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SINTAXI

Lli~ó LIII

LA PROPOSICIO

29:5. P1'oposició o o1'ació gl'amat-ical és la paraula o grup de
paraules amb que expressem un pensament.

EXF.MPLES: An,toni menja. El meu gat no llorrn a ca~a. D'a1'1'os

él? un vegetal aUmentós.
2~)I±. Les proposicions cOD'sten de st~bjecte i predicat,
21:)5, El subjecte és la paraula o paraules que indiquen l'ésser

o cosa de que s'al1rma o nega quelcom.
296, El predicat és la parau!a o paraules amb les quals

diem alguna cosa del subjecte.
En eh'! exemples anteriors són subjectes: Antoni, el met~ gat

i l'mTos. 1 són predicats: rnenja, no dOl'rn a casCt (verbal) i és
un vegetal al'imentós (nominal).

297. La proposició és completa si consta de subjecte i de
predicat, Si algun d'aquests elements no consta, pero se sobre
entén, la proposició s'lwomena eHíptica, En ¿Qui ha cl'iclat? --Jo,
hi ha dues proposicions. Primera: ¿Qtti ha cridat? Segona: Jo.
La primera és completa perquc consta del subjecte qui i del pre
dic:lt ha ci'i.ilat. La segana és eHíptica perquc consta del subjecte
jo i s'hi sobreentén el predicat sóc qtti ha c1-idftt. En Antoni llig i.

esc1'iu hi ha dues P¡·oposicions. La prImera: Antoni lEO és com
pleta. La segona: escl'iu és eHíptica perque s'hi sobreentén el
subjecte Antoni.

298. Hi ha pl'oposicions que manquen l'ealment de subjecte;
són ano!"nenades i1n2Jersonals.

EXEMPLES: Plou" al'a Tellampega, granissava, fa fred,
299. Sense verb, exprés o eHíptic, no hi ha proposícíó, Pot

anal' sol (Esc1"iura) , o acompanyat del 'subjecte (Da vostl'a mal'e
escriuTll) , o bé acompanyat de complements i de detel'minacions:
(Escl'iura la ca1'ta a ¡'avi aquesta nit amb la ploma nova).
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SUBJECTE
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PREDICAT

---------~......~~-

La vostTa
maTe

EXERCICIS

VERB

escTiura

COMPLEMENTS

la carta a l'av'i

DETERMINACIONS

aquestu nit amb
la ploma nova.

a) Destrieu en dues llistes els subjectes els predicats de
les proposicions que seguixen:

El meu j'ill estudia el batxmerat.
ESC1'iul'e la lligó,
IEl cano del vi.
GTecia es al sud d'EuTopa.
2'en'ia tulles de col.

M m'ia cwina be la paella,
2"anqueu totes les tinestTr3s.

L'home del saco
Els pm'es de la Cm'meta passejaven.
AniTCtn totes les n'its al cinema de la cantonada.
El g61'ma d'Antonia és pintol' de paTets.

Estimem la nostTa ten'a,
b) En l'exercici anterior hi ha dos grups de paraules que no

són proposicions; amb elles formeu dues proposicions emprant-les
com a subjecte (cal que afegiu a cada grup un predicat).

c) En l'exercici a) hi ha cinc proposicions sense subjecte;
escriviu-les anteposant un subjecte qualsevoI.

d) Escriviu les proposicions següentS destriallt-ne les im
personals de les que no ho són:

Fa molt de sol.

El sol Cl'ema la pello
Plou tota la nito

Aboca l'aigua al sataTeig,

PloTava a llagTíma viva.

Neval·a.



Lli~ó LIV

ELS COMPLEMENTS DIRECTE 1 INDIRECTE

300. Si el predicat está format per un verb -el qual ex
pressa sempre la idea central--, la pl'oposició no té complements
verbal.,;;. I

EXEMPLE: Anton'i llig. El verb llig eH tot sol forma el pre
dicat.

301. Les paraules que acompanyen el verh d'una proposició
són els complements verbals. A'luests S611 de divcrses cIasses:
diTectes, indiTectes i ciTcumstancia1.s.

302. IDI complement diTecte o acusatiJn és la pal't del pre
dicat sobre la qual recau l'acció del verbo Si diem: Antoni llig
una noveHa, veiem que la cosa llegida pel subjecte Antoni és
una novel'la; dones aquests mots darrers sobre els quals recau
l'acció feta pel subjecte és el complement directe o acusatiu.

EXEMPLES:

SUBJECTE

El xic
JfJI gat
lYlu'f'ia

VERB

aTTossega

miTa
estima

COMPLEMENT DIRECTE

la cadi?·a.

el peix.
els Jills.

303. El complement dirccte ha d'allar immediatament darre
re el verbo El subjecte ha d'anar davant el verb i únicament
es podl'a postposar quan no hi puga haver d'ubtes.

Si diem: Els hómes assass'inaTen les dones, el subjecte és els
homes; pero si diem: Les dones a8sassinaren e1s honnes, el sub
jecte d'aquesta proposició és les dones.

304. El complement directe o acusatiu s'unix al verb sense
preposició. lDs incorrecte dir Antoni ha vist a la JIilaTia, perque
la MaTia, que és la persona vista pel subjecte, és el complement
directe i aquest, en el nostre idioma, s'unix al verb sense cap
mena de preposició. A?vtoni ha vist la lI-lm'ia és una proposició
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correcta. Pero si el complement directe esta expressat per un
pronom fort sí que porta preposició.

EXEMPLES: SempTe em. Cl'iden A mi. S'enganya A si mateÍli;.
305. EIs complements verbals altres que l'acusatiu solen

unir-se al verb mitjan~ant una preposició, que és I~ paraula o
paraules -Iocució prepositiva- que servix de llexe entre el verb
i els complements.

306. El complement incUTecte o datiu, que é'3 un deIs com
plements que salen unir-se al verb l!litjaIH;ant una preposició, és
aquen al q,ual es dirigix l'acció del verb, el que expressa el fi
el'aquesta acció, el que en rep un profit o un dany. El nexe que
servix d'unió és la preposició A o la preposició PER A.

EXEMPLE: 111uTia escTi'u A sa cosinct.
, En aqU€5t exemple el complement datiu o indirecte esta for

mat pels mots sa cosina, la preposició A no forma part del com
plement datiu i solament n'és el nexe.

SUBJECTE VERB ACUSATIU PREPOSICIÓ DATIU

Ella envía una pane1'a a son paTeo
ETnest penja la cOTda

He vist el teu geTma

VosaltTes dW'eu fntita per a. la maTe.
Ell esc/"'iu u,na cm·ta. a sa mulle1·.
Ella escTiu al seu m.m"¡t.

(Observeu com els complements acusátius no porten nexe pre
posicional i els complements datius, si.)

EXERGlGIS

a) Destrieu el subjecte, el complement directe el comple-
ment indirecte de les proposicions següents:

Enr'ic 1'ecita poemes ah; seus ahtmnes.
Qui posaTa el cascavell al gat?
En Jaume 1 conquista Valenocia.

Als seus fills el pa1'e repassava la lliQó.
POTta a la seua mare un pom de ílors bellÍSsimes.
La tia dóna l'hm'ba als conills del cOTral.
b) Completeu les proposicions següents afegint al verb un

complement directe i un d'indirecte:
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El p1'o!esso1' explica

La mare dóna '"
Aquell xic enganxa
Tu compra .
EnsenyaTlJ,s .

El pare de la mestressa clava
c) Copieu les proposicions següents suprimint la preposici6 a

deIs complemente directes que el porten:
E1'a nwlt tm'd quan trobí a Joan.
Goneixes a qui l'estima?
L'orador diu !¡'ases· que enlluernen al poble.
Prim61'ament va llavar la 1'oba i desp1'és llava a sa tilla.
He trobat a ton germa a la platja,
E·/t entrar al saló vaig conéixer al teu tillo

LECTURA

TEXT MODERN

M'agrada la pluja. M'agrada estar darrere la finestra., darrere
I.a meua finestra que s' obre al caner, i veure com plou i com les
gotes d'aigua esclaten contra les pedres, 1 m'agrada passejar sota
la pll.l,ja: sent¡'· com em banya els cabells i e! rostre, o com
colpeja en la tela negra de! meu paraigua. M'agrada també veure
com e! vent rebólica les gotes que cauen, com l'aigua de les
teulades ocupa els rafecs, com davalla per les canaleres. Si és de
nit, la pluja xoca. contra el sostre de la meua cambra i fa un
sorollet monoton i 1'epicat que m'ajuda a adormir-me,

JOSEP PALACIOS
(Un món per a lnft.1nts.)



EL COlVIPLEMENT ATRIBUT O PREDICATIU

Lli~ó LV

(Observeu com les preposicions DE, AME i SENSE servixen per a
introduir els complements cil'cumstancials l'annm'i (de lloc), tinta

l'aTrnaTi.
tinta lIegTa.
roba d'abTic.

AMB
SENSE

DE

PUEPOSICIÓ

Agafa el llibTe

EscTiu-li
Viatja

307. L'acció del verb d'una proposició pot pl'oduir-se segons
cil'cumstancies de lloc, de temps, de 'l1W.neTa, de companyia, d'ins
tl'urnel~t, etc. II:Is mots o gl'ujJs de mots q.ue indiquen alguna
d'aquestes circumstancies constitulxen els complements cil'cums
tancials.

II:xEMPLES: Vivim ací (complement circumstancial de lloc).
II:ls meus germans arribaran dema (complement circumstancial
de temps). La sastressa cus bé (complcment cir-eumstancial de
manera). Passegem amb ei~ amics (complement circumstancial
de companyia). Clava el clau amb el l1'wl·tell (complement cir
cumstancial d'instrument).

308. Unes vegades e!s complements circumstancials s'intro
dUlxen a la proposició sense necessitat de nexe; generalment
ho fan els adverbis, pel'Ó també ho poden fer els substantius mo
dificats o no per adjectius.

ExEMPLES:
Ens dil'igim alla.
L'escalfapanxes caldeja bé.
Menja arrós caaa dia.

309. Altres vegades els complements circumstancials s'unixen
a l'oració mitjan<;ant una preposició ablativa.

II:XEMPLES:
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negra (de cosa) i roba d'abric (de manera) a les oracions res
pectives.)

310. Hi ha complements que no ho són del verb, sinó del
subjecte de la proposició i, per tant, expressen les 5eues quali
tats, defectes, condicions, etc., go és, el que s'annna o es nega
del subjecte. Aquests complements s'anomenen atl·ibut.

311. El complement atribut s'unix al subjecte mitjangant al
guna forma deIs verbs ésser o estar.

EXEMPLES:

SUB.TECTE

La rnetta ¡'Ua
Aquesta pintura

VERB

ÉS

ESTÁ

ATRIBUT

valenciana..
bé.

312. Hi ha verbs com sernblUl', tornar-se, veure's, presen
tar-se, aparéixer, aparentar, queclUl'-ve, etc., la significació deis
quals és eemblant a la deIs verbs éssel' o esta'!', i servixen de
nexe, també, entre el subjecte i l'atribut.

EJXEMPLES:

SUn.TECTE

Aquesta novella
El gos
La rnalalta
El guardabosc
Aqueix senyor
jJl[argarida

VERn

SEMBLA

ES TORNA

ES VEU

ES PRESENTA

APARENTA

!'lS POSA

ATRIBUT

rnolt divertida.
mbiós.
millo1·ada.
de súbte.
més anys.
mestressa.

(Observeu com I'atribut és, generalment, un adjectiu, un grup
adjectival o un substantiu.)

EXERCWU3

a) Destrieu els complements circumstancials de les oracions
següents en dos grups: 1, els introdults amb preposició, i 2, els
q;ue no 110 són:

H o va lJrendre a1nb paci6lLci~.

Estudia sense llibres.
No eixini dema.
Entrava en casa a les nou ele la nito
El diumenge anin1Jn els teus u1nics.
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T'acompanya fín's a la porta.
T¡'eballava tres roies cada setmana.
El ciclista pasaa peD camí de la platja.
L'excursionista posa la bandera al cim de la muntanya.
ESC1'ic amb llapis vara -la finestra.

b) Dieu la classe de complemcnts destl'iats en l'exel'cici an
terior.

c) Afegiu un atl'ibut a cada una de les proposicions se-
gUents:

La llibreta: en que escrivitt está
El te-u alulnne es pensa
Aquells llibl'es són ...
La teua amiga es tonta
Uexposició de 1Ji¡vtU¡·e.s ha ¡'esultat

L'advocat del primer 1Jis es presenta. _.

LECTURA

TEXT MüDERN

Somniant antigues can,ons, serenades,
dormen les torres, dormen els bastions;
COn< una església és la nit encantada
que tingués mil canelobres d'OT.

El campanil., en l'obscur amagat,
somnia que és tard, que és ja mitjanit,
i les campanes, quan han repicat,

han despertat lfn grill que era dormit,

ANTüNI BALLERü

(Co!'!ecció «Quart Creixent., 1957.)



Lli«.;ó LVI

LES PROPOSICIONS COlVIPLEXES

313. Les proposicions s'imples tenen un sol verbo
EXEMPLE: Nosaltl'6s ESTUDIAREM la ll'il}ó.
314. Les proposicions complexes són les constituldes per dues

o més de simples, sempre que una d'elles siga la dominant i les
altres modifiquen els elements d'aquesta dominant o els subs
titulsquen.

EXEMPLE: NosaltTes ESTUDIAREM la lliqá quan tu vüLDRAs.

Subjecte: Nosaltres. Verb: estucliarem. Complement directe
o acusatiu: la lliqó. Complement circumstancial de temps: quan
tt~ voldras. Aquest complement és una proposicíó que consta de
subjecte: tu. Verb: voldnis. El mot quan, conjunció, n'és el nexe.

315. Proposició pr·incipal és aquella que expressa la idea
central de la proposici6 complexa. Les proposiciQns subord'inades
són les que constitulxen e!s elernents de la proposició complexa.

EXJ~I,IPLE: Veig qtH3 vén0n.
Verb de la proposicíó principal: Veig. Verb de la proposició

subordinada: vénen. El mot que, és el nexe que unix la propo
sició subordinada a la principal.

316. Els mots que enllacen les proposicions subordinades a
la principal són de dues classes:

a) Conjuncions de subordinació independents de les dues
proposicions que unixen.

EXEMPLES: Em dit~en QUE no la V01'aS mai més. S'ha cremat
els dits PERQUE tocava les bTases. Vindl'a el seu germa SI l'i diem
QUE vinga.

b) Mots (adjectius o pronoms) intelTogatius, i mots Telatit~s

(adjectius o pronoms) que ultra' enlla~ar les dues proposicions
,formen pal't de la subordinada.



EXEMPLES: Tu dinis QUE vols. llfai no sabl'em QUINA gon'a
és la teua. (Que i quina són mots interrogatius.)

Vaig passa1' les vacances en el poble QUE t·u m'aconsellal·es.
'Heus aci la taula amb LA QUAL varn dinaT. (Que i la qual són
mots relatius.)

L'adverbi pronominal on introdulx, també, proposicions su
bordinades formant-ne parto

EXEMPLE: ATa tOTnem d'ON volies que an,aTem.
317. Les proposicions subordinades poden ésser el subjecte

de la principal, l'acusatiu, l'atribut, i el complement circums
tancia!.

EXEMPLES DE:

Subordinada subjecte: QUI CANTA EN LA TAULA i MENJA EN

EL LLIT no té l'enteniment com.plit.
Subordinada complement: El llibTe aconsella QUE CAL ESTUDIAR.

Subordinada atribut: El teu lJTOpósit sembla QUE TINDRÁ IM

PUGNADORS.

Subordinada complement circumstancial: Anrtoni ha dinat
MENTRE NOSALTRES L'ESPERÁVEM.

318. Hi ha proposicions subordinades que no constltulxen
cap element de la principal. Són les explicatives i les detenni
natives.

a) Les subordinades eX1Jl'icatives aclarixen algun element de
la principal.

EXEMPLE: El teu JiU, QUE ÉS J'vIOLT EDUCAT, em saluda despí¿s
ahir.

b) Les proposicions subordinades detenn-in'atives determinen
algun element de la principal.

EXEMPLE: Va expl'icar les juncions de teatTe QUE HAVIA VIST

A VALENCIA.

319. IDncara hi ha proposicions subordinades impeTsonals.
Són de dues classes: d'injinitiu i de gm·undi.

a) D'infinitiu: 8'estimava més ANAR A PEU. Es molt útil
ESCRIURE BÉ. S'entossudJix a MULLAR-SE EL VESTI'r.

b) De gerundi (expressen una circumstancia de l'acció prin
cipal): Entl'a en casa PLORANT A LLAGRIMA VIVA. PARLANT s'ente
nen els homes.

320. Si un fet és conseq:üencia d'un altre, o si succelx des-

156 GRAMÁTICA VALENCIANA



prés d'un altre, no pot expressar-se mitjan<;ant una proposició de
gerundi; cal expresar-lo per una altra proposició independent.

Heus aci uns exemples de gerundi dolent:
Antoni s'esvani, TRENCANT-SE una cama.
Caig1~é daltabaix del pont, TOPANT de cap cont1'a 1ma 1'oca del

tonent.

Va m01'i1' d!issabte, ESSENT ente1'1'at diumenge.
Per a enunciar correctament, l'un dan'ere de l'altre, els fets

expressats amb el gerundi t1'encant-se, topant i essent ens cal
mudar les frases de gerundi en proposicions independents:

Antoni s'esvani i ES TRENCA l~na cama.
Caigué daltabaix del pont i TopA de cap conf1'a una l'oca del

t01'1'ent.

Va mOI'Ü' dissabte i FON 8oteT1'at d'imnenge.
321. LeG conjuncions i locucions conjuntives de subordina

ció són (vegeu § 290, b):

Comdicionals: Indiquen un l'cquisit perque es realitze l'acció
principal.

Causals: Denoten el motiu o causa,
Finals: Indiquen l'objecte o finalitat.
Tempo1'aZs: Indiquen el temps o moment en que es realitza

l'acció dominant.
COlnpa¡'aUves: Expressen una relació de manel'a o una com

paració.
Concessives: Denoten una objecció o dificultat que no impedix

l'efecte del verb principal.
A més a més hi ha la conjunció copulativa que. Amb ella

s'introdulxen tota classe de subordinades que facen d'element de
la principal.

322, Quan un nom o pronom; que no· és subjecte ni comple
ment datiu o acusatiu de la proposició on figura, porta a manera
de pred1cat un participi, un gerundi o un adjectiu, pot fer l'ofici
d'una proposició subordinada equivalent a un complement cir
cumstancial. Alesl1oroo, 110m diu que és una const1'ucc'ió abso¡'uta.
També ocorre aixi quan alguns complements circumstancials,
tals com amb el cap alt, amb les mans a les butxaques, es cons
trulxen sense preposició i com si haguéssem elidit els gerundis
estant o essent.

SINTAXI 157



EXERGIClS

EXEMPLES: ACABADA LA FAENA, cadascú a sa casa. MANANT-HO

ELL, tots nosalt¡'es hem d'obeir. SEGURA LA RETIRADA, el gene¡'al
dona el senyal d'atac. Vam entral' EL CAP BEN AL'!'. Es passejava,
LES UANS A LES BUTXAQUES.

158 GRAMÁTICA VALENCIANA

a) En 1€>S següents proposicions complexes indiqueu les su
bordinades:

I-Io sabies tu des que ho vares llegj¡' al d!ial'i.
Vin:gué el compl'ador que m'anunciaves en la teua darl'el'a

lletm.

Acostum(m-lo qtte cada dia vinga a la mateixa hOl'a.
Maria m'ha lli-urat els poe1Jws, qU6, 1J61' cel'f;., són molt inspi

¡'ats, per a la página lUe¡'d1'ict.
El seu p¡'ünel' pensament va éssel' que 'el tm s'havia tet mal

amb l'eSC01Jeta.
Dé1t sap qwi haw'a de petga¡' les despeses.
A vui he vist que desempedraven el can·el'.
La llengua valenciana és l'insi1'1tment amo el qual hem d'es

tudia¡·.
Estic moPt conte'nt q1te hages vingut.
Pregunta al conSS¡'ge qU'¿na contel'enciu p¡'onunC'ien en aquesta

aula.
lWho d'igué mentre baixavem l'escala.
No m'agrada q1te et jU.g1¿es dinel's.
La seua cowtJicció és que aixó no du¡·ara.
Ss segw' que ella vindl'a pel matí.
b) Digueu quines proposieions subordinades de les de l'exer-,

ciel anterior eón subjeetes, eomplements direetes, atributs, eom
plements eireumstaneials, explieatives, determinatives, interroga
tive::; i de relatiu.

c) Eseriviu eorreetament les segUents proposieions que siguen
de gerundi dolent:

Gaigué del cavall, duenHo tot seguit a l'hospiial.
Dinant llegia el dial'i.
Estudia l'advo'Cacia essent empleat de banca.
Es tanca la ventalla, agatant els dits de la jove.
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Ana de jove a l'Amel'ica, tOl'nant l'ic i poderós,
La fada acompanyant-la al cim de la muntanya li fabTica

un palau de cT'istall.

Lleg'int i escrivint es passa la vida a l'escola.
Viatja1~t pe?' Fl'an/la apTengué el pa1'lal' deIs fl'ancesos.
Prenguél'em el cctmí de tOl'nada, acomiada·nt-nos deIs amics.
El l'iu fa una colzada, desapaTe'ixelvt pe?' la dl'eta.

LECTURA

TEXT MODERN ----------------,

Europa no és un somni. Europa és una realitat. Una realitat
que avui s'ha fet necessdria. 1 que és insubstituible per cap altl·a.
Europa és una necessitat.

1 és una necessitat per als pobles europeus. Només bastint una
Europa amb consciencia de coHectivitat, tots i cada un deis pobles
europeus podran continuar essent el/s mateixos.

No es tracta solament d'un ideal. Es tracta d'una realitat in
defugible i humana.

És l'herencia del nostre passat historic
nostra projecció devers el fUtU'f,

la garantia de la

És l'alegria de la l/uita peof un objectiu necessari i la coscien
cia de continuar essent pobles en l'esdevenir del món. És la missió
histórica.

Europa és tradició i continuitat.
1 éso avui, la nostra jovenesa,

JOAN CRUSELLAS

(Col'lecció «Nova Europa».)



Lli~ó LVII

LES PROPOSICIONS COORDINADES

323. Dues o més proposicions independents reunides en una
mateixa clau:oula són proposicions coo/j'clinades.

EXEMPLE: Antoni escriu 1tna ca1·ta 1 l¡faria lHg una noveHa.

Dues o més proposicions, si no són enlla~ades mitjan~ant un
moto dit confunció de cooTdinació, i estan relacionades entre elles
pel sentit, són també proposicions coordinades independents.

EXEMPLE: A ntoni escTiu una ca1·ta, JI![ar-ia la lUg amI> satis

facció.
324. Les conjuncions de coordinació. a més d'unir proposi

cions independents, enllacen els elemcnts que componen la ma
teixa part d'una propoGici6, els qualS elements s6n tennes COOT
dinats.

EXEMPLES: Tu 1 jo est1¿(/;iel1~ gTamc1tica. Han compTat albeTcocs

O cil'eTcs ji No era eU, SINO el seu 1JaTe.
325. Les conjuncions i locucions conjuntives de coordil1aci6

s6n (vegeu § 290, a):

Copulatives: Indiquen simple unió i coincidencia.
EXEMPLES: 8e'm [Jelem res 1nmtes clels clits 1 m'he de posa?'

els [Juants. No puc NI vuU.
Disjuntives: Expressen incompatibilitat, tria.
EX¡'lMPLE: Calia vénceT O mOTÍl'.
Dist1'ib1ttives: Quan la coincidencia o la incompatibllitat són

expressament indlcades en dUBJ o més proposicions seguides o
en dos o més termes coordinats.

EXEMPLES: No isc mai NI de nit NI de dia, Tots g'nanyaven

dinel's, QUI més QUI menYs. Han ving1.tt NO SOLAMENl' cUs, SINÓ

els seus cosins. O no m'ho va d-iT O na. me'n TecoTde. M'ag1'adaHi
veuTe-ho, SIGA de Uuny, SIGA de la VOTa. Porteu-ne dues, L'UNA

gTan, L'ALl'RA xicoteta.

Advel'satives: Denoten contrarietat, oposició.
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EXEMPLES: Ss un bon xic, PERO estudia poco No hi havia ningú
SINÓ ello No l'i sabn'¡, mal que li ho digues, ANS li pla1u·a. Jo no
ho fal'ia; AMB TOT, si és el teu g1¿St, també ho taTé.

Consecutiva: Indica deducció, conseqüencia.
EXEMPLES: N o ens vols ajudaT? DONCS no ho taTem. 'Z'ot ani

mal és mOl'tal; l'home és un ani'mal, DONCS és modal.
ContinuaNves: Denoten addició, continultat.
EXEMPLES': Pots mil'aT tots aquests llibTes i ENCARA C011'1mltaT

tots aquests altTes. Estal'em junts tort el dia i AIXÍ MATEIX tota
la nito

326. Eu !loc de la conjunció adversativa peTó algú usa mes;
aquest canvi és poc recomanable.

EXEMPLE: V1¿ll feT un viatge, MES no tinc dine';-s. Es preferi
ble: PERO no tine d'ineTs.

La conjunció consecutiva doncs modernament ha estat mal
usada en la 11engua escrita con, a conjunció causal.

EXEMPLE: CTeem que esta malalt, DONCS ta dies que no el
vecm.

La frase correcta usaria en 110c de DONCS una de les conjun
cions causals: cal', perqué.

EXEMPLE: Cl'eem que esta malalt; PERQUE ta dies que no el
Veeln.

Un altre tort a la 11engua és l'ús de puix, que és conjullció
exclusiva de subordinació, en 110c de doncs, que é3 conjunció con
secutiva de coordinació.

EXEMPLE: N o li d'igueTes que vingueTa? Purx ja és aci. La
frase correcta fóra: DONCS ja és ac·Í,

327. En comen<;;ar una clausula podem expressar la relació
entre a110 que anem a dir i a110 que s'ha dit en la precedent,
mitjan<;;ant mots o 10c\1,cion8 que hi servixen de nexe. Podem
citar:

a) Adverbis: peT a'ixo, peT consegü,ent, aixi, aleshm'es, en
den,és, més, sí, també, no, tampoc...

b) Conjuncions de coordinació: i, ni, o, peTÓ, amb tot, doncs,
encaTa, a-ixí mateix, tanmateix, no gensmem.ys, no obstant aixó ...

c) Conjuncions comparatives: com, com s'i..., i causals: peT
qué, que, cal'. (L'ús d'aquesta última cal limitar-lo al cas de que
parlem.)
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EXEMPLES: Si 'I'l'Omés erema1'a el Sol, quin migdia! TAMBÉ

C¡'emen els teus ulls, amiga, i els teus llavis que no tenen ni matí
ni ta1·da.

No pue dir si em eonee, COM TAMPOC no pue diT 0'11 vise.
Vos té esta tocada del cap i té el mal de l'amoT eaTagolat als

Tenyons. PERO, veTitat· que no vol be'UTe? DONCS esta peTduda.

EXEROlGIS

a) Destrieu les conjuncions o locucions conjuntives de coor
dinació de les chiusules següents, i digueu la classe de cadascuna
d'elles. '

Ell vol el pa i ella la mesela,
Vols que vaja a Oastelló? Dones ja hi aniTé.
Val tant el xie eom la xiea peT a podar l'eneán'ee,
Aeomplil'é l'encáTTec, peTó no em sembla bé.
AniTé a ta casa siga a les deu, siga a les onze,
Oal estudiaj' la paj·t teórica, i eneaTa més la pTáetiea.
No ho eOmpTa1'ern peT gust, sinó per neeessitat.
Ni tu ni jo no podem paj'lar en p'Í/,blie.
b) Substitulu els punts suspensius per les conjuncions o 10

cucions conjuntives de coordinació més adients.
Has vingut 1Jer aprofitaT-te'n; .,' no t'hauTies aeostat a nos-

aUTes.
Jo no ho faTia; ... si és el teu gttst, ho faTé.
Em donCl1'Us el cliaTi la Tevista.
.. , estime la maTe, la filla. '

No l'odia, ..... l'estima.
No es queixa de ningú ... d'ell mateix.
Aeí tens les fotos qlte volies, i ,.' els dibuixos.
Sense el s6tt eonsenrtiment, no podem fer l'es; ... eonvé que

el veges avui mateix.
No li agl'ada el f¡ttbol. ... t'aeompanYa1'a.
No podem despendl'e moUes pcssetes, ... tampoc no vestim

malament.
e) Copieu les chi.usules següents destriant-ne les que porten

dones de les que no en porten:
Ve l'enemie? Puia: ataquem-lo.
Deu éssei' al poble, peTque no ve ver la soeietat.
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(El, Autor, de 1'0cell de PapeL)

S'obriren unes mans
i a llur conjur es feren tots germans.

S'obriren unes manso
Oh, Sol. Oh, Veritat. Oh, Amor, Oh, Vida.

L'aire és de Déu, la font,
l'ocell petit i l'home gran, la serp,
l'ase tossut i el grill i el llop que erida...

S'obriren unes mans
i era novell el dia.

LECTURA

L'any passat !ti va'íg éssel' peT Naclal, i aquest any hi he estat
peT la Pasqua i pBT Sant Joan,; hi he estat, clones, tres vegacles.

Aquest exemple ha d'éssel' imitat, p~!ix que la. tdetiea ho' re-
eom,ana,

Esta molt enfadat amb tu. Dones, senyal que no l'has saludat.
Els has de castigar, p1ÚX que es bnTlen de tothom.
Veges S'í véns tu també pel'que no podem seg'uiT avant.
«Dones qual seTa aquell qU'i no el vulla ajudaT e SBTViT de sa

peTsona?» (Cran, Jaume.)

«." que, diran lOI q1te no féu; no hu far;an, dones, pel' la vida.»
(Canc;, Sato Val.)

SINTAXI

S'obriren unes mans
i un sol d'amor iHumina la Umbria,

S'obriren unes mans... '
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ELS PRONOMS PERSONALS FORTS

Vos té, vostés

Jo, mi

T'u
EII, ella
Nosaltl'es,
Vosaltl'es
EIls, elles
Si
Vós

nós

328. EIs pronoms personals forts són:

primera persona singular.
segona persona singular.
tercera persona singular.
primera persona plural.
segona persona plural.
tercera persona plural.
t'efiexiu de tercera persona.
segona persona usat per al singular i el

verb en plural.
EXEMPLE: Amb aquesta mateixa tarja

PODEU entrar VÓS i la vostt'a muller.
usat en el llenguatge familiar, substituint

vós, amb el verb en tercera persona.
EXEMPLE: VOSTÉ no SERÁ deIs daneTS.

329. Els pronoms personals forts substitulxen, dins les pro-
posicions, els seus elements.

Si el pronom fort fa de subjecte s'anomena nominatiu.
EXEMPLE: Jo vaig a pass'eig.
Si fa de complement directe s'anomena acusatiu.
EXEMPLE: QUClln ha crega conven'ient c1'id'e'm A MI.
Si fa de complement indil'ecte s'anomena datilt.
EXEMPLE: Deixe pus A ELLS,
Si fa de complement circumstancial s'anomena ablat'ht.
EXEMPLE: Vin'd'l'etl AMB NOSAL'l'RES.
330, El pronom peTsonal ¡od no va precedit de preposició

quan és nom·inatiu.
EXEMPLE: Tu no visites la mal'e, (Tu, nominatiu, sense pre

posició,)
Quan el pronom personal fort és acusatiu va precedit de la

preposició a.
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ExEMPLE: Digues-ha A ELL primer que tot. (A ELL, acusatiu,
amb la prepOi:!ició A.)

Quan el pronom personal fort és datiu va precedit, ta~bé,

de la preposició A.
EXEMPLE: A MI no m'ag¡'aden les begudes alcohóliques. (A MI,

datiu, amb la preposició A.)

Quan el pronom personal iÍort és ablatiu va precedit de p¡'e
posicions ablatives o de locucions p¡'epositives.

EXEMPLES: Vinc PER ELLA. VindTeu AMB NOSALTRES. Ells es
p¡'esentaTan ABANS DE VOSALTRES. (PER ELLA:, AMB NOSALTRES i ABANS

DE VOSALTRES, ablatius, amb distintes preposicions o locucions pre
positives. )

EXEROIOIS

a) SubstitUIU els elements en versaletes per pronoms forts,
precedint-Ios, si cal, de preposició:

Quan Antoni vei.a l'egua, ANTONI an·ava per la CCtTTetera.
Sí; EL PARE i EL FILL pOTta¡'ern sabates noves.
Ni EL CLAVARI ni LA CLAVARIESSA no podeu queixaT-vos de la

festa.
Quan LES GERMANES m'envien el b¡'o't1.at l'ensenyaTem a LA

PROFESSORA.

MIQUEL no vind¡'á a la paella.
Si ttS ho pl'oposeu no faTeu, NA MAlUA, un mal palJeJ".
ANTONI, MIQUEL 1 RAFAEL són bons caQado¡·s.
1IJs just que eIs llapis siguen per a QUI ELS HA COMPRATS.

EL GERMÁ 1 LES COSINES vind¡'eu aIgu11! dia.
SOC EL VOSTRE AMIC i m'inte¡'esse pe¡' les vostTes coses.
b) SubStitUIU les series de punts per pronoms personals forts.

... eJ'a a casa. 'flan vingut senSe ...
Parlaveu amb Sí; ... m'escTiuen enCal·o..
Anaven amb No són .
... no vas vindtre. Enttp i tu esta el secreto
Sou ... qui ho haveu dit. Qua» vindreu.
... ha di.t qtte no. . .. ja sap que ens estimem.

c) Digueu quina és la {unció de cadascun deis pronoms que
han subStltUlt les series de punts de les proposicions de l'exercici
anterior.
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ELS PRONOMS FEBLES

331. Els pronoms febles s6n tretze: me, te, se, nos, vos, lo,

la, los, les, li, h'i, ha, ne; la majaría del'3 quals poden revestir
diferents formes segons llur situaci6 dins la frase. (Els quatre
pronoms les, H, hi i ha conserven sempre la mateixa forma.)

332. Els pronoms febles s'usen sempre davant o darrere el
verbo Es posposen al verb quan aquest esta en infinitiu (C1'eU1'e-LA) ,

en gerundi (estimant-vOS) o en imperatiu (escTiu-LI). Fora d'aques
tes formes verbals els pronoms febles van davant el verbo

EXEMPLES: EM vol, LA pTewia, US cantaTa',

333. Les. diverses formes que poden revestir els pronoms fe
bles s6n:

De 1." persona De 2." personaR·'5 SIfIGULAR PLURAL SItIGUlAR " PLURAL

¡pleon me nos te lJlDlIrrerc el verb d" l ' tre 11l( a m IlS

¡refontada em ells et L:JDavant el verb elidida m -- t'

De 3." personap:.E' I ISin.
Nentre Adverbiels

SINGULAR PLURAL Pln.

¡ plena lo In ti los les se ho hi neID,,,,,,,' ",b I d 'd '1-- 'Is ' sre Ul a - - - 11

¡ refontada el ---

I
els - es - - en

Davllllt el veru I elidida l' l' - - - s - - n
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334. Les formes elidides deis pronoms .febles davant el verb
s'usen quan aquest comenga en vocal o h.

EXEMPLES: M'empal'en, T'han vist, L'ofén, s'ignoTa,
Darrere verb les formes reduldes s'usen quan el verb acaba

en vocal (excepte la u).

EXEMPLES: MiTa'M, cstudia'Ns, alr;a'T, admetTe's, estima'L,
comlJtCt'LS, escTíuTe'N.

335. Davant el verb les formes refoi'gades deIs pronol11S fe
bles que en tenen són preferibles a les formes plenes si el verb
comenga en consonant.

EXEMPLES: EM lJlau, ET diie, ES menja, EN vol (preferibles a
ME plau, TE die, SE menja, NE vol). Pero: SE eeTca, SE seTvix,
per a evitar el doble so de S.

336. Es pot usar vos o us, indistintament, davant el verbo
Quan els pronoms febles van dan'ere el verb s'ajunten a ell al11b
un guionet llevat deis casos en que caiga usar I'apostrof. (Vegeu
§§ 148, 149, 150.)

337. El pronom feble fel11ení de tercera persona la no pren la
forma elidida l' davant de verb comengat per i o u febles, pre
cedides o no de h.

EXf;;MPLES (referint-se a un nom femenO: L'adoTen, L'honoTa
ven, L'instcn, L'usen (amb i i tt fortes); pero LA inspiTen', LA hu
miliaTen, LA ultTatjaven (amb i i u febles).

338. Els pronoms febles no s'apostrofen mai per contacte
amb un altre mot que no siga un verb o un altre pronom feble.

No escriurem: no 'M vo~, sinó no EM vol; no ella'L miTava,
sinó ella EL miTava; no que'NS d'i.us?, sinó que ENS dius?

EXERCICIS

a) Copieu les proposlclOnS següents, adonant-vos com estan
escrites les combinacions de verb i pronom feble:

DIGUES-ME si vind7'it l'alaeanti.
ESCRIU-NOS els nostTes eognoms.
EstalvianJ,s malalties REN'fANT-TE cada dia.
Cal LLEVAR-SE del' llit aban's de les set del mati.
N o N'AGA~'ES del Tebuig; de les altl'es, DU -NE.
No es diu «EMBOBAR-SE», sinó «EMBADALIR-SE».
A poe a poe EM TRAGUÉ una pesseta i centims'.



RAMON LLULL

(Llibre d'Amic e Ama,. Segle XlI!.)

Amor és mar tTibulada d'ondes e de vents, que no ha POTt
ni Tibatge. Pereix l'Amic en la mal', e en son perill pereixen sos
tU1'1llents e neixen sos compliments.

dónansles
enslesenvia
menjal'setela
menjaTsetel
setelhamenjat
senshamenjat

GRAMÁTICA VALENCIANA

mescoltava
tentenia
ensescoltava

sal(}a
ana1'1nen
melhapres

LECTURA

e1vviali
pOl·tala
traul'en

emtTau
ensmiTa
etveu'

TEXT CLASSIC

diguesme
escl'iviultOs
rentantte

escl'iuTem
miTans
rentat

Moria l'Amic per plaer, e vivia per llanguiments; e els plaers
e els turments s'ajustaven e s'unien en ésser una cosa mateixa en
la volentat de l'Amic. E per ap) l'Amic en un temps mateix mO.ria
e vivia.

La senyoreta Teresa ENS MIRA del passadís· estant.
ET VEU prevaler entl'e tots els altTes.
Si no estas ben pl'ove'it HO PAGARÉ jo.
HI VAN TOTS tets uns pillastTes.
L'HA tret del sostTe de la balTaca.
Cal ESCRIURE'M amb desimboltw·a.
M!RA'NS bé abans no ET DESFOGUES.

No sé si ET VA entendire; jo sí que T'ENTENIA.

HI I-IAVIA taronges? -No N'HI HAVIA.

b) Copie!J eIs mots següents separant-ne convenientment ele
verbs deIs pronoms febles:

168
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PRONOMS FEBLES ACUSATIUS

339. Dins la proposició gramatical el complement directe o
acusatiu pot estar representat per un pronom feble. En El caT

nisser talla la cant, el grup de mots la cant és l'acusatiu i pot
estar representat pel pronom feble la.

EXEIVIPLE: El cal'n,isseT LA talla.

El pronom feble acusatiu s'usa per evitar la repetició del
complement directe.

EXEIVIPLE: Talles la carn? -Sí; LA talle.

En aquesta segona proposició l'ús del pronomyble la evita
la repetició de l'acusatiu la Cal·n.

340. Els pronoms febles que poden fer d'acusatiu són: em,
ens; et, us; el, la, els, les; es; ha; en.

Ellt i ens són pronoms febles personals de primera persona.
S'usen com a tals en:

Els fills M'estimcw. Els amics EM saluden. J a no ENS

aconsellen.

Em s'usa, també, com a reflexiu: .

Jo EIVI talle.

1 ens s'usa, així mateix, com a recíproc:

Nosaltres ENS besem.

341. Et i us són. pl'onoms personals de segona persona. S'usen
com a tals en:

IVecessites que El' balancegen.

Voleu que us feliciten.

Et s'usa, tam.bé, C0111 a l'efiexiu:
EnCU1'a no El' vcsNxes.

Us s'uo;,a com a recíproc:
Us miTeu massa.
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•

342. El, la, e1s, les s6n pronoms personals de tercera per
. sona i s'usen com a tals:

Compres el llibre? -Ja EL compre (el llibre),
Tens la pesseta? -Ja LA tinc (la pesseta).
POTtan1s els amics? -ELS pOTtaré (els amics).
Quan ens dona¡'ús les fotos? -Demct us LES dona1"é

(les fotos).

343. Es és pronom feble de tercera persona i s'usa com a
reflexiu:

Antoni ES llava cada dia.

També s'usa com.a recíproc:

Ell i ella ES mi¡'en.

344. Ho és pronom feble neutre i s'usa com a tal:
Es'c¡'iu-HO bé.

345. En és pronom feble i s'usa representant un substantiu
indeternÍinat:

Tens tinta? -No r~N tinc.

Si comparem aquest exemple amb el següent

Tens la tinta? -No LA Une.

veurem com la darrera proposici6 es referix a una tinta deter
minada i la primera proposició a tinta en general. Per aixb en
la resposta s'usa el pronom feble en.

En també pot representar un substantiu sobreentés.
Aleshores va acompanyat d'un adjectiu cardinal:

Tens algun llapis? -Dos EN tinc.

d'un adjectiu quantitatiu:

Veges si EN vols tant (de paper).

d'un adjectiu indefinit:

- Agafa¡'as ta1"onges? -Alguna N'agafa¡'é.

o bé precedit de la preposici6 de:

Quanrtes capses volies? -DE blanques EN volia mitja
dotzena.

(En. equival a «de capses» en aquesta proposici6. Volia mitja
dotzena de capses blanques.)
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SubGtitulu els complements di rectes, O el substantiu que con-
tinga en cursiva, pel pronom feble corresponent:

Llegiras novel·les? -No llegil'é novebles.
Llen\;a els paquets al riu.
Jo llaví a mi mateix amb sabó perfumat.
Corregia a nosalt1'es per la. nito
Enraoneu bé aixó que diet¡,o
Compra la cOl'bata.

El tenor sabia cantar totes les caJll;;ons.
El metge medica a ell ?natei~;.

Pelaré quatre ta1'onges.
Si et sembla bé renova aUó que et vaig dir.
Vas collir moltes peres tendrals? -De tendl'als vaig collir

moltes peres.
Buscava el fOTrnatge del cltlaix.
La gloria somriu a vosaltres.
Has venut moltes panses? -Sí; he venut moltes panses.
Els ami.cs fotografien a mi.
Estudia els auto1's cl{¡,ssics.
Tenia nova la ploma.

Nosaltres mullem a nosaltres.
Pots prendl'e la medicina blan'Ca.
No mil'eu amb mals ulls a- vosaltres mateix.
El gat ca\;a les ¡'ates.
Així: El gat ca\;a les mtes. -El gat les ca\;a,
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PRONOMS FEBLES DATIUS

346. Dins una propoeició el complement indirecte o datiu pot
expressar-se mitjan¡;ant un pronom feble. En EscTiu una ca?'ta
a ta mare el grup de mots a ta mare és el datiu i pot estar re
presentat pel p,ronom feble li,

EXEMPLE: Escri.u-LI una carta.
El pronom feble datiu s'usa per evitar la repetició del com

plement indirecte: Dona?'as la ?vota al dependent? -Sí; LI dona?'é
la nota. En aquesta segona proposició l'ús del pronom feble li
evita la repetició del complement indirecte o datiu al dependent.

347. EIs pronoms febles que poden fer de datiu són: em, ens;
et, us; li, els; éso

348. E'/?~ i ens són pronoms febles personals de primera
persona. S'usen com a tals en:

EM d6na e18 papers.

ENS pren la pa?'aula,

Ern ens s'usen també com a refiexius:

Jo EM pose la camisa neta.

Nosaltres ENS enviarem l'encan'ec.

Ens s'usa, encara, com a recíproc:

ENS vam donar les manso

349. Et i us són pronoms febles personals de segona per
sona. S'usen com a tals en:

Ell ET fara "C'apologia del santo

L'amic us diT(J, el domicilio

Et i U8 s'usen també com a refiexius:
Tu ET fan).,s el llit.

No us mengeu tota la paella.'
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Us s'usa, encara, com a reclproc:

Us est'ime1¿ com a bons gennans.

Vosaltj'es us llegiu els poemes.

En el llenguatge parlat valencia la forma literaria us es troba
reempla!;ada per vos en tots el casos. Tal ús és admissible, si
bé la llengua literari::l preferix d'usar us davant el verb, almenY'3
darrere un mot acabat en vocal: que, no, si, bé, jo, aTa, etc,

EXEMPLES: Que us diré?, no us vull contaj', s·j us plau, bé us

agrada, jo 1¿S donaTé, aTa us diu (us asiHabic).
En canvi l'ús de vos davant el verb també és llcit.
EXEMPLES: Vos agTada, vos els pl'endTam, Blai vos ha dinl,

quants vos en donen?, com vos anlava dient, etc.
També la forma literaria ens es troba reemplao;:ada per nos

en el llenguatge parlat valencia. La forma vulgar mol'! és Inadmis
sible. En la llengua literaria cal usar ens, almenys darrere d'un
mot acabat en vocal.

350, Li i els són els pronoms febles personals de tercera per
sona datius, per al singular i plural, respectivament, sense dis
tinció de generes. S'usen com a tals en:

Llava-LI els mocadoj·s.

LI amostl'a.va el camí.

PTen els tinte¡'s i posa'Ls tinta.

La mare Tepta les tilles i ELS ditt que han de fej',

351. Es és proriom feble de tercera persona i s'usa com a
reflexiu I com'a reclproc. Es reflexlu en:

La jove ES desfa el 1)enUnat.

Es reclproc en:

Les am'igues ES canten passatges de la histój··ia.

352. Cal tindre present que el pronom ¡.¡ sempre és datiu i
que els altre'3 pronoms consignats en aquesta llic;ó com a datius
poden representar també complements acusatius.

353. t1ls falta greu de sintaxi expressar dins una mateixa
proposició dues vegades el mateix complemento Compareu les
segtients proposlcions:

1. La mlwe tallava les ttngles A LA PiLLA.
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2. La maTe LI tallava les ungles.
3. La mm'e LI tallava A LA FILLA les ungles.
Dins les proposicions 1 i 2 el complement datiu esta ex.

pressat una sola vegada en cada proposició: les dues són correc
tes. En la 3, el datiu esta expressat dues vegades; primerament
pel pronom feble li i segonament pel grup de mots' a la tilla.
Aquesta construcció és antigramatical i, per tant, dolenta.

EXERGIGIS

a) Per cadascuna de les clausules següents escriure'n una
altra de sentit equivalent en que el datiu de la primera estiga
representat en la segona per un pronom feble.

Feu la declarac'¡ó AL JUTGE.

Antoni di¡'u, A VOSALTRES quina cosa cal jer.
Gompreu les ent¡'ades ALS AMICS.

Gompl'en les entrades ALS AMICS.

Tenia uns llib¡'es i he pel'dut ELS LLIBRES.

Nliquel ja¡'u, A NOSALTRES les totos.
El teu gel'ma dóna A TU les llibTetes.
Diu que cal pOTtal' les cadil'es, PER ~ VOSALTRES.

A ELLES és convenient mostl'al' els dibuixos.
lIlla¡'ia compTal'a PER A MI el llib¡·e.
Que pl'eguntal'em ALS NOSTRES ALUMNES?

Que pl'eguntal'as AL MEU FILL?

b) Extraure de les següents clausules els complements acu
satius i els datius 1 fer amb cada mena de complements una
ll1sta:

A¡'a es renta les manso
Ens han enviat els mocadol's.
Si veus la lIllal'ia, dóna-lí aixó.
lVlam~el ho ha compl'at.
Tens papel'? -No en tinc.

Banyeu-vos les cames.
Ent¡'e tu i jo els ta¡'em dil' la

vel'itat.
Saludeu els amics.

DOrlJem-10's l'enho¡·abona.
T01'ca-li les llagl'imes.
Feu-me el tavol' que us demane.
Tocal'é l'anella de la pOl'ta de

l'escaleta.

Toca-li el bl'U((.,
Toca-ho.
Feu-vos on vullgueu la paella.
Nl'ha dit que no et vol.
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PRONOMS FEBLES ATRIBU'l'S, ABLA'l'IUS

COMPLEMEN'l'S PREPOSICIONALS

354. Dlns una proposició substantiva !'atribut pot expressar
se mitjan!;ant un pronom feble. En Qui ens ha visÍ'tat sen], l'amic
Dan'iel, o no sera Vamic Daniel, el grup de mote d'aquesta segona
proposiCió no sera l'amic Daniel és I'atribut i pot estar repre
sentat pel pronom feble ho.

EXEMPLE: N o HO seni.

El pronom feble atribut s'us::!. per evitar la repetició del pre
dicatiu.

EXEMPLE: Vós SDU pa1'ent elel metrit? -Ho sóc de la muller.
En aquesta segona proposició el pronom feble ho evita la re

petició de !'atribut pamnt.
355. Els pronoms febles que. poden fer d'atribut són: ho, hi;

el, la, els, les.
356. 110, h1. s'usen per expressar substantius indeterminats

i adjectius.
a) Exemple de ho en lloc el'un substantiu indeterminat que

és atribut:

Són CIS'l'ELLES noves? -No HO són.

(Gistelles, substantiu indeterminat atribut.)

Exemple de ho en lloc d'un adjectiu que és atribut:

Els anirnals es van quedar ER'l'S, encara que no HO

pareixien.

(Erts, adjectiu atribut.)

b) Exemple de hi en lloc d'un adjectiu atribut:

Pensavem que el pa es fm'ia BO, i no s'HI ha feto

(Bo, adjectiu atribut.)
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357. El, la, els, les s'usen per expressar substantius deter-
minats.

EXEMPLES:

Es EL MESTRE'? -L'és.

Semblcwct LA FARINA, peró no LA sera.

Em figurava que eren ELS COMPANYS, i no ELS eren.

Volen ésser LES SENYORES, i mai no LES semn.

(Cal dir que el parlar corrent expressa aquests atributs mit
jan~:lllt el pr<;mom feble ho; pero la correcció literaria implica
¡'ús de el, els per als atributs substantius determinats masculins
singular i plural i ¡'ús de la, les per als que són femenins, sin
gular i plural.)

358. Els complements ablatius o' circu111.stancials són els que
determinen alguna de les circun1'stancies en que s'ha produl1
I'acció expressada pel verbo

En, hi són els pronoms febles que poden fer d'ablatIus:
En s'usa quan els complements ablatius són introdults amb

la preposició de.

EXEMPLE: Quan vindTeu DE LA P.IASIA? -EN vind,'em la set

manar que ve.
Hi s'usa quan els complements ablatius són introdults per

qualsevol preposició altra que de.

EXEMPLES:

Vas a casa? -HI vaig.

Quan eU és EN classc, jo també m'HI tTobe.

Si anava CAP A BarcelonlQ, m'avisa¡'ia, puix q1te jo HI vull anat!'.

Piques AME una pedra? -No In p'ique.

359. D'entre els complements introdults en I'oració amb pre
posició cal distinglr els ablatius o circumstancials i els datius,
complements ja estudiats.

Els altres complements introdults amb preposicions, anome
nats simplement complements pTcposicionals, poden representar
se pels pronoms en i hi.

En s'usa quan els complements preposicionals són introdults
amb la preposició de,

EXEMPLE: Es mal/,ia DE mi? -No se'N malfia ('n = DE mi).
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Ro¿ s'usa quan els complements preposiciorials s6n introdults
amb les preposicions a i en.

EXEMPLE: La pintul'a se sembla A L'ORIGINAL, i si no s'UI sem
blam no la voldlria jo (hi = A L'ORIGINAL).

(Noteu com el mot en unes vegades és pronom feble i altres
és preposici6.)

EXEMPLES: Tenies tinta? -EN tinc. (En: pronom feble,) S'es
tava EN casa. (En: preposici6.)

EXERCIOIS

a) Substitulu els mots en versaletes de les clausules se-
güents pels pronoms febles corresponellts:

Soi eixa pilota és caTa, aquella pilota també és CARA,
Semblaven soldats, o no semblavenJ SOLDATS?
Pel matí va a classe, i pe¡' la nit no va a CLASSE.
Aquests senyoTs són els diputats? -Sí que s6n ELS. DIPUTATS.
El pa es fa dUT i si es fa DUR és peTque no el posem en lloc

fTesc.
S'apaTtd del foe? -Sí; peT fi s'apaTtd DEL FOC.
La vaig veUTe al saM, peTó en vole¡' saludal'-la. ja no e¡'a

AL SALO.
1!:s f-ill del meu pobl'e, pel'ó com si no f6m fill del MEU POBLE.
PTen l'a~m si vols RArM.
86n les cadiTes velles? -Sí que s6n LES CADIRES VELLES.
Cantd amb molt de gust; la veTitat és qt~e semp¡'e canta AMB

MOLT DE GUST.
A-ixó s6n faves contades, i si rvo fOTen FAVES CONTADES, pitjOT

peT a tots.
b) Copieu les clausules següents i escriviu al costat de ca

dascuna d'elles una altra clausula substituint els pronoms febles
en cursiva per frases que siguen adients:

l!:s tan desficaciat que no ho pareix.
Despenen molts diners i és que no ho creuen.
Els pares van buscar-los mblt i per ti els aparegueren.
H'¿ anava cada dissabte per afaitar-se i arranjar-se els cabells.
E,n 'vingueren cinc persones per veure la ciutat en festes.
Dins el tonell en tens de Torís?
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Si hi vas parlarem fins a la porta.
Qui et corregix els dibuixos a classe no l'és?
Aquells clavells semblen barats i no ha s6n,
Ja sé que sou a muntanya; pero quan en tornareu?
Hi visqué set anys.
Se'n burlava i per aixo m'enfadí.

LECTURA

TEXT MODERN

L"home sincer i e! revolucionari j)oden confiar en !'heroisme,
en la santedat específica de! ram 'fespectiu, si no en !'exit de la
vi'(tut o de! programa a que s'adhereixen; !'hipocrita, !'home
corrent, bondadós i suspica, «va fent», tranquil, dins la segmetat
que la seua hipocresia defensa i empara. Només e! cínic es troba
amb les mans buides, al final del trajecte. S'haura dive'(tit, pro'
bablement, i em sembla que aquesta és rúnica paga que pot es'
perar. S'hama divertit, i prou. Pero, després de tot, tampoc no
esta malament. El cinisme suposa un punt de vista d'espectador:
el cínic s'imagina vingut en aquest món per passejar,hi ent'l'e la
miseria, la falsedat, el dolor, la injustícia, sense sentir,se'n afectat
immediatament. si més no sense compartir' los, i s'arroga la missió
d'anar denunciant,ho amb tota objectivitat. No es distancia de la
vida -voluptuós, saludable o actiu a vegades, s'hi aferra amb
passió-, pero sí de la vida deIs al.tres: hi inte'(posa un espai
aseptic, un tret que facilite la seua contemplació de la societat
confusa i fraudulenta, esca fabulosa per al seu sarcasme.

lOAN FUSTER

(Raixa. 1958,)
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COMBINACIO BINARIA DE PRONOMS FEBLES

360. Les proposicions poden portar dos, deIs seU'3 elements
reduits a pronoms febles.

EXEMPLE: Antoni es va llavar la cara'! -Sí; SE LA va llavar.
(Antoni va llava¡' la cal'a a ell mateix.)

361: En tota combinació de 'dos pronoms febles, <;0 és, en
tota comb-inaci6 binal'ia, el pronom que fa de complement in
directe s'escriu generalment primer que l'altre pronom.

EXEIIIPLE: No ELS HO digues, (ELS, complement indirecte da
vant HO.)

Pero s'escriu en segon lloc si els dos pronoms són de tercera
persona.

EXEMPLE: No SE LI cone'ix. (LI, complement indirecte posat
en segon lloc; així, dones, no escl'iurem: no LI SE coneix.)

362. Els prcnoms febles me, te, se quan eón els primers de
la combinació no es canvien en em, et, es; pero davant ho, hi
prenen la forma elidida m', t', s'.

EOCEMPLES:

EM s·aluda; ET cl'ida; ES consel'va (em, et, es, perqué soIs
hi ha un pronom).

ME LA dona¡'a (no EM LA donan!), perqué hi ha dÜ'3 pronoms.
M'HO (Uguel'en; T'HI penja la roba; S'HO pensava.

363. Darrere me, te, se, les formes el, els, en, etc" es can
vien en 'l, 'Is, 'n. Pero davant un verb comen<;at en vocal o h

s'escriu l', n', m', t'.
EXEMPLES: ME'L prengué; pero ME L'agafa.
364. El pronom feble de tercera persona li, que és sempre

complement indirecte, no canvia mai de forma:
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EXEMPLES: LI'L 1'egala; LI'LS p1'en; LI'N donara; tu LI LA por
taras; la filIa LI LES dóna.

365. Es molt corrent substituir dolentament els pronoms vos
i nos per se. lrls una forma inadmissible que hem de bandejar
del Ilenguatge parlat i escrito Exemples d'ús de se per nos i vos:

Donem-SE les mans; fotografieu-SE tots junts.

La forma correcta és:
Donem-NOS les mans; fotografieu-vos tots junts.

366. La c9mbinació binaria une'3 vegades s'anteposa al verb
aItres es posposa. (Vegeu IIi¡;ons XXX, XXXIX i LIX.)

Dos en o dos hi no són admesos en una combinació binaria.

EXEROICIS

a) Per a cadascuna de les clausules següents, escriviu-ne
una altra en que els complements verba.ls estiguen substitults
per pronoms febles:

Dóna el premi al teu deixeble.

Dóna els premis al teu deixeble.
Dóna el premi als teus deixebles.
Dóna els premis als teus deixebles.
Dóna la ploma al teu deixeble.
Dóna les plomes alteu deixeble.
Dóna la ploma als teus deixebles.
Dóna les plomes als teus dei~}eb,,')S.

Dóna p?'emi al teu deixeble.
Dóna premis al teu deixeble.
Dóna premi als teus d.eixebles.
Dóna premis als teus deixebles.
Dóna aixó al teu fill.
Dóna aixó als teus fills.

b) Per a cadascuna de les clausules següents escriure'n tres
equivalents substituint per pronoins febles: el primer comple
ment; el segon complement; els dos complements alhora:

Deixen pa al calaix.
Dei;x:en els pans al calaix.
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Donarem els rega/s a/s músics.
Despengen el retrat de la pa,·et.
Havem vist l'amiga al teatre.
Fan fugir la gent del poble.
Repa'"ti"em menjar als pob,"es.

MODEL:

Deixen pa al calaix.

a) EN deixen al cala·ix.

b) HI deixen pa.

c) N'HI deixen.

LECTURA

TEXT MODERN

Per una vela en el mar blau
daria un ceptre;

per una vela en el mar blau.
ceptre i palau.

Per l'ala lleu d'una virtut
mon goig daria.

i el tros que em resta, mig romput.
de joventut.

Per una flor de romaní
l'amor daria;

per una flor de romaní
l'amor doní.

181

JOSEP CARNER

(Co!'lecció Popular Barcino.)
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Lli~ó LXIV

COMBINACIO TERNARIA DE PRONOMS - FEBLES

367, Le;;; p~oposicions poden portar tres deis seus elements
redults a pronoms febles,

EXEMPLE: Em deixanis la llibreta en el calaix?
(Em és complement indirecte; la llibnJta és complement di

recte; en el calaix és complement circumstancial de Iloc,)
Si els complements «la Ilibreta~ i «en el calaix» els redulm

a pronoms febles tindrem una combinació ternaria: Me la h'i
deixards,

En que:
ME = a mi.
LA = Da llib1'eta.
HI = en el cala'ix (1).

368. En les combinacions ternariee el primer pronom ha de
representar el complement dati.u o indirecte; el tercer pronom,
el complement ablatiu o circumstancial i enmig deis dos ha d'anar
l'altre complement verbal.

EXEMPLE: Es posa e1s dine1's a la butxaca? -No> se'ls hi posa.
se és el complement datiu;
els és el complement acusatiu;
hi és el complement ablatiu.
369. .La combinació se'n propia d'alguns verbs com ana1'-s€'n,

eixir-se'n admet un altre pronom datiu.
EXEMPLES:

Tenia més vi, Pe1'o se LI'N va anar.
L'olla va eixi1'-se'n? -Sí; SE LI'N va eixir.
370. En les combinacions ternaries, no són admesos, per mo

tius de claredat, dos pronoms en o dos hi.

(1) Vegeu la llI~O LXII, § 358, sobre l'ús de h-I en els complements ablatlus;
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371. Quan un tercer pronom ve a afegir-se a una combinació
binaria, el segon pronom sofrix els canvis següents:

a) Les formes 'm (o 13m) i 't (o et) es transformen, respec
tivament,. en 'n¡/ i t' davant hi o ho i es transformen en me i te
davant qualsevol altre pr'onom.

EXEMPLES: 813 m'hi coneix; posaT-se-t'ho; menjar-se-te-la.
b) Les formes el i '1 es transformen en l' davant hi o en,

les formes en i. 'n, en n' davant hi o ha.
EXEMPLES: Me l'hi posa; tT·aun~-me-l'en; Us n'hi venmran.
372. Quan un tercer pronom ve a afegir-se a una combinació

binaria, el tercer pronom pren le.:; formes mn, ens, et, el, e1s, en,
o les formes 'm, 'ns, 't, '1, 'ls, 'n segons que el segon pronom acabe
en consonant o en vocal.

EXEMPLES: IVIenja¡'-se-te'l; Tnenja¡·-se'ns-el.
Si la cOl1lbinació de tres pronoms va al davant d'un vei'b co

men~at en vocal o h, les formes en." o '11.", et o 't, el o '1, en o 'n
són reempla~ades, respectivament, per 11.,,', t', l' in'.

EXEMPLES: 813 te'l menja; se te l'ha menjat.

EXERCICI8

Escriviu clausules equivalents a les segiients substituint els
complements verbals i els circumstancials pels pronoms febles
corresponents:

Em posa el llib¡"e dammtt la taula.
Dus-me l'en<ca¡Tec de l'e~taéió.

Me'n vaig amb els amics.
Cal endul'-se aixó de casa.
Se'ns ha menjat la taTonja.
Els han posat !a¡'ina al saco
El1ÁS en t01'nem a casa.
La melta ge1'1nana no es posa coloTet a la ca¡'a.
N o se't coneix la taca al vestit.
No us han pos'at SUCTe a la tassa.
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LES PROPOSICIONS NEGATIVES

373. Les proposicions neB"ative:J s6n expressades, general
ment, antepo.s~nt l'adverbi no. al verb,

EXEMPLES: No vol anar', No llig el UibTe, No té f01'l}a,
Si la proposici6 negativa va acompanyada d'algún pronom

feble, el mot no va davant d'aquest,
EXEMPLES: No ens Iliu Tes. No li ha dóna, NO se te la menjaTl1,.
374, Els mots mai, ningú, Tes, gens,· cap, enlloc, tamiJO'c, i les

cxpressions en rna villa, ni tu n'¡ jo i altres analogues no ex
pressen negaci6 i el verb de les proposicions de que formen part
ha d'anar acompanyat del no negatiu.

EXEMPLES: llfai NO hi aniTl3. No en té gens Ile ganes. Nirvgú
NO ha diu, No ens Ilir'u, Tes. Tarnpoc NO li comprem fr'aur'es. En
ma v·¡.da NO he escoltat tal cosa,

375. En les locucions no gens i no r'es mai no s'ha de su-
primir la particula no.

EXEMPLES:

ms tma habitació NO GENS agtadosa.
ms una habitació GENS agTCtdosa (iucorrecte).
Es baTalla per' NO RES.
Es baralla pe?' RES (incorrecte essent negativa).

La locuci6 no gens queda redui'da a gens si va darrere la
conjunci6 ni,

EXEMPLE: ~O GENS agr'adosa ni GENS higi,enica.
376. Hi ha proposicions negatives que no porten l'adverbi no.
a) S6n aquelles en que el vcrb esta sobreentés.

EXEMPLES:

Vals molt de par -GENS (sobreentés: no en vull).
Quan anir'em? -MAl (sobreentés: ryo anir'em).
Qui ha cl'idat? -NINGÚ (sobreentés: no ha cTidat).
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b) Aquelles en que la conjunció ni precedix el verbo

EXEMPLES:

NI t¡'eballes NI deixes tl·eballal'.
No vull aixó NI ho voldiré mai.

377. Fora d'aquests dos casos tota proposlclO negativa ha
de portar l'adverbi no i aquest junt al verbo Observeu que no és
igual dir Res no l'espanta que No Tes l'espanta.

1JJs molt valent: l'es NO l'espanta.
1JJs molt covaTd: NO Tes l'espanta.
No és correcte P9sar no davant gens, 'I1wi, níngú, etc., seguit

de verbo

EXEMPLES:

No mai aniTé (incorrecte).
No aniré mai (correcte).
lI'fai NO ani¡'é (correcte),

378. Si din·;:¡ una proposició afirmativa algun deIs seus ele-
ments és negatiu, ha de portar la partícula no.

EXEMPLE: Ha Jet una defensa NO molt enceTtada.
379. L'adverbi no entra a formar part d'oracions afirmatives:
a) Quan és cOlTlplement d'Ull mot significant temen~a.

EXEMPLES:

1'enía PO¡' que NO c01'1"eguémm massa.
Temem que la ¡nalaltía NO se li compliql~e.

(Observeu que aquestes dues proposicions són afinnatives a
pesar de portar les complementaries l'adverbi no. El verb pos
posat al no va en subjuntiu.)

b) Quan és una proposició subordinada comparativa d'una
principal afirmativa.

EXEMPLES:

El !íll és més alt que NO la tilla,
1J)s menys t¡'eballadOT que NO el peTma.

c) Quan s'ha d'evitar la repetició consecutiva de la conjun
ció ql~e.

EXEMPLE: Val més que ho diga a ell que NO que t'ho diga.
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380. La partícula pas i la locució no pas que han caigut en
desús en els llenguatges parlat i escrit deIs valencians (pero que
els nostres classics usaven correntment) fóra convenient posar
les, de nou, en circulació.

Pas s'ha d'usar dan'ere verb i afegix a les proposfcions ne-
gatives un sentit d'adversitat,

EXEMPLES:

Jo no rn'espante PAS de les tettes amenaCES, (Tirant,)
Si li dernanes la tinta no te la donan], PASo

No pas servix per a introduir proposicions negative.;:¡ en les
quals el verb esta sobreentés i es nega parcialment el contingut
d'una proposició anterior.

ExEMPLES:

Agata¡'as els ta¡'diellB? -NO PAS el de la roba,
Et rnenjaTlis aquestes t¡'uites? -No PAS el rairn,

EXERClCIS

a) En les proposicions següents, afegiu nOI alla on caIga:
Ningt't ens ha rniTat,
Mai sab¡'em que vol diT.
Enlloc t¡'oba¡'as tanta truita com a l'hort.

Si tu no vens, tamlJOC vind¡'a ella.
Cap deis Teunits ha voldra contessar.
Si cap d'elles t'ho pregunta, Tespon-li que no ho saps.
Si cap d'elles t'ho vol di¡', CO'1n ho taTaS pe?' a sabeT-ho?
Si mai el veus, d6na-li expTessiorl\S de paTt mcua.
Ho ha dU sense ningú pregunta¡·-li-ho.
En ma vida he vist cosa igual,
Ni rn'ha dit, ni li he dit ¡'es.
No plou ni ta vento
En ta vida ho taTas, desenganya't.
Res el dist¡'au; peT aixó no ¡'iu mai.
Res el distmu; peT ai.."có no sap ma;i la llil;ó.
Pe¡' que et tingixes més igno1"ant que ets?
Més s'estima Ilen¡;aT-ho que m'ho dónes.
Cap dona valdTa banyar-s'hi, en aquesta piscina.
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Mai l'havia vista tant contenta.
Han passejat molt i gens s'han cansat.
b) Afegiu pas aBa on caiga:
A ell peTtany aixó més que no a tt,.
Volies aqueixos llibTes? -No el8 d'aventuTes.
T'han dit Tes de nou? -No les noticies que espet·ava.
FanJ,s molt bé de no anaT.
Que vas a feT? No ho faces.
No cal anal' a espe¡'aT-lo; no vindra. amb aquest temps.

LECTURA

TEXT MODERN

187

Descoratja la inconsciencia de l'hortola que escanya un ocellet
sense adonar-se que ha dest1'Ossat un bocí de la bellesa rústica.,
que ha arrancat una nota a un deIs millors acords de l'esplendida
simfonia de la naturalesa. Pero si capís aquest sentit estetic, no
seria llau?"ador sinó jardiner i no conrem'ia sinó roses, clavells,
nards, gessamins... i s'adonaria que els ocells tenen ales com els
angels. Jo voldria que els teuladins sabessen tot a~o que pense i

sent sobre els ocells, i amb quina exultació he "ebut el missatge
d'amistat conesposta que m'han tramés en amerar de primavera
el meu despatx, pero em raldra "esignar-me a que la meua amistat
reste inconeguda per ells, perque els homens, oblidant-se de Sant
Francesc d'Assís, han fet impossible el dialeg entre ells i aqueixos
missatges entre el ce! i nosaltres que són e!s ocells.

(Els Autors de ¡'Ocell de Paper, 1957.)
\, • MIQUEL ADLERT NOGUERaL



Lli~ó LXVI

OS INDEGUT DE SE

318. En el 11enguatge parlat hom usa sovint el pronom feble
se, reflexiu, en 110c deIs pronoms febles de primera o segona per
sona nos, vos, ens i uso Aquest ús indegut de se (en les seues
diverses formes) ha entrat al 11enguatge esr-rit i cal corregir la
tal falta gramatical. L'ús viciós del se el fan alguns valencians en
els casos següents:

a) Quan l'imperatiu va seguit del pronom se.

EXEMPLES:

Mengem-sE la poma.

Mengeu-SE el pastís.

En el primer cas el se ha d'ésser substitult pel pronom nos

en el segon cas per vos.

EXEMPLES:

Mengem-NOs la poma.

Mengeu-vos el pastí8.

Si en 110c d'un pronom l'imperatiu va seguit de dos pronoms
també sol aparéixer l'ús indegut de se.

•
EXEMPLES:

Llegim-sE'l (el programa).
Mi1'eu-SE-les (les mans).

Mengeu-S'ho.

La forma correcta és:

Llegim-NOs-el (el programa).
MiTeu-VoS-les (les mans).
Mengeu-vos-ho (aixo).
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b) Quan el gerundl va seguit deIs pronoms de primera o de
segona persona.

EXEMl'LES:

Estem menjant-sE les pomes.
Esteu menjant-sE el meló.

La forma correcta és:

Estem menjant-Nos les pomee.
Esteu menjant-vos el meló.

e) Quan el pronom se s'anteposa al verbo

EXEMPLES:

Ja s'haveu saludat.
No s'hem (o s'havem) visto

La forma correcta és:

Ja US haveu saludat.
No ENS hem (o no ENS lwvem) visto

EXERCICI8

Substltulu el signe + pels pronoms se, s', es, nOél, vos, ens,
us, alla on caIga.

Ell esta afaitant-+.
Fem-+ l'anim.
Feu-+ soeis de l'Ateneu.
Volien baralla1'-+ pe?' no res.
Poseu-+ un poe més eap avant.
Llavem-+ les mans al safa'reig.
No sé perque + llaven al 1·itt.
Mi1'em-+-la de lluny.
+ haveu assabentat de tot.
Tu i jo + teníem per bons amies.
Tu i ell + teniu pe1' bons amies.
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CONCORDANCIA DEL P ARTICIPI P ASSAT

382. El participi passat deIs verbs composts cOllcorda amb
el complement 'directe quan aqt,!est esta expressat dins la pro
posició per un pronom feble de tercera persona.

EXEMPLES:

Hem anat a menjaí' pastes, pm'o no LES hem TASTADES.

Buscava la teua geTmana i no L'he 1'ROBADA.

J11'has ensenyat els TetTats" i no ELS he MIRATS.

lI1'has ensenyat el banc, ni no L'he VISTo

Pero resta invariable en tot altre cas.

EXEMPLES:

HE VIST la teua geTmana.
He TROBAT el teu geTma.
Tinc la llibTeta qWJ m'has DElXAT.

383. Si el verb d'una proposició va seguit d'un verb en in
finitiu i el complemellt directe esta expressat per un pronom
feble de tercera persona pot succeir:

a) Que el pronom feble siga complement del verb en temps
compost. Aleshores el participi passat concorda amb el pronom
feble.

EXEMPLE: Has vist cosiT la meua tilla? -Sí; L'he VISTA cosi?'.
b) Que el pronom feble siga complement del verb en in

finitiu. Aleshores el participi passat no varia.
EXEMPLES: Has vist vend?'e aquestes teles? -Sí; LES he VIST

vendTe.
(El pronom feble és complement de l'infinitiu si posposant-Io

a l'infinitiu el sentit ,de la proposició no queda alterat.)
EXEMPLE: He VIST vendTe-LEs, les teles.

#
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384. Si el participi passat ho és deIs verbs haveT de, voleT,
poder, gosaT, saber i 1810 con.corda amb el pronom encara que el
pronom feble siga complement del verb en infinitiu.

EXEMPLES:

Aquesta endevinalla no L'he POGUDA enclevinmoo
He SABUDES Im'-les, les acusacions.
LES ha FETES le'/", les sabates.

Dins el llenguatge parlat hi ha avui la tendencia de deixar
invariable el participi passat en tots els casos. No éG gens re
comanable i cal corregir gramaticalment expressions com les
següents:

No L'he VOLGUT v01re, la 1·epresentació.
L'han VIST cÓ1Ter, la llebl'e.
La caTta, L'han COMEN({AT.

EXERGlCIS

Feu concordar els participis amb els pronoms febles en cur-
siva sempre que caIga.

La carta l'han comenQat, pero no l'han acabat.
La teua germana, l'he sentit eá'ntar una vegada.
On són? -No els hem visto
Les havem perdut, les plomes.
Jo me n'he menjat una, i ell se n'ha menjat tres.
Ja has escrit la carta.
La jove que ells han vist és la germana de Perc.
Aquesta canQó l'he eentit cantar.
Aquestes danses, les hem vist bailar a París.
Aquesta dona, l'he sentit cantar.
Aquestes joves, les hem vist ba!lar a París.
La carta, no l'han pogut acabar.
L'havem fet fer pel fustero
No l'han sabut cosir.
Aquella senyora, l'han volgut besar.
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ÚS DE LES PREPOSICIONS A 1 EN

385. La pn¡posició a s'ufla en la introducció de complements
verbals, a més deIs casos estudiats (vegeu §§ 305, 307, 309, 310),
en els següents:

a) Certs verbs, com acced'iT, contTibuh', excitaT, pTocedil',

acostumaT-se, an"iscaT-se, exposaT-se, ded'ica1'-se, admeten un com
plement introdult mitján<;ant la preposició a.

EXEMPLES: Es dedoicava AL joc, 8'acostuma A la foscol'.

b) Si el complement és un infinitiu cal usar la preposició a.
EXEMPLES: Exposa1'-se A caUj'c, ContTibuoiT A pagaT. TaTdaT

A veniT1 VaciHaT A TespondTe.
c) Quan el mot com servix per a introduir un predicatiu, va

acompanyat de la preposició a,
EXEMPLES: Estima¡'-se COM A bons gel'mans, Flan lluitat COM

A lleons.
d) En les determinacions de lloc indicant moviment, solem

usar la preposició a,
EXEMPLES: Anaven A casa. Pujtiveu AL p'is, Entl'(t1'é A la sala,

També s'hi pot usar, davant l'article, la prepo'3ició en.

EXEMPLES: Pujtiveu en el banc, EntT.a¡-é en la casa.

e) Davant un nom propi s'usa sempre la preposició a.

EXE:MPLES: Aniré A Valencia. Estic A Valencia. Vúten A Va-

lencia. El pOTtaTen A Valencia.
386. La preposició en s'usa en la introducció deIs comple

¡úents verbals següents:
a) Certs verbs, com pensaT, taTdaT, vaciUaT, delitaT-se, exeT

cítaT-se, entossudiT-se, CTeUTe, admeten un complement introdult
mitjan<;ant la preposició en.

EXEMPLES: PensaT EN ello VaciHava EN l'execució. Cl'eia EN

Déu.
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b) En les determinacions de !loc indicant repos, la preposició
en servix per a introduir la indicació de l'indret on és o s'esdevé
alguna cosa.

EXEMPLES: Els pans són EN el calwix. T'esperrarem EN el tea
tTe. El grot és EN el ten"Trot.

També s'hi pot usar la preposició a,.
EXEMPLES: Els pans són AL calai:l;. T'esperrm'em AL teatTe. El

gat és AL ten·at. Erem A missa. S'asseu A taula.
c) Davant els adjectius numerals, demostratius i els inde

finits un i algun s'usara. necessariament la preposició en.
EXEMPLES: He viscut EN tres cases diferents. Vam entTar EN

aquella casa. Tira'l EN un racó.
d) Davant un infinitiu o frase d'infinitiu que representa una

determinació circUlnstancial de temps, cal usar la preposició en
(tradulda en caste!lá al).

EXEMPLES:

Li ho feu sabeT EN anal' l~ portar-li el dinar.

EN alQaT-se el pTesídent, tots l'aplaudíxen.
(En ca'ste!lá: ... al ir a llevm·le ... Al levantal'8e ... )

EXEROIOIS

Substitulu els punts suspensius per les preposicions a o en
segons corresponga.

Et complaus fer mal.

EIs dos vivíen una mateixa casa.
S'exposa .. , perd1'e tots els dineTs.

Va g'irar-se ... senth'-se tocar.

Aixó ho portctTe'u ... la plaQa.
EIs guants els ha deíxat ... la cadí.ra.
Com molestava el va envíaT ... pasta¡' fango

... saludar va somriure.
Vinen , .. Xativa.

Senta't ... tan la.
Va accedir ... les 1'aons dels amics.
Es complau .. , 'conTear el seu hort.

Tots els nost?'es respectes com ... metge.

Ves ... míssa.
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8'eXeTcita ... obTes de caTitat.
Ho he llegit un llibTe d'aventuTes.
Es diTigien café.
Ha nevat Benassal.
Consentiu abandonaT-lo.
Entra ... aquella casa.
PassaTern l'esth~ ... Estivella.
Les claus· són ... l'aTmwri.
Anava ... la po'/'ta.
T'esperaTé "', algun banc del passeig.

LECTURA

TEXT CLASSIC

GRAMÁTICA VALENCIANA

ii¿ui porta la llanfa ab ¡'hasta coreada
i plena de pols i polls de gallina;

qui porta euirassa del tot desllañdada;
qui porta l'espasa tan fori rovellada

que traure no en /Jot per res la beina.
ii¿ui po·(ta carcaix, no hi porta les tretes;
qui porta tornet, no hi porta tellola;
qui porta 'cordells en lloc de tiretes;
qui porta les calces tan justes i estretes
que prest als garrons lo pes les assola.

JAUME GAC;ULL

(La Brama deis Llauradors de ¡'Harta
de Valencia. Segle xv.)
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ÚS DE A, DE 1 EN DAVANT QUE

38'7. Hi ha unes proposicions subordinades, les completives,
que son introduldes mitjanc:;ant la conjunció que.

EXEMPLES:

Estic molt content que hages vingut.
Acostuma'l que vinga cada dia.
S'entossudix que li diguen una cosa.

El llenguatge parlat d'avui tendix a usar les preposlclOns a,
de i en davant que, conjunció introductora de proposicions su
bordinades.

EXEMPLES:

Estic content de que vingues.
Acostuma'l a que vinga.
S'entossudix en que li ho diguen.
ll:s segur de que vindra.

Aquesta construcció de les proposicions de, a, i en davant que,
. conjunció --el qua! qu,.e sol transformar-se aleshores en que--,

és considerada com un castellanisme i cal evitar-la.
388. Les combinacions de que, a que i en que són bones en

els casos següents:
a) Quan que és un pronom relatiu fort.
EXEMPLE: Es la casa de que t'he parlat.
Aleshores el q~ú3 es referix a un nom o a un pronom prece

dento En el darrer. exemple que es referix a casa i equival a
la qual.

EXEMPLE: ll:s la casa de que t'he parlat.
b) Quan qu.e és un pronom interrogatiu.
EXE1I1PLE: No sabem en que consistix.



Aleshoree el que equival a quina cosa.
EXEMPLE: No sabem en quina cosa consistix.
389. Si que no és pronom relatiu fort o interrogatiu les com

binacions de que, a que i en que s6n dolentes i cal reemplagar-les
pel simple que.

Mai, pero, de que, a que i en que no s'han d'escriure de que,
a que i en que cal' que és pronom relatiu Ifort i que és conjunció
o pronom relatiu feble.

390. Hi ha casos en que l'omissió de la preposició davant
que condulx a una construcci6 poc satisfaent.

EXEMPLE: S'elltossudix que li ho diguen.
Aleshores cal rec6rrer a altres construccions, siga interposant

entre la preposició i el que un substantiu adequat, siga inter
posant un aixó seguit d'una coma, siga canviant la subordinada
en una frase d'infinitiu.

EXEMPLE: S'entossudix en aixó, que Ji ho diguen.
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EXEROICIS

Suprimiu els signes + i substitulu-Ios per les preposicions de,
a i en en les proposicions que han de portar-les, i accentueu que
on corresponga:

2s segur + que valen ana?' al cinema.
Aixó + que tant pa1'leu n'O! és cert.
Aquesta és la barca + que vaig passejar pel P01't.
M'han dit + que em vaUes parlar.
No entenc + que et referíxes.
Teníem pa1' + que no vindríeu.
Aquesta canfian<;u + que estas, t'ha de perdTe.
Aquesta canfian<;a + que guaTiTa és bana.
T'ha dic amb la candició + que ell no ha de saber-ha.
N o daneu peu + que us baneguen.
:Es una prava + que no sabielv res d'aixó.
Aquest és el tital + que tinc d1'et.
Es fundava + que ell en~ el més vell deIs p1'esents.
Aspiraven + qu·e els faTen cOlncedits uns can'ecs.
J a són cancedits els can'ecs + que aspiraven.
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OS DE PER 1 PER A

391. Sovint es confon, en el llenguatge parlat, l'ús de la pre
posició per amb el de la pl'eposició composta per a i el de pel' a
amb el de peTo Aquestes confusions apareixen també en l'escrip
tura i per tal d'evitar-les cal establir-ne les distincions.

Encara que en general al pOT castella corresponga pelo i al
paTa casteIla el nostre peT u, aquesta correspondencia no s'esdevé
sempre exactament,

392, S'usa pelo davant un infinitiu quan expressa alhora el
motiu i l'objecte d'una acció expressada per un verb anterior,

EXEMPLE:

H em vingut PER veUTe el malult.

393. S'usa 2Je1' davant un nom o un pl'onom quan representa
el motiu, la causa, el mitja o 1'autor de l'acció expressada pel
verb anterior.

EXEMPLES:

H o he fet PER tu.
N o ho he fet PER la impmdencia lluT.

394. S'usa peT en els complements circumstancials de !loc
generalment en els de temps.

EXEMPLES:

H un vingut PER una setmarva.
PER l'Ascensw, Ci1'eTeS a m1mt6.

Pero al matí, al vespre, a la nit i no pel matí, pel' la nito

395. S'usa peT a davant infinitiu amb sentit de finalltat si
aquest depén d'un substantiu o adjectiu, o d'un verb que no siga
d'acció voluntaria,
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EXEMpLES:

No ten'ien aigua PER A apagar el toc.
Aquest vi no és bo pER A bettre.

No apTotita pER A teT ¡'68.

Espe¡'it de vi pER A cnm'taT.

396. S'usa per a davant un nom o pronom quan representa
la finalitat, l'objecte, la destinació.

EXEMpLES:

Han pOTtat una cw·ta pER AL paTeo
És massa hono¡' pER A nosaltres.

397. S'usa per a en els com.plements circumstancials de Boc
de temps per a fixar el tenue o el dia d'una acció.

EXEMPLES:

M'han avisat pER Adema.
Avui hi ha vapor PER A Bw·celona.

En general, pero, cal evitar la substitució de cap a per peT a

com a traducció del paTa locatiu del castella.

EXEMpLE:

Dema embw'ca CAP A Tange¡' (no pe)' a Timger).

EXERCICIS

Lleveu els punts poseu pe,. o per a segons caIga dins les
frases següents:

Hi ha una ca¡'ta ... el teu geTméi.

M'ho han encan'egat '" dmttn's.
No té tOTl;a puja¡·-lo.

EspeTit de vi cremw·.

La testa es ta tu.
M'ho han enviat ... l'ordina¡·i.

La bctndera eTa pOTtada ... u·n cavalleT.
H avia vingtd ... saludar-la.

Ens taIta una cOl'da lligaT-ho.
90 que no vullgues tu, no ho vullgues ... altres,
Té un pis ... llaga¡·.
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Cal compTaT palla .,' el bestia?..
Ho sap ... hav61'-ho estudiat,
i1f'hi vaig acosta?' '" sentiT-ho milloT.
M'espeTaven .. , diT-ho,
No tenia pTOU laTina". tots,
Tens poca aigua ... tot l'estiu.
AniTem a 1J.Iad?'id .,. SaTagossa.

LECTURA

TEXT MODERN

199

I
El poble on vivim és una petita vila, insignificant, senzilla,

modesta, cam tantes més n'hi ha al nostre país. De lluny, fa molt
bonic, al,at enmig deIs camps de la seua horta, sempre verds,
menuts i ben atesos cam si fossen un jard" Per damunt els terrats

i les teulades es destaca l'alt campanar de l'església. .Q.uan és festa
i les cam/Janes voltegen, l'aire del poble i dels seus voltants s'omple
d'al,egries, i diríeu que és més festa encara.

Als carrers principals, hi ha edificis nous i rics; Pero el baHi

més típic és el barri vell: un petit canglomerat de cases baixes i

apinyades. Les fa,anes estan emblanquinades de cal" i, si fa molt
de sol, la seua blancor és tan intensa que fereix els ulls. C¿m que
han estat canstrui'des sense ordre i sense cap aliniació formal, s'hi
produei,x una serie de raconades amables, on sembla que el temps
s'aquieta. EIs veins les aprofiten per prendre-hi el sol, a les tardes
de l'hivern, o per recollir-se a l'ombra els dies calorosos de l'estiu.

JOSEP L'ESCRIVA

(Editorial Successor de Vives Mora.)

I







PROSODIA

Llif;Ó LXXII

L'APITXAT 1 ALTRES SUBDIALECTES

404, L'apit:~mt és la manera de parlar de la ciutat de Va
lencia, de tota l~regió situada entre el Xúquer i el Túria (ex
ceptuant Sueca i Cullera) i s'estén al nord del Túria agafant
Llíria, Albalat, Morvedre i Algar fins a les envistes de la Plana
de Castelló i apareix també a Onda i a Gandia.

L'apitxat ensordix el so representat per j, 9 (so sonor): (jove,

juliol, geniva, 'gendTe, giTa-sol, pttjaT, enveja, metge, fetge) pro
nunciant-Io sord (= ch castellana). El so sord es representa en
valencia ver tx entre vocals (fletxa, cotxe, despatxa1', etc,), i ver
x en principi de paraula i darrere consonanL (xic, xnlla, xata;
pnnxa, pe¡·xa).

Aixi l'apitxat confon el so representat per j, 9 (so sonor) amb
el representat per tx (so sord) i pronuncia txove, txulliol, txeniva,

t~Jend're, txi1'a-sol, putxa1', envetxu, metxe, fetxe en lloc de jove,
juliol, geniva, gendTe, gil'a-sol, PUjUl', enveja, metge, fetge.

405. Una altra de les caracteristiques del parlar apitxat és
la de confondre la s sonora amb la sorda (que és un altre ensor
diment i un altre empobriment fonetic): casa, dotze, zel i pro
nuncia: cassa, dotse, .sel.

406. L'apitxat tampoc no pronuncia el so tan valencia de la
labiodental v: cavall, passava, ll>Jval', Valencia, vi, ve'rd, etc., que
confon amb la bilabial b i pronuncia: caball, passaba, llebaT, Ba

zencia, bi, beTd, etc.
Es a dir, l'apitxat ensordix els sons sonors, i com que el tal

ensordiment empobrix la fonetica genuIna valenciana, cal re
fusar l'apitxat d'una manera sistematica per tal de bandeja' la
perniciosa influencia que ha exercit sobre la literatura i, 1<0 que
és més lamentable encara, sobre la Gramatica contemporanies,
especialment en l'ortogratla.
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407. En el parlar de les terres del nord i del sud del Regne
de Valencia hom suprimix la l' final d'una gran majoria de mots
que la porten, adhuc davant la 8 del plural. Així ho fa en:

a) Els infinitius: cantal', tontar, menjar (can1;a, t01'na, menja).
b) Els eubstantius derivats en -al', -el' i -01': canyar, fusteT,

blanco¡' (canyd., fusté, blancó; canyas, fustés, blancós).

c) Un gran nombre d'altres mots: claT, altaT, senceT, llet~g61',

millor, pitjorr, primeT, terceT, floT, segu1', madiUT (cla, alta, sencé,
lleugé, milló, lJitjó, pTimé, tercé, fló, segí~, nwd;ú); pero, no obs
tant: ant01', 01', dttr, pt~r, cal', acer, llctr, etc.

d) No pronuncien la l' final deIs infinitius encara que porten
algun pronom afixat: agafar-la (agajc'i-la), donar-te'ls (dona-te-ls),
estimm'-se (estima-se), demanar-li'n (demana-lin), menjm'-ne
(menja-n'e). Aquest darrer ús és incorJ.'ecte.

408. També sol ésser muda la primera r d'a1'bTe (abTe), ar
bret (abret); la primera de l'infinitiu p¡'endre amb tots els seus
compost'3: conip¡'endre, rep¡'endre, etc., i les ¡formes de futur i
condicional d'aquests verbs: penclre, compcnd¡'e, relJendre; pen
clré, pendria; COmlJendire, compenclria; rependré, 1·ependl'ia.

409. Perd la r de mots com dimarts (dimats) i del plural
dineTs, que en el singular no la perd: dinero

Tots aquests canvis i perdues de sons eón inadmissibles en
l'escriptura.

EXERGIGIS

a) Substitui'u els .punts per g, tg, ig, j, tj, x deIs mots se,
güents que en el dialecte apitxat 110m pronuncia sempre tx
(= ch castellana):

a.ocar Cal'1'e.ar pon. neu1,al.ia con.ur

a.uda'l' alleu.eTir ba.oca per.a elo.i
campaneo na'U,/1·a.i e.ida al.ub paisa.e
aU.e nín.ol encora.ar clen.a d·iumen.e
cal'.0/a1· llo.a octo.ena'/'i 1nan.a·)' bronze.ar

ele.fa ar.iu coad.uto¡' pe.ada !J01" 9

al.eps contin.ent asse.al· ma.úscttla ma.estat

enfonna.at ele.il' ob.ectiu C01·a.C per.ar
ar.íla ma.01· an.el ener.ic bo.
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pa.e lle.ir .131 e1·mita.e sU.a
neerolo.ia ver.er saese.ar .ifra tor.a
bU1..ar falan.e taT.eta .aqueta .aloe
eobe.ar .ipó .erarquia .iular .i.ines
passa·.e IÓ.ie taron.a· .dat tOlTne.
bU.ia tira.e gU61·.O f1·an.a rabe.ar
men.ívol zumbe. llina.e .irivia eseor.a1'
.oia .in.a en.iquir .a1·dí fu.ir
nau.er .oe .usUeia .ip1·éW .elosia
pin.o fQ,.,na.e .ie .endre .emee
pan.a .ampany re.ir espon.a esta.e
esgarrin.ar le.ió .aeal feste. .enial
me.e gm·.a llagrime. .op .al
la1'in.e trin.61·a .ttlla galante. .imnds
men.ar trin.a enu. via.ant .alupa
.ersei 1'a.ola en.a1'olm' .ene1· eo~le.i

fe.e fo.a .eringa vente.a1' 1na.
here.e rau.a .ovenalla .ueta .ornal

b) Substitulu els punts per e, g, 8', SS, tz, z deIs mots se
güents que en el dialecte apitxat hom pronuncia sempl'e ss
(= s castellana, <;0 és, sorda):

aeu.a1·
plujo.es
.iri
pin.ell
llevadi.a
apren.i6
sen.ill
de.aparéix61'
eal.ó
.era
Na.aret
pin.a
eO.a
bruno
iHu.ió

agude.a
bo.a
pU.a
.131'0

expo.ieió
rO.a (amb o

tancada)
intran.igent
opo.ieió
.inqueta
enfon.ar
can.oner
bi.ar
on.e
e.eneial

.elós
ape.a·fat
endin.ar
apa.ionar
entu.iasme
.odiae
fa.ana
1·a.ia
de.atendre
condi.ió
afai.onar
.íngaro,
don.ell
avarf.ia
.oóleg

espo.a
lla.a1·et
quin.et
ab.ent
.ona
brun.ir
ante.ala
llepa.a
trape.ial
pedr'.
pa.era
eal.e
eri.ó
re.um
quin.e

tran.aeeió
re.opó
eO.a
pol.eojar
pin.d
de.avinen.a
exp1·e.i6
anti..oeial
topa.i
difu.i6
dimi.ió
eorte.os
P1'oto.oa1'i
irri,ió
1·eligio.a



Lli~ó LXXIII

PARTlCULARITATS DIALECTALS

410. La tendencia vulgar a l'elisió de la d fricativa inter
vocalica darrere la vocal a és una caracteristica del parlar rústic
que cal evitar en la pronunciació culta.

EXEMPLES: Caena en !loc de cadena; ca~l'a en !loc de cadil'a.
De la tel'lninació -ada es fa -aa o més bé una a perllonga

da: -a.
EXEMPLES: De vegada es ,fa vega; de teulada, teuld; de pal'

lada, pal'la. Cal evitar tal vulgarisme.
De la terminació -adol' es fa -aoj'.
EXEMPLES: De llaU1'adol' es fa llaw'aO'r; de mocad01', mocaol';

de compl'ad01', compl'aol', etc.
La supresió de la d en totes aquestes paraulC'3 és inadmissible.

Cal pronunciar cadil'a, mocadol', llauradol', teulada, bugada, etc.,
sense menjar-se la d.

411. L'alacantí elidix la d darrere e i o. Així de seda, mo
neda, neboda, poder fa sea, monea, neboa, poel'. 1 el parlar d'Elx
arriba a elidir la dJ adhuc dan'ere i i u. Així de vida, vinguda
fa via, vingua, per bé que conserva la d en molts casos.

Aquestes elisions són incorrectes.
412. Es propi també del parlar valencia l'elisió de la s so

nora de la terminació -esa que es pronuncia -ea. (Aquesta elisió
quasi no es fa al Maestrat i es fa poc als pobles de la Plana.)
Així de pobl'esa, riquesa, noblesa, bellesa, vellesa es fa: pobl'ea,
l'iquea, noblea, bellea, velleu,. Cal escriure sempre -esa.

413. Una altra de les particularitats del nostre parlar és el
canvi del pronom ho en hu.

EXEMPLES: Ha diu, ho cl'ec, dir-l!i-ho., m'ho veig, t'hu conta
és pronunciat hu diu, hu cl'ec, dÜ'-li-hw (o dir-liu).

Malgrat la pronunciació, deu escriure's sempre ho.
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EXEROWIS

GRAMÁ'l'ICA VALENCIANA

-

TEXT CLASSIC

a) Substitulu els punts per d o per ada en el mots lIlegüents
segons caIga:

ca.eneta pl·ega.es abral}. cansala.e1· mil·a.es
ma.UT esglaia. vega.es canon. l·iu.
pOTt. teltla.eta plato juga.es ma.eixa
pOl·ta.es a1'1n. cafiss. maTtell. ma.UTar
don. vaco pago cansala.eTia ca.il·er
comenq. cabas\9. pedTa.es tleny. apago
dansa.es cabe!}. ensa1. agaf· galt.
tl·enc. coll. cansa1. peTol. mon',

b) Substitulu els punts per s en els mots següents:

pel'e.a l·ique.es agude.a CTue.a cUl·te.a

pobTe.a bone.a lletge.a fOTta1e.a lleugeTe.a
pltTe.a noble.es bl'ute.a fluixe.a molle.a

fine.a avide.a apte.a eixute.a p81·e.ós
male.a belle.es aTide.a flu'ide,a poque.a

Tea1e.a bonique.a vile.a futile.a pTeste.a
tendre.a vel.le.es bl'ave.a juste.a peTe.osa
l·a1'e.a avinente.a ave.al· llaTgue.a tTiste.a

LECTURA

1-
I «Volea saber la raó per que el l/adre fOH santificat7 Jo la tlS

diré. Mont Calvari esta així alt com una muntanya, e la cuu de
Jesucrist estava així alta, e la creu del "adre així baixa, al costat
dret, e l'altre l/adre mal al costat sinistre; e el sol venia d'esta part,

e donava sobre el b1"a~ de Jesucrist, e l'ombra del bra, de Jesw
cri~t dona al .l/adre de la dreta, e per aquelT tocament fou. con-
vertit e santificat.»

SANT VICENT FERRER

(Segle XIV.)



Lli~ó LXXIV

REDUCCIONS NORMALS DE SONS

414. Quan la vocal final d'una paraula i la vocal inicial de la
següent es succelxen en la pronunciució sense cap pausa esta
bl~rta. generalment es produlxen les següents reduccions de sons:

a) Si una de les dues vocals és a o e febles, aquesta s'elidix.

EXEMPLES:

Quina hora: Qui-no-Ta.
GaTa amistat: Ga-Ta-mis-tat.
Gamí e&tTet: Ga-mis-tTet.
Antoni els crida: An-to-nils-m'i-da.
Jove estucliós: Jo-ves-tu-di-ós.

b) Si la segona vocal és una o una u febles les vocais es
pronuncien tformant diftong.

EXEMPLES:

Gant;ó immol·tal: Gan-Qoim-mor-tal.
Anini i tOTna¡'a: A-ni-Tai-tor-na-ra.
Gotxe indejens: Got-xeín-de- jens.

Algít intel'vé: Algúin-t81'-vé.
La univeTs'itat: Lau-ni-vel·-si-tat.
GentTe urba: Cen-tl·eul'-ba.
Ma¡'í ujanós: Ma-l·iu-ja-nós.
LliQó unipeTsonal: LH-Qou-ni-1Jer-So-nal.

c) Si la primera vocal és una i o una UI febles aquesta vocal

es convertix en consonant.

EXEMPLES:

Hi havia ca¡'n: Ia-vi-a-carn.
Fttgint i emboilicant: Fu-gint-iem-bo-li-cant.
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Remei hel'oic: "e-me-ie-l'oic.
Pa1~ en la gUe1'1'a: Pa-uen-la-gue?·-,'a.
Aneu a casa: A-ne-ua-ca-sa.

GRAMATICA VALENCIANA

d) El pronom ho quan es pronuncia hu forma diftong amb
la vocal anterior,

EXEMPLES: Torna-ho den:ta (tol'nau dema); no ho sabia (nou
sabia).

EXERCICIS

Copieu la prosa següent, i subratlleu totes les reduccions de
sons que s6n fetes correntment, segons queda indicat:

EL DARRER BETLEM

(Fl'agment)

L'anima de la festa nadalenca, del Betlem passat, era una be
nelda dona, digna de tota lloan<;;a, quasi cega, pels anys corbada,
eixuta de carns, mes no de COl', que el té tendre i amorosíssim,
de paraula persuasiva, amb més raons que un duler, i amb més
memoria que un cee, manyosa i plena de paciencia per a ensenyar
a tota aquella revoltosa i avalotadora xicalla. Era arxiu de tata
classe de can<;¡ons, oracions, roman<;;ades, auques, coHoquis i lle·.
tanies; ella sabia la malaganosa canQó del bah'e, les dites de la
plegada de les garrofes; ella guardava fresquets els aforismes,
dites, d'etes, succelts, i. .. de sermons ne sabia un bon sarpa1l6.
L'oraci6 de la desJeta; el Nino ninet; Alla van les tl'es 1I'Ial'ies,
etcetera, tot, tot ho sabia, Així, retall d'ací, retall d'alla en pe
da<;;os, trossOG i mossos, ordia i tramava en un mamén el més
variat i pintoresc encisam de Betlem que mai no veren \lJls de
cristh\. Ella anava a la buscadissa de pastorets, pel boscam del
poble; de Reis Mags, pel reialme deIs ravals, i elegia els més
galifants i de més corpenta; ella se triava un Herodes, un Sant
Josep, com si foren encomanats; els dimonis eren els més revol
tosos, els qui tenien el cap pIe de trenes, la cara plena de costures,
cansats de nadar en la sequia major, de fer harca, de jugar a Java,
al Jlendi, a la t,'ompa, de furtar nius de pardalets, els més rega
lats de cada casa; per a sagales i pastorets buscava les més
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«guapes» i espavilades, les de cara rogeta i ulls negl'es com un
tió, les més bledaneG, d'anar de perdiueta, les més fines, les més
gracioses; i la milloi' de les millors, la més graciosa, la més rossa,
eixa feía de Mare de Déu. Res, ella sabia on s'ajocaven les ga
llines, i no eG deixava per vore racó ni raconet; així que en vindre
Nadal a Betlem haviem d'eixü'.

Josep PA'SCUAL TIRADO

(Del llibre «De la meu·a ga1·beTa».)

LECTURA

TEXT MODERN

¡Oh gdrgola que té fa~ de persona
amb cos i apendix d'animal,

guaitant la ul'bs vd/arda i carrindona
a cavall de la torre catedral,
voltada de llum da'fa,

voltada d'aire PUl',

a pmp de l'ocdlada que s'esvara,
quiti de manament, lliuu de fur l ...

1 veu arran de tena

e/s homens petitons:
d cos, una desferra,

i l'espe?'it, un baf d'oli i cigrons.
És ¡Jer aixo que creua una ganyota
son rastre turmentat.

1 és per aixo mateix que fa amb la pota
un gest de fdstic pie d'obscenitat.

FRANCESC ALMELA I VIVES

(AmoJog,a de la Poes.. Valencia"a, 1956.)



Lli(,;ó LXXV

VIC'IS DE PRONUNCIACIO

A més de lés pronúncies defectuoses estudiades dins les lli<;ons
LXXII i LXXIII -algunes de les quals pronúncies constitulxen
l'apitxat i altres subdialectalismes fonetics- en el parlar valen
cia cal anotar com a vici de pronunciació la reducció de n a 1,
que cal combatre per tal d'evitar la depauperació fonetica.

415. La l geminada, escrita hl, sempre entre vocals, es pro
nuncia doblant el so linguod,ental l.

EXEMPLES: Oarretena, caravena, damiseHa. (Cal pronunciar
clarament les dues eles: calTetel-la, cal'avel-la, damisel-la.)

Com que en algunes comarques l'aviciament és tal que la [·1

ha quedat redulda a l, cal tenir a la vista la llista deIs mots més
usuals, entre aquells que han d'ésser escrits amb H. (Vegeu § 116.)

'rambé es pronuncia n el nexe tl dins els mots populars oom
espatla, respatlar, espatla1', ametla, ametle-r, motve, motlada, en
motlal', vetla, vetlacla, vetlar, l'evetla, guatla, oatle, butla (pro
nunciat espal-la, i no espala, etc.).

416. 8ón vicis de pronunciació la supl'esió, alteració i afegi
dura de sons en mots tals com cls següents i derivats:

PRONÚNCIA AVICIADA

Abre
Atre
Armela, almela, mena
Auia
Aves.pa
Baria

Oa
Oalanduri
Oanv'it

PRONÚNCIA CORRECTA

A"b"e
Altre
Ametlu
Aigua
Vespa
Boira
Oada i casa
Calendari
Oanvi
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PRONÚNCIA AVICIADA

CoHege

CUSi1'
Dende

Desampa1'ats
Dimats

Doto1'
Dumenge
Esp1'a
Genit
Gómit
Ham (forma verbal)
Hi haixca
Ingenit

JoUol

Juan
J¡W1'

Jttsep

Llaona

Lleuís
Llonja

Llube?"na
NIang1'ana

iWicalet
Mos (voler-mos)
1I'Iosat1'os, nosat1'os
Nyervi, ni1'vi

Nyi1'viós, ni1'viós
01'ige
Oui1'
Pa

Pac ací

Pac alld

Pac amunt

Paiasso

P1"emit

P1"OVeSSó, professó

PRONÚNCIA CORRECTA

CoHegi
COSi1'

Des de
Desempa1'ats

Dima1'ts
Docto1'
Diumenge

Vesprada

Geni
Vómit

Hem
Hi haja
Enginy
Juliol

loan

Juga1'
Josep
Llegona

Lluís
Llotja
Lhte1'na

Mag1'ana
Miquelet
Nos (vole1'-nos)

Nosalt1'es
Nervi

Ne1'viós
01'igen

Oi1'

Pe1' a
Cap ací

Cap alld
Cap amunt
Pallasso

P1'emi
P1'ocessó

211
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PRONÚNCIA AVICIADA

Quixal
POS

Ra81'e
Refl'l]'
Reixos
Rellonge
Reto'/'
t:¡inse
Sinyo1'
Tussi1'
UbTiT
UU
Visantet
VosatTos
Xa

GRAMÁTICA VALENCIANA

PRONÚNCIA CORRECTA

Queixal
Puix, puix que, doncs
Dan'eTe
RefTany
Rei,s
Rellotge
RectoT
Sen,se, S6ns
Senyo1'
T08SiT
ObTi1'
Buit
Vicentet
VosaltTes
Xe, xi

417, S'ha aviciat la pronúncia d'alguns mots afegint vocals
eufóniques que literariament són inacceptable>s:

No Eixdtiva sinó Xativa

» Eixdbia » Xabia

» EixeTinga » XeTinga

» Eixa1'op » Xal'op

» Eixavega » Xavega

» Eixalma » Xalma

» Eixen'i » Xeni

» Eixemple » Exemple (x = gz)
» Eix6Tcit » EX61'cit (íd,)

» EixeTcici » EX81'cici (íd,)

» EixecutaT » ExecutaT (íd,)
» FijaT » Fixa¡' (x = ks)
» Lujós » Luxós (íd,)

418. :ros vici de pronunciació canviar o per au:

No Aulo1'
» AuloTal'
» Aufega1'

sinó OlO'/'
» OlOTa¡'

» Ofega1'
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419. Els mots amb cons- seguit de c (= s), de p t, solen
pronunciar-se, per vici, cos:

No Ooscient
» Oospimció
» Oostancia
» Oostez.lació
» Oostipa1'
» OostTucció

sinó Oonscient

» Oonspimció

» Oonstancia
» Oonstez.lació
» OonstipaT

» Oonst1'ucció

420. Els mots acabats en -ciencia solen ésser pronunciats
vulgarment en -cencia:

No Ooncencia
» Pacencia

sinó Oonsciencia
» Paciencia

421. Els mots amb ex- inicial seguit de consonant solen pro
nunciar-se, per vici, es-:

No Esposició
» Esclusiu

sinó Exposició
» Exclusiu

422. Els mots amb subs- seguit de consonant solen pronun
ciar-se, per vici, sus-:

No SusC1'ipció
» Sttstancia

sinó SUbSC1'ipció
» Substancia

423, Els mots amb tTans seguit de consonant solen pronun
ciar-se, per vici, tTas-:

No T1'asboTdm'
» T1'asplantaT

sinó TTansbnTdm'
» TTansplantm'

424, Cal evitar la pronunciació rústica de dir: AmpaTo, am
pomaT, ambolic, etc., per Empa1', empoma1', embolic, etc,

EXEROIOI

Preneu deu mote qualssevol deIs de les llistes de correcta
pronunciació i feu amb cadascun d'ells una frase.

Alxt:

1. La roba feia una OlOT molt agradable.
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CASTELLANISMES FüN:€TICS

425. A més de l'ensordiment deIs sons s, 9 i v que hem
estudiat a la llü,ó lu"'{XII i que probablement constitulx un cas
tellanisme f.onetic; a més de la reducció a ~ del gemimit bl que
havem tractat a la LXXV, § 415, cal anotar, per combatrc'ls,
altres sons dolents perqué empobrixen també la fonética, mo
difiquen l'ortografia i fins la morfologia nostrades.

IDn algunes contrades afegixen una r als infinitius VOTe o
VOU1'e, tTaul'e, cTeuTe; així: vÓ1'er o véuTeT, tTtiUT61', cl'éuTeT. Tam
bé l'afegixen als infinitius en -dl'e: vendre, valdTe, estendTe, pTen
dre, moldTe, caldTe, atendTe, etc., que fan: véndTer, valclireT, es
téndTel', pTéndTeT, maldrer, caldreT, aténdTel', etc.

426. f:13 castellanisme fonétic l'ús de in- en lloc de im- en
mots seguits de -m,

EXEMPLES: Inmediat, inmaculat, imnatel'ial, iwmens, inmol'tal,
inmutaT, quan la pronúncia correcta fa: immediat, invmaculat,
immateTial,. immens~ imm01·tal, imm'utar, etc.

427. :€s castellanisme fonetic l'ús del so que en castella es
representat per j, impropi de la nostra llengua. El valencia no
té cap grufia per representar-lo i el poble el sol pronunciar '},

EXEMPLES: Maca, qüés, quefe (en castelhl: maja, juez, jefe).
Cal dir fixaT, luxe, pl'olix, anex, etc. (x = cs).

428. Hi ha mots valencians terminats en consonant que en
castella porten -o fmal, la qual o és pronunciada pel poble inde
gudament.

EXEMPLES: Palo, per 1Jal; tiTO, per tir; apliwato, per apaTat;
fallo, per fall; Milo, per Mil; a bOTdo, per a bOTd; calvo, per calb;
fa¡'o, per fal', (<<Un tÍ1'o de cavalls; regalíssia de palo; l'aparato
digestiu; un home calvo».)

Aix[ també mots acabats en -eTO.
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EXEMPLES: Cotxe'ro, per cotxer; bombe?'o, per bombm'; tm'ge
tm'o, per targeter; candelero, per candelm'; monede?'o, per mo
neder; ?'eCadeTo, per Tecader. 1 també teléfono, per teléfon; telé

f]Ta,fo, per telég?'af, etc.
429, En altres mots la depuració fonética no es fa suprimint

solament la -o final.
EXEMPLES: Destí, de destino; paga, de pagano; abandó, d'aban

domo; amé, d'ameno; En~par, d'A~aTo.

430, EIs gaHicismes i anglesismes no sempre entren al va
lencül amb la mateixa fonética que al castella.

EXEIIIPLES: XofeT, no xófeT; fwtbol, no fútbol; XC¡SSW, no xassi.s.
431. Constitulx un castellanisme fonétic la supressió de 30ns

en mots valencians, els corresponents castellans deIs quals no
els porten.

EXEMPLES: Subjectm', no sujetaT; tractaT, no tTatar; Sum1Jtu6s,
no suntv"ós (de suntuoso); subtil, no sutil; conjectu?'a, no conje
tura; A.ssumpció, no Asunció (d'Asunción); acceptar, no acepta?';
accentuaT, no acentum'; districte, no distTit; deNcte, no delit;
subjecte, no sujecte, etc.

Altres castellanismes fonétics han eGtat tractats en les lli<;ons
anteriors; tals algunes formes verbals.

EXEMPLE: Renunc'ia (no renúnc-ia), forma verbal; quan éB
substantiu aquest mot i els altres que estan en el mateix cas
s6n esdrúixols. EXEMPLE: Re-nún-ci-a. AIXÍ: El Se'IVyoT PTesident
ha 1J1'esentat la RENÚNCIA del seu carTec; si RENUNCIA és 1Je?' causa
de la salut,

'132, Les formes deIs presents deis verbs acabats en -ia?'
(acaTiciar, ansiaT, apTeGiar, canvim', contagia?', copiar, estudia?',
odliaT, pTemiaT, sacia?', anunciaT, pronunciaT, renunciar, gloTiar)
cal pronunciar-los carregant l'accent sobre la i i no fent-Ios es"
drúixols com en casteUa,

AIXÍ:

Jo acanc~e

Tu ansies
Ell apq'ecia
Ells canvien
Q'ue ella contagie

no Acaricie
» Ansies
» Ap?,6cia
» Canvien
:. Contagie
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Jo copie
Tu estudies
Ell odia

Ells pTemien

QUI3 ella sacie
Jo anuncie

Tu lJTOnuncies
Ell Tenuncia
Ells glol'ien

EXEROICIS

GRAMÁTICA VALENCIANA

no Oópie
» Estúdies
» odia
» Pn3mien

» Sacie
» Anúncie
» Pl'onúncies
» Renúncia
» GlÓTien

Copieu les frases següents substituint els punts pels mots
corresponents presos d'entre els d'aquestes llistes, els quale tenen
diJferent sentit en canviar l'accentuació siHabica.

'1. Música ..
2. HistóTia .
3. PTonúncia .
4. Pl·ovidencia .
5. Renúncia .
6. Difel·encia .
7. Estudi .

8. Radi .
9. Auxili .

10. PTopi ..
11. Justicia .
12. PTesencia .

musica .
hist01'ia ..
pTonuncia .
p¡'ovidencia .
l'enuncia .
difel'encia .
estudia .

il'1'adia ..
auxilia .
eXIJ1'opia ..
ajusticia ..
p1'esencia .

musica
hisíoTia
p1'onuncia
pl'ovidencia
l'e111.tncia
d-ifel'encia
estudia
il'1'adia
auxilia
expropia
ajusticia
pTesencia

1. L'autor d'aquella ... ara ... una cangó que abans ja ... un
altre músico

2. Aquest llibre d' ... valenciana és molt interessant perque
... algun fet que no ... cap altre historiador antic.

3. Tin bona ... perque qui ... bé té molt guanyat per a ésser
bon orador. Ahir En Miquel mal dos versos.

4. La ... , cal pensar, com sempre ...
5. Ja ha fet la ... de part deIs seus béns i si no ... deIs altres

éo3 que ja l'any passat deIs que volgué renunciar.
6. La d'edats és notable i ella en parlar ara ... més del

que ... la passada setmana.
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7. L'estudiant." la lligó que ahir no ,.,
8. ". poca simpatia; el seu pare n' .. , més.
9. El senyor .. , tant com ,.,

10. . ,. la casa i ara '" els bancals.
U. El hotxí .'. els l'eus que ahir no
12. Com que té bona ... el deixaren pa'3sar i , .. tot l'acte pri

mer; ara.,. el segon.

LECTURA

TEXT CLAS5lC

Seia's a taula
havent menjat
e almorzat
ja de matí,
tostemps amb mi
enfastijada
e desmenjada,
D'altres viandes
feia demandes,
cert, impossibles;
menjars plalbles
deis que es cOlen
no li pla'ien,
tan fastijosa
com desdenyosa
e delicada.

Amb unt de sutja
o de rovel',
ab cert vermell
tret d'escudelles,
morros e celles
s'empeguntava;
quan se n'untava
fdstic me feia;

ab por se reia,
de rompre el pinto

Q.,uant mal dinar,
pitjor sopar,
n 'haguí callant
e soportant!
I quant mal dial
Res no em valia,
ans pijorava,
més eixorava.
Md de paper
ploma e tinter
ella tenia;
que n'escrivia
mai ho sabí.
Per cas trobí
tot en la plega;
qu.e fos seu nega,
pe1fidieja,
cridant braveja,
puja a la quinta;
mas jo de tinta
ses mans sullades
viu prou vegades.

l

JAUMEROIG

(Esp,ll o L1ibre de les DOlles. Segle xv.)
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ELS ENLLA<;OS FoNICS A LA POESIA

. 433. Dos mpts enlIacen sovint fonicamel1t quan es pronuncien
seguit.') sense una pausa entre l'un i l'altre. Unes vegades els
enlla~o3 fonics es fan reduint Ü' elidil1t sons i 8.ltres vegades fo1'
mant diftongs. (Vegeu § 47 i § 414.)

EIs poetes, per tal d'assegurar el ritme, tan interessant, deIs
versos. han de tenir molta cura amb els enlIa~os fonics, puix que
en poesia els uns són obligats i els altres són prohibits.

Cal, doncs, que el poeta, dins una prudent llibertat, evite la
formadó de falsos diftongs o sineresis.

Dins un mot no es fan altres enlIaQos que els obligats pels
diftongs i tot altre enllaQ és una llibertat excessiva.

434, Dos mots posats en contacte, si el primer termina en
vocal i el segon comeuQa en vocal enlIacen sovint fonicament,
i si alguna d'aquestes vocals són a o e febles s'elidix la tal vocal
feble.

EXEMPLE:

«o el flam aeTi de la posta d'Ol'»

el qual vers transcrit prosodicament fa:

01-f lam-a-e-Ti-de-la-pos- ta-doT.

435. Hi ha enllaQ fonic quan un mot a~aba amb la mateixa
vocal que la inicial del mot següent.

EXEMPLES:

aa: SU1'ava aTTeu (su-Ta,·vaT-Teu).
ee: miTe embadalit (mi-Tem-ba-da-lit) ,
ii: o8sari irnrnens (os-sa-Tirn-rnens).

00: canQó oTdinaTia (can-qO?'-d'i-ni¿-¡'i-a) ,
uu: ingenu hurna ('in-ge-nu-rna).

-
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436. També hi ha enllag fonic:

a) Quan la primera vocal i la segona formen diftong:

ai: IOTlJa inútil (f01'-(}ai-nú-tiV).
au: sembla una alet (sem-blau-na-la).
ei: eaiTe inedit (eai-~·ei-ne-dit).

eu: lJens6 humilitats (pen-seu-mi-li-tats).
oi: ean(}ó inaudita (ean-(}oi-nau-di-ta).
ui: du i se'n pOTta (dui-sen-poT-ta).
ou: si no: us die (si-nous-die).
iu: silenei unanime (si-len-ei~¿-na-ni-me).

p) Quan hi ha eHsió de a o e febles.

EXEMPLES:

219

ae: l'alba et despeTta (lal-bat-des-peT-ta).
ao: ombTa d'una ombTa (om-b~·a-du,··nom··bTa).

ea: eaTn sense' anima (ean~-sen-sani-rna).

oe: no es movia (nos-mo-vi-a) ..

Pero no 11i ha enllag fonic, per no haver elisió, en:

dus-me allí (dus-me-a-llí).

e) Quan la primera vocal és una seguida de vocal feble;
aquesta i es convertix en consonant.

EXEMPLE:

vingué i aeí vi'u (vin-gué-iaooei-viu).

Pero: silenei abTupte (si-len-C'i-a-bTup-te), puix que no s'elidix
cap vocal.

437. Per tant, els poetes cal que tinguen present, per als
enlla!:os fonics, que cls diftongs valencians són:

a) ai, ei, oi, uí, au, eu, iu, ou.
b) uu (vegeu § 47) en els mots duu, lluu i Pl'UU, deIs verbs

dUT, lluiT i pTwi.~'.

e) ~ta, üe, üi, UD, quan van precedits de fJ o de q, go és,
en les síHabes qua, gua, qiie, güe, qüi, quo (quatTe, aigua, I,'e
qüent, ai,güem, obliqüitat, quota).

438. No 11i ha enllagos fonics per a formar una sola salaba
poetica quan són consecutives més de dues vocals distintes.
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ExEMPLE:

home austeT

que prosodicament fa:

ho-rne-aus-teT

pero no:
ho-rneaus-teT

GRAMATICA VALENCIANA

El triftong es pot tolerar en viclu aigttadeT (vi-duai-gua-deT) ,
Pero no hi ha enllag fonic en: ni.ngú, aigualin1. (nin-gu-aigua-li-Tá) ,
perque la primera vocal -tt és tonica i no .forma, per tant, triftong.

No hi ha, doncs, enllag fonic entre dos mots en els quals el
primer acabe en vocal i el segon comence en vocal, fora deIs
casos exposats. Tot altre enllag fonie és una llicencia poetica
excessiva que cal evitar sempre.

439, Són exemples de sinalefes no recomanables les assenya-
lades en els fragments següents:

«tendra i humil, 5ent ambicio1t8' de vidre
dins l'enorme ametista del capvespre».

«Rimem, germans, la inedita poesia
deIs nous móns per la Ciencia iHuminats».

«ni el mot gentil de la gracia en els llavis»,

«per qW3 hau1't1. plorat, Déu meu,
la fadrina dolga i bella?»

«nits que s'omplí el cel d'estreles
i es deslliguen les passio1ts».

«Les pupiHes del mar rellampegaven
amb misteTioses llums, plenes d'amor».

EXEROICIS

Copieu els fragments que seguixen anoteu les sinalefes no
reeomanables:

1. «SU¡'t l'alba; jo aguaite l'hoTa
amb un esglai inteTio¡';
signa l'espe'rit aquesta
ánsia supTema del t¡'iomf.»
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2. «Tu tens als ulls una ha1'monia,
l'c/'uTia haTmonia de l'ambient
i nos cm'esa la poes·ia
que hi ha a los claust-res del convent.»

3·. «[,0 seny convencut
i la joventut
que la diada espera.»

4. «ATa hei¿s ací la Senye1'a
com una flama que ens fuig.»

5. «Pat1'is i subtils poetes
pTesos de la senyo-ria
gloTiosa de l'ideal;
claTes, div'ines t1'ompetes
que celebTen la poesia
en una estTofa tTiomfal.»

LECTURA

TEXT MüDERN ..... ,

Si/enci de la mar quan esta quieta, silenci de l'arbre qua~
es para e! vent, silenci de l'aire quan e! ce! posa a l'horitzó e/s
set colors jJ,il-lids de ¡'amara. !!Zuantes coses deixaríem de sentir
si no fossin aquests silencis!

No sentiríem el cop de l'ala de la gavina que passa com una
vela fendint l'ai-re; no sentiríem el cap del magall que e! pagés
enlaira i deixa cati'fe damunt la terra, foradant-la; no sentiríem
el crit de! gall llunya quan allarga e! coll i s'estarrufa pressentint
el comen~ament d'un altre dia.

]ERONI DE MORAGAS

(Col'lecció «Quart Creixent., 1957.)
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LES RIMES DEFECTUOSES

440, Rima, entre dos o més mots és la identitat de llurs ter
minacions comenc;ant per la vocal aeeentuada, especialment quan
és utilitzada per a donar terminacions iguals a dos o més versos
d'una estrofa o composici6 poética. Aixi. dones, els versos no
rimen segons les gra~es, sin6 segons els sons,

441. No hi ha rima perfecta o consonant en els mots que
tenen e!s uns vocal oberta i els altl"es, vocal tancada. Aixi, no
s6n consonants :

to i avió

floT i amOT

tothoTa i arbol'a

bUTOt i l'ebot

l'osa i preciG>sa

devota i gota

COl' i salvadoT

Seu i seu

reposa i blavosa

tremola i gol'a

colisseus i meus

ploTs i pTotectol's

Tepós i ad'ipós

deu (10) i Déu

magnesia i església

tempesta i llesta

cossos i gossos

dona i aba·ndona

442, 'rampoe no són eonsonants, i per tant entre ells no
hi ha rima perfecta, els lTlots que els UTIS tenen s sonora i els
altres s sorda; els uns j (sonora) i ele altres tx (sorda). Aixi. ¡:1.O

s6n consonants:

gl"ises i fonedisses

feTlnesa i deessa

rosa i ross·a

casa i Tabassa

camisa i missa

espasa i bassa

frase i classe

enveja i fletxa

1'aja i despatxa

mitja i fitxa

443. Per tant, els mots comenQu i pensa fan rima perfecta
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o consonant i bona i segona fan rima imperfecta o assonant, puix
que el primer d'aquests dos darrers mots té o oberta i el segon
o tancada,

Heus aci el fragment següent, tot ell correcte prosódicament:

«El que enfiocant son haca volad01'a
la joia guanya, que a la núvia du;
el que fa refilal' a la sonoT'{:¿

citra, en les nits d'albades, com ningú;
el que, per a defensa de la teTra

el vell trabuc despenja del tTespo~

_quan per l'horta, donant el crit de g~teTTa

retrona el ca?'agol.»
(La Ban'aca, de Teodor Llorente,)

Vegeu ara unes rimes defectuoses:

«Com la gavina de la mar blavosa
que en la tranquiHa platja fa son niu;
com el nevat colom que el vol ,'eposa
de l'arbre verd en el brancatge ombl'iu;
blanca, polida, somrient, bledana,
car:lal d'humils virtuts i honrats amoT8,
l'alegl'e barraqueta valenciana

(l'amaga entre les 1101'S,»

4'H. Són tolerades rimes perfectes o consonants, encara que
no són gens recomanables, les de b i v, ja que la legitima pro
núncia valenciana (Carcaixent, Xativa, Albaida, Alcoi, Denia,
Alacant, Elx, etc.) distingix com a dos sons distints els de b i v,

EXEMPLES:

java i saba
glavi i astTolabi

malva i alba

cantava i acaba

ceba i neva

riba i geniva

445. Són rimes perfectes o consonants les de les consonants
grafiques b, d, 9 que quan són final de mot sonen (i per tant,
rimen) com a p, t, c. Així mateix en valencia rima tj, tg am.b
j, 9 (~ots dos f;OTIoij africats sonors),
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EXEMPLES:

a) ba1'b i escarp
aljub i escup
verd i cert

b) raja i platja
enveja i corretja

e) gos i bOl)
canemas i bral}
atansa i esperanl}a

GRAMÁTICA VALENCIANA

joventut i actitud
salut i inqu.ietud
arc i amarg

puja i sutja
llija i desitja

pensa i comenl}a
versos i comerl}os
fals i descall}

446. Es inadmissible i per tant d'una llibertat excessiva fer
rimar un mot amb un altre al qual se li altera l'accentuació
tonica.

EXEMPLES:

s01nica i Musica (per Música)
replica i tunica (per tú.nica)
vera i ulcm'a (per úlcera)

EXERCIOIS

Copieu els fragments següents, subratlleu els mots que cons
titulxen rimes defectuoses, i indiqueu per que ho són:

1. «Encesa com una flor
suau son perfum escampa;
sa flama osciHant d'am01'
es consum fj'ont a W1a C'stamlJa.»

2. «1 dintre clel dol(j'f mon cor s'm'bm'a
tot pres d'am01' i goig del diví Amat.
Voldj'ía ésser comprés d'algú tothora
i aclivellar son COJO del foc sagrat.»

3. Quan se'l veu en processó,
seguix la volta que fa
amostrant tal devoC'ió
que sembla que és el més bo
de tota la gent que va.»
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4, «Veig vostra sang p1"eciOlSa
per tots escampada tota,
més fragant que una 1'osa
sens 1"esta¡" soZs una gota,
Mi¡'a, anima devota
qu,an li costa el te1t pecat,»

5, «Amantwsim Salvador,
aroma d'amo¡" sag¡'at,
Dóna pau al nostre COl'
apartant-lo del pecat,»

6, Don Alforus, que 1m jo¡'n ma¡'xava
de Valencia amb dolor seu
en custodia te de'ixava
al Cabildo de la Selt,»

7, «1 los ossOs se separen de los ossos
los llagos que els un,ien deslligant;
d'edats diverses esquelets confosos,
omb¡'i'us i muts, gelatiJ 'í misteriosos,
al cementeri sens pa¡'ar tornant,»

8, Cantem i ¡'enovem-ne les gloTies de sa historia;
de Fe i Amor escalfen l08 ¡'aigs el nostre C01';
lluitem i de la Pat¡"ia sera nostm victoria
auro¡'a ventw'osa de pau i germanor,»

9, «L'anima co¡"atjosa d'este poble
treballad01' que enfloca ers du¡'s bancals,
lleal de sentiments, d'idees noble
viu¡'a en ses ho¡'tes, sen'es i ma¡'jals,

Mentres s'alcen Montgó i Penyagolosa
com castells de son 1'eine i baix 1m COl'
qu,e aventa en la ban"aca en rams de rosa
la santa llar de Patria, Fe i Amor,»
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TAULA DE VERBS

absoldre, § 243.
acariciar, § 62.
acomboiar, § 62.
admetre, § 242.
afegir, § 232.
agrair, § 74.
anal', § 238, 263.
apercebre, § 231.
asseure's, § 231, 243.
atényer, § 242.

batre, § 231, 235, 237, 241.
beure, § 231, 235, 237, 240, 243.
bullir, § 232.

cabre, § 228, 238, 264.
caldre, § 243.
cantar, § 241.
canviar, ~ 62.
caure, § 238, 264.
cerndre, § 243.
cloure, § 62, 231, 243.
cobrir, § 242.
collir, § 232.
combatre, § 231.
comen«ar, § 228.
complir, § 242.
concebre, § 231.
conéixer, § 231, 235, 23'l, 240,

243.
constrényer, § 242.
córrer, § 238, 264.
cosir, § 232, 236, 237, 240.
coure, § 231, 237, 240, 243.
créixer, § 231, 235, 237, 243.

creuar, § 62.
creme, § 231, 243.
cruixil', § 232.

dar, § 263.
desmaiar, § 62.
despenclre, § 243.
destórcel', § 242.
deure, § 231, 2'13.
dir, § 238, 265.
clissoldre, § 243.
doldre, § 243.
dormir, ~ 232.
dur, § 2'38, 265.

enar, § 238, 270.
emetre, § 242.
empényer, § 242.
enaiguar, § 62, 228.
encauar, § 62.
encendre, § 243.
engolir, § 232.
envejal', § 228.
escopir, § 232.
escriul'e, § 238, 265.
emnunyir, § 232.
esprémer, § 231.
ésser, § 251.
establir, § 242.
estar, § 238, 263.
estiuar, § 62.
estrényer, § 242.
estudiar, § 62.
evacuar, § 62.
extenuar, § 62.
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fényer, § 242.
fer, § 238, 266.
fondre, § 243.
fregir, § 232.
fugir, § 228, 232.

haure, § 238, 250.
haver, § 249.

imprimir, § 242.
infatuar, § 62.

jame, § 231, 243.

liquar, § 62.

llegir, § 228, 232.
lluir, § 273.

mentir, § 232.
meréixer, § 231.
metre, § 242.
moldre, § 243.
morir, § 238, 270.
moure, § 231, 243.

naixer, § 231.

obli.qüar, ~ 62, 228.
obnr, § 238, 269.
ofendre, § 243.
oferir, § 242.
oir, § 238, 271.
oldre, § 243.
omplir, § 238, 271.

paréixer, § 231.
partir, § 256.
perdre, § 228, 231.
permetre, § 242.
pertanyer, § 242.
plányer, § 231, 242.
plame, § 231, 243.
plome, § 231.
poder, § 238, 266.
pondre, § 243.
portar, § 230, 234, 237.

GRAMÁTICA VALENCIANA

pregar, § 228.
prendre, § 231, 235, 237,240,243.
prometre, § 242.
pruir, § 273.
pudir, § 228, 232.

rame, § 231, 243.
reblir, § 242.
rebotre, § 231.
rebre, § 231.
remeiar, § 62.
renyir, § 232.
retorcer, § 242.
rime, § 231, 243.
romandre, § 243.
rompre, § 231.

saber, § 238, 26'7.
sentir, § 232, 236, 237.
ser, § 238, 251.
servir, § 232, 236, 237, 241.
seure, § 231, 243.
sofrir, § 2,12.
soler (soldre), § 231, 243.
sortir, § 232.
sotmetre, § 242.
suplir, § 242.
suspendre, § 243.

témer, § 231.
tenir (tindre), § 238, 2'72.
tenyir, § 232, 236, 23'7.
toldre, § 243.
tondre, § 243.
torcer, § 231, 242.
tossir, § 232.
trame, § 231, 237, 240, 243.
trencar, § 228.

valer (valdre), § 231, 243.
vencer, § 228, 231.
vendre, § 243.
venir (vindre), § 238, 272.
vestir, § 232.
veure (vore), § 238, 267.
viure, § 238, 268.
voler, § 238, 268.

-
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