

estómac, pTéssec, únie, equívoe (= cast., eqttívoco), equivoe (=

= cast., equivocación).
Pero s'escriuen amb 9 final dan'ere vocal les paraules que

terminen: en fa,g, com saTcófa.g; en fug, com centTífug; en l'eg,
com pl1óleg; i les paraules següents, que també s6n excepció;
demagog, pedagog, estrateg, 1uiufrag, pelag, caTtilag, areópag,
p1'ódig, zig-zag, 1'6g (= cast., 1'iego).

92. En fi de paraula dan'ere consonant s'escriu e o 9 segons
l'cscriptura d'altres paraules de la mateixa familia.

EXEMPLES: Blanc (blanca), core (cm'cUl'), fosc (fosca), a're
(aTcacla), desfalc (elesfalcar).

Sang (sangonós), lla.?'g (llaTga), albeTg (alb81'ga1'), dmmatul'g
(dmmatítTgia), diring (cl.Tingal·).

93. S'escriu amb c la primera persona del present d'indi
catiu.

EJXEMPLES: Pl'enc, ve-nc, f01W, entene.

EXERClCIS

a) Copieu les frases següents, omplint els buits amb aques
tes paraulm:

Accent, oceident, pacte, exacte, sacsó, facsímil, eezematós,
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dia{l'agma, pigmeu, cognom, magnolia, tecnic, estTicni1~a, dTacma,
mamgda, amigdales, anecdotal'i, s1.j!ggestitt, públic, desfalc, al'c,
blanc, fosO', amaTg, taumatuTg, fang, zoófag, febl'ifug, demagog,
analeg, castic, pedagog, p¡1ódig, naufTag,

Gom ha plogttf h'i ha molt de ,."
Els enemics fiTmaTen tm ,., ele pau,
El sol es pon peT '"
Ha vingut un , .. a muntaT la maquina,
El gos mOTi pe¡'que li donaTen ,.,
El ". d'es,ta maquirlla de Tet'ratar és molt bo,
El qu.i pmctica la demagog'ia és un '"
El lladr'e tindTa el seu ",
Encén el llum, que s'ha fet ",
La nostl'a Tevista l'epTodlúX en ". wna obTa antiga,
Es .. , perdl'e 1m fill.
Té tm anell amb una pedTa. que es diu

El ,,' "aplaudí la comedia.
Ha tOl"Y1at a casa el fiU ,.,
El palJeT ,., és bo pel' a escTÍ1!re.
Visitar6m l' .. , de Gabanes,

El compte és '"
Pestalozzi és un gl'an '"
L' ." s'ha de CUl'ar l'eczema.
La .. , és 'l/¡na flol' blanca.
De nom és Antoni i de ,',' Montblanc,
Es tan baixet que bé se li pot di?' '"
La ..., és una moneda antiga.
Ha volgut operar-se les .. ,
El Banc té un , .. de tl'es mil pessetes.
Fra Vicent FelTe·r' eTa .. ,
El .,. pogué guanyal' la platja.

El que tu em diu<13 é8' ." al que ella em digué.
Sap tantes anecdotes que faTa un .. ,

El S6t¿ Ca1'(I.ci:el' és molt ."
Aquest insecte, com no menja si no s6n materies animals, es

diu .. ,

Un medicame1llt ." per'que lleva la febre.
Té l' '" deis fTaJncesos.
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La camisa té ttn ... damunt el ealze.
b) Copieu les frases següents, substituint els punts amb g

o e, segons caIga:
En veuj'e san. tata s'esglaia.
Du un doble. als pantalans.
Valia j'egaT i no tTobava Te..

Ja he fet el sen eneaTTe..
1fJs més amaT. que la fel.
El llampe. m'e1Íeega.
Entene que ell és un saeTíle..
El ean'er fa wn zi.-za..
L'aJ~tTOpófa. es mc1tjct la eal'n humana.
Ha publicat el eatale. de l'Exposició.
El dTamatuT. estrena un dTama titul'at «La dTa.ma».
El geóle. estuclJia la comal·ea.

LECTURA

TEXT MODERN

Ell la va fer seure sobre un tou J,'herba que hi havia a l'ombra
de les roques.

-Tomaré de seguida-, va dir. Ella no va replicar ni li va
tornar el somriw·e. Va Testar allí amb les mans caigudes al seu
davant, ven(uda per tot d'emocions contradictories. Li semblava
que d'allo que tenia més necessitat, era de pensar.

Una vegada sola, pero, fou incapa( de pensar res. El seu
cervell no es prestava a jocs. Era una massa confussa que gairebé
havia .deixat de funcionar. 'Només era capar del més elemental.
Aixo és una pedra, i aixo terra, i aixo herba, li' deia. I no res
més.

MANUEL DE PEDROLO

(Col,lecció «Quart Creixent•. )
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OS DE D-T

94. En principi de parauIa i davant consonant s'escriu amb
d la siHaba ad.

EXEMPLES: Add'ició adjudi.ca.r, admiTa¡', adscriure, adv81'bi,
advocat.

EXCEPCIONS: Atlas, atlantic, atleta, atmos/eTa.
95. Si la paraula no comcn<;a per ad, generalment s'escriu

amb t.
EXEMPLES: Viatge, platju., ¡'itme, etnic, potse¡', tatxa¡', guitza,
EXCEPCIÓ: Cadmi,
96. En fi de paraula s'escriu, per regla general, t,
EXEMPLES: Prat, malalt, a¡'t, elegant, ¡'ebost, pTetext.
EXCEPCIONS:

a,) S'escriuen amb d, darrere consonant, aqueIlcs paraules
els femenins i els derivats de les qualG presenten una d: bastard
(bastaTda) , veTd (venZa), Tecord (recoTda¡').

b) S'escriuen amb d, darrere vocal, les paraules planes els
femenins i derivats de les quals porten una d: acid (acida), óxid
(oxida¡').

c) S'escriuen amb d, darrere vocal, les paraules femenines
que terminen en -etud i -i.tud.

ExEMPLES: Quietud, soblicitud, plenitud, inquietu,d, desttetud.
Noteu que la paraula grUln no porta d final, no obstant gTan

daria, engrandi¡·.

EXERC/CIB

a) Escriviu els primitius o les formes simples que acaben
en d o t i destrieu-Ios en dues Ilistes: una, les q,ue acaben en d,
i l'altra, les que acaben en t:
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bastal'dia
lluentor
fonteta
oxidaci6
caldejar
educanda

elegancia

tumultu6s
al'tifici
ajustar
tm'dar

fecunda

vagabundatge
estnpendíssim

textual
l'evel'61tda

prade1'ia
malaltia

altesa
rotunditat
pontet

flu~desa

nebodet
p'rof1tnditat

55

61npeltm'
santíssim
acordar
caltebida
evidencia
retrogradar

Aixi: Bastardia: bastm'd, LIuentor: lluent.

b) Copieu Iés següents frases, substituint eIs punts amb d
o t, sego-ns caIga:

L'a.leta fara una exhibic'i6,
A.mire l'a.voca.t senyor X.
DO.zena de fra,re.
El ver. del pra. és estttpen..
1JJs un matrimoni fecun..
Volia p01'tar est61t,dar..
Esta SOl'. com una rella,
El seu reCOl', ens ompli la vida,
Baixa molta aigua per l'assu ..
En la resta hi ha minuen. i subtrahen..
Aquest refl'esC esta aci..
La tarantula és un aracni..
Suecia és al nor" i Grecia al su..
Esta fent-se massa tar..
El Cal'. és punxegut,
Ent¡'e les roses hi ha un nar..
Com és bastm', tots li diuen bar..
Es posa a babol', de la barca, i a estribol', després,
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ÚS DE B-V

97. Davant 1 i r s'escriu sempre b.
EXEMPLES: ,Blau, problema, sublim, bl'a(}, pob?'e, cobriT.
98. Dins les diferents formes d'una mateixa paraula i dins

les paraules d'una mateixa famflia, a una tt correspon una v:
nou: nova, novell, nmovaT; blau: blava, blavol', e?nblavil', bla
veja?'. 1 a una b o una p correspon una b. COl'b: corba, éncol'
bal'; llop: lloba, llobet. Cal notar que dinG aquestes famílies de
paraules hi ha algunes pseudo-derivades que trenquen la regla.

EXEMPLES: COl'ba, pero cttTVUini. Calb, pero calvicie. Prova,
pero pTobable. Llavi, pero labial.

99. Si comparem el castella amb el valencia. trabem que, en
general, a una b castellana correspon una b valenciana.

EXEMPLEG: Bueno, bo; bolsa, bossa; jabón, sabó.
1 que a una v castellana correspon una v valenciana.
EXEMPLES: Vino, .vi; viento, vent; tavo)', tavoT.
Hi ha, pero, excepcions, algunes de les qualS anotem:
Abeto, avet; aboTtaT, aVÜ'l'taT; alcoba, alcova; baba, bava;

caTabela, ca¡'avebla; caballo, cavall; Esteban, Esteve; 7lJUbe, núvol;
tabe'rna, tave1-na; b6veda, volta.

1 aix! també s6n excepcions:
iI!l6vil, móbil, auto?nóbil, locomobil; savia, saba; calvo, ca.lb;

convoy, comboi; desenvuelto, desimbolt; vaTio, bat; veTbena, be¡'
bena; veTTuga, ben'uga; viga, biga; volcar, bolcar.

En general, l'ús de v i b' en la nostra llengua es basa en la
pronunciaci6 genuIna valenciana. Els naturals de la ciutat de
Valencia, que confonen v i b, deuen consultar un Diccionari auto
ritzat, pero no fiar-se de l'ús castella.

100. A la terminaci6 verbal castellana -aba correspon la ter
minaci6 valenciana -ava, o siga, totes les formes del preterit
impel'lfet d'iu.dicatiu, deIs verbs de la primera conjugació,
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Pal'"lava, pal'laves, parlava, pa·rlavem, pal'laveu, pal'laven; pas
sava, cantava, sopava, bolcava, estava, anava, rnullava, tTencava,
espel'ava, etc.

EXERCICIS

a) Substitulu els punts deIs mots següents amb b o v, segons
caIga:

be.edoT go.en'/, lla.i ja.elina.
escTi.int sa.i pa.elló .ogm·
ha.eT nmO.aT co.ard gle.a
plo.ia de:it ad.ocat ra.al
sa.em ca.allel· tI"a.a canta.a
automó ..il recan.i escri..ia clu.ilini
alGo.a ne.a ra.e COTdo.a
sa.ttt Te.entar COl'. Ila.ana

b) Capieu les· frases següents, substituint
v, segano caIga:

Perque sa.ia molt li dien el sa.i.
El Cal'. fa u'lta cor.a.
Tenim vi nO.ell.
Una estre.ada i el ca.all no es meda.
La bla.or del cel tot ho embla.ia.
La nit de la .el".cna balla.a bé.
La sa.a del pi.
Un .I71'mell pujat de t9.
Re.enta una co.erta ~c l'automo ..il.
Pinta·.a unes ga.an-es en el poort.
Posa. a el casca.ell al gato
El seu tl·e.all era d'espa.ilat.
11.enia un gra.at elel segle XV.
La jove eTa es.elta i v'Í,va,
El go.enw,dol' és cordo.és.

llepa.a
casca.ell
Na.a
ba.ejar
cantd.em
cal.ície

sa.iesa
es.eU

els punts amb b,



.elatina hidTo.en llepole.aT planta.e

.elarl01·a m.e.e ,eTemiada .esuític

.ipó .emee presta.e men.ívol

.imfa .eloT va.a .ubilació

.erra passe.em ·ma.estuós .uliol

.erd1·quie .eneTal lle.oT .aTdí

Llic;ó XIX

OS DE G~J

101. DavaJ;1t e i i escriurem 9 i no j, per regla. general.
EXEMPLES: Gesta, gent, gi1;aT, GiTona, geperut, sergent.
Escrivim Tajar, pero rag6s; viatjm', pero viatges; jutjm', pero

jtl'tge; penjaT, pero penges; enveja, pero envegem.
102. Davant -ecc i -ect escrivim j.
EXEMPLES: Abjecció, subjeccw, inJjecció, abjecte, projecte, ad-

jectiu.
103. Escrivim j en les paraules següents:
Jeia, jeuTe, jeTar'quia, jeroglífic, jeTse'i, majestat...
104. Escrivim j en alguns noms propis i en Hurs derivats.
EXEMPLES: Jesús (je8>u'ita) , JeToni, JeTemies (jeremiada), Je-

rusalem, Jehova.

EXERCICIS

a) Substitulu els punts amb g, j, tg, tj, segons caIga:

.eniva

.ín.ol
en.inye¡·
le.ítim
taTon.eT
p.zu.a

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

El me.e eurava IIIna mala:lta.
Re.iTa fins l'alcova.
L'ast1'óleg e,.'l!p/.icava t6na llü;ó d'ast1·010.ia.
La neU1·al.ia no! el <L!Jixa viuTe.
Amb aquest ob.eete aniTUs on voldras.
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Esta sub.eete a J·ev¡sw.
La sub.eeeió no li pTova.
Ha caigut en la més baixa ab.eceió.
Els via.es són can~.

H·j ha un .esu'ita .iToní,.

Aní a Valencia el mes ele .eneT passat.
POJ·ta un .ers,E;i a quadJ'es blancs i negJ'es.
L'in.ectable em costa quatTe 1JeSsetes.
«El maniquí d'a¡·.ila» és una noveHeta.
Quan eserigues no 1JOses núlssa ad.ectius.

LECTURA

TEXT MODERN

Jo sóc aquel! adelerat garbí
qui brama i bat dins de l'esque~'pa timba.
cal' si quan parle mon dolor no minva,
si deixe de parlar no fuig de mi.

A soles vaig per la foscor que em porta
la llum d'atzur i adoloridament

veig jJassar revolant damunt del vent
l'estol de fulles de l'alzina marta.

Fulles de fel, maragda de l'amor,
fermes s'enclaven en lo fat contrari;
fulles de sang enramen lo calvari

quan bat l'alé de la cruel tardar.

Fréstec garbí, lo meu desig combat
dins lo barranc amb tremolins de febra
i en ¡'aspra timba plena de tenebra

la patt tremola sobre un toll minvat...

BERNAT ARTOLA TOMAS
(Elegies. 1928.) •
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LIi¡;ó XX

ÚS DE LA LLETRA H

105. Per motiu etimologic hi ha paraules valencianes que
porten h inicial o medial.

EXEMPLES: H,ome, have¡', conh01't, subhasta.
Generalment, en valencia s'escriuen amb h les paraules que

en castella s'escriuen amb la tal lletra,
ExEMPLES: Haber, have1'; hacienda, hisenda; hélice, helix;

heraldo, heTald; heredero, hm'eu; hernia, hernia; hidalguía, hidal
guia; hiedra, heu1'a; hierba, herba; hortelano, hm·told.

106. ai ha unes quantes paraules que en castella s'escriuen
sense h i que les corresponents valencianes si que la porten.

EXEMPLES: H am, hivel'n, hissa1', h~1'1non'ia, jilhaTmonic, sub-
tmhend.

107. S'escrlu h final en algunes Interjeccions.
E<xEMPLES: Ah!, eh!, oh!, bah!
108. Cal suprimir la h en final de noms geografics. No Al

buixech, sinó Albuixec.

EXEROlC18

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

ham vehement vehicle eh! abillament
h01'1"ible herbolaTi ahi1' ai! hamaca.
heura hereu hexametre bah! subt1'uhen4
ha1'mcmia infLuma tilha1'monic €11m minuend
adnesi6 heToi 01'xata erta 6s
conh01·t exhattst os haca hm·t
prohibiT alcohol ou herba hostal
hissa1' humitat 011e haTpia gentilhome
home habil hm'ald he¡'nia ah!
hexagon hivern himne hOTtola cogombTe
sltbhasta maJhumomt egida 6Tmita hiTsut



Lli<,;ó XXI

OS DE IG-TX

109. En fi de paraula, el so de palatal afrlcada sorda (eh cas-
tellana) és representat per ig darrere a, e, o I tt.

EXE!vIPLES: lli[aig, lleig, goig, tnig.
Darr,ere i és representat per g.

EXEMPLES: lllJig, desig, Til"ig, tl"epig.
110. Tx, que representa el so de eh castellana, no s'escriu

ni en principi ni en fi de paraula. Cal anotar, pero, les excepcions:
S'escriu tx en principi de paraule'3 estrangeres com Txecos

lovaqni.a i d~rivats.

S'escriu amb tx final un redult nombre de paraules.
EXEMPLES: Despatx, empatx, campetx, escabetx, resqnitx, car

tntx, gavatx.

EXERCJOIS

a) Ompllu els bults de les frases següents, amb aquestes
paraulel3:

JlIlaig, taig, boig, reb1¿ig, eart1{tx, satal'eig, vaig, passeig,
esquitxat, ba,teig, gavatxos, lleig.

El mes de ... és bonico
Ahir jo ... anal' al teatTe.
Passava pel earr81', i un automóbil m'ha ... tot de tango
Pobr.e, s'ha to.i"11at ... ·i l'han hagut de taneal".
Hem a,na,t de caeel"a i hem tirat ¡ins, que no ens ha quedat

ni un sol ...
H 13m tet un ... en barca.
Tu et quedes l-a tlol" i a mi 13m dones el
Si jo sóc el padrí i tu la padrina dema tarem el del tillol.
Va a rentar la 1'oba al ...
De7.s t1'ances08 també en d'iuC"1i despectivament ."
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No hi ha cap intant "'; tots són bonics,
Dema ,,' testa pei'qUe és el meu dia,
b) Escriviu els primitius de les seg-üents paraules:

despatxaria
empatxava
gavatxeria
esquitxada

resquitxet
cartutxel'ia
escabetxada
campetxos

oratjol
estotjar

tt~gir

mitjos

desitjos
rojol'
satal'ctgel'
ategú

trepitjador
bog61'ia
assagista
T6butjar

Aixi: Despatxa¡'ia: despatx, 01'atjol: 01'eig,

LECTURA

TEXT MODERN ------------
Passejant per aquests int'ficats carrers, tan aviat us trobeu a

l'alfada deIs teulats com teni1-' la sensació de baixar sota terra,
De vegades, per a mirar un ten-at, heu d'abaixa?' la vista; altres
vegades, per a trobar la porta d'una casa, heu d'aixecar la vista
al cd, Fa l'efecte que, a les cases, tant s'hi pot entrar per les

golfes COm pd celler, Tot aixo fa un agombolament urba diver·
síssim, d'una gracia i d'una vivacitat fascinadora, Potser a la lla,-ga

aixo de viure com damunt ds platets d'unes balances que pug~n

i baixen constantment resulta una mica fatigós, Una cosa em sem·
bla, pe¡'o, indiscutible: aquest<L pa,,'t de Lisboa és precisament la
que no es troba enlloc més, la que no es pot improvisar en fred,
el que Lisboa té i mils d'altres ciutats no podran teni,- mai.

JOSEP PLA

(Editorial Selecta, 1951.)



Llit;ó XXII

ÚS DE LA Q 1 e DAVANT u

111. La q davant u seguida de e o i fa que la u siga lletra
muda.

EXEMPLES: Soqttes, quina, querubí, quinqué.
112. Si amb les tals grafiea s'ha de pronunciar la 1t, aquesta

1¿ pOl'fa dieresi.
EXEMPLES: Qüestió, obliqüitat.
113. La q d:~l.Vant u seguida de a, o, fa que la u es pronuncie

fOl'mant una sola sfHaba.
EXEMPLES: Quatre, quota (qua-tn'l, quo-ta).
114. Davant u feble, o siga, no accentuada tonicament, se

guida de vocal, s'escriu generalment q.
EXEMPLES: Eql¿ado¡', pasqua; eqiiestre, delinqiient, aquós; avli

qüitat.
Fan excepcionB: AcuUat, ipecacuana i els derivats de: cua,

c1¿ir, C'ui¡~a, 6vac·ua¡·, cuitar, cuitós, conspic'u, innocl¿, perspicu,
projicu, promiscu, vacuo

Si les combinacions qua, quo són monosiHil.biques, com hem
dit, també ho són les qiie, qüi.

EXEMPLES: Qlta-dern, quo-ci-ent, jl'e-qüent, obli-qili-tat.
Les combinacions cua, cue, cu~, cuo, són bisiHil.biques: evacu

al', Clt-eteja¡', vacu-'itat.

EXEROIOIS

amb un guionet les sfHabes de les paraules se-

obliqua
qi¿estió
eqi¿estre

jreqüm~t

conseqüenC'ia
obliqiles

a) Separeu
güents:

quatl'e..
quan
quart
quadl'ilate¡'
equadoo'
esqua¡·terar

aquós cuassa
quota C'ua
quotidia (Wacua¡'
acu;itat innocua

conspicua innOC1tUat
con.spic'Uiitat ipecacuana

pm'spícua
promiscu~tat

perspiClt~tat

promiSCltar

vacua
vacu~tat
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b) Substitulu els punts deis mots segilents amb e o q, aBa
on caiga, poseu dieresi on corresponga:

.uallaTga des.uaT .1~inel·a .uit6s .uad1"illa

.uesti6 conse.l~ent .1wsi .uaTanta .ualificatiu
pTomis.uaci6 a.lwsa .U(~1·tel·a ,UiTO fre.lwntaT
delin.uencia .1ladTat .uall .u·en! pas.lles

En tata la nit negÍL no dormí, ans secretament doblaren l.es
gllaites, e t'fiaren cinquanta cavallers jóvens e disposts per dar
recapte als que vend'rien E tots los altres s'armaren pnque, si

havien mester socors, que e/s poguessen ajudar. Al matí, com
hagueren obertes les portes, los genovesas com en~aren a venir de
dos en dos; e venien demostrant que deien hores. Havien a passar
tres portes. La primera era tata oberta, ab dos po'rters que la guar
daven. A les altres portes no ,podien entrar sinó per la portelleta
poca, e com e'ren dins lo gran pati, davant l'església, estaven allí
los cinquanta cavallers ben a-rmats qui els prenien, e els desarma
ven sens tocar de peu en terra los llan~aven en sitges fondes
uns sobre alt'res, e encara que cridassen no ha podien oir los
de defora. D'aquesta ventura moriren mil tres-cents setanta-cinc
genovesas aquell dia, e si més n'/¡i fossen entrats, més n'/¡i foren
mo'rts.

TEXT CLASSIC

LECTURA

--------------

JOANOT MARTORELL

('T iram Lo Biane. Segle xv.)
1- _



Lli~ó XXIII

OS DE LA L DOBLE (L· L)

115. La combinació bl (l doble amb el punt volat en mig) és
usada sempre que es duplica el so l. Avui que la pronúncia va
lenciana és, en part, defectuosa, quasi és impossible distillgir pel
so l'ortografia de les paraules amb 1 o amb H; és a dir, que no
es pot fer ben bé la distinció entre el so 1 simple i el so bl ge·
minat.

Així, no es poden donar regles d'ortografia sobre l'ús de bl.
Cal, doncs, retenir en la memoria les paraules més usades que
porten H.

116. S'escriuen amb U les següents paraules i llurs derivats:

aHega1'
aHego1'ia
ableg1'O
al'leluia,
ablici611t
aHigació
ablocució
aHuil:'iT
ab11winuT
abluvió
ampuH6s
apeHaci6
aqua7'ebla
U1'mmaT
axiHaT
bagatel'la
beHic
caHígraf

canceblaT
capiblaT
caravel'la
caTretebla
CaVmaT
cebla
ceblula
c-i1'cumvablac-i6
coblaboTaT"
coblapse
coblat61'al
coblecció
coHega
coblegi

calUga1'
coblisió
col,10ca1'
coHoqui

compeHiT
consteHació
corobla
coroblari
cd.s-tal-lí
destiblu1'
clamisebla
eHipse
escaTapeHu
emoblient
esteHar
exceblent
expelUT

fabla!;
faHera
fablible
fiHoxera
flageHar

fuma,rebla
gaHlc
gaHüwc¡

gm'Wa

heHenic
idiHi
mació
iUegal
iHegible
megítim

iUés
iUícit
iHimitat
mógic
iUuminaT
iHú.s
mustrar
imbeciHitat
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impe7:l'il"
insta7:lal'
inteHeete
inte7:ligeneia
i1tlteTpe7:lal"
UbeHula
lWiputene
mal:leable
maxi7:laT

rrved'uHa
metliHie
metaHoide
mil-lenari
mi7:lesim

EXERGlOIS

misee7:ldnia
m,a7:lície
mo7:luse
mOl"tadel·la
noveHa
nuHa
mtlUtat
ombl'eHa
osei7:laT
paHadí
paHial"
pli7:lidJ
pal'a7:lel
pa1"eeHa

pastol"eHa
- pe7:líeula

poUen
proee7:lós
pu7:lular

pupil'la
pusil-lCmime
putxine7:la
rcbe7:l-ió
l"efoeil-laT
lY3pe7:lil'
sateHit
sibi7:1a.
sl'blaba

si7:logisme
so7:líeit
ta1"antel-la
te7:luT
Wla
titma¡"
t1"anquil-litat
umbeHa
vaei7:la1"
va¡'ieeHa
veHe'itat
vio lonee7:lis ta
vite7:la
xíneHa

a) Copieu tots, els mots de la llista anterior fixant-vos molt
en el significat 11ur.

b) Feu-vos dictar els mots copiats, i després corregiu-vos-els,
si cal.

e) Feu vint c1l1usules o frases en que entren almenys vint
deis mots de la llista copiada.

MODEL: Va a7:legar que l'aHegoTia de la eaTaveHa estava di
bt~ixada peT una damis'e7:la.



Lli.;ó XXIV

OS DE M-MP-N

117. Davant b, p i m eSCrlv¡m sempre ?n i no n.
EXEMPLES: Sembrar, acampaj', immens, cmnmoció, 8U?nptuós.

S'exceptuen: Gj'anment, tanmateix, beltmereixent.

118. Davant f s'escriu m.
EXEMPLES: Tj'iomfaT, limfa, paranimf.

119. En principi de paraula i davant f escnv¡m con, en, in.
EXEMPLES: Oonfi'anl;a, emfarinar, influir.
S'exceptuen: 1!Jmfasi, e-rnf'isema, emfTaxi i llurs derivats.

120. Davant n escrivim m o n, segons la pronunciaci6.
EXEMPLES: Indemne, am'YI'istia, innat, innecessa1'i.

121. Davant qualsevol altra consonant escrivim n per regla
general.

EXEMPLES: Tancar, T61tda, O1'enga, penjaT, enlaiTaT, conqu61'iT,

p61tSaT, em'iquiT, interioT, conven.iT, punxa, benzina.
S'exceptuen: CO'YI~te (cast., ctmde) , em1)remta, impremta, fem

ta, sOmj'iuTe, pTe'YI~Sa, tTamvia, dUl¿mvil', fj'iumviT, Samsó. També
s'exceptuen les paraules que comencen per cil'cUrm: Circumfe

Tencia, c·iTcumvaUació.

122. S'escriu mp en algunes· paraules, així com en llurs deri
vats, tals com: Assumpció, assumpte, atemvtal', compte (castellil.,
cuenta.), consunnpció, exempció, exe?npt, i.mp·l'omptu, metempsfco

si, peremptoTi, presumpció, 1rrompte, TedJsmpció, sunnptuós, t61nps,
tem1Jtaj', trcIJlt8s'!/,mpte.

EXERClCIS

Sub:;;titulu els punts deis mots segí.ients per m, n o mp, se
gons eorresponga:
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tO.ba
pa.pol
e.malaltir
gra.ment
co.fessar
e.fosquir
i.far¡¡/;
e.fasi
si.fonia
colu.na

i.novació
ve.l{ut
e.dolat
a.gel
me.jar
e.llestir
i.qttietud
hO.ra
da.sa
aju· tar

ca.vi
a.xova
o.ze
circu.stancial
j·ede.ci6
dese.bre
te.ple
i.mol"talitat
be.mereixent
co.tondre

e.febmt
i.finit
e.faUc
a.fibi
sole.ne
e.negl"it
j·e.da
a.goixós
e.lairal"
co.querir

ca.reat
pe.s·ament
e.veja
ca.ta?·
pu.xegut
do.zella
pj'e.sat
~ircu.stancia

te.tativa
sí. toma

LECTURA

:::,~:::R:I' moh. Wwn .Ib;,., '" ,,,",",,,1
sota el ferro blegant·se: la sang escumava pel glavi
enyermellint.li les manso Un crit eixo'rda les altes

voltes; la Fama fa la bacant i sanggla~a la vila.
De laments, de gemecs, de braols de dona ressonen
totes les cases; l'aire retruny de crits tan intensos
com si, sota un assalt enemic, Ca'rtago i l'antiga
'[ir s'ensorressin, com si rajant deliri les flames

es drecessin damunt els teulats deIs déus i deis homes.

Eneida. Traducció de MIQUEL DüL<;

(Fragment del !libre IV. Publicació deIs Cursos
de Lo Ra"Pena,. 1958.)



Llh;ó XXV

OS DE" R-RR

123. En princlpl de paraula escrivim una l' (1'oca, 1'iu) , la
qual té el so fort.

124. Enmig ele paraula comenc;ant sUlaba després de conso
nant, escrivim una l' (G1waonm', somTÍS), la qual té el so fort.

125. Enmig de paraula i entre vocals escrivim dues 1'1' (ten'a,
cÓ1Tcr, son'a).

Són excepció i per tant s' escriu una sola 1', la qual té so fort,
després deIs prefixos a, anti, monQ, contTa, su.pra, bi, tri, etc.

EXEMPLES: ATUmic, antirdbic, monoTitl1w, contrarevolució, s'u
lJrarenal, birectangle, tTiTectangVe.

També s'escriuen amb una 1', pero separant-ne els companents
amb un gUionet, les paraules compostes de substantiu i adjectiu
i de verb i nomo

Aixi: BaTba-Tos, caTa-1'f~dó (substantiu i adjectiu). Penja-1'.obes,
busca-raons (verb i nom).

126, S'escriuen amb l' final tota els infinitius aguts: PortaT,

have7', sentir, feTo
Tats els infinitius plans que no acaben en -q'e: CTéix81', co

néixer, vénceTo (PerQ sense l' final: Cabre, vend1'e, dUTe.)
Tats els noms subatantius o adjectius els femenins o derlvats

deIs quals presenten una 1': (]'la1-, madu1', fl011, xi.pre1'.
Tots els substantius formats amb els sufixos -ar (coHectius o

de lloc): canyaT; -eT (noms de persona, de lloc, d'instrument, de
planta): fuster; -01' (noms abstractes, derlvats d'adjectius i de
verbs): blancor; -dor (noms de lloc, illstrument): 1'ebed01', es
IJolsador.

Cal posar esment en rús de la l' en final de paraula, puix que
en moltes comarques valencianes la pl'onúncia suprimix aquest
so. Aixi es diu: 1'ectó, doctó, fusté, da1'1'é, podé, mentre que la
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grafia exacta és la indicada, la qual aplicada en aquests casos
fa: Tecto,¡', dOCtOT, /uste¡', dalTel', poder,

En algunes comarques, com la Marina, Dénia, etc" i sobretot
dins la ciutat de Valencia, és pronunciat per algú: pedrer, vén

dreT, riureJl", Aquesta 1~ final deIs vel'bs en ¡'e és un barbarisme
que cal foragitar de la pronúncia i, naturalment, de l'escriptura,
Forma correcta: pe1'dTe, vendll'e, TiUl'C, sense l' final.

EXERCICI8

a) Escriviu els infinitius de les formes vel'bals següents:

comptava sentia duia cO'I'Tegut bevies
p01·ta¡'é compadiTé tem perdü;rt/, riunis
menja¡'ia aplaudil'lis espl'emia ¡'ebrem clol~Tem

comencí beneiTé vencia absolia havia

anava donava cTeixem venu-t caldni
vold¡'é 1eia coneixeu respost mouen
puc deia sóc cauré trau

Aix!: COJnptava, ?OmptaT; po¡'taré, portar',
b) Escriviu els primitius de les paraules següents:

cla¡'edat Il0ria 'Pintora papeT6¡'ia fusteria
lleugeTesa adolorit can'e1'ó calo'l'ós 6spolsador
?nadl~Ta poruga senyoTet pas.toTet [Iallineret

clalTe1'ies xipTeTet doctoral escal/oTeta lJloTanel'

Així: ClaTedat = cla¡'; lleugeresa = lleltger,
c) Suprimiu el signe + de les paraules compostes següehts

escriviu-les segons s'ha indicat, intel'calant un guionet o no:
ContTa + TegistTe, barba + TOS, contra + Tevolució, supra +

renal, busca + Taons, bi + rectangle, caTa + l'edó, bi + re/Tin
gent, ceTca + Tenous, a + ¡·ítmic, anti + rel'igi6s, pe1vja + Tobes,
mono + Tim, 8'alta + Tegla,



Lli~ó XXVI

ÚS DE X-IX

127. En princlpl de paraula s'escriu x per a representar el
so de eh castellana (xie, xittlaT, Xelva) i per a representar el so
anomenat xeix (Xativa, xarop).

128. Enmig i final de paraula i dan'ere a, e, o i tt s'escriu
ix per al so de xeix.

EXEMPLES: Fa,ixa, qtteixa, coixa; peix, boix, flttix.
I dan'ere consonant s'escriu ~J: panxa, pu¡ixa, lna¡',')J(J" per a

representar el so de ch castellana.
129. Enmig i en final de paraula el so anomenat ies, o siga

el so de e seguit de s (cs) o de g seguit de z (gz), és representat
per x i solamel1t s'usa en noms d'origen erudit els corresponents
castellans deIs quall'S presenten una x o bé una j.

EXEMPLES: Convex, óxid, text, excttl'sió, expiaT (es); examen,
exemple (gz).

EXERGlCIB

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

XaTop, disbattxa, x'ifTa, ptt'¡¡XaT, maTXa¡', gttix, clixé, Tatxa,
nattxer, eaixa, madeixa, eixam, ei:JJamplaT, gTui~J.

He begut un ... de taTonja.
Obtingué una gTan ... de vots.
En eolliT les Toses es va ... el dit.
Va. .. ahiT a Gastelló i Valencia.
Té una Vf¡nus de ....
Aquesta fotogmfia té un ... estupemd.
Una ... de vent an'anea un (J,j'bTe.
Ha estat feta una ... només en lieoTs.
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El ... ha let la t1'avessia de l>A tlG:ntic.
Ob1'i la ... i p01·ta'm el paquet que hi ha.
Em dona wn ... d'abelles.
N o volía ... el seu ja1'dí.
Pel lil tmU1'em la ...
Aquesta pal'et té t1'enta cent-ímet1'68 de

•

LECTURA

TEXT MüDERN

Havia augmentat tant la població de la capital, que no cabia
tanta gent dins del recinte emmuj'{lllat; hom havia fonnat gmns
i im'portants ravals: el de Pescadors, entre els actua/s carrers de
L/úria i Barques; el de Greieia, el de la Moreria (Tossal i barriada
de !!Zuart) i el de! CaTnle. L'hostal de l'Ángel conserva encara
1m tros de !'antiga muralla. Va haver necessitat d'obrir molts
portells en el mur per a comunicar amb aquests rava/s; el carrer
del Portell de Sant Jordi en recorda tm. Així estaven les coses
quan en amena~ar e! perill de la invasió castellana, el Rei mana
bastir un altre mur més ample, el qual tancara dins tots aquests
ravals. A Pere e! Cerimoniós pertany la gloria* d'haver eixamplat
la nostra ciutat gairebé el doble, convertint e/s esmentats ravals
en barriades urbanes. La nova muralla segltia el circuit que seguix
hui e! tramvia de circumvallació, i aquestes són les mumlles que
Valencia ha conservat fins el segle XIX. Hi havia tretze portes:
la de! Real (pla~a de! Temple), de la Mar, deis Jueus, de Russafa,
de Sant Vicent, de Torrent, de !'Encarnació, de !!Zuart, de la Co
rona d'Espines, del Portal Nou, de Sant Josep, de Serrans i de
la T rinitat.

MüSS~N FREDERIC MOSCARD6

(Uetres Valencia'les, 19;3.)



Lli~ó XXVII

ÚS DE LA Q

130, La lletra e; (e tI'encada) té el so de s sorda i s'escrtiu
davant a, o, u i en final de paraula, pero mai no s'usa davant
e, i. Escrivim veneem, vencía; felicitat, felices; per-o vene;, ven:c;ut;
felie;, feli(}os,

131. A les formes de verb amb c corresponen les formes
germanes amb e; (dins les diferents formes d'una mateixa paraula,
o dins les paraules d'una mateixa famllia).

EXEMPLES: De comerciar, com611e;; de plaees, plae;a.
132. S'escriuen amb e; les- paraules derivades que terminen

en -ane;a 1 -ene;a: enyO'rane;a (d'enym'ar); esperane;a (d'esperar) ;
fermane;a (de fennar).

133. S'escriuen amb e; els adjectlus d'una sola terminació
acabats en so de s sorda: audae;, capaf}, verae;, feli'.(}, atl'oe; i ele
adverbis terminats en -ment: audae;ment, felie;rnent, a.troe;rnent,

134. S'escriuen amb e; les paraules segiients i lluris derivats:

agene;ar
ale;al'
arnenae;a,r

al'e;
argene;
alTomanc;ar
arrone;ar

avane;a·l'
avene;
balane;a
balane;
balbue;
boe;
bme;

e;a (adverbi)
cabee;
cabee;a
cae;aT

cale;
cale;a
cale;otets
cale;al'
cangó
capgal
calJe;ana
capgar
cape;ó
ceTe;

e;o
cornene;aT
eornere;
eltTagctO
destl'oe;aT
dole;
dl'ee;ar
eneale;al'
erie;al'
61'ie;ó
escOTe;
esc01'e;a
escuTg6
esrne¡'gaT

estrue;
tae; (substantlu)
fae;ana
tale; (substantlu)
tore;a
Frane;a
glae;
jae;
jone;a
llU(}
lla1:le;a
llane;a1'
llene;ar
llene;



74 GRAMÁTICA VALENCIANA

llenl}ol mal'l} plal}a tel'l}a

llil}a novenl}a planl}ó tOl'l}al'

llil}ó onl}a PTOVenl}a torl}Ó

llt~1} pel}a pul}a tTal}

mal}a (nom pedal} l'al}a h'al}a

d'instrument) pinl}a solal} val'il}a

manQanllla p'itanl}a tel'l} vel}a

Per a l'ús correcte de la 1} és bastant recordar les tres pri
meres regles i recordar la llieta de paraules amb I}. En cas de
dubte consultéu un bon Diccionari.

EXERCICIS

a) Copieu les paraules següents substitulu els punts amb
1} o 8, segons caIga.

deseal.aT dan.aT can.al' oJen.a den.a

de/en.o. eomen.aT gla.aT pan.a en'YoTan.a

pen.a noven.ana an.a creen.a plo.·.a

balan. /eli. esperan.aT dispen.a (livo·r.

b) Copieu les frases següents i substitulu els punts amb 1}

o s, segons eorresponga:
E~ senyol' X no vol finan.al' el nostTe come?'. CD'aTrós.
Ti,ng'u,61n present la l·enaixen.a del País Valenc'ia.
Cal al.al', l'eal.aT i exal.al· la llengua valenciana.
El ca.adoT va ca.aT un cstru. a la pOTta de so. casa.
PTimel' m'agafa dgl bTa. i despl'és m'abTa.a.
Volia estudial' les lli.ons del mes qe mal'..
Es va agcn.aT un llen.ol de llen..
Apeda.ava una ca~.a s6nse espeTan.a de fel'-ho bé.

La for.a de la Ta.a.
Amb la falo va tTa.al· unes ratlles amb poca tTa.a.
Fou un acte auda.ment pOTtat a teTme.
Feli.ment la llan.a no va Tompre la cap.a de caTtó.



_Llit;Ó XXVIII

ÚS DE LA S-SS-Z

135. El valencia posselx una s sorda o torta (savi, pensa,

pas) i una s sonora o suau (casa, nosa, gTisa).

136. En principi de paraula el so de s sorda és representat
per s, i el de s sonora, per z.

EXEMPLES: Savi, sentiT, s03tTe, zeTo, zefir, zona.
Igualment es representen enmig de paraula entre una con

sonant i una vocal.
EXEMPLES: Dansa, premsa, dacsa, co{ze, donzella, benzina..
EXCEPCIONS: El prefix .tmns (t¡'ansatMnUc) i les paraules

endinsaT i enfonsar.
137, Entre dues vocals, el so de s sonora és representat ge

neralment per s, i el de s sorda, per ss.
EXEMPLES: CCU3'a, desembTe, camisa; grossa, Tossa, possible.

138. S'escriu z entre vocals per a representar el so de s
sonora en les paraules cultes d'origen grec, en les tenninacions
-zo'ic i -zoari i en els mots comengats per zoo,

11:XEMPLES: Amazona) azim, tTapezi; paleozoic, l11'otozoaTi;
zoologia, zootecn'ia,

139, S'escriu s i no ss darrere els prefixos llatins a1~te, con

tTa, entTe, sob¡'e, supra, uni, bi, tri, i els prefixos grecs a (pri
vatiu: asimetTic = no simetTic), anti, hipo, paTa, mono, tTi, tet¡'a,

pol-i, etc., i es llig sempre s sorda,

EXEMPLES:

antesala

contrasegell

ent¡'esuar

sobTesatuTaT

supTasensible

unisexual

bisBctTiu

tTisecciá

aseptic

antisocial

hiposulfit
paTasintetic

monosepal'
disiHab

poli.sulfu¡'

140. S'escriuen amb s, ss els sufixos de derivaci6 -as, -assa
(-ass-), -íS-, -issa (-iss-), -ús, -1ts.sa (-uss-), -dis, -dissa.

EXEMPLES: Canemus (de cán1em) , cuirassa (de CUiT), veTgas
sada'(de v61'ga), pinassa (de pi). També ca¡·.abassa, fogassa, ¡'a-
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bassa, mostassa; emba?'assal', gl'anissal', ba?'dissa, llonganissa;
eanyf.s (de eanya), ped?'is (de pedl'a). També panís, pastís, ventís,
mestís ... G?'ogÚ8, gl'ogussa (de g?'oe), malaltÚ8, malaltussa (de
malalt).

ben.ina
.ingU1'
endin.ava

en'fon.a

.odiae
dan.al'
.enital
.ebl'a

substituint els punts amb

,enat
,onm'itat
pl"em.at
tl'an.itoTÍ

.°rta

.eladxyt

tmn.iei6

.ina
don.ell
.ig-.ag

EXERCICIS

a) Copieu les paraules següents,
z o s, segons caIga:

.abata eol.ada

següents, substituint els punts ambb) Copien les paraules
s o ss, segons caIga:

hol'tali.a fm.e
mu.eu lJlomi.ol
adhe.i6 p?·o.apia
ve.a?' eri.i

eal'ni.el'
sinte.i
gTo.a

pTO.elit

anti.emUa
po.e.ió
poli.ulfu?'
d'i.oldn!

c) Copieu les paraules següents, substituint cls punts amb
1;, e o z, segons, caIga:

en.endl'e ama.ones temen.a fOT.a faT.iT
Bi.anei .igT6 deseal.U1· .odiac cato?'.e
paleo.oie cabe.a esmol'.a?· o.on o.ell
.endTa col. e adTe.a?' topa.i qtdn.ena

d) SubstitUIU els punts amb s, ss, 1; o z, segons caIga:
Els go.os es menjaven la cantu.a.
POTta una pelu.a pel eoll.
El llau?'adm' hm'ba.ava el bancal.
La eoloma.a és bona pe?' als hm'ts.
La duque.a maTxa a l'est¡'angm'.
V en'us és wna dee.a de la pagania.
La mest¡'e.a ja fa llegi¡' en valencia a l'es nenes.
La metge.a llegini tm diseu.¡·s.
Les imatges po6tiques- li s6n fugi.eres.
L'eneega la llU~,OT dJels miralls.
DespTés de grani.a¡' s'a.el'ena l'hm'a,
Es menjara la llo1tgani.a que comp1'i al ea?·ni.e¡'.



Llh.;ó XXIX

SOBRE LES PARAULES COMPOSTES

141. En general les paraules compostes s'eecriuen unint els
diferents elements en una sola paraula: capgil-aT, apagallums,
p01·tamonede8, perqué tenen la for~a d'una sola paraula.

142. Quan el primer element acaba en vocal i el segon co
men~a en 1', s o x, se separaran amb un guionet.

EXEMPLES: Bu.sca-1"aons, gi'ra-sol, etlcul'a-xemel1'eies.
1'13. Quan estan compostes de dos adjectius del tipus histó

1"'ico-C/II'queológic, també duran guionet,
EXEMPLES: F'isico-matemdtic, plano-convexa, hispano-amel'icd,

gl'eco-llat~. També s01"d-mttt.
144. Els prefixos pseudo, sots, vice, ex, van seguits, igual

ment, d'un guionet.
EXEMPLES: Pseudo.-apóstol, sots-inspectoT, vice-pl'esident, ex

secl'etari.. També pl'e-Tataelista, no-res (substantiu), despús-ahil',
poca-vel'gonya, etc. .

145. Les paraules cap-i-cua, nord-est, adéu-siau, bum-bum,
go?'i-gol'i., zig-zwg, vint-i-1¿, vint-i-dos, etc., s'escriuen separant-ne
els elements.

EXERClClB

Suprimiu el signe + de les paraules compostes que hi ha en
les frases següents i substitulu-lo inter'calant un guionet o no:

He deixat el capell en el penja+robes.
Va vindTe UIn home cama+sec i bal'ba+1'Os,
El pOl'ta+lla¡ris li co'8td vint+i+cinc centims.
Tenia una botella a'aigua+mel,
Compl'd un espanta+mosqttes despús+ahir.
El teu ti!! és un tasta+olletes i un plom+miques.
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El sel'bo+croata que coneixem és un lletl'a+ fm'it.
El vice-f-1Jresident del Comité hispana+suís.
DesplÍs+lWma vewrem qW3 fa eix poca+7Jena,
Pl'en el compta+gotes,
Posa't el guarcla+pols.
El SOl'd+mut es dedícava a l'esoldre trenca+caps.
L'estü'a+corcleta s'ha fet agl'ana+cmTers,
Uauto-Hnóbil té tl'encat el g'uanla-j-'t·odes.
Després de contl'a+di1' ens (!'i.g~bé: Adéu+siau.
Has vist ja ,«La Venta+focs»?
}t'are'm una Exposició Fli8tÓT'ico+A1'queológica,
El salta+ taulells és un' busca+1'Ctons,
Antoni és molt prim+rnirat,
Uex+l'ectO?' coHecciona cap+i-j-cues.
És una columna pl'e-I-romana.
VisitaTa el nord+est d'Europa,
Tocaren a mata+degolla.
Es· ~ma aigua minero+medicinal,

LECTURA

TEXT RENAIXENTISTA

Plau>me encara parlar la llengua d'aquells savis
que- ompl.iren l'univers de llurs costmns e lleis,
la llengua d'aqllells forts que acataren los reis,
defengueren llurs drets, venjaren llurs agravis .

. Muira, muira l'ingrat que, al sonar en sos llavis
per estmnya ugió l'accent natiu, no piara,

que, al pensar en sos Han, no es consum ni s'enyora,
ni cull del mur sagrat la lira deis seus avis,

BONAVENTURA CARLES ARIBAU

(La Patria.)
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Lli~ó XXX

SOBRE ELS PRONOMS FEBLES

146. Els pronoms febles revestixen formes diferents segons
que vagen davant o darrere el verb i aquest comence o termine
en consonant o vo'cal (o h). Aquestes formes 86n:

Primera forma:
me te se nos VOs lo la los les li hi ho, ne

Segona forima:
"Yn 't 's 'ns us '1 'ls 'n

Tercera forma:
em et es ens el els en

Cuarta forma:
rn' t' s' l' l' n'

147. Quan els pronoms febles van davant el verb s'apos
trofen si el verb comenc;a en vocal o h.

EXEMPLES: lIiJ'escriu, t'ador'ms, s'acosta, l'aprova¡'en, l'han
vista, n'ixen moltes.

Quan va darrere el verb s'ajunten a eH amb un guionet, Iora
del cas en que caIga apostrofal·-los. La pronúncia ens guiara
per a escriure'ls correctament.

EXEMPLES: Done'u-me, posa-U; dónn'm, veur-e'l.
148. Quan el pronom va davant el verb i forma sHIaba

apart s'escriu 8'en'se guionet ni apostrofo
EXEMPLES: Em d'iu, us deia, li parla.
149. Davant o dan'ere el verb poden anal' dos o tres pronoms

febles que se separen amb un guionet o bé amb un apostrof,
segons la regla per a un sol pronom: La pronúncia, pero, ens
sera una bona guia.

EXEMPLES: Dóna-me-la, espereu-nos-hi, deixa'ns-la, cUgueu-me'l,
p'inta-te-la, pinta-te'l, fes-ho; menjaT-se-me-la, posaT-se-te'l, se te
la posa, se m'ho r'ebenta, se te l'empor'ta.

150. IDls pronoms febles mai no s'apostrofen per contacte



amb una altl'a pal'aula que no aiga un verb o un altr:e pronom
feble.

AixI, no escl'inrem: n1o'rn vol, sinó no ern vol; no ella'l mirava,
sinó ella el mimva; no el pm'e'ns ho di-u, sinó el pare e118 ho diu.
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EXERCICIS

a) Copieu les p8ol'aules següents, separ8ont-ne convenlentment
80mb un apostl'of o gulonet, o senee, les comblnacions de verb i
pronom feble:

diguesme fesho p01'tals esveu ensescolltava
esc1'iviunos veshi pOl'tala lidic tentenia
l'entantte dune tl'aul'eles elpol'ten 'LIsescriu
banyeunos escriul'em rnii'aho elsfan salqu
alqa1'se mil'ans ana1'hi lacluien z.ihal'espost
escTiuli l'entat itl'am'en les/eien Ihatl'et
tTaulo aombatreus emtrau hopagw:!n elshatl'et
prenlos perdres ensmira hivan hoescolta'1JlJJ
cullla enviali etveu envenen hihapujat
porteules portal usmi1'en mescoltava nhavia

b) Copien les paraules següents, separant-ne cOllvenlentment
les comblnaclons de vel'b I els dos prono'ms febles:

anarmen
deixamen
menl'ecol'dm'é
menhapres
rixa1'1nhi
mhipensaré
fesmho

donamho
rnhopren
poseumeles
melesposa,
deixeumela
melapl'ene
cullmels

melsdóna
eu.smel
nomelpol'tes
melhapres
anemnosen
/3II1.sen¡'eeo1'dem
ensnhanportat

porteunoshi
dümosho
ese1'iurensho
enshodini
dlónansles
enslesenvia
ens17wndonat

e) Copieu les pal'!aules següents sep8orant-ne convenielltment
les combinacions de vel'b i els tres pronoms febles:

sernhieoneix
posal'setho
menjm'setela
enslhiposa
melhiposa
tl'aumelen

menja1'setel
menjursensel
setemposa

(al davant)
sem:ernposa
'(al davant)

elsnhiposa
sen.senrÚt
setelmenja
setelhamenjat
senselmenja
senslhamenjat
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lVIORFOLOGIA

Lli~ó XXXI

EL NülvI SUBSTANTIU

151. Nom substantiu és la paraula que servix per a ¡:mome
nar les persones, els animals i les coses. Pot ésser del genere
masculí o del femení, els qualS es diferencien, sovint, solament
en la terminació.

152. El femení es forma, generalment, rufegint al masculí la
terminació a.

EXEMPLES: Fill, filla; forn1er, fm'neTa; ¡atol, ¡illola.
153. Si el masculí acaba en vocal forta, el ·femení acaba

en -na.
EXEMPLES: Germa, geTrnana; cosí, cosina; lle6,lleona.
154. Quan el masculí acaba en consonant forta, generahnent

es canvia en consonant suau seguida de a.
EXEMPLES: Nebot, nebocla; llop, lloba; amic, amiga.
Altres vegades afegix una a.
EXEMPLES: Gat, gata; nét, néta.
155. A alguns masculins en s corresponen femenins en -ssa.

EXEl\Il'LES: Gos, gossa; 68, 6ssa.
156. Molts noms ma'.sculins passen al femení afegint el sufix

-essa.
EXEMPLES: Abat, abadessa; sastre, sastressa.
Ea femení de pTíncep és pTincesa.

Els femeninG de emperador, acto'/' i institutor són empeTadTiu,
act'l"¡·u, ·institutTiu.

Els femenins de Tei, heToi i gall són Teina, heTo'ina i gallina.
157. Hi ha noms que canvien la e en que termina el masculí

en a.
EXEMPLES: Jl!IestTe, mestTa; ahtmne, alu.mna.
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158, Hi ha noms masculins que tenen un temen! d'arrel dis
tinta.

EXEMPLES: Home, dona; pal'e, mal'e; mal'it, m1tlleT,
159. lIi ha noms d'allimalsl que tenen una mateixa paraula

per al mal3cul! i per al femen! i es distingixen afegillt mascle o
femella,

EXEMPLES: R ossiny01, eSCa1'Cl1V11!t, mosquito
160, A molts noms d'ésser i d'objectes els és atribult genere,

ja que no en tenen de Pl'OPi. Diem que són masculins si davant
d'ells podem posar l'article el, i femenins si podem posar l'arti-
cIe la. '

EXEMPLES: El llit, el pi, són masculins, i la pilota, la carxofa,
són femenins.

161. Hi ha noms en valenci.a, que no tenen el mateix genere
que en castella i sovint ens hi equivoquem.

EXEMPLES: L' (el) avantatge; castellá, la ventaja, El cOl'l'ent;
castella, la corTiente. El costum; cas,t., la costumbTe. El senyal;
castella, la señal, El llegum; cast., let legumbl'e, La caloT; cast"
el caloT, La ¡.¡ (= acabament, final); cast" el fili,

EXERCIOIS

a) Poseu en femení els següents noms masculins:

fillol C'unyat deixeble metge Tossinyol
~ gat cabTit sogl'e pl'íncep pinsd

lle6 espos sastTe actoT geooTe

padl'í gos diable gall cavall

b) Poseu en masculí els següentS noms femenins:

néta lloba apotecaTiessa egua tia

senyoTa heTeua institutTiu sornel'a duquessa

fadTina alumna heTo~na l'Bina emptn'adl'iu

ÓTfena po-ete8sa pm'diu pTincesa deessu

c) Poseu l'article el o la, els o les (segons el genere que té
en bon valencia) en les frases següents:

L'actl'iu féu mol! bé papel' d'abadessa,
L'escold no volia fm' ." sertyal de la C'j'eu.
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Ens olega ... cal'or.
Es menjaven ... llegums dJel sopa¡'.
... cOtl"rent electric el llanQQ, a ... corrent de l'aigua.
Té ... costwm de gitm'-s'e tal·d.
... avamtatge que 1JO?'ta és de cinc minuts,
... ti de la noveHc~ no m'agj·ada.
El mort tenia .,. senyal al braQ.
B'acaben , .. antics costums de l'horta.

LECTURA

TEXT MODERN

'Tata la riquesa de la Ribem no és, en realitat, produida pel
Xúquer, que malgmt tot no dóna suficient cabal en determinats
moments, perque l'extensió deis c,mreus és molta. Per suplir la
manca d'aigua s'han fet nombrases perforacions i una gran quan
titat de motors eleven aigües per al reg. A banda encara resten
algunes sínies. Pot calcula·f·se en una ter~a part les terres plan·
tades de tarongers que són regades amb aigua extreta del subsol,
a costa de gmns sacrificis economics, tan quantiosos que la xifra
de diners invertida causaria sorpresa. Es diu que l'aigua elevada
per motors en el País Valencia, eqllival en conjunt a un altre riu
Xúquer, i tal vegada no siga exagerada l' expressió, perque les
aigües subterranies aprofitades -algunes elevades 50 metres i
més- representen milions de rnetres cúbics.

EMILI BEOT 1 BELENGUER

(Col'lecció .L'Espiga>, 1956,)



Lli~ó XXXII

EL PLURAL DELS NOMS

162. El plural deIs noms es forma, per regla .general, afegint
una s al singular.

EXEMPLES: Pa7'e, pa¡'es; 7'emei, Teme'is; ¡'am, 7'ams,
163, En passar els noms del singular al plur.al sofrixen, ge

neralment, modificacions.
Els acabats en a no accentuada canvien la a en e seguida

de s.
EXEMPLES: Ca7'a, Cal'es; p7'oblema, p7'oblemes.
Si aquesta a no accentuada va precedida de e, g, Q, j, qu o

gu, no soIs canvia la a en e, sinó la consonant esmentada en qu,
gu, e, g, qii i gii.

EXEMPLES: Mica, miques; b¡'úga, b¡'agues; ¡'aQa, ¡'aees; tn~ja,

tn~ges; Pasqua, Pasqües; manig'na, rnanigiies.
164. La majoria deIs noms acabat;g en vocal forta forma el

plural a¡fegint -ns al singular.
EXEMPLES: Pa, pans; eapitu, eapitans; volea, vo/eans.
N'hi ha, pero, d'altres que formen el plural afegint simple

ment una s.
EXEMPLES: Café, cafés; mereé, meTcés;. domin,ó, dominós.

Els noms home, o7'fe, eove, ma7'ge, te1'1ne, jove, ve7'ge, ase,
¡'ave, tant fan el plural en s com en -ns.

165. Els noms masculins acabats en Q formen el plural afe-
gint os al singular.

EXEMPLES: B¡'aQ, b7'aQos; lluQ, lluQos; ¡'omanc;, 7'oma1~C;os.

Els femenins acabats en C; afegixen una s.
EXEMPLES: Falc;, fallJs; ealQ, ealQs.
166. Els noms acabats ~n s formen el plural afegint Os al

singular,
EXEI\1PLES: As, asas; vals, valses; vers, ve7'Sos.
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Pero els noms plans i esdr'Úixols acabats en s són invariables.
EXEMPL~S: Llapis, ómnibus, cutis, bÓTeas.
També són invariables: Temps, fons, dilluns, dimaTts, dime

cres, dlijous, divendres i els femenins en s.
EXEII1PLES: La pols, les pols.
167. Hi ha noms en singular acabats en s que passen al plu

ral doblant la s i afegint os.

Són els polislHabs acabats en as, és, ís, os, ós, ús.
EXEMPLES: Compas, compassos; accés, accessos; ve1'nis, ver

nissos; an'ós, an'ossos; colós, coloos08l; pallús, pallttssos.
A més a més, doblen s davant os els noms nas, pas, b1·es,

inteTés, r,is, g08~ os, óS, CfJ8, C68, mos, tTOS, btts i l·US.
Hi ha excepcions (noms que no doblen la s davant os en

passar al plural): avis, compT01nís, país, espós, abús, andalús
i pocs altres.

168. Els monosíl-labs as, ga81, cas, 1nas, Tas, vas, mes, bes,
fl'ís, pis, elos, /ttS, 'Ús i nus tampoc no doblen la s en passar al
plural.

169. Els l10ms acabats en ix (palatal fricativa) fan el plural
afegint os al singular.

EXEMPLES: Peix, peixos; calaix, calaixfJ8; bo-i<lJ, boixos.
Aixi mateix els acabats en tx (palatal africada): despatx,

despatxos; capritx, capTitxos; caTtutx, caTtutxoS.

Els acabats en st, xt, sc fan el plural segons la regla general
afegint s al singular. .

EXEMPLES: Gust, gusts; prcssupost, lJ1'eSSttposts; pTetext, p1'e
texts; bosc, boscs; obelisc, obel'iscs.

Cal dir que els acabats en st, xt, sc poden fer també el plu
ral en os: .

Test, testos; bosc, boscos; disc, discos; trast, tTastos.
170. Els noms acabats en 9 (escrita ig o g) formen el plu

ral afegint una s al singular.
EXEII1PLES: Boig, boigs; desig, desi.gs; l'oig, l·O';'gS.
També es diuen els plurals en ··os: .bojos, l'OjOS, mitjos, de

sitjos, bolitjos, passejos, safaTetjos, etc.
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EXERCICIS

GRAMÁTICA VALENCIANA

a) Passeu al plural els noros següents:

carbó tapfs pretext domas
obús espos despatx barnús
peda¡; rus índex cl'ucifix
compromfs llapis abús esquitx
llengua calaix colós post
dimal·ts faig interés oca
gust sang cas pi
ca~ro ' fre pes pasqua
calamí home adrer; clixé
marge fah; baixii O11fJue
ten'os compas farga pis
sedas somrís serp boix
llur; tramús . humca desig
fred temps O1"e canyí¡¡
fenomen gl'eix llir; pla¡;a
congrés passeig calr; rave

b) Passeu al plural en les següents frases
el verb coro els complements.

D'arbre no deixa vare el base.
Da fusta d'aquesta cadira és d'un faig meu.
Va vindl'e un home molt lleig.
Aquest peix és prott caro
He comprat el llapis vel1d.
Un andalús menja anÍS.
A.ra ve l'home de l'ase.
La pal'et del pis.
El landó té un esquinr;.
La pols que cau del tamís.

sofa
quinqué
cabas

'~ost

esfor¡;
plt~ja

pagaré

fus
corretja
bambú

ús
fracas
pastis
menú
roig
terraplé

tant el subjecte
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L'ARTICLE

l'fl. Davant els noms s'usa, sovint, una paraula curta ano
menacla articlc.

172. L'articIe pot ésser de dues classes: definit o indejinit.
L'article detinit servix per a designar no un o més éssers o ob
jectes qualssevol, sinó un o més éssers o objectes detenninats.

Així: Ha vingut EL paTe del mett amic (vol dir no un pal'e
qua"lsevo'l, sinó Wt paTe detm':mirvat: el del meu amic).

173. Les fonnes de I'article definit són: el (masculí): el
baltc; la (:femeni): la casa; reductibles a l' (masculi i femení)
davant vocal oh: l'elefant, l'escola, l'hOTt, l'hoTa.

El plural de el és els (e1s dtes); el plural de la és les (les
cadiTes).

1'l4. L'article indefinit té les formes tm (masculi): un home;
una (femení): una dona. Es a dir, un home qua"lsevol, una dona
qua"lsevol.

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

175. En algunes contrades del País Valencia. usen l'article
definit davant els noms propis (aTticle personal): el PeTe, la Ma
l'ía, l'Anton'i.

S'usa, encara, com article persünal, en, na, n'.
EXEMPLES: En PeTe, na DoloTS, n'Antónía; de vegades pren

el caracter de tractament: En Jaume 1, N'Ausias MaTch, N'Eli
sabet de Villena.

176. Els articles el i els es contrauen amb les preposicions
a, de i pm'; les contraccions són: al, a"UJ, del, dels, pel i pels,
pero l' no es contrau davant vocal o h.

Així: A l'hoTa, de l'uTbTe, pe'r l'hoTt.
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177, L'article la no es contrau davant paraules femenines
comen«ades en i o u febles (porten o no h davant).

EXEMPLES: La Unive?'sitat, la humitat, la idea, la histól'ia.
178. Hi ha noms com lllbm, li, son, vall, clau i altres, q,ue

unes vegades porten l'article el i altres la, segons que signifiquen.
No és igual: el llum que la lluln; el li que la li; el son que la
son; el vall que la vall; el clau que la clau.

179, Un cert nombre de noms abstractes acabats en 01'
(amoT, al'doT, clamol') , que el llenguatge corrent fa masculins,
en llenguatg!! literarí poden fer-se femenins, com en valencia
antic.

EXEMPLES: La clamoT de les gents; eixa doloT gl'andissima;
la C010l' obscuTa de la pello

EXERGICIB

Substitulu la ratlleta pero l'article definit corresponent davant
els noms següents i destrieu-Ios en dues llistes, l'una de noms
masculins i l'altra de femenins:

pels catalegs
uls homes
al~ aetors
als hostes

- taula -aTbTe - hectolitTe - can'el's
-llit - tiguila, - gallin61'S - laTbalans
-vespa -ull - 1101'S - padTins
-gat -ala - hostes -- temoTs
-llibre - heTba -ungles - leT'l)OTS
- tinta -oca - histÓTies _. hipotenlwa

b) Substitulu la ratlleta per l'article indefmit
Va vindTe - dona a vend1'6'1n - p[m~es.

H'i havia paquets damunt - taula.
No lJesa més de - tTes llilbl'es.
Passí peT - caTTeT que no eoneíoJ'ia.
Han donat - IloTs a - .senyora.
Passen - homes pe?' la vio"
e) Poseu en s~ngular els l10ms següents:

als hOS1Jitals les ungles les humitats
els humils els alTOSSOS les univ61'sitats
deis albats les egües les históTies
pels camins les unitats deis esCOl'pins

corresponent:
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L'ADJECTIU QUALIFICATIU

180. Adjectiu qualificatiu és una. paraula q,ue, aplicada a un
substantiu, indica una qualitat de .l'ésser o de l'objecte designat
per aquest 6ubstantiu.

EXEMPLES: Ra'im AGRE; home VALENT; donla SANTA.

181. Hi ha adjectius que tenen ducs terrninacions: una mascu
lina i una aItra de femenina.

EXEMPLES: H ome SEC, dona SECA; cavall BLANC, egua BLANCA.

182. En general, l'adjectiu lfemen! es forma afegint uria a
al masculí.

EXEMPLES: Fred, freda; mal, mala; novell, novella.
183. AIguns adjectius masculins terminats eh t fan el femen!

en da.
EXEMPLES: F'olgat, fo/gada; enraonat, em'aonada; apesa1'at,

apesaTada; mu.t, muda; buit, buida.
184. AIguns adjectius masculins 8Jcabats en e i o fan el fe-

men! substituint la e i la o per a.
EXEMPLES: Exacte, exacta; comode, comoda; foto, Jota.
185. AIguns adjectius termlnats en c fan el femen! en ga.
EXEMPLES: aTeC, gTf:ga; groc, groga; P01'UC, poruga.
186. EIs masculins oblic, inic, .pTopinc, ventríloc, passen al

femen! substituint la c per qua.

EXEMPIJES: Obliqua, iniqua, pTopinqua, ventTíloqua.
187. AIguns adjectius termlnats en s passen al femen! do

blant la s abans- de afeglr la a.
EXEMPLES: aTas, gTassa; escas, escassa; espés, espes8a.
188. EIs masculins- boig 1 Toig fan el femen! boja 1 TOjO,. llHg

i llei.g fan en el femen! mitja i lletja. Nul fa nul·la, 1 tmnquil fa
tmnquiHa.
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189. Els adjectius terminats en vocal forta formen el femení
afegint na al mascuIí.

E,'XEMPLES: Bla, blana; ple, plena; bo, bona.
190. Els adjectius en au, iu, 00, passen al femení, general-

ment, canviant u per v.
EXEMPLES: Blau, blava; viu) viva.," nou, nova.
r els acabats en eu fan el femení en ea.
EXEMPLES: Europeu, europea; caldeu, caldea; ateu, atea.
Els adjectius joliu, hereu, romeu, fan el femení joliua, hereua,

romeua.
191. Hi ha adjectius que mantenen per al femení la mateixa

terminació que en masculí. Són els adjectius anomenats d'una
sola terminació.

EXEMPLES: At¡daQ, filial, vulgar, millor) tricolor, constant,
amable, insigne, hipoc¡'ita, gran.

192. Per a saber si un adjectiu és d'una sola terminació o
de dues basta notar si en formar el corresponent adverbi ter
minat en -ment s'afegix una A entre I'adjectiu i la terminació
-mento

De general es forma generalmenrt (no afegix A després de
general); dones general té una sola terminació. De cla¡" es forma
clarAment (afegix A després de clar); dones clar té dues termi
nacions, una per al mascuIí: clar, i una aItra per al femení:
clara.

193. El plural deIs adjectius es fa segons les regles deIs
noms substantius. Cal notar que els d'una terminació acabats
en aQ, iQ, 0Q tenen dues formes en plural: l'una per al mascuIí
i I'altra per al femení.

EXEMPLES: FeroQ, feroQos i feroces; audaQ, audaQos i audaces;
feliQ, feliQos i felices.

EXEROICIS

a) Copieu els adjectius següents i al costat de cada un d'eIls
poseu els corresponents femení singular i el mascuIí i femení
plurals:

p1'im
dolQ
xop

fals
cal'
dens

clar

ferm
net

savi
brut
inedit

trist
adequat
menut
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mut centrífug malaltís seré hebreu

amic analeg plegadís valenc·ia mas8ís

l'onec p1'odig l'OS dejú tarda

arabic precís boig efectiu pobre

llarg seri6s lleig tou esquerre

Així:
Prim, p¡'ima, prims, primes.
b) Copieu els adjectius següents, deetriant-los en dues llis

tes, primera els d'una sola terminació i segona els de dues ter
minacions:

fosc insigne iracund alegre indigena

idiota esclau escolar incomode sacTileg

¡'as elegant iaic inert docil

TUS lent Tebel suau prudent

neg¡'e geperut millor seré cortés

LECTURA

TEXT MODERN

Com cada dimecres, e! senyor Rigau, arquitecte de can Valls;
el senyor Costa, decorador de can Valls, i el senyor Miret, admi
nistrador de can Valls, van a seure a la taula de sota el calendari,
potser per no oblidar, entre glop i glop de vi, que avui és un
dia laborable,

Com cada dimecres, el senyor Rigau, arquitecte, amb ulleres
d'01' i banet gris perla, seu a la dreta: El senyor Costa, decora
dor, que té una panxa com una síndria i duu una gorra anglesa
i un corbatí verme!l, seu a l'esquerra, 1 al mig hi seu e! senyor
Miret, que va vestit de negre i té les dents corcades i és l'admi
nistrador,

JOSEP M.' ESPINAS

(Co!'!ecció <Quart Creixent., 1957.)



Lli~ó X~XV

L'ADJECTIU DEMOSTRATIU 1 EL POSSESSIU

194. ¡3ón determinatius aquells adjectius que posats davant
un nom fixen, precisen o limiten el significat del substantiu. Així,
quan diem la meua mare, apliquem el nom mare no a totes les
mares, ni a una mare qualsevol, sinó soIament a una mare: la
meua. Dones la paraula meua és un adjectitt detenninatiu.

195. Hi ha diferents classes d'adjectius determinatius: de
mostTatiws, possessius, nume?'als, quantitatius, indefinits, inte?'?'o
gatius i relatius.

196. Els adjectius demostratius són: aquest, aqueix, aquello
Formes del singular:
MASCULINS: Aquest o est; aqueix o eix; aquello
FEMENINS: Aquesta o esta; aqueixa o eixa; aquella.
Fo.rmes del plural:
JvIASCULINS: Aquests, aquestos o e&tos; aqueixos o eixos; aquells.
FEMENINS: Aquestes o estes; aqueixes o eixes; aquelles.
EXElVIPLES: Aquest llib?'e, est home; aqtteixa dona, eixa taula,

aquells dies; eixes joves; esta faf}ana.
El valencia parlat ha abandonat l'ús de aquest i aqueix; seria,

pero, convenient reintroduir-los en la llengua literaria, al costat
d'est i d'eíx.

197. EIs adjectius possessius són: meu, teu, seu, nostre, vos-
tre, lltt?'.

Formes del singular:
MASCULINS: Meu, teu, seu, nostre, vostre.
F'EMENINS: Meua, teua, seua, nost?'a, vostra.
Formes del plural:
MASCULINS: Meus, teus, seus, nostres, vost?'es.
FEMENINS: Meues, teues, seues, nostres, vost1'es.
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EXEMPLES: El meu pare, la me,uJU, llibreta, el t6'1! oncle, el seu
germa, la nostl'a associaci6, les nostres idees.

198. Davant un substantiu, generalment nom de parentiu, els
posseesius febles mon, ton, son reemplacen el melt, el teu, el seu.

Formes del singular:
MASCULINS: Mon, ton son.
FEMENINS: M a, ta, sa.
Formes del plural:
MASCULINS: Mas, tos, sos.
FEMENINS: IJIes, tes, se8~

EXEMPLES: IJIon cUllyat, ton pare, son cosi, ?na mare, ses tieso
199. L'adjectiu possessiu llw' (en plural llurs) vol dir d'ells

o el'elles. No e.s pot dir: Ha ving?!t Antoni i LLUR lill, ni ha vingut
Mal'ia i LLURS liTls. Pel'o si que es pot dir: Han vingut Antoni i
Mar'¿a i LLUR lill (el fill d'ells), o Han vingut Antoni. .¿ Maria i
LLURS lills (els fills d'ells).

EXERClGIS

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

En aquella casa vaig trabar el meu gato
Les vosti'es lilles han p01·tat aquests vestits.
Les teues lHbretes no són aquestes, sinó aque.ixes.
Aquesta nit aniré a VOl'e la teua obl'a teatral.
Aquells dies tan emocionants ja no tOl'naran en ma vida.
Sa germana ha pintat aqlwixes teles.
Son sogre viu en aqu.est poble; hi té sa casa.
Ha gastat tots els tet!S béns i quelcom. deIs nostres.
Aqlteixos joves escriuen la n08tra llengua.
Me! casa és menuda pel' a aqueixes pel'sones; no hi cabe'm

b) Copieu les tfrases següents, adonant-vos de rús de llul',

llUl'S:
lí'el-ran es deixa el sen llibl'e a casa de son pare.
L'oraelor no parla.va segon-s els seus p?"¡ncipis.
Eixos homes no guanyen ni pel' a llur menjar.
No sabran posar-se llurs vestits de Carnaval.
Que d'ispooon del llUl' si vole)~ l'egal'm'-sIJ més.
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El capitti ens pm'ld de les Se1¿es aventwres.
N o 7/Ji podía ter més,o em son desti.
No hi podien te1' més,o em lltw des ti.
Uanglesa visitava el país en son automóbil amb els seus

gossos.
La mossa cridava les amigues seues.

LECTURA

TEXT 'MODERN

'Terra del meu camí de l'esperanfa.
Alba sobre el meu temps d'iHusió.
L/una rere el meu sol en delectan~a.

Eva del meu Adam caTa al peTdó.
Salva'm, dona muller,

plena del meu voleT!

Rosada de les meues floTs novelles.
Besada deIs meus dies amb les nits.
Corol·la on van les meues cinc abelles.
BTesca per a la mel deis meus sentits.
Salva'm, dona muller,

plena del meu valer'

Pa de la meua fam de massa coses.
AHeluia del fang del meu treball.

RoseT tocant de maig les meues roses.
Rosar; del meu piar sobre la vallo
Salva'm, dona mulle'r,

plena del meu valer!
XAVIER CASP

(AntoJogia de la Poesia Valenciana.)
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L'ADJECTIU NUMERAL

200. EIs acljectius numeTals servixen per a comptar, Poden
ésser: CUTdinuls o absaluts, els que ens fan conéixer el nombre
(tTes corders). O¡'dinals,.els que ens fan conéixer el lloc o I'ordre
(teTceT dial. PaTtitius, els que indiquen part (mig litre). CaUec
tius, els que expressen un nombre dlvers d'objectes, pres com a
unitat (datzena, paTell, centena¡") ,

201. EIs numerals cardinals són d'una sola terminació, llevat
deis dos primers, Ai~í: un, una; dos, dues, 1 el cent, que té la
forma femenina en el plural: cent, elos-cents, nou-centes, cents,
centes. Unes tisa¡'es, Tres-centes capses.

202. Hi ha numerals simples i n'hi ha de composts. Aquests,
en el llenguatge escrit, porten un guionet entre eIs elements sim
ples. EIs composts amb vint porten la conjunció i, separada també
amb guionets. Així: vint-i-quatTe.

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

zeTo
u o un, una
dos, dues
tTes
quatTe
cinc
sis
set
vuit
nau
deu
onze

r1.otze
tTetze
catoTze
quinze
setze
(lesset (o disset)
divttit
elenau (o dinatt)
vint
vint-i-u, -un, ~una
vint-i-dos, -dues
vint-i-tres

vint-i-quatTe
vint-i-cinc
vint-i-sis
vint-i-set
vin't-i-vuit
vi.nt-i-nou
t¡'enta
tTenta-u, -un, -una
tTenta-dos, dues
tTenta-tTes
tTenta-quatTe ...
qua¡'unta
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cinquanta
seixanta
setanta
vuitanta
1W7'anta

cent
rlos-cents, dues-centes
cinc-cents
set-cents
nou-cents

mil
mil vint
dos mil
mili6
bili6 ...

204. Els adjectius ordinals tenen dues termlnaciona:

prime¡', prim81'a
segon, segona
tercer, tercera
quart, quarta
cinqué, ci,nquena

(o bé quint, qU'inta)
sisé, sisena
seté, setena
vuité, vuitena
nové, novena
desé, desena

onzé, onzena
dotzé, dotzena
tretzé, tretzena
catorzé, catorzena
quinzé, qu.inzena
setzé, setzena
desseté, dessetena
cl'ivuité, d'ivuitena
denové, deno'vena
vinté, vintena
vint-i-uné ...

Tenen tots femen! i l1evat deis quatre prlmers, es fonnen
afegint al" cardinal corresponent la terminació -é.

EXEMPLES: Trenté, trentena, setantCt-7wvé, setanta-11·ovena...
205. Els numerals partitius són identics als ordinals, i es

formen del cardinal mitjan~ant l'addició de la terminació -é.
Hi ha, pero, la forma especial mig; de ten; I terce1', soIs s'usa
ten;, co'm a partitiu; en 110c de desé, centé I milé, hom usa habi~

tualment déci.m, centesim I mitlesim.
206. A més deis numerals coHectius parell, centenar, miler,

s'usen com a coHectiu'3 els femenins deIs partltius.
EXEMPLES: Dotzena, vintena, quaranten,a.
HI ha també els proporcionals doble, triple, quiidruple...

EXERCIGIB

a) Escrlure amb lletres els nombres següents: 11, 33, 45,
59, 68, 76, 84, 93, 102, 417, 824, 968, 42.361, 1.027.617.

b) Escriure amb lletres les expressions numeriques de les
frases següents:

El dia le" de maigo
CUlTer del 9 d'Octubre.
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Vivia al núrne¡'o 7J6 de la plat;a d'En Jattrne 1, 381' pis, 2 .• pOTta.
Ha compTat una 3 .• part de quito.
Va ndixe¡' el dia 8 del mes 6é de l'any 1899.

Estcvva en la 8.• fUa de butaques.
El tal de'ixeble fa el 75é de la llista del 2n. CUTS.
Alfons X és l'anomenat Reí 8avi.

. Prengué unc~ 12.• de figues.
Ln paTet té 12 rnetl'es amb 0'25 de lla1'ga.
Avui és el día en que Tesolc la llit;ó XXXVI de Gramatica.
8o.m a ... del mes de ... de l'amIY ...
e) Escriure amb lletres les expressiolls numeriques segiiellts:

0'01; 0'07; 0'005;
1

4

1

2

2

9

16

24

22

153

LECTURA

TEXT CLASSIC

~
Fón no poc alegre acceptar repos en tant delitosa posada;

mes. per deixar la set que del gran treball dins mi portava, too
cant ab los genolls la florida terra, assagí betlre en la font de

. tan gentil aigua. Dins la qual viu una tal nimfa. que seria fallit
d'enteniment qtli, en sa presencia. alguna altra !loara per tan

bella. E meravellat per l'extrem de tanta bel1ea, la primera set
tinguí perduda, sens poder apartar los ul1s de tan delitosa vista;
ne menys tenia atreviment a banyar les mans en la ¡-reda aigua.
per tocar la tan graciosa nimfa; que més que a Júpiter temia
fer-li ofensa.

ROle;: DE CORELLA

(Segle xv.)
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L'ADJECTIU QUANTITATIU 1 L'INDEFINIT

207. Els 'adjectiuS' quantitatius expressen quantitat i respo
rien a la pregunta quant i quanta. Són: q1lant, molt, tant, poc,
bastant, qUB, més, menys, massa, jorQa, g8'JW, prou...

EXEMPLES: Quants llibres!, molta gent, tants homes, poc peix.
1 208. Aqueste adjectius 'quantitatius solen usar-se seguits de
la preposició ele, Hevat massa, !ol'Qa i que.

EXEMPLES: Molta de jeima, gens de ganes ...
209. Són de dues terminacions, tant en el singular com en

el plural, els quantitatius quant, molt, tant i poc; bcistant soIs
té una terminació per al singular i una per al plural; I els altres
són invariables.

210. Els lidjectius inde{inits determinen el nom d'una mane
ra vaga i responen a la pregunta quants i ·quantes. Són: un,
algun, tot, mateix, cel't, alfl'e, tal, cada, cap, qualsevol.

EXEMPLES: Algun dia; menja't tot el pa; el seu fill mateix
ho confessa; li convenen uns altl'es aires,

211. Quan cada s'unix a '11m o a una es pot dir cadascun
cadascuna (pero no cascú ni cascU/rl'a). Són invariables cada
cap. Qualsevol fa el plural qualssevol.

EXEMPLES: Una dona qualsevol; unes dones qualssevol.

EXEROICI8

al Pa.'3seu al plural les frases següents,
adjectius quantitatius:

No sé quanta n'ha clemanat.
Teniu pa? Molt.
Es un any de poca jruita.
Fa poc negocio -

Benassal és un poble de bastant aigua.

subratlleu els
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Alld hi ha tanta tadTina C01lt al m6U poble.
b) Omplir els buits amb els quantitatius següents: menys,

/oTl}a, que, més, rnassa, prou.
Els antics ..• hornes el'en!
Dóna'rn pa.
Tu tens llib¡'es que jo.
Quan vindnis de la ciutat pm'ta'rn ... coses.
Li teniu conternplacions.
Ja hi ha aigua al sa/Meig.
c) • Passar al plural les frases següents, subratlleu els

adjectius indefinits:
Tens llibTe8? Sí, en tinc algum.
8'ha m.enjat tot el pa que tenia ella.
Em dona tota la coca.
És la mateixa tela que m'ensenyá.
Li convé un altre aiTe.
Tal paT8, tal till.
M'ha dit ttna ceTta cosa.
Co·mpTa una llibTeta qualsevol.

LECTURA

TEXT RENAIXENTISTA ---'---------,

Mon cor estima un arbre! Més vell que l'olivera.
més poderós que el roure. més verd que el taronger.
conserva de ses tulles l'eterna primavera.
i lluita ab les tormentes que assalten la ribera

com un gegant guerrero

MIQUEL COSTA 1 LLOBERA
(El Pi de Formen!or.)



Lli~ó XXXVIII

L'ADJECTIU INTERROGATIU, EL RELATIU
1 EL SUPERLATIU

212, L'adjectitb inten'ogatiu s'usa en les' frases interrogatives
i sois n'hi ha un: quin, el qual té la forma femenina quina i els
pluralG masculí i lfemení quin..s, quines.

EXEMPLES: Quin dia fa? Quines calces portes?
21<1. D'adjectiu Telatiu només n'hi ha un: qtbal, que es fa pre

cedir per l'article definit: el qual, i pren la forma femenina la
qual i els plurals masculi i fem.ení els quaki, les quaki,

EXEMPLES: He comprat un !libre, el qual llibre diu ...
214. Cal recordar que l'adjectiu s'unix sempre a lm subs

tantiu, i si de vegades no va unit, és que esta elidit; i que mai
no s'usa sense l'article, dit adjectiu Telatitt compost,

EXEMPLES: Qu-ines coses dius? Dóna almoina als pobres, e18
quals pobTes en tenen necessitat. O bé: Dóna almoina als pobres,
els quals <m tenen necessitat (elidit pob1·es).

215. L'adjectiu que expressa simplement la qualitat d'un
substantiu és anomenat positiu. Pero si expressa un grau elevat
ée anomenat supeTlatiu,

216, EIs adjectius superlatius terminen en -íssim: facilíssim;
o en -eTTim: mise1'rim,

Aquest grau es pot expressar també anteposant a l'adjectiu
la paraula molt. De bo es fa boníssim o molt bo,. de lli'uTe es fa
lib/31Tim o molt llitbTe,

EXERGIOIS

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

, .. dia vindnas?
, ., h01'es tens lliu1'es?
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". gOT1'a més vella pOTtes?
.. , idees tens '!
... maTca de Tadio t'ag1'ada més1'
.. , h01'a és?
, ., dies podnis vindTe?
. , , volums vols?
b) Omplir els buits de les frases següents amb les diferents

formes de l'adjectiu el qual:
Els cinc sen·tits del cos, ,.. són: vew'e, oiT, gustaT, oldT6 i

tocaT" ,
Coses noves has dit, 1'eslJOnguí jo, ..., m.'han alegTat.
Són comandes uTgents, , .. cC'1'tvé seTvir.
E1s· wna pagi.na, a ". pagina es POd1'a fe'/'",
E1'a ttna comedia, en .. , comedia tTeballava...
No trobareu el llawrador, ,., llauradoT esta".
c) Copieu els adjectius següents i a la dreta de cadascun

escriviu el superlatiu corresponent:

fosc lleig míseT
dol(} afable aC1'e
tendre noble gTan
admimble notable sagrat

celeb1'C agTadable savi

llíuTe lJOssible greu

Així: AC1'e, acerrim. ...
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EL PRONOM

217. PT01ioms són aquelles paraules q¡ue designen una'o més
persones, animals o coses sense anomenar-les.

EXEMPLES: Quan vindra ell, me n'aniré jo. En donar-U la ta
ronja, se la menjara.

Hi ha diferents classes de pronoms: PeTso11oal8, demostTatius,
i11odefi11oits, i11otelTogatit~ i l·elatius.

218. Els pronoms personals poden ésser de: .
Primera persona: jo, mi., me (o em), 11oosaltTes, 110015 (o ens), 11oós.
Segona persona: tu, te (o et), vós o vosté, vostés, vosaltTes,

vos (o t~).

Tercera persona: ell, ella, Ti, lo (o el), la, ell8, elles, los (o el8),
les i els refiexius si, se (o es).

219. EIs pronoms demostratius són: aquest, aqueix, aquell;
a(}o, (}O, aixo, alló. Ele quatre darrers, neutres, són invariables.

220. EIs pronoms indefinits són: algit, 11oingú, cada u o ca
dascú, hom, tothom, altt'i, qualsevol, Tes, tot, quelcom o alguna
cosa, un, una, un hom.

221. Els pronoms interrogatius són: que i qui. Que es referix
a coses, i qui a persones.

EXEMPLES: QUie vols? Qui ha vingut?
222. Els pronoms relatius són: que, que, qui i qual, que és

variable i s'usa precedit de l'article. Així: el qual, la qual, el8
quals, les qttal8.

EXEMPLES: La dama les virtuts de la qual foren tan lloades.
223. El pronom personal posselx formes fortes o accentuades

i formes febles o no accenluades.
Els pronoms- forts són: jo, mi, nosaltl'es; tu, vosaltTes; ell,

ell8, ella, elles; si; n6s, vós.
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EIs' pronoms febles són:' me, te, se, nos, vos, lo, la, los, les,

li, hi, hO', nre.
(Sobre l'ús deIs pronoms febles vegeu §§ 146, 147, 148, 149

i 150.)

EXERGlGIS

a) Copieu les ¡frases següents, subratlJant-ne els pronoms de
totes classes que 11i trobeu.

Jo eTa a casa.

Pal'laven amb mi
Anaven amb nosaltTes.
'I'u no vas vindre

Si ells m'eseriuen.
No eTen elles.
Caclaseú peT a si.
N ós' amb nós.

Quan vós vindTeu ...
A.bans de mi, tu i ello
NO'· em eonreixien.

Ens agafal'an,
Passen i et veuen,
No us escolten.

Es vestixen de lJ1'essa.
No fem mal a altTi.

b) Extraeu tots els pronoms que trobeu en les frases se-
güents:

Quan Tebre1¿ el llibTe ens el de·ixul'eu.
Aquesta flo1' no la dónes a ningú.

Si ve Antoni, digueu-li que he maTxat.
Qui ha eomp1'at aixó?

Tens papeT? -No en time.
Penseu en els vostTes amies. -Ja hi pensem.

Voste no sap que tine aei.
Ueseoltava la gent del eaTTeT.
Se m'ha peTdut un llibTe.

111e'ls envia ma tia.
Jj!le l'havia pTesa, la poma.,

Fes-te-la, tata sola, la faena.

Vol-ia el llibl'e, i ja li l'han donat.

POTta-la a sa maTe.
Envieu-nos les llic;ons amb lletTa elaTa i espaiada.
e) Destrieu els pronoms de les frases següents i fen-ne amb

ells cinc !listes: personals, demostnitius, indefil1its, interrogatius
i relatius:

QU'ina eaixa t'han pres?



104 GRAMÁTICA VALENCIANA

Tothom pot fe1' el que fa aquell home.
Tu vas a segar per a altri.
Qui t'ha donat aixó?

La filla del men amic amb la qual havem parlat...
Que has comprat?
Cadascú pot an(1;1' pm' on vt¿llga.

Són comandes urgents, les qnals ·convé servir.
AQó que has portat na és alló que et d·íem.
La casa de que parlávent .

Els xics amb qui anaveu .
He adquirÚ quelcom.

LECTURA

TEXT MODERN

Estesa la comarca des d'uns trenta a uns cinquanta quilome
tres del ma?', i tancada entre muntanyes, aquel! sembla remot, i

el país és d'una prou acusada continentalitat. El tebi ale medi
tenani, per arribar a les seues enlairades i amagades terres, ha
de pujar costa amunt lJel pla estepari del Raspeig i ha de tra

lJessar l'aspra i desolada rodalia de Girau, en els contraforts que

separen la Foia de la baixura alacantina: roquissars esgrogueits
de I'Escobella, timberes de la sena de 'fal!s, pasturatges sense
xara del Montnegre, amb els pins solitaris turmentats per les
Ilargues seques i ds lJents udoladors i eixuts que baixen de la
blavor de les muntanyes cap a la l!um eternament daurada del

mar...
ENRIe VALOR

(Narracions. «La Revista», Barcelona.)
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EL VERB

224. Verb és una paraula que indica essencia, existencia,
estat, acció o pasGió, expressant veu, temps, nO'l11bTe, 1Jersona i
mode.

Indica essencia en: Jo sóc home. Existencia en:' Déu és.
Estat en: Nosaltres estem sans i bons. Acció en: Antoni canta

cobles, Passió en: Les cobles són cantades per Antoni.
Noteu que sense verb no hi ha proposició gramatical, «o és,

expressió de judici.
225. La veu, el temps, el nombre, la persona i el mode gra

maticals són les modificacions que experimenta un verb en con
jugar-lo (flex'ió veTbal) , o siga, en variar les tenninacions.

Hi ha veu activa i veu prwsiva. Activa en: En Pere pin:ta una

tela. Passiva en: Una tela és pintada per En Pere.
Hi ha te'Y/l1JS 1Jresent, temps 1Jassat i temps ft~tur. Present en:

Ara escric. Passat o preterit en: Ahir llegia. Futur en: Dema
dibuixal'é,

Hi ha n0111.bre singular i nombre plw'al. Singular (una sola
persona) en: EH pl'actica un ofici. Plural (més d'una persona)
en: Ells practiqtten l'excursionisme.

Hi ha pri.mera persolw, segona 1Jersona i terce¡'a persona.
Primera: jo, nosa tres. Segona: tu, vosaltl'es. Tercera: Ell o ella,

ells o elles.
Hi ha mode indicat-iu, mode subjuntiu i mode imperatiu. In

dicatiu: EHs mil'en el campo Subjuntiu: Li direm que vaja. Impe
ratiu: Vine de seguida.

226. El verb pot revestir les formes d'infinitiu, gerundi i
participio

L'infinitiu és la fo'rma amb que es designa el verbo Els mots
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'4

estimar) bulliT, voler, cau¡'e) vendre s6n infinitius i, al mateix
temps, noms de verbo

227, Segons la terminaci6 de l'infinitiu, ,cada verb pertany
a un tipus de conjugaci6 o flexi6,

Els infinitius termlnats en -al' (cantal') t01'naT, eixugan per
tanyen a la primeTa conjugacl6,

EIs terminats en -Te (caUTe, Teb¡'e) vcndTe), els termlnats en
-el' (cTéixer, poder, fe¡') i els terminats en -1' (diT, dUT) pertanyen
a la segona conjugaci6,

Els terminatG en -iT (llevat diT, de la segona) pertanyen a la
teTcera conjugaci6 (menti¡", cosiJ"; agTai¡') ,

Hi ha, doncs, tres- tipus de fiexi6 verbal.
228, En els verbs de la primera conjugaci6, els acabats en

cm', en t;aT, en gaT) en jaT, i en uaT canvien, respectlvament,
la c en qtt) la t; en c) la 9 en !Ju) la j en 9 i la u en ü quan la
terminaci6 comen<;a en e o i.

EXEMPLES:

trencal') trenq1.te, tTenqui
cOlnent;aT) cOlnence, cOlnencí
p¡'egaT, preg-ue) preguí
envejaT) envege, envegí
obliquaT, obliqüe, obliqüí
ena-iguaT, enaigüe, ena-igüí

En les altres conjugacions, els que acaben en cer canvien la
c en t; al final de paraula i davant a i u-; també les termina
cions bs i b canvien en p8 i p, i ds i d, en ts i t -(pero peTdTe

fa peTds) peJ'd),

EXEMPLES:

venceT, vent;, vent;a, venQut
cabre, caps, cap
pud-i¡', puts pttt

1 els terminats en gil' canvien la 9 en j davant a,

EXEMPLES: LlegiT, llija; fugiT) fuja,



b) Escriviu les següents formes verbals, substituint els punts
per la l1etra o lletres corresponents:

a) Copieu els infinitius següents posant·,los en tres llistes:
primera, de verbs de la primera conjugaci6; segona, de verbs
de la segona conjugaci6, i tercera, de verbs de la tercera con·
jugaci6:
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endel"1'o.es, ende1To.a.Ta, enden·o.em
ca.í, ca.anrt, ca,en

. l1taste.í, 11ta8te.a, maste.eu
pU.en, pu,aTem, pu:í
u'al'em, li.em, li.e
sotai.en, sotai,aT'ds, sotai.í
tOl',uda, tOl',a, tOl',

Te,í, re., re.s

po" po.s, po.ia
fl'e.ia, !Ti., !ri.a

ENDERROCAR:

CAgAR:

1vl:ASTEGAR :

PUJAR:

LIQUAR:

SOTAIGUAR:

TORCER:

REBRE-:

PODER:

FREGIR:

MORFOLQGIA

EXERCICIS

comen!{a1' evacuar esgloiar dil'
pregar tól'cer pondre fel'
envejm' cabre planym' dur
pel'dl'e absoldre tenir (o tindre) beure
témer valer venir (o vindr~) hav17¡' (o haure)

rebre ofendre obtenir cl'éixel'

traduir obrir (o obtindTe) naixer
cntixiT collil' ésser (o ser) conéixm'
pudil' COSil' batre viuTe
menyspTear eixir complauTe contradiT
canvia1' O'il' CTeUl'e sabel'
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L'INDICATIU

229. El mode indicatiu té cinc temps simples: pTesent, pTe

terit imperfet, p1'eterit pertet, tUtUT i condicional,
230. Els verbs de la primera conjugació fan la fiexió com

el verb portm',

•

PRESENT

pOl'te
pOTtes
pOl'ta

portem

pOl'teu
pOTten

PERFET

portí
pOl'taTes

l.JOTtU

p01'td1'em
portuTeu

pOTta1'en

FUTUR

pOTtaTé
pOTtaTus

pOTtaTu
pOTtaTem

pOl'ta1'eu
pOTtaran

PORTAR

IMPERFET

p01'tava

pm'taves
p01'tava

pOTtuvem
pOTtuveu

portaven

PERFET PERIFRAsTIC

vaig portal'
vas pOq'taT

va pOTta1'

vam pOTta1'
vat¿ p01'ta1'
van pOTtaT

CONDICIONAL

portaTia
pOl'taries
portaría

pOl'taríem
pOTtaríeu

pOTtaríen
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231, La fiexió regular de la segona conjugació és com la del
verb batl'e,

BATRE

PRESENT

bat
bats
bat

batem
bate'u
baten

PERFET

batí
batel'es
baté

batéTem
batéreu
bat61'en

F'UTUR

batré
batrás
batrit

batTem
batTeu
batran

IMPERFET

baNa
baHes
batía

batíem
batíeu
batien

PERF'ET PERIFRAsTIC

vaig batTe
vas batTe
va batTe

vam batre
vau batTe
van batre

CONDICIONAL

batTia
batTies
batTia

batl'íem
batríeu
batTien

En aquesta conjuga,ció se'n troben pocs de regulars; entre
elIs anotem: combatTe, concebTe, apeTcebTe, eSp1'émeT, rompl'e,
perdl'e, plit.¡¡oyer, TebotTe, TebTe, témel', tÓl'ceT i vencer,

Cal indicar els següents grups d'irregularitats:
1. Addició d'una c (qu), g (gu) o substitució de la darrera

lIetra radical per aqueixes lIetres.
a) PRENDRE.

Present: p,'enc, pl'ens, pTen, p1'enem, pl'eneu, pTenen,
Imperfet: prenia."
Futur: prendJré",
Condicional: 1JTend"ia",
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Seguixen aquest model tots els verbs acabats en -ld1'e i -nd1'e
(excepte tindre i vindre), valm' (o vald1'e) i soler (o soldTe).

En aquests verbs la d és eufonica, no forma part del radical
no apareix sinó-a l'infinitiu, al Ifutur i al condicional.

b) CRÉIXER, MERÉIXER, NÁIXER.

Present: erese, e1'eüx;es, e1'eix, ereixem, e¡'eixeu, e¡'eíxen,
Perfet: e¡·esquí., eresqueres ...
e) CONÉIXER, PARÉIXER.

Present: eonee, cúneíxes, eoneix, eoneixem, eoneixeu, eoneíxen.
Perfet: eoneguí, eonegum'es ...
n. Radical acabat en u.
Tots fan el perfet com bewre: begu4, begueres ...
a) BEURE, DEURE, PLOURE, MOURE.

Present: bee, beus, beu, beve1n, beveu, beuen,
Imper~et: bevia ...
b) TRAURE, .TAURE, SEURE, ASSEURE'S, CREURE, RIDRE.

Present: t1'ae, t1'aUS, t¡'au, traem, traeu, tra1ten.
Imperfet: tTeia ... , jeía ... , seía ... , creía... , reia ...
e) COURE, CLOURE, PLAURÉ, RAURE.

Present: eoe, cous, eou, eoem, eoeu, eouen.
Imperfet: eo~a, eo'ies, COla, eoíem, eoíeu, co'ien.

232. Deis verbs de la tercera conjugació, una minoria pre
senten formes pures (sentir, eruíxir, dorm-i1', esmunyir, mentír,
bullír, fu,gir, puez.i.r, etc.), mentre que la majar part prenen la
forma incoativa en tot el singular i en la tercera persona del
plural del presento

SENTIR (forma pura)

PRESENT

sent
sents
sent
sentim
sentiu
senten

IMPERFET

sentia
senties
sentia
sent-íem
sentíeu
sentien
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PERFET

sentí
sen,ti1'es
senti
sentil'em
sentireu
sentiren

FUTUR

sent'iré
entinLs

sentinL
sentirem

. sentireu
sentíran

PERFET PERIFRAsTIC

vaig sentil'
vas sentir
va sentir
vam sentir
vau sentir
van sentil'

CONDICIONAL

sentiTia
sentiries
sentil'ia
sentil'iem
sentil'ieu
sentirien

111

SERVIR (forma incoativa)

PUESENT

servisc
servixes
se¡'vix
servim
serviu
servixen

AIguns verbs terminats en gir, Xil', sir, stir intercalen una e
eufónica a la segona persona del singular del preseüt d'indi
catiu en la forma pura,

F'ugir: fuges
TOlSSil': tU<8ses

Oruixir: cl'uixes
Vestir: -yistes

Molts deIs verbs que tenen e en el radical, la canvien en
quan és accentuada,

TENYIR (renyir, afegir, fregir, lleg'ir, vestir),
Present: tiny, tinys, tiny, temyim, tenyi,t~, tinyen,
Altres que hi porten o, la canvien en u quan és accentuada

(mai no en els altres casos),
COSIR (collil') escopi1', sOl'til', t08sir, engolir).
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,.
Present: CttS, clLses, CttS, cosi?n, cosiu, c·usen.
Els verbs composts, en general, presenten les mateixes par

ticularitats que els simples.
NOTA: La dessinencia de lo" persona del present d'indiaatiu

en els verbs regulars i en alguns d'irregulars és -o a les comar
ques septentrionals del País Valencia.

gXEMPLES: Jo pOTtO, bato, semto i seTvixo.
En la literatura actual, hom trobara també les formes in

coatives Sf)j'vesc o se?'ve-ixo, seTv6ixes, serveix i seTveixen,

a) Conjugueu els temps simples d'indicatiu deIs verbs ad?'e
t;a?', ?1WU1'e i collir. (Teniu molta cura de l'accentuació.)

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

Estime la meua te1'Ta,
Ells canten cant;ons valencianes,
Canviaven segells (f-e Z'cilbttm.

1'Teballara ct lavol' de la causa,
NosaltTes aniTiern tots junts al cinema.

Jo donava un bon consell.

AjudaTen a ompliT les garTajes.
Batiem a l'era de l'o/bcle.
Tu' parfiTas bé la canto

Concon'egué al Pa¡'lament,

lIforien com a moeqttes.
Esmorzen ara que p~den,

GRAMÁTICA VALENCIANA112
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EL SUBJUNTIU

233. El mode subjuntiu té dos temps simples: el pl'esent i
el pretl31'it impm'fet,

Ara bé; el preterit imperfet de subjuntiu té dues formes: la
forma en -1' i la forma en -s. Les dues són bones, pero els escrip
tors haurien d'usar més' la segona. Nosaltres donarem, pero, els
paradlgmes d'ambdues.

Noteu que la fiexió d'aquest temps es forma sempre subs
tituint la desinencia res de la segona persona singular del perfet
d'lndicatlu per les terminacions TU, res, l'a, rem, l'eu, l'en, o s,
sses, s, s8em, sseu, ssen,

234, Ells verbs de la primera conjugació fan com el model
p01'tal',

PORTAR

IMPERFETPRESENT

pO'rte
pOl'tes,

porte
pOl"tem

porteu

p01'ten

portal'U
portares

portara

portarem
portareu

portal'en

portas

portasses
portas

pOl'tassem

portasseu
pO'r'tassen

•

235, Els verbs regulars de la segona conjugació fan així:

BATRE

IMPERFETPRESENT

bata

bates
bata

batem

bateu
baten

batera
bateres

batera

batérem

batél'eu
bateren

batés
batesses

batés

batéssem
batésseu

batessen
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En els grups d'irregulars (vegeu § 231) el subjuntiu es conjuga
així:

1. a) PRENDRE.

Present: p1"enga, p1"engues, p"enga, p"enguem, p1"engueu, p"en-
guen.

Imperfet: p,'engue1"a.. " p,·engltés ...
b) CRÉIXER.

Present: c1"esca, c"esql~es, cresca, c1"esquem, C1"esqlteU, c,'es-
quen.

Imperfet: c1"esque1"a.. " cresqués .. ,
c) CüNÉIXER.

Present: conega, conegues, conega, coneguem, conegueu, co
neguen.

Imperfet: coneguera., v conegués,.,
n. Tots els verbs d'aquest grup seguixen el model de beu,'e.

BEURE

Present: bega, begl~es, bega, beguen., begueu, beguen.,
Imperfet: beguera.. " begués ...
236. Els verbs de la tercera conjugació es conjuguen així:

SERVIR (forma incoativa)

PRESENT

servísca
se1"visques
servisca
Se?'vim
serviu
servisquen

SENTIR (forma pura)

IMPERFET

•
PRESENT

senta
sentes
senta
sentim
sentiu
senten

sentira
sentires
sentira
sentí1"e'm
sentí1"eu
senti"en

sentís
sentisses
sentís
sentíssem
sentísseu
sentissen
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EIs v:erbs que a l'indicatiu canvien la e en i i la o en u quan
són accentuades, fan el subjuntiu així:

TENYIR

Present: tinya, tinyes, tinya, tenyim, tenyiu, tinyen.

COSIR

Present: cusa, cuses, cttt:a, cosim, cosht, cusen.

NOTA: En la literatura actual el catala oriental presenta el
subjuntiu en -i, amb el segtient paradigma: potrti, portis, pOTti,
por'tem, pOi't0u, por'tim.

1 per als incoatius: ser've/xi, ser'V6Íxis, S!er'veixi, ser'vim., ser'
viu, seTvl3ixin,

EIs nostres cUts'3ics feien 'els incoatius de la següent manera:
SI3l'Ve8Cct, ser'VesqueB, seTvesca, servim, se1'vit', sel'vesq¡,en,

EXERCIGIS

a) Conjugueu els temps simples de sui;Jjuntiu deIs verbs
passejar, nai:.x;eT i vestir. (Fixe's bé, l'exercitant, en l'accentuació.)

b) Extraeu els verbs en '3ubjuntiu de les següents proposi-
,cions, i anoteu ele temps als quals pertanyen i la persona:

Ell que deixe el sac damunt la taula,
S'í jo por'taTa la diTecció .. ,
PaTla com si ti?'1'gueTa la Tespo??sabilitat.
Com ell puga, el negoci aniTá bé.
Vullgt,en o no vullguen, aixó seí'i/,.
Si ser'ViTelt caJe ja no caldr'ia di.?' altTa cosa,
Si jo em JeTCt una casa al meu gust",
Et pTegue que em tOTnes el zz.¿bTe.
Vull qtte em por'te a Castelló,
Si trobaTa qui m'accnnpanyas ...
Ela interessant que esti!]uen tots units,
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UIMPERATIU

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

Les tercer,es persones són sempre les del present de subjuntiu
i propiament només tenen valor imperatiu en el tractament de
vosté.

En la conjugaci6 regular la segona persona del singular és
igual a la teTcera del singular del present d'indicatiu, i la primera
i segona del plural s6n iguals a les respectives deIs presents de
subjwntiu i d'indicatiu.

IMPERATIU

porta
portem
porteu

bat
batem
bateu

sen't
sentim
sentiu

servix
servim
serviu

:Formen així l'imperatiu tot.;s els models irregulars ja estl1
diats: pTendre, créixer, conéixel', beul'e, traure, coure, tenyir i
cosir.

238. Per a la formaci6 de l'imperatiu, els verbs d'irregula
ritat especial, que s'estudien a la llü;6 X~VIII, es poden classi
ficar en tres grups:

1. Verbs que segl1ixen la regla general: cubre, cÓ1Ter, escl'iu
re, Obl"il', ompz.il' i oil'.

EXEMPLES:

pren
prenguem
preneu

trau
traguem
traeu

CUs

cosim
cosiu
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Fan el plural segons aqueixa regla, pero tenen el singular
anomal:

dur: dus, du
tenir: tin, té

haure: heu
uenÍ1': v'íne

n. Verbs que prenen totes les persones de les respectives del
present de subjuntiu: esta?', poder, saber, Se1', veU1"e, volm',

Fan el singular distint:

caure: cau
dir: ~igues, d'is

El verb esta¡' forma un altre imperatiu segons el grup se
güent,

In. Verbs que prenen totes les persones del present d'indi
catiu, és a dir, la tercera del singular com a segona de l'impe
ratiu, i la primera i segona del plural: eixir, estar, viu¡'e,

Tenen formes anomales al singulár:

anar: vés

fer: fes
mori¡': 111O¡', muir

EXERGIOIS

a) Conjugueu l'imperatiu deIs verbs combrega¡', témer, riUl'e,
'meréixe¡', p~1"dre, pati¡', 11tentir i llegi¡'.

b) Conjugueu tots els temps simples d'indicatiu i subjuntiu,
i l'imperatiu deIs verbs encendre i nmyi¡'.

(Adone's el lector que cal accentuar degudament les formes
verbals que porten accent grafic.)
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EL GERUNDI 1 EL PARTICIPI

239. El gernndí i el pa1·ticipi, aixi com l'infinitiu, són /o1'111,es
'Í1nlJel'sonals. El gerundi i l'infinitiu' són invariables. El participi
té la flexió d'un adjectiu de dues terminacions.

240. El gerundi termina en ant, ent i int, segona que el verb
pertanya a la primera, a la segona o a la tercera conjugació (lle
vat d'escl'iul'e i viUl'e que fan escl'iV'ínt i vivint).

Alguns verbs presenten gerul1dis anómals. Aix[, deIs grups
irregulars abans estudiats, els models pl'e11,dl'e, beul'e, t1'attl'e i
COUTe fan lJrene11,t (sense d), beVe1tt, tl'aent i coent.

EIs altres, pero, tenen la flexió regular.
Aixi: ConéixeT, co11,eixent; COSiT, cosint.

241. El ha participis regulars i irregulars.
SÓl1 TeguIa1'S els acabats en at per a la primera conjugació,

en ut per a la segona i en it per a la tercera.
EXEMPLES :

cantar:

batl'e:
servil':

cantat, cantada, cantats, cantades
batut, batuda, batuts, batudes
s61'vit, seTvida, sel'vits, seTvides

Són 'íTl'eguIa1's els participis quc no seguixen aquesta regla
general.

242. Alguns deIs verbs que formen la flexió segons el model,
tencn irregular el participi. Són:

admetTe, admés
até11,yeT, atés

constl'ényel', constl'et

emetl'e, emés
empényel', empés

estl'ényel', estTet

metre, mes

permetre, peTmés
pl'ometl'e, pTomés

sotmetl-e, sotmés

CO'b1'i1', cobeTt
imlJTimiT, imprés
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Altres verbs regulars tenen dos participis. Són:

fénye1', fenyut i fengut
pe1'tanyeT, pe1'talvyut i pe1'tangu-t
planye¡', planyut i plangut
tÓ1'C6l', ton;td i t01't
compUl', cornplit i comple¡'t
establiT, establit i estableTt
ofeTi,T, ofeTit i ofe1't
1'eblil', l'eblit i 1'eble¡'t
sof1'il', sofl'it i sofe1't
supli1', suplit i suple1't
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, DestÓTCe¡', pero, i l'etóTceT fan només deston;ut i Teton;ut.
243. Quant als grups d'irregulars ja eBtudiats, cal distingir

en la formació del participi:
1. a) Model pl'end1'e,
Verbs acabats en end1'e: participi, en es.

EXEMPLES:

despendl'e, despés
encend1'e, enJCés

ofendn'e, ofés
s'uspend1'e, suspés, etc.

Pero vendTe fa venut.
Terminats en old1'e: participi, en olt.

EXEMPLES:

abso'ldTe, absolt
d'issold1'e, dissolt

EXCEPCIONS :

moldl'e~ rnólt
told1'e, tolt, etc.

doldl'e, dolgut
old1'e, olgut
soldre (o sole1'), sO'lgut

Tenen també participis irregulars:

caldn'e, calgut
ceTndl'e, cel'nut
fondre, fos
pondn~, post

1'ornand1'e, Tomas
tondre, tos .

vale¡' (o valdTe), valgu·t
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b) Créixer: participi, crescut.
c) Conéixer: participi, conegut.
n. EIs verbs de radical acabat en u fan:

a) BeuTe, begut,
Igual deuTe, plouTe i rnoure,

b)

c)

TTaure, t1'et
jaure, jagut

Se1V1"e, segut

COU1'e, C1tit i cogut
clou;'e, clos

a8SeUTe's, assegut

c¡'eu¡'e, cTegut
l'iu¡'e, J'ist i Tigut

plaUTe, plagut
1'a1~re, Tas i Tagut

Els verbs d'il'regularitat especial (lligó XLVIII) presenten
igualment anomalies en la fiexió del participio

EXERClCIB

a) Escriviu el gerundi deIs següents verbs: vola¡', adrnetre,
planyeT, TesoldTe, estendTe, difondTe, ¡'endixe1', inclO'U¡'e, bestTaUl'e,
rnalvendJ'e, afegiT, vesti1' i descobriT,

(Fixeu·'Vos en els verbs composts, els guaJs seguixen la irre
gularitat del simple,)

b) Escriviu els participis deis verbs indicats en l'exercici an
terior, en singular i en plural, en masculí i en femení.

c) Conjugueu les formes irnpersonals i tots els temps slm·
pIes d'indicatiu I subjuntiu i l'imperatiu del verb dJcU1'e.
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ELS VERBS AUXILIARS

244. Són verbs auxiliars els que servixen per a la formació
deIs temps composts deIs altres verbs.

245. Són auxilian:; els verbs haver i ésser (o ser).
246. EIs verbs auxiliars tenen formes simples i formes com

postes.
247. El verb havel' quan és auxiliar no té imperatiu, pero sí

que en té quan haver és sinónim d'ha'ure, és a dir, quan és verb
actiu i indica posseil', teni¡·.

248. El verb éssel' (o ser), auxiliar, servix per a formar la
veu passiva deIs altres verbs.

249. La fiexió del verb havel' en els temps simples fa així:

HAVER
GERUNDI: Havent.
PARTICIPI: Hagut, hagl¿da, haguts, hagudes.
INDICATIU :

PUESENT IMPERFET PERFET

he, haig havia haguí
has havies hague¡'es
ha havia hagué
havern, hern havíern haguél'ern
hav"eu, heu havíeu haguél'eu
han havien haguel'en

FUTUR CONDICIONAL

hauré hauria haguel'a
haun'is hauries hag'ueres
ham'e}, hauria haguera
haurern haltl'íern hagué¡'ern
hau¡'eu hauríeu hagué¡'eu
hauran haurien haguel'en
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SUBJUNTIU:

IMPERFET

hagués
haguesses
hagués

haguéssem
haguésseu
haguessen

hagu61"a
haguel'es
haguera

haguél'em
haguéreu

7~aguel'en

PRESENT

haja
hages
haja

hagem
hageu
hagen

250. Quan hav61' no és auxiliar fa:

HAVER o HADRE

INDICATIU :

PRESENT

hec
heus
heu
havem
haveu
heuen

SUBJUNTIU:

PRESENT

haga
hagues
haga
haguem
hagueu
haguen

IMPERATIU:

heu
haguem
haveu

Hi ha la forma heus precedint l'adverbi ací, i també les for
mes jas, jau, per a les segones persones del singular i plural.

251. La fiexi6 de l'auxiliar ser o ésser en els ternps simples
és així:

SER o ESSER

GERUNDI: Sent o essent.

PARTICIPI: Estat, estada, estat"s, estades.
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INDICATIU :

SUBJUNTIU:

PRESENT

SÓC
ets
és
som
so-u
són

PERFET

[tti

[ol'es
fou, fón
fÓ1"em
fÓ1"eu
fm'en

FUTUR

se1'é
se1'iJs
Sel'o,

sm'em
sereu
seran

IMPERFET

era
eres
m'a
él'em
éreu
m'en

PERFET PERIFRASTIC

vaig sm'
vas S61'

va se1'
vmn se1'
vau se1'
van se1'

CONDICIONAL

se'tia fól'a

se1'ies fOl'es

seda fól'a

seríem fÓ'rem

seríeu IÓ1'eu

serien fm'en
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IMPERFETPRESENT

siga
sigues
siga
siguem
sigueu
siguen

fóm
lo'res
lóm
fónJ»t
IÓ1'eu
loren

IMPERATIU

sigues
siguem
sigueu

fos
losses

fos
fóssem
lósseu
fossen
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EXERClOIS
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«Les paraules afables que la celsitud de la majestat vostra ha
dites alegrarien l'anima d'aquell famós cavaller, si les hagués
oldes, que la sua anima fóra exal<;ada fins en lo noven cel, com
la fama del vostre nom resplendeix sobre totes les altres don
zelles del món, en gracia, bellea, virtut e dignitat, e jo no seria
suficient a poder satisfer en paraules ni en obres lo gran do
natiu que la celsitud vostra Ji ha ofert de la vostra noble per
sona.»

Timnt lo Blane (segle XVé)

a) Copieu aquest text classic i subratlleu-ne tots els verbs,
simples i composts.

b) Anoteu el temps al qual pertany cadascun deIs verbs.
Aixi: Ha dites: Preterit indefinit d'indicatiu del verb dir. Ter

cera persona del singular. El participi va concordat segons es
feia antigament.

LECTURA

TEXT MODERN

S'agenolla la tarda en el crepuscle,
la muntanya engolí, avida, el sol;
plana el silenci, la tena es féu més bruna
i com un crit de ¡oia s'encengu'eren a !'ana
enmig de! ce! la lluna
i en !'arbre e! rossinyol.

JOSEP M.' PALAU 1 CAMPS

(La Font de les 'Tortugues.)

•
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ELS TEMPS COMPOSTS

252, EIs temps composts deIs verbs es formen anteposant a
Ilur participi els temps simples del verb haveT.

253. Els temps composts són:
L'infinitiu compost format per l'infinitiu i un participi: haver

estimat.
El geTundi c01n1Jost, format pel gerundi i un participi: havent

estimat.
254. El mode indicatiu té cinc temps composts:
El p7'ete7'it indej-init, format pel present i un participi: he

estimat.

El pTete7'it plusquamperfet, format pel preterit imperfet i un
participi: havia estimat.

El pl'ete7'it aruteTiol', format pel preterit perfet i un participi:
hagui estimat.

El futU7' compost, format pel futur i un participi: hauTé es
timat.

1 el cond'icional compost, format pel condicional i un parti
cipi: hm¿Tia estimat.

Aquest darrer temps, condicional compost, té dues formes: la
indicada, formada per ham'ia, i la formada per haguera: hauTia
estimat, o hagueTa estimat.

255. El mode subjuntiu té dos temps composts:
El passat, format pel present de subjuntiu i un participi: haja

estimat.

1 el plusquampm-jet, format pel preterit imperfet de subjuntiu
i un participi: hagués estimat.

256. La conjugació completa del verb és, generalmellt, ex
posada en l'ordre següent:
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PARTICIPI

partit, partida, paj'tits, pa¡,tides

126

EXERCJC18

Infinitiu
pm'tir

Gerundi
partint

Present
partisc...

Imperfet
partia.. ,

Perfet
partí...

Futur
pa'I'tiré ...

Condicional
partij'ia...

Present
pa¡'tisca ...

Imperfet
partira,. ,

partis ...

PARTIR

Infinitiu compost
haver partit

Gerundi compost
havent partit

INDICATIU

Indefinit
he partit

Plusquamperfet
havia partit

Anterior
haguí partit .. ,

Futur compost
hau·j'é partlt

Condicional compost
hauria partit

haguera partit

SUBJUNTIU

Passat
haja partit

Plusquamperfet
haguera PUl'tit, ..
hagués pm'tit.. ,

IMPERATIU

pa¡'tix,. ,

D01l8U la canjugaci6 completa, a siga, en tates les seues fol'·
mes simples i compastes, del;') verbs ¡'ompre i dormir.
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LES CONJUGACIONS PERIFRASTIQUIDS

257. En estudiar els temps del mode indicatiu anotarem que
el preterit perfet era, en el yero portar, p01'tí, Aquest mateix
perfet, simple, l'expressarem amb idelltica significació per una
perífrasi que es forma anteposant a l'infinitiu simple del verb
que es conjuga els mots vaig, 'vas (o va1'cs), va, vam, (o vdrem),
vau (o vd1'eu), van (o varen),

EXEMPLES: V wig porta1', vas pOTtar, va pOTta!', etc" que equi
valen, respectivament, a p01'ti, p01'tares, p07'td, etc,

Analogament, en lloc de· haguí portat, hagucres portat, etc"
es pot dir vaig llaver portat, vas llave'!' pOl'tat, etc,

Corresponent a perfet perifrastic de l'indicatiu, existix en el
nostre idioma un perfet perifrastic de subjuntiu,

EXEMPLES: Vaja p01'tar, vages porta1', vaja pOl'tar, vdgem
p01'tar, vageu p01'ta1', vagen portar,

258, La proposició Arutoni escriu la llü;ó pot ésser redactada
amb identica significació en la forma: La lliQó és escr-ita per
Antoni, Aquesta és la fOl'ma o veu passiva,

259, La veu passiva es conjuga amb els temps del verb ésse1'
i el participi del verb que es vol conjugar, Així, són formes de
la veu passiva del verb portar:

Infinitiu: ésser o se1' portat,
Ge-rundi: essent o S'ent p01'tat,.

Present: sóc portat, etc.
Imperfet: era portat, etc,
Perfet: fui p01'tat o vaig S81' portat, etc.
Indefmit: he estat portat, etc,
Anterior: haguí estat portat o vaig haver estat p01'tat, etc,
Futur: seré pOTtat, etc. '
Condicional: s81'ia p01'tat, etc.
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Present de subjuntiu: siga portat, etc.
Imperfet de subjuntiu: fos p01'tat o fÓl'a portat, etc.
260. Quan s'expressa l'acció del verb c~m una obllgació a

complir, 110m fa ús d'una perifrasl. Aixi: He d'estudiar la Gra
matica, Aquest mode d'obligac'ió es forma, sempre, amb el verb
haver en el temps respectiu, seguit de la preposició de 1 de I'ln
finitlu del verb que 110m conjuga,

EXEMPLES:

Per!et: h!lguí de cÓ1'1'e'l' .. ,
Plusquamperfet: havia hagut de pagar."
Aquesta veu obligatlva fa la forma impersonal alxi: cal can

ta'l', o s'ha de cantal' o hom ha de cantm', peró és inadmisslble
dir hi ha que cant'al'.

Algú, erróniament, usa el verb teni1' en el mode d'obllgació.
No s'ha de dir tinc d'alvw' o tinguí qtbe anal' a casa, sinó haig
d'C/Awr o hag1bí d'anal' a casa. Aquestes darreres formes són les
úniques correctes, perque usen el verb have'l',

a) Gireu els verbs de les frases següents, de preterit perfet
simple d'indicatiu, en la ,forma perifrastica.

Anit aní al teatre.
Escrigu8'l'es la llil}ó c01Tesponent,
Pinta un paisatge de l'horta.
Sota un pi bel'enal'em tots 13ls de la familia,
Oontemplareu una posta de sol.
Els gossos mossegaTenl una xiqueta,
b) Gireu les frases següents, de verb en veu activa, en frases

de veu passiva:
En Jaume pl'onuncia un discurs,
Jo toque l'anella de la pO'l'ta.
MaTt01'ell esc1'Íví «TiTant lo Elanc»,
L'aTquitecte diTigix les obTes del pont de la Mal' els pica-

pedl'el's piquen les pedl'es.
La música escoltaves tu.
El paTe havia besat la seua l'illa.
La GlOria conia 1101'8 i la MaTia cosia la Toba.

GRAMÁTICA VALENCIANA128
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El! cantava una canqó popular.
El mesh'e estim.a els' cleixebles.
El caqaclo¡' caqava els conills.
c) Corregiu en les frases següents l'ús incorrecte del verb

ten>i.,.:

'Tenia d'anm' a Barcelona i tenia q~te parlm' en público
El mU'ixel'anguer d'Algemesi té que alqar l'infant.
Tenia llib¡'es que tenia que deixar als amics.

Tinc que eS1norzm',
Si véns tu no tincLTé que anar jo.
T·¡.nguí que lleva¡'-me massa de matí.
d) Conjugueu els' mode'3 d'obligació (tots els temps simples

composts) del verb ana¡..

LECTURA

TEXT MODERN ------------_._---~_.__.

Comen,arem a regirar calaixos i racons, El ma'rmessor i els
hereus probables cregueren més digne i més discret no moure's
de la terrassa. Cercarem els nebots, mans innocents, i la germana.
Aquella invasió de la intimitat resultava impúdica. Pero ja. con
tristats, ho dlhem: «.Quin Temei7» 'Traguérem la roba, vella i mos'
tosa -·perque la pulcritud de l'oncle era més tost espiritual-,
amb records de polsim de tabac i borra a les butxaqucs. Camises
de seda CTUa esfilagarsades, del temps de les vaques grasses, abans
de la guerra, quan e/s senyors no havien mester saber comptar
gaire més enlla del cent. Roba estantissa, ja sense objecte, vestits'
de fantasma, ..

JAUME VlDAL ALCOVER
(Col·lecció «Quart Creixent».)



Lli~ó XLVIII

ELS VERBS IRRIDGULARS

261. En tot verb es distingixen dues parts: el mdical i la
te1"'rninació. Ell radical és la primera part del verb i d'on es deriva
tota la fiexió. La terminació és la segona part, i varia segons la
persona, el nombre, el temps i el mode. En el verb amaT, el ra
dical és arn i la terminació é-::; al'. En el verb rebTe, el radical és
reb i la terminació, re.. En el verb pUTtir, el radical és part i la
terminació, iT.

Són verbs '(egula1'S els que en !lur conjugació no alteren els ra
dicals. 1 són verbs i1TegulaTs els que en conjugar-los alteren els
radicals o bé no fan regular·s les terminacions o bé alteren els
radicals i les terminacions.

262. Hi ha verbs que canvien alguna !letra del radical -alte
ració ortográfica- per tal de conservar la mateixa pronúncia.
(Vegeu § 228.)

D'altres intercalen una e eufon¡'ca. (Vegeu § 232)
AIguns verbs tenen la irregular'itat només en el participi.

(Vegeu § 242.)
En estudiar la fiexió verbal (llic;ons XLI, XLII, XLIII i XLIV)

hem vist la conjugació cornpleta, per grups, de molts verbs
anómals.

Ací anotarem les irregularitats especials. Cal advertir que
els temps no esmentats seguixen el model general segons la
fiexió corresponent.

263. De la primera conjugació són irregulars els verbs anar,

dar i esta1'.

ANA~

INDICA1'ru :

Present: vaig, vas, va, anern, aneu, vwn.'
Futur: aniré...
Condicional: aniria ...
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SUBJUNTIU:

Present: vaja, vages, vaja; anem, aneu, vagen..
IMPERATIU: vés, anem, ane1t.

DAR •

Es defectiu. Se n'usen les formes següents:
Gerundi: (lant. Participi: dut, dada.
INDICATIU :

Present: Plural: dem, deu.
Imperfet: dava .
Perfet: di, da¡·es vaig dal' ...
Futur: dan~...
Condicional: daTia...
SUBJUNTIU :

Present: Plural: dem, deu.
ImpeI1fet: da,l·a... aas ...
IMPERATIU: da, dem, deu.

ESTAR

INDICATIU :

Present: es tic, estas, esta, estem, esteu, estan.
Perfet: est-igu1, 8stigll.eres ...
SUBJUNTIU:

Present: est'i.ga, estig1teS, estiga, estiguem, e8'tigueu, estigu,en.
Imperfet: estiguera... esti[j1tés.,.
IMPERATIU: esta, estem, este1t, estig1teS, estiguem, es-tigueu.

264. En la segona conjugaci6, a més dels agrupaments de
verbe irregulars estudiats, hi cal anotar algunes irregularitats
especials.

CABRE

~NDICATIU:

Present: cap, caps, cap, cabem, cabeu, caben.
SUBJUNTIU:

Present: capia, capies, capia, capiem, capieu, capien,
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CAURE

Gerundi: caent. Participi: caigut.
INDICATIU :

Present: caic, ca!1's, cau, caern, caeu, cauen.

Ilnperfet: que'ÍCt... •
Perfet: caiguv, caiguel'es.,.

SUBJUNTIU :

Present: caiga".
Imperfet: caiguera... caigués",
IMPERATIU: catt, caiguern, caigueu.

CORRER

Gerundi: C01'1'ent. Participi: cOlTegld.
INDICATIU :

Present: córl'ec, con'es, C01'1'e, corl'e-Jn, C01'1'et~, con·en.
Perfet: cOlTegu.ÍI, c01Teguel'es".
SUllJUNTIU:

Present: CÓ1'1'ega...
Imperfet: c01Teguel'a,., c01Tegués, ..

265. DIR

Gerundi: dient. Participi: dit, dita.
INDICATIU :

Present: dic, dius, diu, diern, dieu, diuen.
Imperfet: deia... (o dia... ).
Perfet: diguí, diguel'es.,.

SUBJUNTIU :

Present: diga.,.
Imperfet: diguera...: digués...
IMPERATIU: d'igues (o dis), digufYrn, digueu.

DUR

Gerundi: diu,ent. Participi: dut, duta.
INDICATIU:

Present: dttc, dus (duus), du (duu), duern, dueu, Iluen.
Imperfet: dttia ...
Perfet: duguÍJ, dugueres ...
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SUBJUNTIU:

Present: duga, dugues, duga, duguem, dugueu, duguen.
Imperfet: dugueTa,., dugués."
1II1PERATIU: dus (o du), duguem, dueu.

ESCRIURE

Gerundi: escrivint. Participi: esc¡'it, escrita.
INDICATIU :

Present: escTic, esc¡'iu8', escl'iu, escTivim, escTiviu, escTiuen.
Imperfet: escT·ivia.. ,
Perfet: escTiví, escTivi¡'es." escTigui, esc¡·igueTes".
SUBJUNTIU:

Present: escl'iga, escTigues, escl'iga, esc1'i.guem, escTigueu, es

cTiguen.
Imperfet: escTiviTa... escTivis... esc¡·igueTa... esc'l'igués.,.

266. FER

Participi: fet, teta.
INDICATIU:

Present: taig (o tar;), tas, ta, tem, teu, tan.
Imperfet: teia.,.

Perfet: tiu, teTes, téu, téTem, téTeu, teren.
Futur: ta¡'é...
Condicional: taTia."
SUBJUNTIU:

Present: tar;a, taces, tar;a, tem, teu, tacen.
Imperfet: teTa... tes ...
1II1PERATIU: tes, tem, teu.

PODER
Participi: pogut.
INDICATIU:

Present: puc, pots, ,pot, podem, podeu, poden.
Perfet: pogui, pogue¡'es.,.
Futur: pOdTé...
Condicional: pod¡·ia...
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SUBJUNTIU:

Present: puga, pugues, puga, puguem, pugueu, puguen.
Imperfet: poguel·a ... pogués ...
IMPERATIU: pugues, puguem, pugue·u.

EXEROIOIB

a) Escriviu la conjugaci6 completa del verb desteT.
b) Escriviu la conjugaci6 deIs temps simples del verb oc6n·er.
e) Escriviu els presents d'indicatiu i de subjuntiu i l'impe-

ratiu deIs veJ;bs Tecaul'c, contl'adir i endu1·-se.
Així:
Present: 1n'enduc, t'endús, s'end{~, ens enduem, us endueu,

s'enduen.
(L'exercitant ha de practicar escrivint totes les pel'sones, tant

del singular com del plural.)

LECTURA

TEXT CLASSIC

Colguen les gents ab alegria fes tes,
lloant a Déu, entremesc1ant deports;
places, carrers e delitables horts
sien cercats ab recont de grans gestes;
e vaja io los sepulcres cercant,
interrogant animes infernades,
e respondran, car no són companyades
d'altre que mi en son continu planto

Llir entre cards: vós sabeu, e io sé,
que es pot bé ter hom mOl'ir per amor.
Creure de mi que só en tal dolor,
no fareu molt que hi donett plena fe.

AUSIAS MARCH

(Segle xv.)

......
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ELS VERBS IRREGULARS
(Gontinttació)

267. SABfflR
INDICATIU :

Present: ·'sé, saps, sap, sabeln, lJabeu, saben.
Futul': sabTé...
Condicional: sabl"ia...
SUBJUNTIU:

Present: sapia, sapies, sap1a, sapiem, sapieu, sap·ien.
IMPERA'I'IU: sap·ies, sap·iem, sapieu.

VEURE (o VORE)

Gerundi: veent. Parti.cipi: vist, vÍ<Sta.
INDICATIU:

Present: veig, veus, veu, vee'ln, veeu, veuen.
Imperfet: veia ...
F'erd'et: viu, vere3, véu, vérem, véreu, V81·en.
Futur: veuTé... (o vOTé ... ).
Condicional: veuj·ia... (o vOTia.. ..).
SUBJUNTIU:

Present: veja., veges, veja, vegem, vegeu, vegen.
Imperfet: vel'U... veés....
IMPERATIU: veges, vegem, vegeu.

268. VIURE

Gerundi: vivint. Participi: viscut.
INDICA'I'IU :

Present: vise, vitts, viu, vivil1¡', viviu, viuen.
Imperfet: vivia...
Perfet: visquiJ visqueres ...
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SUBJUNTIU:

Prooent: visc.!", visques, visca, visquem, visqueu, visquen.
Imperfet: visque1'a, .. visqués ...
IMPERATIU: viu, vivim, viviu.

VOLER
Participi: volgut.
INDICATIU :

Present: vull, vol,s" vol, vole1n, voleu, volen.
Perfet: volguí, volgue¡·es ...
Futur: volil1'é ...

Condicional: vold1·ia, ..
SUBJUNTIU:

Present: 'lJ!tllga, vullgues, vullga, vullguem, vullgueu, vullguen.
Imperfet: volguera, .. volgués ...
IMPERATIU: vullgues, vu,llgu,em, vullgueu.

269. EIs verbs ob1'ir i ompUr presenten la mateixa irregu
laritat.

OBRIR

Participi: obert, oberta.
INDICATIU :

Present: óbric, obris, obri, ob1'im, obr·iu, obrin.
SUBJUNTIU:

Present: ób1'iga, óbrigues, abriga, obriguem, obrigueu, abri
guen,

OMPLIR

Participi: omplert, omplerta.
INDICATIU:

Present: ómplic, omplis, ompli, omplim, ompliu, omplin.
SUBJUNTIU:

Present: ómpliga, ómpUgues, ampliga, ompliguem, ompligueu,
ampliguen.

270. EIXIR

INDICATIU :

Present: isc, ixes, ix, m:mm, eixiu, iXen.
Perfet: isqui" isqueres'...
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SUBJUNTIU:

Present: isea, isques, isea, isquem, isqueu, isquen.
Imperfet: isquel'a... isqués ...
IMPERA'l'IU: ix, eixím, eixíu.

MORIR

137

Participi: mOTt, mM·ta.

INDICATIU :

Present: ?nuí?' (o ?no?'e), mm's, mOl', 1no'rim, mOl'iu, mm·en.

SUBJUNTIU:

Present: muiTa, 'l'I'Luires, muira, mo?'im, mo1'iu, 1nu-inJn.
IMPERAlJ.'IU: muiT (o 'l'Iwr) , 1norim, mOTíu.

271.

INDICATIU :

OIR

Present: oig, ous, ou·, o'im, o"iu, O'L¡en.
Imperfet: ota...

Perfet: oí, oires ...

SUBJUNTIU:

Present: aja, oges, oja, ogem, ogeu, oigen.
Imperfet: dira ... ois...
IMPERA'l'IU: OU, ogem, o:iu.

272. TENIR (o TINDRE)

Gerundi: tenint. Participi: tingut.

INDICATIU :

PreGent: tine, tens, té, tewim, teni.u, tenen.
Perfet: tingu-4, tinguel'cs ...
Futur: tind/¡·é ...
Condicional: tindTía...

SUBJUN'l'IU :

Present: t-inga, tingues, tinga, tinguem, tinlgueu, i·ingu.en.
Imperfet: tingu61·a... ting1tés ...
IMPERATIU: tin, tinguem, teniu.



Gerundi: venint. Participi: vingut.
INDICATIU :

Present: vinc, véns, ve, veni1n, ven,iu, vénen.
Perfet: vinguí, vingueTes ...
Futur: vindTé...
Condicional: vindl"ia.,.
SUBJUNTIU:

Present: vinga, vingues, vinga, vinguem, vingueu, vinguen.
Imperfet: vinguera." vingués",
IMPERA'rIU: vine, vinguern, veniu,
273, Els verbs UUiT i P?'UiT (sinonim de pica?") tenen lIur

irregularitat a la segona i tel~cera persones del singular del
present d'indicatiu, que és un ra(lical amb diftong en u.

EXEMPLES: Lluus, Uuu; PTUUS, lJ rtm ,
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VENIR (o VINDRE)
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EXEROIOIS

a) Escriviu la conjugació deIs temps simples deIs verbs con-
viure i absteni¡:-se. '

b) Subratlleu els verbs de les frases següents, anotant a la
fi de cada una el mode, temps, persona i nombre corresponents:

Anton'í dOTmí tota la nito
OTUíxen les posts del llit.
SeTvÍTem el llibTe.
El día de derna fugiTiis de casa.
Sostenia la canya de l'empa¡-rat.
Jo voldria el teu llib¡·e.
OavaT i llauT·aT, faenes de llauTador.
Ha cTescut molt aquesta pan"a.
Fttig del meu costat.
POl'tava una capsa a casa la padTina.
Mengí una coca ensucTada.
Oh, ansiada llibeTtat espiTitualJ
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L'ADVERBI

274. L'adverbi modifica i determina la significació del verbo
Aixl com l'adjectiu s'unix al' nom, I'adverbi s'unix al verb ex
pressant alguna circumstancia de lloc, de temps, de manera, etc.,
de I'acció del verbo

275. Hi ha diferents classes d'adverbis, Les principals són:
de lloc, de temps, de manera, de quantitat o de gTau, d'afinnació,
de 1kegació, d'ol'dre, de dubte.

Hi ha, encara, locucions advel'bials.
276. Advel'bis de lloc:
Ací, aqu,f" alla; enr;:a, enlla; alTeu, enlloc; dins, fm'a, endins,

enfora; dttvant, dan'ere, endavant, endarTeTe; dam'unt, davall,
amunt, avall; dalt, baix; prop, lluny ...

,EXEMPLES: Vine ací, esta pl'Op, fes-te endavant."
277.- Adverbis de temps:
Ara, adés, abans, despTés, ja, SfJ1np1'e, mai, so'vint, llavors,

aleshoTe8, aviat, tard, avui, dema, ahil', ..
EXEMPLES: Vindra despTés, marxa taTd...
278. Adverbis de manera:
Bé, millar, rnalament, pitjOT, així, bonament, i tots els ter

minats en -ment, els quals adverbis es formen amb un adjectiu.
279. Adverbis de quantitat o de gl'au: Són els mateixos mots

que servixen d'adjectius quantitatius (molt, poc, f01"r;:a, bastant,
més, melllYs, prou, massa, qt~ant, tant, que, gens) i el numeral
mig, esdevinguts tots ells invariables.

EXEMPLE¡';: Menja molt; escriu balJtant ...
280. Adverbis d'afirmació:
Sí, també, adhuc, fins i la locució fins i tot.
281. Adverbis de negació:
No, tampoco 1 les locucions no gens, no paso
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282, Adverbis d'ordre:
PTime¡', abans, despTés",
283. Adverbi de clubte :
Potser.

284, Heus ací algunes locucions adverbials:

a la VOTa
a paTt
a banda
al voltant
de b011J mati
a trenc d'alba
a baqueta nit
cap al vesp¡'e
en un bell en sec
a poc a poc

EXERGICIS

un poc
fins i to't
a posta
a gust
de COT
debades
a tasques
al sa i al pla
a bell doll
a gratcient

a les palpes
a Todolo11JS
a ulls clucs
bo·na cosa
de gom a gom

de tit a tit
de bat a bat
de per Tiul'e
til 1)e¡' randa
a tates passades, etc.

a) Copieu les frases següents, subratllant e].3 adverbis 10-
cucions .que hi ha:

Vine ací i estarem prop de la ma¡',
Estwtia molt, passeja pTO'U i donn poco
De sobte caigué davant de mi,
Li pregl¿nta si mai vindria i l'espongué que ¡va vindTia mai.
Na podia venir abans i vingué desp1'és.
Si avui esta pitjOT, dema estaTa més malament,
Ara ha dit que sí i dema VOITem que diu.
No an'íbara tins a punta de día.
Ell esta coblocat un poc més a l'esq-uetTa,

Tots estavem em la l'euni6 lnenys tu,
També pod¡'íes te'r-te més emlla.
Ja llig i escríu bé el valenc'id,
b) Copieu les frases següents. (No s'ha d'elidir I'adverbi no

quan els mots reS, maí, cap, tanvpoc, etc., van davant el verb.)
No m'agrada l'es de tot aixó.
En sa vida no ha menjat PTOU,
No et demane Tes perque no vull ¡'es de tu.
Ningú deIs p¡'esents no sap cm esta el xic peTdut.
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TEXT MODERN

LECTURA

¿Sabem en rea/.itat de quin fang és fet el nostre casI Prendre
un grapat de pols i preguntar-li: ¿Sou vós el meu germa nonat?,
hauria d'éssel" el'una practica corrent. ¿Haveu estat home ja 7 ¿Per

que jo sóc jo i no sóc vós, grapat de pols? ¿!I¿ui ha fet que jo
siga jo tal com sóc i no tal com SOtl vós, massa de terra, grapada
de pols, terros ele fang? V ÓS sou tena, sí. ¿PeTO vós sabeu que
sou teTra? Ha eliem nosaltres, que vós sou terra, pols, fang; pero
no ha sabeu vós, És e! drama de ltl ter'fa, estimat Deixeble:
ignorar-ha tot. És el drama de 1'11Ome: ignoTar si u és tal com
és; si és tal com ha estat fet, L'aTtificialitat de les coses, que
sembla ser la gran conquista de la humanitat, és el punt de par
tida de! seu interés i és e! principi del seu interminable drama

tisme.

Anit no aní al teatTe i aq1¿esta nit tampoc no anÍ1'é.
Tens els ¡'et¡'ats'! Gap no 6111 tinc,
Es molt POTUC; ¡'es l'espanta (afirmativa),
Es molt valent; res no l'es1Janta.
Hi ha gens de blat en el sac? Gens no n'hi ha.
Ni el pan~ ni el 1m no són recornanables.
Es molt descregut; mai no ha volgut crel¿¡-e.

IVIORFOLOGIA



LA PREPOSICIO

Llic;ó LI

285. La p1"eposició expressa les relacions que 11i ha entre
dues paraules en la proposició.

Hi ha prepo~icion~ simples i pTeposicions compostes. 1 n'hi ha
de febles i de fm'tes.

Les simples tenen un sol mot i les compostes, dos o més.
286. Les febles sqn:
a, en, de, amb, peT, i la composta, pe¡' a.
Les principals preposicions fortes són:
Entre, contTa, fins, fins a, sego118, cap a, ve1"S, deveTs', enve¡'s,

sobTe, sota, vOl'a, rnalg¡'at, ultTa, dUTant, mitjant;!ant, llevant,
tocant, sen-se, llevat, tTet, salvant.

Fin-s, quan no va precedida d'una determinació de temps, sol
revestir la forma composta fins a.

EXEMPLES: Fins dema, pero fins a W. VOTa.
Llevat, t¡'et, vo¡'a i malg1"at admeten la forma llevat de, tTet

ele, VOTa de, malg1"at de.
Sense admet la forma sens; en general, és preferible la for

ma se118e.
Sota pot revestir la forma sots (sots pena de... ). No es pot

usar en lloc de la preposició sota l'adverbi ba'ix.
EXEMPLES: T¡'es gTaus SOTA ze1"o, no BAIX zeTa; SOTA la di

Tecció de ... , no BAIX la direcGió de, ..

287. Són locucions prepositives:

a la dTeta de
abans de
despTés de
a pesar de

tOTa de
a tall de
a¡Tan de, etc.

al peu de
a f01'l}a de
en éontTa de

enfront die
en lloc de
g1'acies a
al voltant de

d'ent;!a de
al costat de
a causa de
a fi de
a tTavés de
a despit de
a favor de
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EXEROICI8
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a) Copieu les frases següents, subratllant les preposicions
locucions prepositives que hi ha:

Anava a casa de sa germana.
Féu una Ua?'ga vwita, segons eU eX1Jlicava.
Esc?'iviu amb tinta neg?'a, si us plau.
Estigué agenollada dnntnt tota la missa.
Us envia?'é el C'istell per l'u'rdina?·i.
El p1'esent era pe?' a mi.
Ens venceren a, fO?'qa de matar-nos gent.
Aprova les lligoíls senl'le ¡j}ificultats.
Desitjava estar prop de la senYe?'a.
No hi ha difm'encía entre tu i ello
Es posa sota l'advoeaci6 del santo
No hi havia ningú, tret de la seua p1·G~nesa.

b) Copieu les frases següents, posant sota o bafee, pero sois
alla on caiga en substitució del signe +.

Aquei::c mare, eom que esta massa alt, l'hem de posa?' més +.
Uinfant es queda + la tutela d'un home bo,
Viu al pis de +.
Un coneert + la direceió del senyo?' X,
El eu?'s es fa + la direceió d'un mestre.
El canvi de moneda esta +.
Aquel! te?'ritm'i estava + el p?'Otectorat d'Espanya.
Feia fred; el termómet?'e mm'cava quinze g?'atts + ze1'O,
Fm'a +, que eauen teules!
La 8etmana Oultural es feia + el patrocini de l'Ajuntament.



Lli~ó LII

LA CONJUNCIO 1 LA INTERJECCIO

288. La conjunció enlla<:;a oracions gramaticals i és una pa
raula o més d'una -locuci6 conjunUva-, que no forma part de
les oracion3 que enlla<:;a.

EXEMPLES: Jo ani¡'é 1 tu vind1'lls,o jo aniTé JI. FI QUE no hagen
de venú·.

289. Les conjuncions poden ésser de cooTdi·naci6 i de S'UbOT
dinació. Les primeres coordinen entre si les oracions que enllacen.
Algunes conjuncions de coordinació també enllacen els diversos
elemente d'un subjecte, d'l1n complement o d'una determinació
circumsta.ncial compostos,

EXEiVIPLES: JíJI paTe 1 la maTe tl'eballen,o és 1m Ca¡Te¡' llaTg
1 estTet.

Les conjuncions de subordinació constitulxen el nexe d'unió
entre una oració i la seua subordinada.

ExEMPLES: Veges SI vol café.
290. Segons les relacions que establixen entre les oracions

enlla<:;acles són:
a) De coo¡'dinaci<5:
Copúlatives: i, ni.
Disjuntives: o, o bé,
Distributives: ni... ni, aclés ... adés, aTa... a¡'a, aTa, .. adés,

mig ... mig, qui... qui, que... que, tant ... com, així... com, el
mateix... que, entTe, .. i, no solament... sin6 que, l'una, .. l'altra,
siga... siga, siga ... o.

Adversatives: peTÓ, sinó, ans, tanmateix, alt¡'ament, amb tot,
així i tot, més p¡'ompte, sinó que,

Consecutiva: dones.
Continuatives: encaTa, demés, endemés, enca¡'u més, i tClf;, així

mateix, no ¡'es menys.
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b) De subo¡'d'inaeiÓ':

Condicionals: si, mentr'e, soIs que, només que, amb que, posat
que, si bé, mentTe que, en eas que.

Causals: peTqUe, ptdx (preferible puix que), ja que, pe?' tal
eom, v-ist que, eorn que, cm', que.

Finals: peTqUe, a fi que, p'eT tal que, que.
Temporals: quan, aix'Í que, rnentTe que, tan avi.at eom, d'en(}r1

que, cada. vegada que, des que, fins que, a penes, en to.nt q1¿e,
abans que, despTés que.

Comparatives: eom, wix'Í, segons, ai·x·¡ eom, tant corn, segons
eom, segons que.

Concessives: eneaTa que, rnalgTat que, lJ31' bé q1¿e, per més

qne, si bé, tot i que.
Consecutives: que, de maneTa que, aix'Í qtte.
Completiva (o copulativa subordinant): que.

291. La 'interjeeC'i6 és una paraula no relacionada amb les
altres de 1'oració, que expressa un afecte de 1'anim.

Són meres exclamacions: Gh!, aU, bah!, au!, ei!, o!, oh!, ui!,

ca!, hola!, haixa!, huaixque!, xe', xo!, oi.!, elJ!, rtf! ...
Són expressions onomatopeiques: pu,m.!, puí!, xim!, pla/!, ::>Ji.p-

xap!, eTae!, eTic erac!, xop!, j"ie Tae!, patatirn lJatatarn!... .
Hi ha, a més a més, substantius, adjectius, formes verbals,

adverbis que s'usen com a interjeccions: silenei!, dirnoni!, fort!,
visea!, vinga!, da-1U, aTTi!, mn'l.¡'nt!, fOTa!, b¡'avo!, alto!, lloe!,

home!, aiTe!, alerta!, fU'ig!, pro·u!, compte! ...
292. Les interjeccions no oncmatopeiques s6n veritables ora

cions en les quals s'hmi elidit alguns elements.

EXERGlGIS

a) Copieu les frases següents, subratllant les conjuncions
que s'lü troben.

Estaven el PTesident i el SeeTetaTi.
S'ha de p¡'esentaT l'advocat o el pTocurad01·.

Va C61'1'eT molt, pero no ho va aeonseguiT.

Jo aniT'ia si ell vo¡'¡a.
PrendTé la gallina quan haU'Ta post.
Antoni és tan alt eom el seu genná rnaj01·.

Ens 'Visita tots els anys per l'epoca de les falles.



146 GRAMÁTICA VALENCIANA

Assistia al cinerna enca?'a que no li convenia.
El Museu és bo lJe¡'que té rnolts exernplars,
Va rnalrnet?'e les ¡I01's que tenia al jardi.
Va rnalrnet?'e les Ilol's del balcó.
Francesc i Miquel van junts a l'escola.
b) Feu una llista de les conjuncions de l'exercici anterior,

escrivint al costat de cadascuna d'elles el noro del grup al qual
pertanyen.

Així: i, conjunció copulativa.

LECTURA

TEXT MüDERN

SoIs voldría ser un moment,
ponent;

si el ponent té massa foc,
xaloc;

per arribar més enjorn,
migjorn;

si el mígjorn té massa sal,
mestral;

per ser més fresquet i fi,

garbí;
i si el garbí és massa lleig,

Ilebeig.
Dona'ría un potosí
només per tornar-me, un poc,

ponent, migjorn o garbí,
llebeig, mestral o xaloc.

Transcripció de

M. SANCHIS GUARNER

(Canrró valenciana en Els Yenes.
Biblioteca Folklorica Barcino.)
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