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ADVER'l'l ¿iE.l 'l'

L'objecte del present llibre ~s facilitar el 00

~aixeucn) i ~~~c~ica de-la l:eno u8. valenciana
i les lliçons <iue hi conté .ner- .en tet 11. e 'ors
.t,1€Lr:·-.t21 e ..... i.J 1.'3 les : OI'.l-.. ~ O ases aprovades

~~~en desembre de 1932 a Castelló per le~ entitats
-:-_~~~'",\~\)ET01t ultlr"'_::J -Q-1EI¡ci2nes i pels escriptors i poetes

de la nJSG~~ ~Elr2,tsdevenint, per tant,normes
ofi ci 8.1 s.
El tex de les lliçons és breu,crn correspon a un
Grau ~lemental,i si no tracta talo tal questió
és perquè el nostre interés ha estat donat ròneg
gament la clarícia necessària ~6r a rebolure amb
facilitat els exercicis pràctics.
L8 .art. teòrica fl.'8~1'1est llitre ro c81 que êir;a
2pr~sa de mCf.1.òri a, però sí ben 11e~ida; a.mb ella
a la vi sta e s I-e solen 'tots el s exerci ci s sense
òific1'ltats. n haver-ne,es lleLir-à de nou la no
ció teòrica corresponent,i,en a16un cas,pct ser:
vir d'ajuèa el Vocabu19Fi_Q~tQ'ràf}c-Y~~encià
de Carles Salvador o aleun altre Vocabulari o,
Diccionar~ de reconebuda autoritat;sempre,pero,
trobarà el lector prou nocions en el present
volum per a resoldre els exercicis.
~ls estudiosos,en fer els ex€rcicis,cal que
anoten el número de la lli ó,sense l'enunciat,
abans d'e8criure les respcstes.N'hi ha prou que
aquestes v2ben precedides de la lletra que cor_
responga a cadescun dels exercicis proposats.
1 que no es pose~ a fer cap exercici sense hRver
estudiat curosament el text correspor.ent.

jIAlA.~
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PRÒLEG

Carles S.alvador i \imeno va nàixer en la ciutat de
València l"any IB93 de pares i avis valencians. Els avis
paterns, fusters, eren de Vistabella del Maestrat i els
materns, de la ciutat, velluters•
. Als 14 anys ingr~ssa a l'Escola Normal del Ma~isterJ

jais 18 obté el titol de Mestre Superior. El 19.06 co
mença a escriure versos que restelJ inèdits (en valencià).
El professor ,de Gramàtica de la Normal, don Tiburcio
Alonso, el distingix sobremanera i l'afecciona als estu
dis gramaticals. Els poetes Bernat Ortín i Pasqual Asins,
I:-ompanys d'estudis a la Normal, reben els seus consells
~obre la diferenciació entre el valencià i el r,astellà •

Forma part del grup que presidí Bayarri i editava
"Foc i Flama" i els opuscles de poesia "Pro Poesia va
'cnc;;¡na".
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En Nicolau Prjmitiu (sota el deganat de Sanchis Si
vera) el proposà membre del Centre de Cultura Valen
ciana, on regenta la presidència de la Secció Filològica.

El professor Gonzalvo Paris el nomenà professor de
la càtedra de valencià de l'Institut d'Idiomes de la Uni
versitat de València.

En Manuel Gonzàlez Martí el nomenà president de la
Secció de Llengua i' Literatura del Rat-Penat.

Carles Salvador és ben conegut com a poeta; però és
més afeccionat a la prosa que no a la poesia rimada..
El títol que més li plau és el de "propagador de l'idioma".

Els gramàtics



-8-

El P. Fullana haguera pogut ésser una personalitat
cabdal en la nostra història gramatical, peró estava
mancat d'algunes qualitats i circumstàncie3 especials.
Autodidacta sense preparació romanística, tenia en canvi
la suficient cultura lingüística valenciana per a haver
('':>tat el cap dels gramàtics valencians de no haver c0

més errors innombrables. Li mancava preparació gra
matical i filològica, tenía un concepte' local, dialectal,
del que havia d'ésser la llengua literària -ell escrigué
totes les seues obres literàries, històriques, etc., en cas
tellà...-, i no tenia cap condició d'autèntic gramàtic,
ni vocació (la seua e~en els estudis històrics). Per bé que
els bons escriptors feren la via llur, apartats de l'ambient
reduït de l'actuació del P. Fullana, els elements que no
li~gel1 de 'Ies forces vives i acadèmiques locals el tin
gueren com a savi filòleg, potser per a justificar-se de
llur apatia i abandó, puix que la preparació própiament
filològica del P. Fullana era molt migrada com ho
demostren els seus escr its i les seues etimologies, peró
incomparablement -superior a le? personalitats del seu
temps. Amb tot, si el P. Fullana .no hagués perdut el
c..ontacte amb l'I nstitut en els moments cabdals de la
publicació de les Normes Ortogràfiques, si eH les ha
gués implantades integrament, o lleument esmenades,
a València; si quan publicà la seua Gramàtica de 1916
hagués només llegit abans la ,de Fabra de 191~j si el
seu Vocabulari ortogràfic valencià de 1922 hagués estat
fet d'acord amb l'ortografia del Diccionari Ortogràfic,
etcétera, etc., la glòtia del. P. Fullana haguera estat
immarcesible. Perquè el P. Fullana fou realment qui féu
front en València a les tendències patoisants i int!oduí
l'ortografia moderna de l'Institut

o
(ions personals, precisament totes elles errades, i adoptà
I n criteri dialectista i poblatà, tanGat i obtús, con
t ari en tot a les tendències dels millors literats. Potser
¡ exemple del mal'lorquí Antoni M.- Alcover, el dissident
. e no temé l'escàndol, influí en' el seu apar~amen.t~

aguera estat més profitosa ,una submi:;a coHabo ació de
~tio-';iQ¡¡-a.~j)Q¡;~ilteMt~&-.i~~i*I'I;-@<El-+4fl,mtt!1M~er.
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g+&a-et~S-..Sf~~LeLS-~F!'!:eS:~~

aradigmes mo¡Jwgíés i en la tàcit
o 051C1O a un di//cion ñéral de gran amplitud
í lcr~ grafica que en uera per j
~ al djcci9ft~i literari posterior:

Tan.mateix, ja abans de la fundació ,de 1'1 nstitut, els
millors escriptors valencians, publicaven llurs obres en
l'ortografia científica dé P. Fabra, com es pot veure en
les obres i escrits d'Eduard i Daniel Martínez Ferrando,
il.l ¡quel Duràn i Jací nt MusÏieles. Arran de la promul
gació de les Normes Ortogràfiques, el gros dels millors
l'scriptors valencians eren normistes: al noms anteriors
cal afegir els de Carles Salvador, Pasqual Asins, Bernat
Ortín, Na\'?rro Borràs, Almela i Vives, Adolf Pi.zcueta,
Maximilià Thous, Ernest Martínez Ferrando, Francesc Ca
ballera i tants d'altres. El P. Fullana acabà publicant
una Ortografia Valenciana quasi totalment d'aconi amb
les Normes ortogràfiques generals i, finalment, fou el
primer firmant de l'anomenada Convenció de Castelló.

·'on totes les entitats culturals i personalitats valencianes
acordaren la unificació ortogràfica ·definitiva. ~~QíitaJ H·

'!?,
--vY1f

Cal un record a l'enyorat poeta Bernat Ortín, que
pl1blícii una Gramàtica Valenciana (1922) totalment cor
recta, per bé que massa elemental. El poeta que era Ber
nat Ortín no tenia vocació de gramàtic i en la seua obra
només hi ha que bona voluntat, però no tenia empenta
per a fer més.

Calles Salvador vingué a omplir un buit i amb la
seua laQor de cada dia, a través de trenta anys, amb
ci seu batallar constant, va liquidar victoriosament l'èpo-
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ca del diletantisme, de la desorientació i del confusio~

nisme gramatical i preparà el terreny planer a les nov-es
generacions. Cal dir ql!e Alcover i Fullana til\gueren no
poca part d'alió que F. de B. Moll anomena amb frase
.:ncertada "el diletantisme carregat de mèrits per.la seua
laboriositat, però desorientat i desorientador". "

La labor de Carles Salvador' com a gramàtic és sem
blant a la del professor Emili Vallès. Han estat els més
'valuosos auxiliars i coHaboradors de les Normes i dels
filólegs. Peró a més a més Carles Salvador, que fou l'àni- I)
ma de la Convenció de Castelló, ha hagut d/actuar com
a mestre permanent, ja que no hi ha hagut cap escrip-
tor valencià que no haja recorregut ars seus consells
gramaticals i correcions.

Aquesta Gramàtica conté, a més de la reedició de
i'Ortografia (quarta edició) i de la Morfologia (tercer'a
cdici6), la Sintaxi, Prosódia i altres lliçons, que f0.rmen
t'O tractat complet de gramàtica valenciana. Té el mèrit
de no E'xposar criteris personals, s.inó la doctrina gene
ral admesa i seguida per tots els bons escriptors va
lencians actuals. D'esta manera la Gramàtica de Carles
Salvador té la significació d'una obra col'lectiva com si
fos un tractat acadèmic,

Manuel Sanchis Guarner i J. Giner pertanyen a la
nova generació, universitària. Del primer n'ha fet l'elo
gi merescut F. de B. Moll. Cal un record a Joan Coro
mines, actualment el millor romanista europeu i el millor
coneixedor del valencià.

El lector desitjós de més informacX) gramatical va
lenciana farà bé de tenir present els altres dos trac
1ats gramaticals a l'abast: la Gramàtica Valenciana de
Manuel Sanchis Guarner (Editorial Torre, València 1950)
1 La conjugacfó dels verbs en valencià, de G. Renat. To
tes tres obres es complementen mútuament, fins el punt
que, realment, constituïxen una sola Obra. No cal dir
que tenen unitat de doctrina gramatical, exposada d'è

manera diversa, i llur estudi conjun't és el millor sistema
pedagògic: teoria i pràctica.

j. Giner
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Lliçó

Divisió de les paraules en síl'labes

b3.- En general la paraula té t'lnl es síHahw; com vo
cals. Així, ple, mà, ~ón' d'una síHaba; tinta, ·arhre.
de dues ~íHabes; estamp'a, caseta, de tres síHabes;
desmanegar, Va1èn.:: 1, intransigent, SÓ;} paraules
de quatre síHabes.

'Per a dividir les paraules en síHabes cal tindr~

present:
1. La i i la u febles situades entre dues vocals

ataqu!en la segKl'na com a consonants i, per tant,
són part de la síHaba de la S<ègona vocal i amb ella
formen diftong: eS-Kla-iar, :n-ca-uar.

~"'.-t, La i inicial, porte o no h, seguida de vocal .
és pronunciada com a consonant i~Q,dih9Rir11'1·~c:"~w
hie-na, io-de. .fA ""úo-l "~r-:

q).~ La i i la u febles no formen dif,tong amb la
v:oc¡¡¡l ~egüent: a-na-to-mi-à, his-tò-ri-a, pèr-du-a.

Però es produïx diftong de u seguida de vocal

¡;r~d:'¿.";;r;';:l;::"::'~S~ ~_
~~ &v.c~~t~~:~-~J~-1'~1
G<'CAA- - 'Ye. ~~ - 'tt .I _-
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,c;.-~ Cal trencar al final dé ratlla les lletres dels
grups ix, Tr, ss, tz: coi-xa, ser-ra, ròs-sec, dot-zel
(però no el digraf ny: Es-pa-nya).

GG." '6. Les ~iètr~s dels prefixos an, con, en, in, des,
ex, sub, trans, no s'han de separar encara que se
guixca vocal: an-hidre, con-hort, in-apetència, sub
hasta, trans-atlàntic.

(; 7/. ". Un mot és anomenat agut, pla o esdrúixol S~

.' ; . gons que la seua siHaba tònica (sobre la qual C3

carrega la veu en pronunciar-la) siga l'última, la
penúltima o l'antepenúltima.

Aguts: aniré, cantar. medicinal.
Plans¡: metge, cànter, taula.

E
. Esdrúixols: metàfora. historia, estúpidéi.

~e-vc(ClS' . o a).-Copieu les paraules següents, sepa-

rant-ne les síHabes amb un guionet":
airada, boira, creuen, ingènua, massa, atròfia, es

colania, miop, gaita, centúria, esplai, esplaiar, me
mòria, bilingüe, obliqüitat, suïssa, ambigl1a, trauen,
traïdora, desclouen, emparrat, encaixar, pronun
cien, pairal, aiguamoll, anatomisar, església, tran
sacció, boina, mai, taula, rein.a, pausa, delinqüència,
-deshonrat, baixesa, Jaume, Joan, saüc, subaltern';.

\
0 vaixell, inhòspit, aperdig\nat, aiguaneu, exhortar,

buit, fetge, dotze, desintegrar, deshora, inapetència,
coixinera, guantera, iambe, cuetejar. qüestió, pas-
qua, encauar-se, corredor, subhasta, nissaga, morrió.

1ÀRJJ:..' RO b).-Poseu les paraules següents en
il:res llistes: l.a, agudes; 2.a, planes, i 3oa, esdrúixo
les, separant-ne les síHabes:
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Q/~1Il'e', pinzeIJ, ~, pinyol, j!8H:ef'tJl, piano,
mànega, espardenya, escórrer, pissarra, Màntua,
anatomia, Lluïsa, Córdova, mentida, morter, claveIJ,
màquina ¡¡¡.'«li gemegaT jut~e estéRiBe ~làstie

, , ~ J to ';_ .1".'

c~èTlcia, polític, butaca, escuàlida. ~sjHHoi, casa
menter., ~, supremacia, r~ència. J.hH;¿z-, pen
ínsula, clàusula, lJlti11J, ilJ1pn:L9:A;çt a; l'e}e:ei81fS;.
s••treria, tEAj;¡siCif', e1llti1Ji~¡9j trQi\fQSj viditge, aquà.. ,

rium, ofec, còncau, recau, lingüística, solemnial.
pro7:ljbi r

, 9ïw, d OW8 T;i, presència, P8fiRfJeiB:, ssllieitB
~, perpetuïtat, fondària, desencisar. ~ssinava,

quaranta, esmorteïment, miHèssim, miHÍmet~n
rabiar, pàtria, pòstuma, J!fBlij's¡pCi¡¡p1e, oient, Íft!lò~
ria, lmÚ all, 8K1p~Eíifl¡:¡w

. \'



Lliçó

Accentuació gràfica

(:, ~:- ~ L'accent gràfic és de dues mane.res: accent
greu (cantaràs), que va d'esquerra a dreta sobre la
vocal tònica. I accent agut (músic), que va, sobre

la vocal, de dreta a esauerra.
Quan la a, la e oberta i la o oberta s'han d'accen

tuar, ho hem de fer amb l'accent greu: revàlida,
Bèlgica, còpia.

-.¿uan la u, la i, la e tancada i la o tancada s'han
d'accentuar, ho hem de fer amb l'accent agut: únic,
aní, correré, falcó.

Gq'-11. No totes les paraules s'a entuen gràficament.
]Duen accent gràfic:

a) Les polisí¡'¡abes agudes que acaben en alguna
de les dotze terminacions següents: a, e, i, o, u, as,
es, is, os, us, en, in en què la i o la u no formen
part d'un diftong. Exemples: anirà. vindré, torní,
balcó, fugiràs, pastís, capciós, fartLÍs, encén, Pe
quín.

b) Les planes que no acaben en les dotze ter
minacions dites. Exemple: cònsol, epíleg, exàmens,
paràgraf, passaríeu.
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c) Totes les paraules esdrúixoles. Exemp e:
hipòtesi, fàbrica, clemència.

Exercicis:

a) F~ dues llistes de tots els mots aguts que
figuren en la llista següent: una de mots aguts amb
accent gràfic, i una ~ra de mots aguts sense ac
cent gràfic. (Sobretot, en copiar. fixeu-vos ben bé si
l'acc,ent gràfic és greu e) o agut C).

cali"., (;QTfil., h9i~eia, l'B~S~(;"I; aire; glQF.B, :fEB'
bii, s6ri*\ baFa~a, }orfilj; 4 ntínÚ., futur, cànter, pa
~s, feliç, humit, bòlid, capsa, capser, ~a; •io

;èJlGÍa, te8;i. trencarà, mesel1, ningú, salut, veïnat~'

reina, p'arís, mànec, JR6f1e:gB, pujol, ~, entén,
anglés, M-eri2, 9IMIBtà!HJl.!¡, parot, silenciós, costa~

vila, llençol, &Bb21tC!!6, menjant, Salomó, bisturí,~
~, .nisliohrc, "8111, 3($1'8, lteffte, Ramon, Bètel tí!d,

cantà, e"StiflJlh ert, titot, ¡U,gflIS, morint, H9til'gl...

f'8;a, dfltJtB, cantarà, cantaran, l'R'8lsa, dia, Madrid,
vestia, béstia, mrialtip 19 ; iJJsistír8fft<, +'ÚriB, €scolrà
vem, e&flígtJl, 9&pig91à"efllll, espigolalJ"em, espigola
ríem, aflicció, aJ~PJJÍv.¡:, aniràs, e8r.!) il:J, R8:!JB, nin
gú, passadís, voldrà, estimaré, comprí, corcó,~
•s}Èncis; s&gàstHl.., ~èRdQ's firi 9'sg, S9QI;1@Jllfe, pe...
nal,~ ferrús, francés, aconsolar, grandiós, en
cén, e1elJJèneiB, esplín, hidròfob, demència, àrab,
RHJ,ts, eàyree, tllffJS, 9iSitigFad, 8.,,'18, 6 e p fc a pTiJ _6,

te-ls§1'2f, govern, e-&g'aj, li';¡tà1e¡j, acetilén, f.irei+; ca
mí, camins, èHm, ¿¡àfaR, sabó, t'defen época-;-ñt

tle'Jt, i.lS; boirós, !Upèl RYIi, ¿¡t'aS) 7ícit; T¡:mssie,



- 14-

complau, cadàver, harmònium, raons, inteJ.1igència,
respon.

b) Feu dues l1ist,es de tots els mots plans que
figuren en la llista anterilor: una de mots plans amb
accent gràfic, i una ~ra de mots plans sense accent
gràfic.

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



Lliçó

Accentuació gràfica (continuació)

~~,-+, Ultra les paraules indicades en les regles an
teriors (vegeu lliç1.I), s'accentuen les següents, no
compreses en les regles, per a què la significació
de les quals no siga confosa amb les mateixes pa
raules no accentuades:

bé; pIu., béns (espany'on, bien).
bóta; pIu., bótes (esp., toneJ).
cós; pIu., cóssos (esp., carrera).
déu; pIu., déus (esp., dios).
és (del verb ser o ésser).
féu (forma. del perfet del verb fer).
dóna; pIu., dónes (dielI verb donar).
fón (del verb ésser o ser).
fóra (del verb ésser o ser).
jóc; pIu., jócs (sinònim de joquer).
mà (esp., mano).
més (adverbi; esp., mas).
mèu; pIu., mèus (sinònim de miol).
mòlt, mòlta (del verb moldre).
món (esp., mundo).
móra; pIu., móres (nom de fruita).
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nét, néta (esp., nieto).
nós (pronom fort: vingueu amb nós).

o • ós; pIU., ÓSSOS (esp., oso).
pèl; pIu., pèls (esp., pelo).
què (pronom interrogatiu relatiu darrere pre-

poEÍció).
sé (del ve["b saber).
séu; pIu., séus (esp., sebo).
sí (adverbi afirmatiu).
sóc (del verb ésser o ser).
Sòl; pIu., sòls, entresòl (esp., suelo, entresuelo).
són (del verb ser o és~er).

té (del verb tindre).
ús (substantiu; esp., uso).
véns (dte-l verb vindre).
véu (del VleTb vore; però no en el present d'indi

catiu, que és veu).
vés (del verb anar).
vós (pronom personal fort: us vuJJc a vós).

Exercicis:

-----(F5 Escriviu les frases següents un parell de ve
gades, fixant-vos molt en l'accentuació i en el sig
nificalt dels mots que no van en cursiva:

-+- 1. El pastor porta el be a la carnisseria.
2. Els hòmens més valents són ací.
3. El boter calça unes botes noves.
4. Ahir sabies bé la Jliçó.
5. Demà baratarem la bóta del vi novell per una

bóta més gran.



-17-

6. El corredor Nurmi ha guanyat el cós inter
nacional.

Mon cosí ha corregut molt de món.
He vist una mora que ven móres d'esbarzer.
El nét de Maria és un jove que sempre va

del

Té tot el cos mullat.
La meua dona no dóna prou almoines.
A les deu eixirà el correu.
Per a què vingues tu aniré jo també.
Tocarà la campana en alçar a Déu.
Ell em de.u deu pessetes.
Què volies tu?
El cacic em féu una mala passàda.
Dóna la mà als amics.
El joc de pilota no va bé.
Per ací es diu que l'Ambrosi és molt bo;
Si no fóra per mirar, vos llençava fora

7.
8.
9.

10.
I!.
12.

13.
14.

15.
16.

17.
18.

saló.
19. A vós no us he de dir si podeu anar a collir

plàtans.

20. No digueu ni sí ni no :fins a saber la veritat.
21. Ma germana és mQrta ja.
22. El mies de juliol sol fer molta calor.
23. El meu gat fa dos miols.
24. Sóc molt content perquè he mòlt el meu

blat.
25.
26.

27.
net.

28.. A l'ós del parc li van llançar un os de ga
llina.

29. A cal barber li han retallat el pèl.
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30. Jo sóc dels qui fan i venen socs.
31. Gita't al sòl i prendràs bé el sol.
32. Vens molt d'arròs perquè véns a comprar-lo

a València.
33. Vés a Xàtiva i torna quan pugues.
34. Vós no sabeu distingir els bons dels dolents.
35. Em dóna un pom de flors.
136. Semblava sa i té poca salut; sa germana

tampoc no ne té molta pel que es veu.
37. Pren-te el te o el café. si vols.
38. Sí que s'ha ficat al si el paper net.
b) Feu-vos dictar lles frases anteriors. i després

corregiu-vas-les) Wi Pól2teix.., si cal.



Lliçó

Ús de la dièresi

~ 1.- Els dos punts que s'escriuen damunt de la u
per a indicar que esta vocal no és muda, és el signe
anOmeL1'Hl!t dièresi. Exemples: següent, ambigüitat,
qüestió.

Si en l<es combinacions ue i ui darr¡ere g o q no
hi ha dièresi, la u és muda i, per tant, no es pro
nuncia. Exemples: guerra, quinquer.
ï 2.- Escrivim també dièresi damunt la i o la u
quan van seguides de vocal i no actuen com a con~

s'onants. (Actuen com a consonants la i de joia i
la u die cauen.) I quan no formen diftong amb la
vocal anterior en cas de no portar accent gràfic.
E~emples,: agraïa, veïna, oïm, diürn.

Però escriurem: beneíem, beneíeu, veí, beneís,
beneírem, beneíreu, deífic.
73.- No porten dièresi els sufixols isme, ista.
Exemples: altruisme, egoista.
~ 4.- En els, verbs de la tercera conjugació en els
qUalls la darrera Hetra radical és una vocal, les ter
minacions acabades en i són escrites amb una diè-



agraÍrern, agraíreu,

aquelles formes en
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resi sobre esta letra,~en
què la i és escrita í

C:-Exemple: ;g?aiern, agraíeu;
agraí.

Així, porten dièresi:

Present d'indicatiu: 1 agraïxc, 2 agraïxes, 3 agra
lX; 4 agraïrn, 5 agraïu, 6 agraïxen.

Present de subjuntiu: 1 agraïxca, 2 agraïxque~,

3 ¡agraïxca; 4 agraïrn, 5 agra"iu. 6 agraïxquen.
Imperatiu, s,ingular: 2 agraïx; plural: 4 agraïrn,

5 agraïu.
Imperfet d'indicatiu: 1 agraïa, 2 agraïes, 3 agra..

ia; 6 agraïen.
Imperfet de subjuntiu: 1 agraïra (però agraís),

2 agraïres o' agraïsses, 3 agraïra (però agraís);,
6 agraïren o agraïssen.

Pterfet d'indicatiu: 2 agraïFes; 6 agraïren.
Participi passat:: agraït, agraïda; agraïts, agra

ïdes.
No porten dièresi per excepció:

(l'infinitiu: agrair. -.
d gerundi: agraint.
el futur: agrairé,(airairàs. etc.
el cOlI1dicional: agr~agrairies, etc.

.., 5." No porten dièresi les paraules formades amb
prefixos. Exemple: coin,eidència. reunió. autoimo
xicar, contraindicació. (Però escriurem reïx (die
reeixir) i reüll, reüllar.)
76.- No porten dièresi les terminacions llatines
urn i us. Exemple: harrnòniurn, Pius.
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Exercicis:

a) Feu dues llistes dels mots següents, fixant

vos detingudament en llur ortografia. U na de mÇlts
amb accent gràfic, i una ~ra de mots amb dièresi:

suís, suïssos, Suïssa, eqüestre, traïció, país, paül,
ve-nieu, genuí, veïna, veí, raïm, atribuia, heroïna,
traduïble, continuïtat, diürnal, lluïssor, agraïes,
agraíem, veïnatge, deific, deïtat, deïcida, Lluís,
lluÏsos, traïa, traírem, sarraí, sarraïna, sarraïns, ge
nuïna, amoïnar, oït, oïm, oieu, lingüista, oÍ, qüestió.
freqüent, obliqüitat.

b) Poseu en els blancs dels m'ots següents, i, ï
o Í, segons corresponga:

Traduir

Gerundi: tradu . .nt.
Present d'indicatiu: tradu .. xc, tradu .. xes, traw

du . .x; tradu . .m, tradu . .u, tradu . .xen.
Present de subj untiu: tradu . .xea, tradu .. xques,

tradu . .xca; tradu .. m, tradu .. u, tradu .. xquen.
Imperatiu, singular: tradu .. x; plural: tradu .. m,

tradu .. u.
Imperfet d'indicatiu: tradu .. a, tradu .. es, tra

du a; tradu . .em. tradu . .eu, tradu . .en.
Imperfet de subj untiu: tradu . .ra o tradu . .s, tra

du . .res o tradu .. sses, tradu .. ra o tradu .. s,. tra
du . . rem o tradu .. ssem, tradu .. reu o tradu . .sseu,
tradu . .ren o tradu . .ssen.

Perfet d'indicatiu: tradu ..• tradu .. res, tradu ...:
tradu . .rem, tradu . . reu, tradu . .ren.
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Futur: tradu .. ré. tradu .. ràs, tradu .. rà; tradu .. 
rem, tradu . .reu, tradu . .ran.

Condiciona'1: tradu .. ria, tradu .. ries, tradu .. ri.a;
tradu. ,ríem, tradu .. ríeu. tradu .. rÏen.

Participi pas.sat: tradu .. t, tradu .. da; tradu .. ts,
tradu . . des.



Lliçó

La terminació dels adjectius

'ï 1:En el nolstre parlar hi ha adj ectius terminats en
a (idiota, agrícola, hipòcrita) que són aplicats als
substantius masculins i als femenins indistintament
(home idiota, dona idiota). I adjectius terminats
.en e (insigne, fúnebre, jove) que són aplicats també
als substantius masculins i als femenins indistinta
ment (home insigne, dona insigne). Són els adjec
tius d'una sola terminació.

Hi ha adjectius terminats en e que en aplicar-los
a un substUatt1tiu femlení canvien la e en a (réjïm
agre, poma agra,' carrer ample, plaça ampla).

També hi ha adjectius que terminen en conso
nalnt (dolç, net, roig), peTà en aplicarlos a un subs
tantiu femení canvien la terminació (fruit dolç,
taronja dolça; home net, dona neta; pèl roig, tela
roja).

Hi ha, doncs, adjectius d'una i de dues termina
cions.

I S.oh Són adjectius d'una terminació quasi bé tots
els que terminen :en e (amable, bilingüe, cèlebre).
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N'hi ha que terminen en a i també són d'una sola
terminadó (agrícola, belga, indígena).

~
.-~ Són de dues terminacions els acabats en -cte
(exacte, exacta). Els acabats en -pte (apte, apta).
Els aclaJbats en -gne (digne, digna), llevat jnsigne.

També són de dues termin¡cions, entre <tres, els
següent's adjectius: agre, <tre, ample, aspre, có
mode, culte, destre ..., els femenins dels quals fan:
agra, "'ra, ampla, aspra, cómoda, culta...

)·r~xercicit: -
Apliqueu els adjectius següents a un nom mas

culí i a un de femení:
acomodable, pobre, exsangüe, alegre, apte, negre,

rèprobe, benigne, sinistre, iHustre, excusable, agre,
digne, atre, indemne, noble, simple, vostre, agrí
cola, feble,~ inepte tendre, vernacle, ximple,.
~ltiple, neutre, estimable, soluble, confortable,
pulcre, magre, dolç, sec, vaga, doble, fúnebre, jove,
idòlatra, abstracte, insigne, probable, rude, directe,
corrupte, cuàdruple, esquerre, ímprobe, terrestre,
hipòcrita, nòmada, iconoclasta, univalve, idiota, ho
micida, celta, pulcre.

Model:

home pobre
dona pobra

home net
dona neta

home ¡
donc. jove

:::ael cèlebre



Lliçó I

Ús de l'apòstrof

6 1. Els articles el i la quan van davant una pa
raula que comence en' vocal o h les reduïxen a l'
(ço és, perden la vocal i és substituïda per un
apòstrof ('). Exemples: l'arbre, 'l'egua, l'hora, l'un- "
gla.

Però davant paraulles femenines que comencen en
i o u f:ebles, ço és, que ncl porten éliccent tònic, ha
d'usar-se l'article la sense apòstrof. Exemples: la
idea, la història, la unió, la humanitat. (Noteu com
en estos exemples la veu no es carr,ega ni en la i
ni en la u inicials.)

Formen excepció les tres paril"l.1les següents:
host, ira, una (quan una és substantiu -hora del
rellotge-), que sempre porten l'articl1e' la, sense
apòstrof, per exigències de pronúncia. Exemples:
la host del rei; la ira l'encega; la una de la nit.

tJ2. Les contraccions del (de + el) i al (a + el)
es descomponen quan van davant una paraula q,~

comence en vocal o h. Escriurem: no del amo, sinó
de l'amo,. no al arbre. sinó a l'arbre,. no al home,
sinó a l'home.
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g 3. La preposlclO de es transforma en d' quan
va davant una paraula que comence en vocal o h.

Exempl1eJS: d'home, d'ara, d'àliga, d'història.

Exercicis:

a) Substituïu la ratlleta que hi ha davant cada
una de les pararules següents amb l'article corres
ponent (el, la, 1'):

- riu, - casa, - hort, - [ndia, - hindú, - lli
bre, - hora, - escola, - avi, - ira, - os, - odi,
- illa, - unitat, - ús, - inteHigència, - aigua,
- hisenda, - hòstia, - humanitat, - universitat,
- olla, - ull, - taula, - humitat, - host, - aire,
- ferro, - i].¡usió, - unificació, - interí, - irat,
- ung)o't, - uniforme, - orgue, - escojà, - ex-
halació, - Isabel, - ombra, - hulla.

b) Copieu les frases s.egüents, substituint els
punts amb el, la, 1', d', segons calga:

1. ... home del sac.
2. La casa ... els sorolls.
3. Raig ... aigua.
4. Una arrova oli.
5. El sant de agüelo.
6. . .. oroneta de plata.

--/7. ... Universitat de València.
8. Es prenia un got ... orxata.
9. Vingué a ... una del matí.

10. No estime ni ... una ni ... atra.
11. La pols de era.
12. . .. Història Egipte.
13. Els misteris de ... India.
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14. Els drames o o o aire.
15. . o o inteHigència entre obrers i patrons.
16. unió fa la força.
17. hora o o o anar a o o o aigua.
18. Himne de .. o Exposició.
19. òliba no es xupla o o o oli.
20. host del rei En Jaume.
21. ira li encega o" inteHecte.
22. Ve a les dotze i marxa a 000 una.
23. o o o humitat rovella el ferro.
24. Els furs de o o o home.
25. o •• inutilitat de o o o armament antic.



Lliçó

Ús de B-P

5L, ... r. En princIpI de paraula s'escriu amb b i no
amb pIes síHabes ab, ob i sub, i s'escriu amb p la

síHaba ,cap~s:;/
-abdomen, abjecció, absència, abstracte, abscissa,

'-- absurd;

objecte, obscur, obtindre, obcecació;
subdivisió, subjecte, submergir, subsistir, subs

tància, subterfugi, subvenció,.
cap, capr;al, capficar, capgirar, captar, captivar,
~_._--

.Axcepcion~~

'-apte, optar, opció, òptic, òptim;
cabdal, cabdell. cabdill.
-Tant la regla com les excepcions s'estenen als

composts i als derivart:s (de substància, insubstan
cial; de cabdell, cabdellar).

gIj.' 1- Enmig de paraula s'escriu generalment p da
vant les lletres t, c, s o n, i s'escriu b davant d.
Exemples:

acceptar, precepte, adovtar ~

inèpcia, adopció, erupció,.
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catalèpsia, eclipsi, copsar;

hipnòtic;
hebdomadari, molibdén.

Són excepeilons: dissabte, dubte, sobte.

Sc,;y. En fi de paraula darrere vocal s'escriu gene

raLment p (cap, tip, escup, llop, rep, cup (reci

pLent).
Són exoepcions les paraules terminades en lob,

com hidròfob; les terminades en síHab, com mono

síHab; i les paraules adob, aljub, àrab, boabab, club,

'eDxub, gàlib, nabab, tub i cub (espanyol, cuba).

$7.' En fi de paraula darrer~ conSionant s'escriu b

er. l,es paraules elis femenins o derivats de les quals

porten Ib; i s'escriu p en aquelles els femenins o

derivats de les quals porten p. .Exemples:

calb (calba).

destorb (destorbar).

corb (corbera >.
tomb (tombar).

serp (serpent).

camp (camperol).

llamp (llampegar).

palp (palpar).
e ~

1J s. S'escriu amb b la preposició amb. 9 ólB (flfl?' .

f'erià1e amhJ-

Exercicis:

a) Oopieu Les frases 3e~iients, subat.ituint e-~s

punts amb p ,o b, segons corresponga:

1. Aquell rei a. dicà la corona.
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2. Era un tema tan .a.stracte, que quasi era
a .surd estudiar-lo.

3. L'a.sència de beguda ens féu pensar en una
reunió d'a. stemis.

4. És un su. jecte sense su. stància.
5. El ca. dill o. tà per ca. tindre's.
6. No féu cap ade.te.
7. El su .marí es su .mergÍ en un moment.
8. Ca. tiva la seua o. stinació.
9. No ha.via o. stac1e que ell no salvara.

10. De so. te li vingueren els du. tes.
11. El volcà és en eru. ció.
12. El dissa. te te comprarem un ca. dell de fil.
13. Ca. girava la conversa, aportant su. terfugis.
14. L'ado.eió de l'infant es féu sense o.stacles.
15. Ens farà 1'0. sequi de dir-nos què ha o. ser-

vat durant l'eclihsi de sol. '
b) Oopieu leJ paraules següents. destriant-les

en quatl1e llistes:
1. Acabades en p darrere vocal (exemple: rep).
2. Acabades en p darrere consonant (exemple:

serp).
3. Acabades en b darrere vocal (exemple: àrab).

4. Acabades en b darrere consonant (exemple:
corb).

destorb, tomb, filàntrop, hidròfob, bulb, orb, adob,
eixarop, tub, palp, cub, romp, corb, calb. xop, alarb..
Mtrep, serp, torb, rep, rumb, llamp, balb, grup,
àrab, esclop, ca'p, llop, tip, colp, sap, escup, cup,
trisíJ.Jab, b01abab, aljub, cep.



Ús de G-C

Lliçó D

6J
6 ,........ En\nig de paraula s'escriu c davant c, t, s o z.

Exemples: acció, tacte, dacsa, èczema.
Enmig de paraula s'escriu g davant m, n, d--;

o g. Exemples: augment, sagnar, Magdalena, sug
gerir.

Són excepcions: dracma, aràcnid, estricnina, tèc
nic, anècdota, sinècdoque.

r S .-~. En fi de paraula s'escriu c darrere VlOlCal.
Exemples: drac, rec, escric, sóc, poruc, estòmac,
prèssec, únic, equívoc.

Però s',escriuen amb g final darrere vocal les
paraules que terminen:
r' -en fag, clom sarcòfag:

en fug, com centrífug;
en leg, com pròleg;
í lers parauls següents, que també són excepclO:

demagog, pedagog, estrateg, nàufrag, pèlag, cartí
lag, aeròpag, càstig, pròdig, zig-zag.

q ". En fi de paraula darrer~ consonant s'escriu
c o g seglons l'escriptura d'atres paraules de la
mateixa família'. Ex.emples:

blanc (amb c, per blanca), corc (per corcar), fosc

f



- 32 -

(per fosca),. arc (per arcada), desfalc (per desfal

car).
sang (amb g, per sangonós). ]/arg (per llarga),

alberg (per albergar), dramaturg (per dramatúr

gia), dring (per dringar).

~. S'escriu amb c la primera pe~sona del pre ent

d'indicatiu. Exemple: prenc, venc, fonc. entenc.

Exercicis:

a) C0l1i:u les frases següents, omplint els buits

amb paraules:

.acc nt, occident, pacte, exacte, sacsó, facsímil;

eczematós, diafragma, pigmeu, cognom, magnòlia,

tècnic, estricnina, dracma, ma-rarda, amígdales,

.a,necdotari, suggestiu, públic, deS'falc, arc, blanc~

fosc, amarg, taumaturg, fang, zoòfag, febrífug, de

magog, anàleg, càsti.g, pedagog, pròdig, nàufrag.

lo Com ha plogut hi ha molt de ...

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

3. El sol es pon per ...

4. Ha vingut un ... a muntar la màquina.

5. El gos morí perquè li donaren .. ..

6. El ... d'esta màquina de retratar és molt bo.

7. El qui practica la demagògia és un

8. El lladre tindrà el seu '"

9. Encén el llum, que s'ha fet ...

10. La nostra revista reproduïx en una obra

antiga.

11. És ... perdre un fi11.

12. Té un anell ~mb una pedra que es diu

13. El aplaudí la comèdia.
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14. Ha to-rnat a casa el fill

15. El paper ... és bo per a escriure.

16. Visitarem l' '" de Cabanes.

17. El compte és ...

18. Pestalozzi és un gran .,.

19. L' ... s'ha de curar l'èczema.

20. La... és una flor blanca.

21. De nom és Antoni i de '" Montblanc.

22. És tan baixet que bé se li pot dir ...

23. La ... és una moneda antiga.

24. Ha vo~ut operar-se les ...

25. El Banc té un ... de tres mil pessetes.

26. Fraf Vicent Ferrer era '"

27. El ... p\gué guanyar la plat;a.

28. El que tu em dius és :.. al que ella em digue.

29. Sap tantes anècdotes que farà un ...

30. El seu caràcter és molt ...

31. Este insecte, com no menja si no són mate.

ries animals, es diu ...

32. Un medicament ... perquè lleva la febr(t .

33. Té l' ... dels francesos-

34. La camisa té un " _ dalt del colze.

b) Copieu les frases següents, substituint els

punts amb g o c, se'gons calga:

1. En vore san. tota s'esglaia.

2. Du un doble. als pantalons.

3. Volia regar i no trobéJIVa re ..

4. Ja he fet el seu encàrre ..

5. És més amar. que la fel.

6. El J¡,]lampe. Ml c~ \

~_ El lI~e. m' U1T
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7. Entenc que ell és un sacríle ..
8. El carrer fa un zi. -za ..
9. L'antropòfa. es menja la carn humana.

10. Ha publicat el catàle. de l'Exposició.
11. El geòle. estudia la comarca.
12. El dramatur. estrenà un drama titulat «La

dra.ma".



Lliçó

Ús de D-T

En principi de paraula i davant consonant
s'es.criu· amb d la síHaba ad. Exemples: addició,
adjudicar, admirar, adscriure, adverbi, advocat.

Excepcions: atlas, atlàntic, atleta, atmosfera.
q ~. Si lla paraula no comença per ad, generalment

'escriu amb t. Exemples: viatge, platja, ritme, èt
nic, potser, tatxar, guitza. Excepció: cadmi.

~ -.f. En fi de paraula s'escriu, per regla general,
t. Exemples: prat, malalt, art, elegant, rebost, pre
text.

ExcepCÍlons:

a) S'escriu amb d darrere cons:olnant en aquelles
paréllULes els femenins i els derivats de les quals
presenten una d: bastard (amb d, per bastarda),
verd (per verda), record (per recordar).

b) S'escriu amb d, darrere vocal, en les paraules
planes els femenins i derivats de les quals porten
una d: àcid (amb d, per àcida), òxid (per òxida).

c) S'lescnu amb d, darrere vocal, les 'paraules
femenines que terminen en -etud i -itud. Exem
pies: quietud, so].]jdtud.



És un matrimoni fecun ..
Volia portar estendar ..
Està sor. com una rella.
El seu recor. ens ompli la vida.
Baixa molta aigua per l'assu ..
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~oteu que la paraula gran no porta d final, no
obstant grandària, engrandir.

Exercicis:

a) Escriviu els pnmltiUs o les flO·rme6 simples
que acaben en d JO t i destrieu-los en dues llistes:
una, les que acaben en d, i l' ,de les que aca-
ben en t: \íytV

bastardia, lluentor, fonteta, oxidació, caldejar,:
educanda, elegància, tumultuós, artifici, ajustar,
tardar, fecunda,,' ~vidència, retrogradar. vagabun.,

...----."

datge, estupe1díssim, textual, reverenda, praderia,
malaltia, aItesà,j!.otunditat, pontet, fluïdesa, nebo..
det, profunditat, empeltar, santíssim, acordar, càn
dida.

Així:
En d, bal&tardia: bastard.
En t, lluentor: lluent.
b) Copieu les següents frases, substituint els

punts amb d, t, segons ca~ga:

1. L'a .leta farà una exhibició.
2. A.mire l'a.vocat senyor X.
3. DO.zena de frare.
-+: R=éP1 11'11 ¡¡ia. gt! B !'OFtl:tgtrt:

J..t •S. El ver. del pra. és estupen ..
" Xém. lis aa engrandit 'lue ja és maS88 gran.-...

r:~

b.~.
"r .19.
~~'t9.
q. N.
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f !J. En la resta hi ha minuen. i subtrahen ..
{J. Este refresc està àci ..
IZ. La taràntula és un aràcni ..
I), Suècia és al nor., i Grècia, al sud.
14, Està fent-se massa tar ..
15"- • El car. és punxagut.
, ,. Entre les roses hi ha un nar.
J'f, Com és bastard tots li diuen bor ..
I ¡, Es posà a babor. de la barca, i a estribor.
després.



Lliçó

Ús de B-V

f i

,~ Davant 1 i r s'escriu sempre b. Exemples:
blau, problema, sublim, braç, pobre, cobrir.

~ -2f Dins les diferents formes d'una mateixa pa
raula i dins les paraules d'una mateixa família, a
una u correspon Una! v: nou: nova, nove1J, renovar;
blau: blava, !!lav~r emblavir, blavejar.

I a una b 10 a una p cOr1"espon una b.
corb: corba, encorba'T:
1Jop: 1Joba, 1Jobet.·
Cal notar que dins ,estes families de paraules hi

ha algunes pseudo-del1"ivad.es que trenquen la regla.

Exemple:
corba, però curvilini.
calb, però calvície.
prova, però pI'obable.
1Javi, però labial.

(i . <[¡ .- ~ Si comparem l'espanyol amb el valencià tro
bem !que, en general, a una b espanyo1a correspon
una b VIéllenciana. Exemples:

bueno = bo.
bolsa = bossa.
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jabón = sabó.
l que a una v e-panyola 'correspon una v valen-

ciana. Exemples,:
vino = vi.
viento = vent.
favor = favor.

Ri ha, però, excepcions, algunes de les quals
anotem:

abeto = avet.
abdi'¡tar = avortar.
alcoba = alcova.
baba = bava.
carabela = carasveHa.
caballo = cavall.
Esteban = Esteve.
nube = núvol.
taberna = taverna.
bóveda = volta.
l així també són excepcions:
móvil = mòbil (automòbil, locomòbil).
savi,a = saba.
calvo, calva = calb, calba.
convoy = comboi.
desenvuelto = desimbolt.
yaho = baf.
verbena = berbena.
verruga = berruga.
viga = biga.
volcar = bolcar.

~ . A la terminació verbal 'espanyola -aóa corres.-



I

pon la terminació vaienciana -ava, o siga, totes les
formes del pretèrit imper~et d'indictiu, dels verbs
de la primera clO«ljugació (terminats en ar: parlar,
sopar, cantar).

parlava., no parlaba.
parlaves, no parlabes.
parlava, no parlaba.
parlàvem, no parlàbem.
parlàveu, no parlàbeu.
parlaven, no parlaben.
passava, cantava, sopava, bolcava, estava, anava,

mullava, trencava, esperava, etc.

Exercicis:

a) Subsrt:i,tuiu els punts dels mots següents amb
b o v, seglQIls calga:

be. edor, escri. int, ha. er, plo. ia, sa. em, automò
·il, alco.a, sa. ut, sa.i, reno.ar, dè.it, ca.aller, re
can.i, ne.a, re.entar, lla.i, xa.acà, pa.elló, co.ard,
ad.ocat, tra.a, escri.ia, ra.e, cor., ja.elina, .ogar,
gle. a, ra .al, canta.a, cur .ilini, Córdo. a, Ha. ana,
llepa.a, casca.ell, fila.a, ba.ejar, cantà.em, cal.ície,

ena, sa .iesa.
b) Copieu les frases següents, substituint els

punts amb b, d, segons calga:
1. Perquè sa. ia molt li dien el sa. i.
2. El cor. fa una cor. a.
3. Tenim vi no. ell.
4. Una estre. ada j el ca. all no es mo. ja.
5. La bla. or del cel tot ho embla. ja.
6. La nit de la .er. ena balla. a bé.
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7. La sa.a del pi.
8. Un .ermell pujat de to.
9. Re.entà una cO.erta de l'automò.il.

10. Pinta.a unes ga.arres en el port.
11. Posava el casca. ell al gat.
12. El ~eu tre.all era d'espa.ilat.
13. Tenia un gra.at del segle XVè.
14. La jove era es. elta i viva.
15. El go. ernador és cordo. és.



Lliçó

Ús de G-J

1lli r.- 4'. Davant e i i escriurem g i no j, per regla
general. Exemples: gesta, gent, girar, Girona.

Escrivim rajar, però rages; viatjar, però viatges;
jutjar, però jutge; penjar, però penges; enveja,
però envegem.

(o $. Davant -ecc i -ect escrivim j. Exemples: ab-
jecte, pmjecte, adjectiu, abjecció, subjecció, in
jecció.

to - f. Escrivim j en les paraules següents: jeia,
,jeure, jerarquia, jeroglífic, jersei, majestat...

(o - 14. Escrivim j en alguns noms propis i en llurs
derivats. Exemples:

Jesús ( jesuïta), Jeroni, Jeremies (jeremiada),
Jerusa/em, j ehovà.

Exercicis:
a) Substituïu eds punts amb g, j, tg, tj, segons

calga:
.e/atina, .e/adora, .ipó, .irafa, .erra, .er.àrquic,

hidro"en, me.e, .emec, .e/or, .imnàs, passe. em,
.eneral, pa.es, llepole.ar, .eremiada, presta. e, va.a,
ma. estuós, l1e. or, planta. e, . esuític, men. ívo/, . u-
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/Jilació, . uJiol, .ardí, . eniva, .ín. 01, en. inyer, le
.ítim.

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

1. El me. e curava una malalta.
2. Re.irà fins l'alcova.
3. L'astròleg explicava una lliçó d'astrolo .ia.
4. La neuràl.ia no el deixa viure.
5. Amb este ab. ecte aniràs on voldràs.
6. Està sub. ecte a revisió.
7. La sub. ecció no li prova.
8. Ha caigut en la més baixa ab. ecció.
9. Els via. es són caJ1s.

10. Hi ha un .esuïta .ironí.
11. Aní a València el mes de .ener passat.
12. Porta un .ersei a quadros blancs i negres.
13. L'in. ectable em costa quatre pessetes.
14. u El maniquí d'ar .ila" és una noveJ1eta.
15. Quan escrigues no poses massa ad .ec'tius.



Lliçó

Ús de la lletra H

Per motiu etimològic hi ha paraules valen
ianes que porten h inicial o medial. Exemple:
home, haver, conhort, subhasta.
N.o ,eIS pot donar, doncs, cap regla ortogràfica per

a l'ús correcte, d'esta lletra muda.
Generalment, en~v.alencià s'escriu amb h les pa-

àMt •
raules qrue en esfl~ s'escriuen .amb la tal lletra.
Exempl.es: haber = haver; hacienda = hisenda;
hélice = hèlix; heraldo = herald; heredero = he
reu; hernia = hèrnia; hidalguía = hidalguia'; hie
dra = heura; hierba = herba; ho'rtelano = hortolà.

( ~ ~ .Hi hia' unes quantes paraules que en espanyol
s'escriuen sense h i que les corresponents valen
cianes sí que la porten. Exempl.es: ham, hivern,
hissar, harmonia, filharmònic, subtrahend...

ro ,-~. S'escriu h final en les interjecdons. Exem
ples: ah!, eh!, oh!, bah!

( o - La! combinació ch no és pròpia' del valencià.
Es tolera:
En paraules estrang.eres adaptades sense canvi

ortogràfic: lunch.
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En els cognoms, per ser tradicionals: Lluch.

Cal suprimir-la ,en final de noms geogràfics. No

Albuixech, sinó Albuixec.

En els cas¡os en què es tolera, el so de ch és sem

pre c (= k), llevat de les paraules estrangeres

d'adopció: chic (fr.).

(o •~ Escrivim sense h: abillar, os (hueso), ou

huevo), orfe (huérfano), orxata.

Exercicis:

Amb els mots següents feu dues llistes: una de

mots amb h i una atra de mots sense h:

a) ham, horrible, heura, harmonia, adhesió, con

hort, prohibir, hissar, home, exàgon, subhasta, ve

hement, herbolari, hereu, inhumà, heroi, exhaust,

alcohol, humitat, hàbil, hivern, malhumorat, vehi

'cle, .ahir, hexàmetre, filharmònic, orxata, os, ou,

orfe, herald, himne, ah!, ègida, eh!, ei!, bah!, elm,

erta, haca, herba, harpia, hèrnia, hortolà, ermità,

abillament, hamaca, subtrahend, minuend, os, ·ós,

hort, hostal.

b) Amb cadascuna de les paraules de la llista

anterior feu una clàusula o frase.

Exemple: He comprat un ham per tal de peixcar.



Lliçó

Ús de IG-TX

En fi de paraula, el so de palatal africada sor

da (ch espanyola) és represenltat per ig darrere a,

e, o i u. Exemples: maig, J1eig, goig, fuig.

Darrere de i és representat per g. Exemples:

Inig, desig, Tírig, trepig.

II -.íf. Tx, que representa el so de ch espany.o.la, no

,f>'escriu ni en principi ni en fi de pal1aula. Cal

anotar, però, les excepcions:

f "S'escriu tx en principi de paraule.s ,estrangeres

com Txecoslovàquia i derivats. ';

S'escriu amb tx final un reduït nombr,e de parau

les els derivats de les quals porten tx medial.

Exemples: despatx (de despatxar), empatx (d'em

paxar), campetx (de campetxos), escabetx (d'es

cabetxar), ;,e}i-tx (ge, JJo/itj'a~, resquitx (de res

quitxos), cartutx (de cartutxera), géiNatx (de ga

vatxos).

Exercicis:

a) Ompliu els buits de les frases següents, amb

estes paraules:
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maig, faig, boig, rebuig, cartu.tx, safareig, vaig.
passeig, esquitxat, bateig, gavatxos, lleig.

1. El mes de ... és bonic.
2. Ahir jo '" anar al teatre.
3. Passava pel carer, i un automòbil m'ha

tot de fang.
4. Pobre, s'ha tornat i l'han hagut·· de

tancar.
5. H em anat de cacera i hem tirat fins que no

ens ha quedat ni un sol ...
6. Hem fet un ... en barca.
7. Tu et quedes la Ror i a mi em dones el
8. Si jo sóc el padrí i tu la padrina, demà fa

rem el ... del fillol.
9. Va a rentar la roba al ...

10. Dels francesos també en diuen despectiva-
ment

11. No hi ha cap infant .. . ,. tots són bonics.
12. Demà; .. festa perquè és el meu dia.

b) Escri~els primitius de les següents
raules:

De despatxaria: ...
De empatxava: '"
De tatxadura: ...
De gavatxeria: '"
;08 99l-it1tB: ...
ne esquitxada: .
De resquitxet: .
De cartutxeria: .
De escabetxada: .



De campetxos: ...

De oratjol: ...

De estotjar:.
De fugir: .

De mitjos: .
De desitjos: .

De rojor: .. ,
Die safaretger: ...

De afegir: ...
De trepitjador:

De bogeria: .. ,

Així:

De desp3txaria: despatx.

De oratjol: oreig.

- ,



Lliçó

Ús de la Q l e davant U

Q,-La q davant u seguida de e o i fa que lausiga lletra muda Exemple: soques, quina, querubí,gpinquer.
Si amb les tals grafies s'ha de pronunciar lau, estla u porta dièresi. Exemples: qüestió, obliqüitat.
La q davant u seguida de a, o, fa que la u espr.o1n.uncie formant unCi1 sola sHlaba: quatre, quotaua-tre, quo-ta).

,. Davant u feble, o siga, no accentuada ,tònicament, seguida de vocal, s'escriu generalment q.Exemples: equador, pasqua; eqüestre, delinqüent,aquós; obliqüitat.
Fan excepcions: acuïtat, ipecacuana i els derivats de:
cua, cuir, cuina, evacuar, cuitar, cuitós, conspicu,innocu perspicu, proficu, promiscu, vacu.Si les combinacions qua, quO' són monosiHàbiques, com hem dit, també ho són les qüe, qüi. ExempIes: qua-dern, quo-cient, fre-qüent, obli-qüi-tat.

4

/. I
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Les combinacions cua, cue, cuï, cuo, són bisiHà
biques. evacu-ar, cu-etejar, vacu-Ïiat.

Exercicis:
~ Separeu amb un guionet les síHabes de les paràu

les següents:
quatre, quan, qual, quart, quadrilàter, equador,

esquarterar, obliqua, pasqua, qüestió, eqüestre, fre
qüent, conseqüència, delinqüent, deliqüescent, obli
qües, obliqüitats, aquós, quota, alíquota, quocient,
qu,otidià.

.acuïtat, conspícua, conspicuïtat, cuassa, cueta,
cua, evacuar, innòcua, innocuïtat, ipecacuana., pers
pícua, pers,icuïtat, profícua, prom{scua, promis
cuïtat, promiscuar, vàcua, vacuïtat.

b) Subs,tituïu els punts d.els mots següel1its amb
cu, ,qu o qü, allà on calga:

. uaJJarga, .estió, promis .uació, delin .uència,
des. uar, conse. uent, a. uosa, .uadrat, .uinera, . ua.
si, . uartera, .uaJJ, .uitós, .uaranta, .uiro, .uern,
.uadriJJa, .ualificatiu, fre. uentar, pas. ues.¡



Lliçó

Ús de la L doble (1.1)

II La combinació N (l doble amb el punt volat en\ <:jO

mig) és usada sempre que es duplica el so 1. Avui (

que la pronúncia, val,enciana és en part defectuosa,

quasi és impossible distingir pel so l'ortografia de

les paraules amb 1 o amb H, és a dir, que no es pot

fer ben bé la distinció' entre el so ] palatal i el S'O

].], gemin:at.

Així, no res poden donar regles d'ortografia sobre

l'ús de, H. Cal, doncs, retindre en la memòria les

paraules més usades que porten N.

() -Et S'escriuen amb 1·1 l,es següents paraules i llurs

derivats:
aHegar, aJ.1egoria, aJ.1egro, aJ.1eIuia, aNicient, al

ligació, aJ.1ocució, aJ.1udir, aJ.1ucinar, aJ.1uvió, am

puJ.1ós, apeJ.1ació, aquareJ.1a, armiJ.1ar, axiHar, baga

tel·]a, bèNic, caHígraf, canceNar, capiHar, caravel

Ja, carreteJ.1a, caviJ.1ar, ceJ.1a, cèHuIa, eircumvaHa

ció,- col-laborar, col-lapse, col-lateral, coNecció, col

Iega, coNegi, coHigar, coHisió, coHocar, col.Joqui,

compeJ.1ir, consteNació, coroNa, coroNari, cristaNí,

damisel1a, destil1ar, eI.Jipse. escarapeHa, emol.Jient,
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exce1-1ent, expeHir, fa1-1aç, fal.Jera, fal.Jible,
fiHoxera, flagel'lar, fumareHa, gàl·1ic, gal·1inaci, go
riJ.1a, hel.Jènic, idil·li, il.Jació, il.Jegal, iNegible, il
legítim, iHès, iHícit, iHimitat, iHàgic, iHuminar,
iJlús, il.Justrar, imbeciHitat, impeHir, instaHar, in
teHecte, inteHigència, interpeHar, libèHulaJ, liHi
putenc, maJ.1eable, maxiHar, mèduJ.1a, metàl.Jic, me
taHoide, miHenari, míHèsim, miscel.Jània, moHíCÍe,
mol.Jusc, mortadeHa, novel·la, nul·la, nu¡'litat, om
breHa, oscil.Jar, pal'ladí, pal'li, paHiar, pàl.Jid, para1
Jel, parce1-1a, pastorel.Ja, peHícula, pol.Jen, procel.Jó'>,
puHuJar, pupil.Ja, pusil.Jànime, putxineJ.1a, rebel·lió,
refoeiHar, repeHir, satèJ.lit, sibiHa, síHaba, sj].]o
gisme, soJ.1ícit, taranteJ.1a, teHur, til'la, titiJ.1ar, tran
quiJ.Jitat, vaciHar, veHeïtat, violonceHista, vÏteJ.Ja,
xineHa.

Exercicis:

a) Copieu tots els mots de la llista anterior

(§ 1), fixlant-vos molt en e~ significat llur.
b) Feu-vos dictar e,ls, morts copiats, i després

corregiu-vlo'S-els) , si cal._
e) Feu vint clàusules o frases en les que entrèn

al menys vint dels mots de la llislta copiada.
Model:

Va aJ.Jegar que l'aJ.Jegoria de la caraveJ.1a es
tava dibuixada per una damiseJ.1a.



Lliçó

Ús de M - MP - N

g11b.-Davant b, p i m es,~rivim sempre m no n.
Exemples: sembrar, acampar, immens.

S'exceptuen: granment, tanmateix, benmerixent.
/1 .•~ Davant f s'escriu m. Exemple: triomfar,

limfa.
3j( En prrincipi de par-aula i davant f escrivim

con, en, in. Exemple: confiança, enfarinar, influir.
S'exceptuen: èmfasi, emfisema, emfraxi llurs

derivats.

,~ Davant n eSCriVIm m o n, segons la pr,:nun.
ciació. Exemple': indemne, amnistia, innat, inne
cessari.

l-z.l:J. Davant qualsevol ra consonant escrivim n

per regla gen,eral. Exemples: tancar, renda, orenga,
penjar, enlairar, conquerir, pensar, enriquir, inte
rior, convindre, punxa, benzina.

S"exceptuen: Comte (esp. conde), empremta, im
premta, femta, somriure, premsa, tramvia, duumvir,
triumvir, Samsó. També s'exceptuen les paraules

que comencen per circum: circumferència, circum·
va¡'¡ació.
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{. f f( S'escriu mp en algunes paraules, així com en
llurs derivart:s, tals c'Üm: a.ssumpció, assumpte,
atemptar, compte (esp. cuenta), consumpció,
exempClO, exempt, impromptu, metempsícosi, pe
remptori, presumpció, prompte, redempció, sump
tuós, temps, temptar, transsumpte.

..fd...xercici :

Substituïu els punts dels mots següents per m, n
o mp, segons corresponga:

to. ba, pà. pol, e. malaltir, gra. ment, co. fessar,
e.fosquir, i.fant, è.fasi, si.fonial, colu.na, i.nova
ció, ve.çut, e.dolat, à.gel, me.jar, e.l1estir, i.quie
tud, ho.ra, da.sa, aju.tar, ca.vi, a.xova, o.ze, cir,
cu.stancial, rede.ció, dese.bre, te.ple, i.mortalitat,
be.merei~ent, co.fondre, e.febrat, i.finit, e.fàtic,
a.libi, sole.ne, e.negrit, co.cert, re.da, a.goixós,
e .lairar, co. querir, co. reat, pe. samimt, ca. tar, e. ve
ja, pu. xagut, do. zel1a, pre. sat, cÏrcu. stància, te. ta
tiva.



Lliçó

Ús de R - RR
./. Çl I

-1f En principi de paraula escrivim una r (roca,
riu), la qual té el 510 fort.

I ~ Er4mig de paraula començant síHaba després
cle consonant escrivim una r (enraonar, somrís), la
ual !té el so fort.

/ '¿ ~. E~ig die paraula i entre vocals eSCrIVIm
dues rr (terra, córr.er, sorra).

Són excepció i per t,ant s'escriu una siola r, la
qual té so fort, després dels prefixos a, anti, mono,
contra, supra, bi, tri, etc. Exemples: arítmic, anti
ràbic, monoritme, contrarevolució, suprarenal, bi
rectangle, trirectangle.

També s'escriuen amib una r, però seplarant els
components. amb un guionet, l.es paraules comp.os
tes d.e substantiu i adjectiu i de verb i Mm.

Així: barba-ros, cara-redó (substantiu i adjec
tiu).

penja-robes, busca-raons (verb i nom).
Jl. ~ S'escriu amb r final:

Tots els infinitius aguts.: portar, haver, sentir,
fer.
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Tots els infinitius pl1ans que no acaben en -re:
créixer, conèixer, vèncer. (Però sense r final: ca
bre, vendre, riure.)

T¡Q¡ts els noms substantius o adjectius els feme
nins o derivats dels quals presenten una r: clar,
madur, Ror, xiprer.

'Dots els substantius formats amb els sufixos -ar
(coHectius o de lloc): canyar; -er (noms de per
sona, die lloc, d'instrument, de planta): fuster,. -or
(noms abstractes derivaJts d'adjectius i de verbs):
blancor; -dor (noms de lloc, instrument: rebedor,
espolsadolT.

Cal posar esment en l'ús de la r en final de pa
r'aula, puix que en alguna comarca valenciana la
pronúncia popular suprimix este so. Així: rectó,
doctó, fusté, darré, podé, mentre que la gmfia exac
ta és la indicadlal i que aplicada a estos casos fa:

rector, d ctor, fuster, darre[. fI<;d:z. .,.t Pi~ ~
,En comarqu~tlí'fJ~UJtat~'

València, és pronunciat per algú: pèdrer, véndrer,
rÍurer. Esta r finélll dels verbs en re és un castella
nisme (perder, vender, reir) que cal foragitar de la
pronúncia i, naturalment, de l'escriptura. Forma
correcta: perdre, vendre, riure, sense r final.

,Exercicis:

a) Escriviu els infinitius de les formes verbals
següents:

comptava, portaré, menjaria, comencí, anava, ha
via, voldré, puc, sentia, compadiré, a,plaudiràs, be-
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neiré, donava, fea, dia, duia, tem, espremia, vencia,
creixem, coneixeu, sóc, corregut, perdíem, rebrem,
abso.Jia, venut, respost, cauré, bevies, riuràs, clou
rem.

Aixi:
comptava = comptar.
portaré = portar.
b) Escriviu els primitius de les paraules se

güents:
claredat, lleugeresa, madura, darreries, floria,

adolorit, poruga, xipreret, pintora, carreró, senyo
ret, doctoral, papereria, calorós, pastoret, escalfo'
l'eta, fusteria, espolsadora, gallineret, ploraner.

Aixi:
claredat = clar.
lleugeresa = lleuger.
c) Suprimiu illl signe + de les paraules compos

tes següentS! i escriviu-les segons' s'ha indicat (re
gles 1 i 2), intlercal1ant un guionet o no:

contra + registre, barba + ros, contra + revo
lució, supra + renal, busca + raons, bi + rectan
gle, cara + redó, bi + refrigent, cerca + renous,
a + rítmic, anti + religiós, penja + robes, mono
+ rim, salta + regla.



Lliçó VII

Ús de X - IX

En principi de paraula s'escriu x per a repre
sentar el so de ch espanyola (xic, xiular, Xelva)
i per al repr~tar el so anomenat xeix (Xàtiva,
xarop, pronunciat per alguns valencians Eixàtiva,

.J eixarop).
-1 ~._ ~ Enmig de paraula i darrere a, e o i u s'escriu

. ix. Exemples: faixa, peix, boix, fluix.
I darrere de consoIlJélnt s'escriu x: panxa, punxa,

marxa, per a representar el so de ch espanyola.
.- ~ Enmig i en final de pararula el so anomenat
ics, o siga el so de c seguilt de s (cs) o de g seguit
de s (gs), és representat per x i solsment s'usa en
noms d'oliigen erudit els corresponents espany,o~s

dels quals presenten una x o bé una j. Exemples ~

convex, òxid, text, excursió, expiar.

Exercicis:

a) Omplir elS! buits de les frases següents amb
~estes paraules:

l xarop, xifra, xopat, punxar, marxar, guix, dis
bauxa, clixé, rauxa, nauxer, caixa, madeixa, eixam,
eixamplar, gruix.
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1. He begut un ... de taronja.
2. Obtingué una gran ... de vots.
3. En collir les roses es va '" el dit.
~ Va ... ahir a Castelló i València.
5" Té una Venus de ...
, Esta fotografia té un '" estupend.
't Una ... de vent arrencà un arbre.
g. Ha estat feta una ... només en licors.

". El ... ha fet la travessia de 1'A tlàntic.
10 Obri la ... i porta'm el paquet que hi ha. ...
q. Em donà un ... d'abelles.
1 No volia ... el seu jardí.
1 Pel fil treurem la ...
1~ Esta CtItt té trenta centímetres de ...
b) EscriWM els plurals de les paraules ser

güents:
axioma, exceJ.1ent, extensió, eixamplament, flexió,

punxó, índex, examen, ortodox, eixugamà, exemple,
aixadella, complexió, expiació, moixó. '

Així:
axioma = axiomes.
exceJ.1ent = exceJ.1ents.



Lliçó

Ús de la ç

.-11 La lletra ç ( c trencada) té el Ea de s sorda i
s'escriu davant a, o, u i en final de paraula, però
mai no s'usa davant e, i. Escrivim vencem, vencia;
felicitat, felices; però venç, vençut; feliç, feUços.

1 (PJj.~ 21 A IlelSI formes de verb amb c c,orresponen les
formes germanes amb ç (dins les difer,ents formes
d'una mateixa paraula, o dins les paraules d'una

. mateixa familia. Exemple: de comerciar, comerç;
de places, plaça.

1'~"I1'!Sl1r . S'escriu amb ç les paraules derivades' que ter-
" minen en -ança i -ença: enyorança (d'enyorar); es

perança (d'esperar); fermança (de fermar).
I 11 .- ~ S'escriuen amb ç els adjle'Ctius d'una sola ter

minació acabats en so de s s:ocda: audaç, capaç,
veraç, feliç, atroç i els adverbis terminats en -ment:

_ audaçment, feliçment, atroçment.
¡j~~ It. S'escriuen amb ç les paraules següent i llurs

derivats:
agençalT, alçar, amenaçar, arç, argenç, arroman

çar, arro'nçar, avançar, avenç, balanç, balança, bal
buç, boç, braç, ça (adverbi), cabeç, cabeça, caçar':
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calç, calça, calçotets, calçar, cançó, capçal, capçana,
capçó, capçar, cerç, ço, començ~r, comerç, curaçao;
destroçar, dolç, dreçar, encalçar, eriçó, eriçar, es
COTÇ, escorça, escorçó, esmerçar, estruç, faç (subs
tantiu), façana, falç (substantiu), força, França,
çJaç, jaç, jonça, llaç, llança, llençar, llenç, liençol,
'liça, lliçó, lluç, maça (nom d'instrument), mança
nilla, març, novençà, onça, peça, pedaç, pinça, pi
tança, plaça, plançó, Provença, puça, raça, solaç,
terç, terça, torçar, torçó, traç, traça, variça, v;ça.

S · 1 l .. b~ (a-1t~a1 comparem e va encla arn ~p8ftr vorem
que a la z espanyola no correspon sempre ç, sinó
que unes vegades cal escriure ç (esfuerzo: esforç);
altres, s (arroz.' arròs), i. altres, 'ss (azud.' assud).
Per 'això no es pot donar una regla ortc'gràfica ba
sada en la tal comparació. P,er a l'ús cOrrle~te de la
ç és bastant recordar les tres primeres rlegles i
recordar la lli~)ta de paraules amb ç. En cas de
dubte consulteu el Vocabulari Ortogràfic Valencià
o un bon Diccionari.

Exercicis:

a) Ciolpieu les paraules següents substituïu els
punts amb ç o s, segons calga:

desca!. ar, defen. a, pen. a, balan., dan. ar, comen
.ar, noven.ana, felí., can.ar, gla.ar, an.a, esperan
.ar, ofen. a, pan. a, creen. a, dispen. a, den. a, enyo
ran.a, pla.a, cap.a.

b) Copieu les frases següents i substituïu els
punts amb ç o s, s.eglons corresponga:
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1. El senyor X. no vol finan. ar el nostre co- ,
mer. d'arròs.

2. Tinguem present la renaixen. a del País Va
lencià.

3. Cal al. ar, real. ar i exa/. ar la llengua va
lenciana.

4. El ca. ador va ca. ar un estru. a la porta de
sa casa.

5. Primer m'agafà del bra. i després m'abra.à.
6. Volia destro. ar les lli. ons del mes de mar ..
7. Es va agen. ar un Ilen. ol de Ilen ..
8. Apeda.ava una. cal. a sense esperan.a de

fer-ho bé.
9. J;,.a....n.ost¡fB r fie l'ell a...ql:le Nh d"mi..ad:l

pm:=l:a:::fa¡,iW!'•~ r· 4.. ~ fet h4tll.a.- •

10. Amb la faI. va tra. ar unes ratlles amb poca
tra.a.

11. Fón un acte auda.ment portat a terme.
12. Felí.ment la llan.a no destro.à la cap.a de

cartó.



Lliçó

Ús de la S - SS - Z
~b

J-ff- El valencià posSle'ïx una s sorda o forta (savi,
pensa, pas) i una s sonora o suau (caJsa, nosa,
grisa). C~~

-/ - f. En principi de paraula el so de s Siorda és
representat pe[, s, i e[ die s sonora, per z. Exem
ples: savi, senti;, sostre; zero, zèfir, zona.

Igualmem es representen enmig de paraula entre
una conSlOnant i una vocal. Exemples: dansa, prem
sa, capsa; colze, donzella, benzina.

Excepcions,: el prefix trans (tra:nsatlàtic) i les
'1 paraules endinsar i enfonsar.

¡, p,- (j. Entre dues vocals, el so de s sonora és re
presentat generalment per s, i el de s sorda, per ss.
Exemples: casa, desembre, camisa; grossa, rossa,

I possible.
111-r f. S'escriu z entre dues vocals, i no s, ni ss ni

ç, en les paraules. cultelS d'origen grec. Exemples:
amazona, àzim, trapezi; les terminacions en -zoic
(paleozoic) i -zoari (protozoari) i ~es començades

l ') per zoo (zoologia, zootècnia).
I .~ '1. S'escriu s i no ss darrere els prefixos llatins
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ante, contra, entre, sobre, supra, uni, bi, tri, i els
prefix,o€> grecs a (privatiu: asiJnètric = no simè
tTlC , anti, hipo, para, mono, tri, tetra, poli, etc.
Exemples: antesala, contrasegell, entresuar, sobre
saturar, suprasensible, unisexual, bisectriu, trisec
ció; asèptic, antisocial, hiposulfit, parasintètic, mo-

41 nosèpal, disíJ.lab, polisulfur.
, I .- S'escriuen amb s, ss els sufixos de derivació

-às, -assa (-ass-), -ís, -issa (-iss-), -ús, -ussa (-uss-),
-dís, -dissa.

Exemples: canemàs (dIe cànem), cuirassa (de
cuir), vergassada (de verga) pinassa (de pi). Tam
bé carabassa, fogassa, rabassa, mostassa; embaras
sar, granissar, bardissa, llonganissa; ca'nyís (de
canya), pedrís (de pedra'). També panís, pastís,
vernís, mestís...

Exercicis:

a) Copi~les paraules següents, substituint els
punts amb z o s, segons calga:

.abata, .ina, don.ell, .ig-.ag, col.ada, .ona, .e
lador, tran.ició, .enat, .onoritat, prem.at, tran.Ïto
I"Í, .odíac, dan.ar, .enitaJ, .ebra, ben.ina, .íngar,
endin. ava, enfon. a.

b) Copieu les paraules següents, substituint els
puI1lts amb s 00 ss, segons calga:

hortali.a, mU.eu, adhe.ió, ve.ar, fra.e, plomi.ol,
pro.àpia, cri.i, carni.er, sínte.i, gro. a, pro.èlit,
anti. emita, po. e. ió, poli. ulfur, di. oldre.

c) Copieu les vint paraules següents, substi
tuint ,els punts amb ç, c o z, segons calga:
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en. endre, Bi. anci, paleo. oie, .endra, ama. ones,
.igró, cabe. a, col. e, temen. a, descal. ar, esmor .ar:
adre. ar, for. a, .odíac, o. on, topa. i, far. ir, cator. e,
o.ell, quin.ena.

d) Substituïu e~s punts amb s, ss, ç o z, segons
calga:

1. Els go.os es menjaven la carnu.a.
2. Porta una pelu. a pel coll.
3. El llaurador herba. ava el bancal.
4. La coloma. a és bona per als horts.
5. La duque. a marxà a l'estranger.
6. Venus és una dee. a de la pagania.
7. La mestre.a ja fa llegir en valencià a les

nenes.
8. La metge.a llegirà un discurs.
9. Les imatges poètiques li són fugi. eres.

10. L'encegà la lluï. or dels miralls.
11. Després de grani. ar s'a. erenà l'hora.
12. Es menjarà la llongani.a que comprí al car

nl.er.



Lliçó

Sobre les paraules compostes

I~ En general les paraules compostes s'escriuen
unint els diferents elements formant una sola pa
raula: capgiI ar, apagallums, portamonedes, perquè
tenen la força d'una sola paraula.

Però s'han d'es.criure amb un guionet entre llurs
elements en els casos següen'ts:

I J., - Quan el primer element acaba en vocal i el
segon comença en r, s o x. Exemples: busca-raons,
gira-sol, escura-ximeneres.

/ .F, ..¡-iorz:- Quan estan composts de dos adjectius del ti-
pus històrica-arqueològic. Exemples: Física-mate
màtic, plano-convexa, hispano-americà, greca-llatí.
També sord-mut.

~ 31. - Quan són composts 'amb els pefixos pseudo,
sots, vice, ex. Exemples: pseudo-apòstol, sots-ins
pector, vice-president, ex-secretari. També pre-ra
faelista, no-res (subs,tanltiu), despús-ahir, poca-ver
gonya, etc.

vi.!, 6 Vrt4f" Les paraules cap-i-cua, nord-est, adéu-siau,
bum~bum, gori-gori, zig-zag, vint-i-u, vint-i-dos,
etcètera.
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Exercicis:

li- Suprimiu el s,igne + de les paraules compostes
que hi ha en les frases s,egüents i substituïu-lo
intercalant un guionet o' no-:

1. He deixat el capell en el penja+robes.
2. Va vindre un home cama+sec i barba+ros.
3. El porta+llapis li costà vint-tí+cinc cèn-

tims.
4. Tenia una botella d'aigua+ardent.
5. Comprà un espanta+mosques despús+ ahir.
6. El teu fill és un tasta+olletes i un plora+

miques.
7. El serbo+croata que coneixem és un lletra,+

ferit.
9. El vice+president del Comité hispallo+

9. Despús+demà vorem què fa eixe poca+
pena.

10. Pren el compta+gotes.
11. Posa't el guarda+pols.
12. El sord+mut es dedicava a resoldre tren-

ca+caps.
13. L'estira+cordeta s'ha fet agrana+carrers.
14. L'auto+mòbil té trencat el guarda+rodes.
15. Després de contra+dir ens digué: Adéu+

siau.
16. Has vist ja "La Venta+focs"?
17. Farem una Exposició Històrico+Arqueolò

gica.
18. El salta+taulells és un busca+raons.
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19. Antoni és molt prim+mirat.
20. L'ex+rector coJ.1eccio'na cap+i+cues.
21. És una columna pre+romana.
22. Visitarà el nord+est d'Europa.
23. Tocaren a mata+degolla.
24. És una aigua minero+medicinal.



Lliçó

/. Sobre els pronoms febles

I,,;;:, t,. Els pronoms febles revestixen formes dife
rents segons que vagen davant o darrere del verb i
este comence o termine en consonant o vocal (o h).
Esltes formes són:

Primer,a, forma:

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

Segona forma:
I

't
, ,

'1 'ls
,

m s ns us - - - - n

Tercera foema:

em et es ens el - els -- - - - en

Quarta forma:
, t' s' l' l' - - - - n'

l'r ,. Quan els pronoms febles van davant del verb
s'apostrofen si el verb comença en vocal () h. Exem
pIes: m'escriu, s'adorm, t'havien vist.

Quan va darrere el verb s'ajunten a ell amb un
guionet, fora del cas en què calga apostrofar-los.
La pronúncia ens guiarà per a escriure'ls correcta
ment. Exemples: doneu-me, posa-li; dómim, vore'l.

I ~ ~. Quan el pronom va davat1Jt· del verb i flQll"ma

I
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síHaba a part s'escriu sense guionet ni apòstrof.

Exemples: em diu, us dia, li parla.

/ {'O /--4-~rD:élIVant o darrere del V'erb poden anar- dos o \

tres pronoms febles que se separen amb un guionet

o bé amb un apòstrof, segons hi regla per a un sal

pronom. La pronúncia, però, ens serà una bona

guia. Exemples: dóna-me-la, espereu-nos-hi, dei

xa'ns-Ia, digueu-me'l, pinta-te-la, pinta-te'l, fe~~

s'ho; menjar-se-me-Ia, posar-se-te'l, se te la posa,

se m'ho rebenta, se te l'emporta.

/.1) 1~~. Els pronoms febles mai no s'ap,ostrofen per

contacte amb una atra paraula que no siga un verb

o un altre pronom feble.

Així, no escriurem:. no'm vol, sino no em vol;

no ella'l mirava, sinó ella el mirava; no el pare'n~

ho diu, sinó el pare ens ho diu.

Exercicis:

a) Copieu les paraules següents, separant-ne

conv:enientmel1Jt amb un apòs,trof o guionet, o sen

se, les combinacions de verb i pronom febl,e:

~~I1'\.e.,~ escriviunos, rentantte, banyeunos, alçarse,

escriuli, traulo, prenlos, cullla, porteules, fesho,

vésbi ne;

escriurem, mirans, rentat, combatreus, perdres,

enviali, pórtal, portals, portala, traureles, miraho,

~arhi, trauren;
emtrau, ensmira, etveu, usmiren, esveu, lidic, el

porten, elsfan, laduien, lesfeen, hopaguen, hivan,

envenen;

'-- mescoltava, ensescoltava, tentenia, usescriu, sal-
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ça, liharespost, lhatret, elshatret, hoescoltava, hiha
pujat, nhavia.

b) OOlpieu les paraules següents, separant-ne

convenientment les combinacions de verb i èls dos
pronoms febles:

anarmen, deixamen, menrecordaré, menhapres,
ñxarmhi, mhipensaré, fesmho, donamho, mhopren,
poseumeles, melesposa, deixeumela. simelapren
gués, cullmels, melsdóna, cusmel, nomelportes,
melhapres, anemnosen, ensenrecordem, ensnhan
portat, porteunoshi, disnosho, escriurensho, ensho.-;.
dirà, dónansles, enslesenvia, enslhandonat.

c) Copieu les paraules següents, separant-ne
convenientment les combinaci:ons de verb i els tres
pronoms febles:

semhiconeix, posarsetho, menjarsetela, enslhipo
sa, melhiposa, traumelen, elsnhiposa, menjarseteI,
menjarsensel, setemposa (al davant), sensemposa
(al davant), sensenriu, setelmenja, setelhamenjat,
senselmen.ia, senslhamenjat.

j
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Morfologia ~I,ciar+tr

LLIÇÓ

El nom substantiu

I;'ot.·NO!TI substantiu és la paraula que servix per a
anomenar les persones, els animals i les coses. Pot ésser
del gènere masculí o del femení, els quals es difer,encien
sovint solament en la terminació.

I rr. 't.. El femení es forma, generalment, afegint al
masculí la terminació a. Exemple: fill, filla; forner,
fornera; fillol, fillola.

l'rt¡- !:- Si el mascu~í acab~ en voca~ for;a, el. f~me~í
. acaba en -na. Ex.. germa. germana, cos~, cos~na, lleo,

lleona.
/;- - ,. Quan el masculí acaba en consonant forta, gene

ralment es canvia en consonant suau seguida de a.
Ex.: nebot, neboda; llop, lloba; amic, anl.1ga. Altres ve
gades afegix una a. Ex. : gat, gata; nér, néta.

1'1" ~ I· A alguns masculins en s correspon femenins en
-ssa. Ex.: gos, gossa; ós, ossa. .

¡t;'t.- tl- Molts noms maséulins passen al femení afegint
.I el sufix -essa. Ex.: abat, abadessa; sastre, sastressa.
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El femení de príncep és princesa.
Els femenins de emperador, actor i institutor són em

peradriu, actriu, instit'UJfriu.
Els femenins de rei, heroi i gall són "eina, heroïna i

gallina.

111 .- Jr Hi ha noms que canvien la e en què termina el
masculí en a. Ex.: 1nestre, mestra; alumne, alumna.

/ljtt.- &. Hi ha noms masculins que tenen un femení d'arrel
óistinta. Ex.: home, dona; pare, mare; marit, muller.

, ,- llf). Hi ha noms d'animals que tenen una mateixa pa
raula per al masculí i per al femení ;, es distingixen
afegint mascle o femella. Ex.: rossinyol, escGlYabat, mos-

quit. el1 e;
._ ~. A molts noms d'éssers i d'objectes~ atribuït

gènere, ja que no en tenen de propi. Diem que són
masculins si davant d'ells podem posa, l'article el, i
femení si podem posar l'article la. Ex.: el llit, el pi, són
masculins, i la pilota, la carxofa, són femenins.

I ~jp,-"tt.. Hi ha noms en valencià que no tenen el mateix
gènere que en espanyol i que sovint equivoquem.
Exemple:

l' (el) avantatge; e~p., la ventaja.
- et corrent; esp. la corriente.

el costum; esp., la costumbre.
el senyal; esp., la señal.
el llegum,. esp., la legu11'wre.
la calor,. esp., el calor.
la fi (= acabament, final); esp., el fin
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EXERCICIS:

a) Pos~ femení els següents n0l115 l11asct.:lins:
fillol, gat, lleó, padrí, cunyat, cabrit, espòs, gos, dei-

xeble, sogre, sastre, diable, metge, príncep, actor, gall,
rossinyol, pinsà, gendre, cavall.

b) Pos~ masculí els següents nom" femenins;
néta, senyora, fadrina, òrfena, lloba, hereua, alumnfil"

poetessa, apotecariessa, institutriu, heroïna, perdiu, egua,
somera, rein'a, princesa, tia, duquessa, ernperadt'iu,
deessa.



LLIÇÓ

{

El plural dels noms

f b .- El plural dels noms es forma, per regla general,

afegint una s al singular. Ex.: pare, pares; remei, re

'I1'ieis,o ram, rams.

IG11- En passar els noms del singular al plural sofrixen,

generalment, modificacions.

Els acabats en a no accentuada canvien la a en e

seguida de s. Ex.: cara, cares,' problema, probleme~

Si aquesta a no accentuada va precedida de c, g, ç, j,

qu o gu, no sols canvia la a en e, sinó la consonant es

mentada en qu, gu, c, g, qit i git. Ex:: mica, mique.,,o

-braga, bragues; raça, races; truja, truges; Pasqua, Pa.:;

qües,o manigua, manigites.

I (, - La majoria dels noms acabats en vocal farIa for

ma el plural afegint -ns al singular. Ex.: pa, pa1l3,o

capità, capitans; volcà, volcans.

N'hi ha, però, d'altres que formen el plural afegint

simplement una s. Ex.: cafè, cafès; mercè, n~ercès,o

d01ninó, dominós;~ tt1ttll-1 i't,,-:r~1 1Y~~-5 .

Els noms) hmne, orf, cove, 11Ulrge.. t'erme, jove,

'verge, ase, rave, tant fan el plural en s com en -ns,

encara que literàriament és preferible el plural en s.
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II

1li - El noms masculins acaba,ts en ç formen el plural
afegint os al singular. Ex.: braç, braços.

Els femenins acabats en ç afegixen una s. Ex.: falç,
falçs; calç, calçs.
Ib - Els noms acabats en s fmmen el plural afegint
os al singular. Ex.: as, asos; vals, valso.l; vers, versos.

,Però els noms plans i esdrúixols acabats en s són
invariables. Ex.: llapis, ònmibus. També són invariables :
tem,ps, fons, dilluns, dimarts, dimecres, dijous. divendres
i -els femenins en s. Ex.: la pols, les pols.

I G .- Hi ha noms en singular aca.bats en s que passen
al plural doblant la s i afegint os.

Són els polisíHabs acabats en às, és, is, òs, ÓS, 1Ís.
Ex. : compàs, compassos; accés, accessos .. vernís, vernis
sos; QQ'Yòs, arrossos; colós, colossos; ,pallús, pallussos.

A més a més, doblen s davant os els Hams nas, pas,
bres, interès, ris, gos, os, ós, cos, cós. mos, tros, bus
i rus.

Hi ha exoepcions (noms que no doblen la s davant
os en passar al plural): gimnàs, avís, wmpromís, país,
espòs, repòs, abús, andalús i pocs altres.

I\::> .- Els monosíHabs as, gas, cas, mas, ras, vas, mes, bes,
fris, pis, clos, fus, ús i nus tampoc no doblen la s en
passar al plural.

..Ip Els acabats en x, tx, sc J st i xt fan el plural,
generalment, afegint os al singular. Ex.: calaix, cala-i
xas; despatx, despatxos; bosc, boscos,' tesft, testos;

. \... .. " ' .
text, textos. - -

Cal dir que els terminats en sc, st, .'l:f. tant poden fer
el plural afegint una s com -os. Ex.: bosc, boscs, bos
cos; lest, tests, testos; text, texts, textos.
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...4!1d. - Els noms acabats en g (escrita ig o g) formen el
plural afegint una s al singular. Ex.: boig, boigs; desig,
desigs; roig, r01~gs.

EXERCICIS:

a) Passlfal plural els noms següents:
carbó, abús, pedaç, co11'I<promís, llengua, dimarts, gust,

"carro, colO'mÍ, marge, terròs, sedàs, lluç, fred, fenomen.,
congrés, tapís, espòs, rus, llapis, caJai.x, faig, sang, fre,
home, falç, compàs, somrís, tramús, temps, greix, pas
se~g, pretext, despatx, índex, obús, colós, interès, cas,
pes, adreç, baixà, farga, serp, huracà. orfe, lliç, calç,
domàs, barnús, crucifix, esquitx, post, (Ica, pi, pasqua,
clixé, orgue, pis, boix, deúg, canyís, pl,rça, rave, cabàs,
host, esforç, pluja, pagaré, fus, corretja, bambú, ús,
fracàs, pastís, 1nenú, roig, terraplè.

b) Pas~al plural les següents frases:
1. L'arbre no deixa vare el bosc. \.,
2. La fusta d'aquesta cadira és d'un favg meu.
3. Va vindre un home molt lleig.
4. Aquest peix és prou car.
5. He compràt el llapis verd.
6. Un andalús menja anís.
7. Ara ve l'home de l'ase.
8. La pareJl del pis.
9. El landó té un esquinç.

10. La pols que cau del tamís.
•,t...- ~

............
t:,:.·...



LLI ç Ó 11

L'article

+:- Davant dels noms s'usa sovint una paraula curta
anomenada article.

17.-e. L'article pot ésser de dues classes: definit o inde
finit. L'article definit servix per a designar no l:n o
més éssers o ob}ectes qualssevol, sinó un o més éssers
o objectes determinats. Així: Ha vitngut EL pare del
meu ami.: (vol dir no un pare qualsevol, sinó un pare
determinat :el del meu amic).

l '7 ~ Les formes de l'article definit són: el (masculí):
el banc,. la (femení): la casa,. reductibles a l' (masc1.lí i
f.emení) davant vocal o h: l'elefant, l'escola, l'hort,
l'hora.

El pluraJ1 de el és els (els die~); el plural de la és
les (les cadtre~).

1'1 .• ~ L'arth:le indefinÚ té les formes un (masculí):
un home,. una (femení): una dona. És a dir, un hQme
qualsevol, una dona qualse71ol.

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

"( "~. En algunes contrades del País Valencià usen l'ar
ticle definit clavant els noms .propis (article personal): el
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Pere, la Maria, l'Antoni.. i t:HUB@ ta J'ftrtícu1a--6'l-~

S'usa, encara, com article personal, en, na, n'. Ex: en
Pere, na Dolors, n'Antònia; de vegades ?ren el caràcter
de tractament: En !attme l, N'Ausiàs March, N'Elisabet
de Villena.

l "7 ~. Els articles el i els es contr¡ten amb les prepo-
sicions a, de i per; les contraccions són: al, als, del,
dels, pel i pels, ,però l' no es contrtt davant vocal o
h. Així: a l'hora, de l'arbre, de l'hort.

l 'i .- ~ L'article la no es contrfú davant paraules feme
nines començades en 11 o u febles (porten o no h dav<lint).
Ex.: la Universl~at, la hmnitat, Ea idea, la història.

Iv.§ gl), ~t:iiçtHl~ 88 C,.tMliÀPiIiQ, vel, I, 0, t9~r8fi(t Nle,w;ittlla,
lliçó Yf)r'" 'gia f I.}::t'J!t. J(1!f~~.

1'7 Hi ha noms com llum, fi, son, vaU, clau i altres,
que unes vegades porten l'article el i <lItres la, segOll1s
què signifiquen. No és igual: el llum que la llu1n,. el fi
que la fi; el son que la son; el vall que la vall; el clau
que la clau.
- ~. Un cert nombre de noms abstractes acabats en
or (amor, ardor, clamor), que el llenguatge corrent fa
masculins, en llenguatge literari poden fer-se femenins,
com en va.lencià antic. Ex.: la clamor de les gents; eixa
dolor grandíssima; la color obscura de la pell.

EXERCICIS:

Substittii~la ratlleta per l'article definit corresponent
davant els noms següents i destrieu-los en dues llistes,
l'una de noms tn:CliSculins i l'altra de fOO1enins:
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- taula, - llit, - vespa, - gat, - llibre, - tinta;
- arbre, - àguila, ~ ull, - ala, - oca, - hecto-

liirre;
- galliners, - flors, - hostes, - .ungles, - Jús

tòries;
- carrers, - farbalans, - padrins, temors,

- fervors.
b) SubstituiÍl;l,la ratlleta per l'article indefinit corres-

ponent:
1. Va vindre - dona in vendre'm - panses.
2. Havia - paquets damunt - taula.
3. N o pesà més de - tres lliures.
4. Passí per - carrer que no coneixia.
S. Han dOnaJl' - flors a - senyora.
6. Passen - homes per fa¡ via. ,-

c) Poseu en singular els noms següents:
als hospitals, els humils, dels albats, tels camins, les

ungles, els arrossos, les egües, les unita:s, les humitats,
les universitats, les histÒ1-ies, dels escorpins, ,pels catà
legs, als homes, als actors, als hostes.



LLIÇÓ IV

L'adjectiu qualificatiu

),81-rv Adjectiu qualificatiu és una paraula que aplicada
a un substantiu indica uoo qualitat de l'ésser o de l'ob
jecte designat per aquest substantiu. Ex.: raïm AGRE)'

ho'me VALENT; dona SANTA.

S Hi ha adjectius que tenen dues terminacion5: una
masculina iIaltrat femenina. Ex.: home SEC) dona SECA;

cavall BLANC) egua BLANCA.

I s;'- i· En general l'adjectiu femení es forma afegint una
a al masculí. Ex.: fred) freda)' 'I1'U(1) mala)' novell, no

vella.

1~r~· Alguns adjectius masculins .terminats en t fan
el femení en da. Ex.: folgat) folgada; enraonat enrao
nada; apesarat) apesarada.

I g ·4. Alguns adjectius masculins acabats en e i o fan
el femení substituint la e i la o per ¡J. Ex.: exacte)

exacta; còmode) còm.oda; fofo) fofa.

I g • &' Alguns adjectius terminats en c fan el femení
en ga. Ex.: grec) grega; groc) groga; poruc, poruga.

I i .- 11 Els masculins oblic) inic, propinc, ventriloc) pas
sen al femení substituint la c per qua Ex.: obliqua,

iniqua, propinqua, ventríloqua.
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17la. Alguns adjeCtius terminats en s passen al femení
:loblant la s abans d'afegir la a. Ex.: gras, grassa; eSGàs,
escassa,' eSPès, espessa.

í8 •,. Els ma'SCUlins boig i roig fan el femení boja i
roja. Mig i lleig fan en el femení mitJa i lletja. Nul
fa nutla, i tranquil fa tranqul:Ua (i també tlranquila.).

'f"ItDt Els adjectius terminats ·en vocal forta fonnen
el femení arfegint na al masculí. Ex.: tla, blana; ple,
plena; bo, bona.

A .- iIiS-. Els adjectius en au, iu, ou passen al femení,
generalment, canviant u per v. Ex.: blau, blava; mu,
viva,' ";'ou, nova. I els acabats en eu fan el femení en

O
.

ea. Ex.: europeU¡, europea.~ f)l..et¡«.'tMM }o.(4oY\1,~
I ~ lCr Hi ha adjectius que mantenen per al femeni la '~

mateixa terminació que en masculí. Són els adjectius \0- .
anomenats d'una sola terminació. Ex.: audaç, filial, vul- ~;
gar, millor, tricolor, constant, amable, insigne, hipòcrita, ~
gran. [Ve~w Ui4- XUI § :J-. '§ 10) . ~

l'i. -~ Per saber si un adiectiu és d'una sola term~nació $
o de dues basta! notar si en formar el corresponent ad-
verbi terminat en -ment s'afegix una a entre l'adjectiu ~
i la termÍnació -ment. ~

De general es forma generalment (no afegix a des- ~
prés de general); doncs general té una sola terminació. 1
De clar es forma clarAment (<lIfegix a després de clar); "

doncs clar té dues termj.nacions, una per al masculí: ]'
clar, i una altra per al femení: clara. (lf'€~ lífllltn §~. f

It¡lr~. El plural dels adjectius es fa segons les regles ~

dels noms substantius. Cal notar que els d'una termina- ¡-r
ció acabats en aç, iç, oç tenen dues fmmes en plural:
l'una per al masculí i l'altra per al femení: Ex.: feroç, ~

~
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feroços i feroces; audaç, audaços audaces; feliç, feli
ços i felÚ:es.

EXERCICIS:

élI) Copi~ls adjectius següents i al costat de cada
un d'ells posar els corresponents femer,Í singular i el
masculí i femení plurals.

prim, dolç, xop, fals, car, dens, clar, ferm, net, savi,
brut, inèdit, trist, adeqU<Jt1, menut, m,ut, amic, rònec,
aràbic, llarg, cen;trífug, anàleg, pròdig, precís, seriós,
malaltís, plegadís, ros, boig, lleig, serè, vaienc'ià, dejú,
efectiu, tou, hebreu, garxo, culte, pobre. esquerre.

Així:
prim, prima, prims, primes,
b) . Copi\f"els adjectius següents, destriant-los ~

dues llistes, primera els d'una solat tenninació i segona
els de dues terminacions:

fosc, idiota, ras, rus, negre, insigne, esclau, elegant,
lent, geperut, iracund, escolar, laic, rebel, 1nillor, alegre,
incòmode, inert, suau, serè, indígena.. sacríleg, dòcil,
prudent,



LLIÇÓ

L'adjectiu demostratiu i el possessiu
....

I q ~.-!1 Són determiJlatius aquells adjectius que posats
davant un nom fixen, precisen o limiten el significat
del substantiu. Així, quan diem la· meua mare, apliquem
el nom mare no a totes les mares, ni a una mare qual
sevol, sinó solament a una mare: la meua. Doncs la
paraula meua és un adjectiu determinatiu.

, q .- Z; Hi ha diferents classes d'adjectiu~ determinatius:
demostratius, possessius, numerals, quantitatius, indefi.

nits, interrogatius i relatius.
Iq .~ Els adjectius demostratius són: aquest.. aqueu:,

aquell.
Formes del singular:

MASCULINS:

aqu(;st o est
aqueix o eix
aquell

Formes del plural:

MASCGLINS:

aquests o estos
aè]ueixos o eixos
aquells

FEMENINS:

aquesta o esta
aqueixa o eixa
aquella

FEMENINS:

aquestes o estes
aque'¡xes o eixes
aquelles
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Ex.: aquest llibre, est home; aqueixa dona, eixa tau
la)' aquells d-ies)' eixes joves)' esta façana.

El valencià parlat ha abandonat l'ús de aquest i
aqueix; seria, però, convenient que tractàrem de rein
troduir-Ios en lai llengua literària, al costat d'est ¡. d'eix;
com ho seria també, a judici nostre, que en usar aquests
dos detIliQstratius (est i eix), donàrem, en el masculí
singular, la preferència a les formes ar.:aiques est i eix
sobre les populars este i eixe.

1j"q"i.: ~ Els adjectius possessius són: meu) reu, seu, nostre)
~ostre, llur.

/ Formes del singular:

MASCULINS: FEMENINS:

meu
teu
seu
nostre
vostre

Formes del plural:

MASCULINS:

metts
teus
seus
nostres
vostres

1ne~ta

teua
seua
nostra
vostra

FEME,NINS:

meues
teues
seues
nostres
vostres

Ex.: el meu ¡par·e, la meua mbreta, el teu, oncle, el seu
germà, la nostra associació, les nostres idees.

Iq ,-11 Davant un substantiu, generalmec¡t nom de pa-
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rentiu, els possessius febles mon, ton, Son reemplacen el
meu, el teu, el seu.

Formes dd singular:

MASCUI:.IÑS: FEMENINS:

mon ma
ton ta
son sa

Formes del plural:

MASCULINS: FEMENINS:

mos mes
tos tes
sos ses

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

~. L'adjectiu possessiu llur (en plural llurs) vol dir
d'ells o d'elles. No es pot dir: ha vingut Antoni i LLUR
fill, ni ha vingut Maria i LLURS fills. Però sí que es pot
dir: han vingut Antoni i Maria i LLUR t'lll (el fill d'ells),
o han vingut Antoni i Maria i LLURS fills (els fills <1'eUs).

EXERCICIS:

a) Copi~tots els adj~ctius demostratius i possessius
que hi ha en les frases següents i destrieu-les en dues
llistes: .

I. En aquella casa vaig trobar el '/WJL-t gat.
2. Les vostrres filles han rPortat aquests vestits.
3. Les teues llibretes na són aquestes, sinó aqueixes.
4. Aquesta nit am'ré a vore la teua (Ibm teatral.
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S. Aquells dies tan emocionants ja no tornaran en ma
vida.

6. Sa germana ha pintat aqtteixes teles.
7. Son sogre 'lfiu en aquest. poble; kò té sa casa.
8. Ha gastat tots els teus béns i quelcom dels nostres.
9. Aqueixos joves escriuen la nostra llengua nacional.
10. Ma casa és menuda per a aqueixes persones; no

hi caben. ew ~"l"\.~t. It, S d,¿
b) Copi.r les frases següents, p@@ti&etlHt ne les 8rra-

i.,I ~ús' ) g t de llur, llurs): Son..
1. Ferran es dC11.xà el seu llibr~ QI casa de ilil< pare.
2. L~orador no parlava segon~ UJ:p~indPü.
13. Eixos hom.es no guanyen ni per a llur menjar.
4. N o sabran posar-se llurs vestits tl" Carnaval.
5. Que ~del llur si1volen regal~rr-se més.
6 El . , l' d foS ,~"rs, cap1.<f'à e1 s par a e iIl+H'6 aventures.

'N h' d' f ' r,)o"":"7. o ,t po ta er mes; era ... aestt.
8. No hi podien fer més; era llur destí.·
19. L'anglesa visitava el país en __ autal1tòbil i amb

-els Se.I.\S i!Ia::$ gossos. ~ol'1.

10. La mossa cridava les amigues ~SE'Lt.,es,

',o

-,,



LLIÇÓ

L'adjectiu numeral

- z:. Els adjectius numerals servixen per a comptar.
Poden ésser: Cardinals o absoluts, els que ens fan co

nèixer ~~ nombre ~r;s corders). O~dinals, .e~s que ens
fan cone¡xer el lloc o I ordre (tercer 'dia). Parttttus, els que
indiquen part (mig litre). CoHectius, els que expressen
un nombre divers d'objectes, pres com a unitat (dotzena,

"2 arell, centenar) .
.,~,~s numerals cardinals són d'una sola terminació,

Gt els dos primers. Així: un, una; dos, dues. l el
cent, que té la forma femenina en el plural: cent, cents,
centes.

1" -1· Hi ha numerals simples i n'hi ha de compost" •
Aquests, en el llenguatge escrit, porten un guionet en
tre els eLements simples. Els compostos amb vint porten
la conjunció i, separada també amb guionets. Així:
vint-i-quatre.
, I( Heus ací com s'escriuen els adjectius cardinals:

t- u o un: una cmc
dos,' dues sis
tres set
quatre vuit
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nou vint-i-l1ou
deu trenta
onze trenta-u,' -un,' -una
dotze trenta-dos; -dues
tretze trenta-tres
catorze trenta-quatre ...
quinze quaranta
setze cinquanta
desset fe ~el) seixanta

,dIvuit ( ()d;,~) setanta

d~u (o ~'/11"/4..-) vuitanta
mnt noranta

vint-i-u" -un,' -una cent
vint-i-dos" -dues dos-cents " dues-centes
vint-i-tres cmc-cents
vint-i-ljuat1""e set-cents
vm.t-i- cinc nou-cents
vint-i-sis mil
vint-i-set 'milió
vint-i-vuit bilió.

')L t,- s, ,Els adjectius ordinals tenen dues terminacions:

p1'imer, primera
segon, segona
tercer, tercera
quart, quarta
cinquè, cinquena; o bé quint, quinta
sisè, sisena
setè, S€iJena
vuitè, vuitena
novè, nO'1Jena
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Tenen tots femení i llevat dels quatre ¡;rimers, es for-
men afegint al cardinal corresponent h terminació -è.¡ b Ex.: vintè, vintena; setanta-novè, setanta-novena...

. -¡..q.4.:. t.. Els numerals partitius són idènti(.~ als ordinals,
5i es formen del cardinal mitjançant l'addició de la ter

minació -è. Hi ha, però, la forma especial míg; de terç
i tercer, sols s'usa terç, com a partitiu; en lloc de desè,
centè i milè, hom usa habitualment d3c1m, centèsim i
miUèsim.

+-9't.- 1- A més a més dels numerals coHect1us parell, cen
enar, miler, s'usen com a col·lectius eL femenins dels

partitius. Ex.: dotzena, vintena, quarantena.
Hi ha també els proporcionals doble. triple, quàdru- "i~ ..

ple... 1>-
EXERCICIS:

a) Escriure amb lletres els números següents: II,

33, 45, 59, 68, 76, 8+, 93, 102, 417, 82,;. 968.
b} Escriure amb lletres els números de les frases

següents:
I. El dia I. er de maig.-2. Carrer del 14 d'Abril.-

3. Vivia a~ número 26 de la plaça d'En Jaume l, yr pis,
2." porta.-4. Ha comprat una 3." parlJ de quilo.-5. Va

_néixer el dia 8 del mes VJ.è de l'any 1899.-6. Estfma
en la 8." fila de butaques.-7. El tal deixeble fa el
76è de la llista del 2.°" curs.-8. Alfons Xè és l'ano
menat Rei Savi.--<). Prengué una Ú." ae figues.
IO. La paret té 12 metres anw 0'25 de llarga.-II. Avui

,

..<It.: ....
" ·~il
:~ .... :

~"/r-.;
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és el dia en què resolc la llt:çó VI de Morfologia.
12. Som a ... del mes de ... de l'any ...

c) Escriure amb lletres Iesexpresions numèriques
següents:

I o'Ot; 0'07; 0'005; .¡; 1 2 16 22

.'-:24' 1S. J

, .



LLIÇÓ

L'adjectiu quantitatiu 1 l'indefinit

~,- T, Els adjectius quantitati1ts expressen quantitat
responen a la pregunta quant i quanta, Són: quant,
molt, tan/1, poc, bastant, que, més, menys, m,assa, manco,
força, gens, prou.. , Ex.: quants llibres!, molta gent,
tants homes, poc peix.
.. z¡: Aquests adjectius quantitatius solen usar-se se
guits de la preposició de, llevat massa, .manco, força i
que. Ex.: P' tJl6 €ls p¡¡", molta de feina, gens de ganes...
.• q. Són de dues terminacions, tant en el singular
com en el plural, els quantitatius quant, molt, tant i

poc,. basta1t~ sols té una terminació per al singular i
na per al plural; i els altres són invariables.

. ~. Els adjeCtius indefinits determinen el nom d'una
manera vaga i responen a la pregunta quants i quan
tes. Són: un, algun, tot, mateix, cer~, altre, tal, cada,
cap, qualsevol. Ex.: Algun dia; menja't tot el pa; el
seu fill mateix ho confessa; li conyenen uns altres
aires.

Z ,"~, Quan cada s'unix a un o a UM, es pot dir cadas
un 1 cadascuna (però no cascú ni cascuna). Qualsevol

fa el plural qualssevo~ 8 ~1I"J.s8etJ~ Ex.: Una dona I]ual-

,
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seval,' unes dones qualssevol. l són invariables cada i
cap.

EXERCICIS:

1. Pas~l plural les frases següents, subratllant-
ne els adjectius quantitatius:

1. No sé quanta n'ha demanat.
2. Teniu pa'! Molt.
3. És un any de poca fruita.
4. Fa poc negoci.
5. Benassal és un poble de bastant aigua.
6. Allà hi ho tanta fadrina com al meu poble.
b)' Omplir els buits amb els quantitatius següents:

que, més, menys, força, l1'tassa, prou.
1. Els antics ... h01nes eren!
2. Dón(¡m ... pa.
3. Tu tens .. ¡:eLes que jo.
4. Quan vi~ de CÏtutat porta'm ... coses.
5. Li teniu contemplacions.
6. Ja hi ho aigua al safare~g.

e) Passar al plural les frases següents, subratllant-o
ne els adjectius indefinits:

1. Tens llibres'! Si, en tinc algun.
2. S'ha menjat tot el pa que hi tenia ella.
3. Em donà tota la coca.
4. És la matevxa tela que m'ensenyà.
S. Li convé un altre aire.
6. Tal pare, tal fill.
7. M'ha dit- una certa cosa.
8. eampra una llibreta qualse"lJol.

•



LLIÇÓ

L'adjectiu interrogatiu i el relatiu
El sUfperlatiu If

z - L'adjectiu interrogatiu s'usa en les frases inter
rogatives i sols n'hi ha un: quin) el qual té la forma
femenina quina i els plurals .masculí i femení quinsJ

quines. Ex,: Quim dia fa?
,. ,- D'adjectiu relatiu només n'hi ha un: qual) que es

fa precedir per l'article definit: el qual, i pren la forma
femenina la qual i els plurals masculí i femení els
quals, les quds. Ex.: He comprat un llibre, pI qual
llibre diu...

'Z. .- Cal recordar que l'adjectiu s'unix sempre a un
substantiu, i si dé vegades no va unit, és que està elidit;
í que mai no s'usa sense l'article, dit adjectiu relatif.t,
compost. Ex.: quines coses dius? Dóna almoina als
pobres, els quals pobres en teI}en necessitat. O bé:
Dóna almoina als pobres, els quals en tenen necessitat
(elidit pobres).

11 :" L'adjectiu que expressa simplement la qualitat
d'un substantiu és anomenat posiÜu. Però si expressa
un grau elevat és anomenat superlatiu.

7.1. Els adjectius superlatius terminen en -fssim:
facilíssim) o en -èrrím: misèrrim.
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A Aquest grau es pot expressar també anteposant a
l'adjectiu la paraula molt. De bo es fa boníssim o molt
bo" de lliure es fa llibèrrim o molt lliure.

EXERCICIS:

a) Ompli~els buits de les frases següents amb les
diferents formes de l'interrogatiu quin:

1. dia vindràs!
2. hores tens lliures?
3. gorra més vella portes.
4. idees tens?
5. marca de ràdio t'agrada més?
6. hora és?
7. dies podràs vindre?
8. volums vols?
b) Omplir els buits de les frases següents amb les

diferents formes de l'adjectiu el qual:
1. Els cinc sn~t'Íits del cos, ... són: veure, oir,

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

alegrat.
3. Són cmnandes urgents, ... convé servir.
4. És una pàgma, a ... pàgina es podrà fer ...
S' Era una comèdia, en ... comèdia treballava .
6. N o trobareu el !laurador, ... llaurador està .
c) Copi'1t els adjectius següents i a la dreta de

cadascun escriure el superlatiu corresponent:

fosc
dolç
tendre

admirable
cèlebre
lliure



lleig

afable
noble

notable
agradable

possible

Així: De acre, acèrrim.

mfser

acre
gran

sagrat

savi

greu
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LLIÇÓ

El pronom

1. i ,. To .Pronoms són aquelles paraules que designen una
o més persones, animals o coses sense anomenar-les.
Ex.: Qt.:·an vindrà ell" me n'aniré jo. En donar-li la ta

ronja, se la menjarà.
Hi ha diferents classes de pronoms: p'ersonals, de

mostratius, indefinit.,s, interrogatius i relatius,
'-I ~. Els pronoms personals poden ésser de:

Primera persona: jo, mi me (o em), nosaltres, nos
(o ens), nós.

Segona persona: tu, te (o et), vós o vosté, vostés,
vosaltres, vos (o us).

Tercera persona: ell, ella, li,. lo (o el), la, ells, elles,
los (o els), les. I els reflexius si, se (o es).

Els pronoms demostratius són: aquest, aqueix,
aquell; açò, ço, això, allò. Els quatre darrers, neutres,
són invariables.
,. 1f. Els pronoms indefinits són: algú, ninguJ cada u
o cadascú, hom, tothom, altri, qualsevol, res, tot, quel-

com o alguna cosa, un, una, un hom.
-2 :¡.:¿ - ~ Els pronoms interrogatius són: què i qui. Què

es re'ferix a coses, i qui, a persones. Ex.: Què vols?
Qui ha vingut?
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-~. Els pronoms relatius són: que, què, qu~ 1 qual,
que és variable i s'usa precedit de l'article. Així: el
qual, la qual, els quals, les quals. Ex.: La dama les
virtuts de la qual foren tan lloades.
,-;!:. El pronom personal posseïx formes fortes o
accentuades i formes febles o no accentuades.

Els pronoms forts són: jo, mi, nosaltres,. tu, vos
altres,. ell, ells, ella, elles,. si,. nós, vós.

Els pronoms febles són: me, te, se, 11OS, vos, lo, la,

los, les, li.. hi, ho, ne. ~ , ~tq..

(Sobre l'ús dels pronoms febles +~;--ri
~~Q)§'~ ~J~ 0; ~6t ~~ ~~ole1tCf(t;W';l~' 6zH-.

EXERCICIS: fl
a) Copi~ les ,fraStes següents, subratUant-ne els

pronoms de totes classes que hi trobeu.
I. Jo era a casa.-2. Parlaven amb mi.-3. Anaven

amb nosaltres.-4. Tu no vas vindre.-5, Si ells m/es
criuen..--6, No eren elles.-7. Cadascun per a si.
8. Nós amb nós.~. Quan vós vindrett...-IO. Abans
de mi, tu i ell.-II. No em coneirien.-I2. Ens agat(Y
ran.-I3. Passen i et veuen.-I4. No us escolten.
IS. Es vesti~ de pressa.

b) Extrett!'e tots eIs pronoms que trobeu en les
frases següents:

1. Quan rebreu el llibre ens el deixareu.-2. Aquesta
flor no la dones a ningú.-3. Si ve Antoni, digueu-li
que he marxat.-4. Qui ha compra;t això?-s. Tens
paper!-No en tinc.--6. Penseu en els 7.:ostres amics!
-Ja hi pensem.-7. Vostè no sap què ti'r~c ací.-8. L'es-
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coltava la genb del carrer.-9. Se m'ha perdut un llibre.
-10. Me'ls erwip, ma tia.-II. Me l'havia presa, la
POmo.-I2. Creu-te-la, la Maria.-l3. Volia el llibre,
i ja l'hi han donat.-I4. Porta-la a sa mare.-I5. En
vieu-nos les lliçons amb lletra clara i espaiada.

e) Destrieu els pronoms de les frases següents i
feu-ne amb ells quatre llistes: demostratius, indefinitíts,
interrogatius i relatius:

l. Quina caixa t'han pres?-2. Tothom pot fer el
que fa aquell home.-3. Tu vas a segar per a altri.
4. Qui Fha dona6 això?-5. La filla del meu amic am.b
la qual havem parlat...--f>. Què has comprat?-7. Ca,.
dascun pot anM per on vullga.--8. SÓ¡. comandes ur
gents, les quals convé serllÏr.-9. Açò que has pm-tat
no és allò que et díem.-lO. La casa de què parlàvem...
-11. Els xics amb qui anàveu...-l2. He adquirit
qttelcom. .



LLIÇÓ

El verb

'3 .-Verb és una paraula que indica essència, exis
tència, estat, acció o passió expressant veu, temps, nom
bre, persona i mode.

Indica essència en: El picaport és de ferro. Existèn
cia en: Jo sóc valencià. Estat en: Nosaltres estem sans
i bons. Acció en: Antoni canta cobles. Passió en: Les
cobles són cantades per Antoni.

Note's que sense verb no hi ha proposició gramatical.
ço és, expressió de judici.
~ La veu, el temps, el nombre, la persona i el

mode gramaticals són les modificacions que experimen
ta un verb en conjugar-lo (flexió verbal), o siga, en
variar les tenninacions.

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

Hi ha temps present, temps passat i temps futur.
Present en: Ara escric. Passat o pretèrit en: Ahir lle
gia. Futur en: Demà dibuixaré.

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

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

Hi a mode indicatiu, mode subjunti1t i mode impe
rat~u. Indicatiu: Ells miren el camp. Subjuntiu: Li di
rem que vaja. Imperatiu: Menja de seguida.

• _ ~ El verb pot revestir les formes d'i.nfinitiu, ge
rundi i participi.

L'infinitiu és la forma amb què es ctesigna el verb.
Els mots estimar, bullw, voler, caure, vendre són infi
nitius i, al mateix temps, noms de verb.

Segons la terminació de l'infinitiu. ca<la verb per
tanya un tipus de conjugació o flexió.

Els infInitius terminats en -OJY (cantar, tornar, lnX'1r

gar) pertanyen a la prilmera conjugació.
Els terminats en -re (caure, rebre, vendre), els ter

minats en -er (crév..xer, poder, fer), i els terminats en
·r (dir, dur), pertanyen a la segona conjugació.

Els terminats en -ir (llevat di'1', que pertany a la
segona) pertanyen a la tercera conjugació (mentir, co
sir, agrair).

Hi ha, doncs, tres tipus de flexió verbal.

EXERCICIS:

a) Copi~els infinitius següents, posant-los en tre~
1l1stes: primera, ;de verbs de la primera conjugació;
segona, de verbs de la segona conjugació; i t·ercera,
<le verbs de la tercera conjugació:
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portar) trencar, comença",) pregar) envejar) perdre)
témer, rebre) saber) vèncer, servir, tradu'iY, dormir) crui
xir, pudir, menysprear) canviar) evacuar,. tòrcer) cabre)
poder, absoldre, valer, voler) ofendre, obrir) collir, cosir)
tossir) eixir) llU/ir) oir, esglm'ar, donar, anar, estar) af'en
dre, vendre, pondre, plànyer, córrer) tenir (o tindre),
venir (o vindre), obtenir (o obtindre), ésser (o ser),
batre) complaure) creure, jaure,~ l llA dir, dur, fer)
beure, escriure, viure) haver, hture (o haver), créixer, / .¿)/

nà'¿.ier,~ con4ixer. a. e
(Els verhs entre parèntesi no cal posar-los a les

llistes.)
Així:

I." conjugació:

portar
trencar

2." conjugació:

perdre
témer

3'" conjugació:

servir
traduir

b) "'E~~riWel present, el passat el futur dels
següents· verbs:

portar) trencar, començar) pregar, envejar, menys
prear; perdre, témer, rebre, saber, vèncer) tòrcer; ser
vir, traduir, dormir; crui.xir) pudir, obr1r.
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Així:

INFINITIU PRESENT PASSAT FUTUR

'Portar: porte portí portaré
Perdre: perc perguí perdré
Servir: servixc serví serviré

~ Ompli~els buits de les proposicions següents, ambr t~Ps de ver;b portar (present, passat, fut~r):

l . Jo porte camisa.
Tu ... sabates.
Ell o ella mocador.
Nosaltres guants.
Vosaltres coll.
EUs o elles ... corbata.

2. Jo portí diners.
Tu ... ,paper.
Ell o ella tinta.
Nosaltres colors.
Vosaltres plomes.
Ells o elles ... esborradors.

3. Jo portaré llibres.
Tu ... fotografies.
Ell o ella dibuixos.
Nosaltres estampes.
Vosa1tres gravats.
Ells o elles llapis.



LLIÇÓ

L'indicatiu

.-EI mode inclicatiu té cinc temps simples: presen",
pretèrit im¡perfet, pretèrit perfet, futur i condicional.

"t. rf z; Els verbs de la primera conjunció fan la flexió
com el verb portar (llevat anar i estar, que són irregu
lars, és a dir, que no seguixen la flexió rtgular).

Present: porte, portes, porta; porteu, portem, porten.
Pretèrit imperfet: portava, porliaves, portava; portà,..

vem, portàveu, portaven.
Pretèrit perfet: portí, portares, portà; portlàrem, por

tàreu, portaren.
Futur: portaré, portaràs, portarà; portaYem, porta

reu, portaran.
Condicional: portari'a, portaries, portaria; portaríem,

portar·íeu, portarien.

'Z - ~ Els verbs de la segona conjugació es dividixen
en sis grups. (Ve~La conjugació dels verbs en va
lencià, de Guillem Renat, pàg. 17.) El verb córrer, que
pertany al tercer grup, es conjuga així:

Present: córrec, corres, corre; Correm, correu, cor

"en.
Pretèrit imperfet: corria, corries, corria; corríem,

corríeu, corrien.
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Pretèrit perfet: correguí, corregueres, corregué; cor

reguérem, correguéreu, corregueren.
Futur: correré, correràs, correrà; correrem, correreu,

correran.
Condicional: correria, correries, correria; correríem,

correríeu, correri,en.
~~ ~ Els verbs de la tercera conjugacIó en iIur gran

majoria es conjuguen segons el verb servir. (Note's que
hi ha verbs com tenir, que admeten la terminació -mdre
( tindre), els quals verbs són també de la segona con
jugació.)

Present: servixc, servixes
J

servix; servim, serviu,
servixen.

Pretèrit imperfet: servtd" servies, serviJ(J; servíem,
servíeu, servien.
fP~tèrit perfet: serví, servires, servi, servírem, ser

víreu, serviren.)
Futur: sermré, serviràs, servirà; servirem, servireu,

serviram.
Condicional: serviria, serviries, serviria; serviríem,

serviríet~, servirien.

EXERCICIS:

a) Conjug~s temps simples d'indicatiu dels verbs
gna.itar, recórrer i partir. (Tingueu molta cura de l'ac
centuació.) eM/.

b) Copi~ les proposicions següents, subratllant-ne
els verbs i anotant el temps del verb:

1. Estime la meua terra.
2. Ells cant!en cançons valencianes.



3. Canviaven segells de l'àlbum.
4. Treballarà a favor de la causa.
5. Nosaltres aniríem tots junts al cine'ma.
6. Jo do'nava un bon consell.
7. Ajudaren a omplir les garrafes.
8. Batíem a l:era de l'oncle.
9. Tu partiràs bé la carn.

10. Concorregué al Parlament.
I!. Morien com a mosques.
12. Esmorzem ara que podem.

Així:

I. Estime la meua terra (present)

41



LLIÇÓ

El subjunliu

~~.- ~ El mode subjuntiu té dos temps simples: el pre
sent i el 'Pretèrt~ imperfet.

Ara bé; el pretèrit imperfet de ~ubjuntiU' té dues
formes: la forma en -r, popular, i la forma en -s, lite
rària. Les dues són bones, però els escriptors haurien
d'usar més la segona. N osllitres donarem, però, els pa-
radigmes d'ambdues.

•- 'Z: Els verbs de la primera flexió es conjuguen com
portar. Així:

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

portàrem, portàreu, portaren.
Pretèrit imperfet (en -s): portés, portesses, portés;

porféssem, portésseu, portéssen.
l.,.-",&. Els verbs de la segona conjugació, tercer grup,

en el model córrer fan així:
Present: córrega, 'Córregues, córrega; correguem,

corregueu, córreguen.
Pretèrit imperfet (en -r): correguera, corregueres,

correguera; correguérem, correguéreu, corregtteren.
Pretèrit imperfet (en -s): corregués, correguesses,

corregués; correguéssem, correguésseu, correguessen.
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.- 1. Els verbs de la tercera conjugació, com servir,
fan així:

Present: servixca, servixques, sermxca; servim, ser
viu, servixquen.

Pretèrit imperfet (en -1"): servira, servires, servira; ,
servírem, servíreu, servÏ!ren. ..

Pretèrit imperfet (en -s): seY""uis, servisses, servís;
servíssem, servísseu, servissen.

EXERCICIS:

a) Conj~s temps simples de subjuntiu dels
verbs guaitaY, recórrer i sentir. (Fixe's bé, l'exercitant,
en l'accentu¡¡.ció.)

b) Extre~ els verbs en subjuntiu de les següents
proposicions, anotant els temps als quals pertanyen:

1. Ell que det;xe el sac damunt la taulo.
2. Si jo portara la direcció... \'
3. Parla com si tingu~ la responsabilitat. \ 'l""'a.,...
4. Com ell puga, el negoci anirà bé.
S. V ullgue.n. o no vullguen, això serà.
6. Nosaltres creguérem que practl:cava el bé.
7. Si serviren cafè ja no caldria dir altre¡, c.os~.

8. Si jo em fera Una casa al meu gust...
9. Et pregue que em tornes el llibre
ro. Vullf que em porte a Castelló.
11. Si trobara qui rn/acompanyés....
12. És iy¡teressant que estiguen tots units.



LLIÇÓ XI I

L'imperatiu

;¡,.;¡..(,.-:r;. El mode imperatiu té només un temps manca

de la primera persona, del singular.

- ~ Per a la formació de l'imperatiu es poden classi

ficar els verbs en tres grups:

a) Verbs que prenen la segona persona del singular

a la tercera singulat del present d'indicatiu; i la segona

persona del plural a la respectiva del. plural del present

d'indicatiu. Ex.: parlar.

.Parla tu, parle ell,: pwlem nosaltres, pflrleu vosaltres,

parlen ells.
b) Verbs que no prenen cap persona d'indicatiU' i sí

totes del subjuntiu. Ex.: poder.

Pug1,es tu, puga ell; puguem nosaltres, pugueu vos

altres, puguen ells.

c) Verbs que tenen per a la segona persona del

singular una forma pròpia distinta de les altres. (Veja'"

La conjugació dels verbs en valencià, obra ja citada.)

Ex.: anar.

Ves tu, vaja ell; anem nosaltres, aneu vosaltres, va

gen ells.
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EXERCICIS:

a) Conju~'i1Vperatiu dels verbs cantar, témer,
riure, patir, beure, viure, perdre, guaitar, córrer, sen
tir, fer i voler.

b) Conjug~s temps simples d'indicatiu, subjun
tiu i l'imperatiu dels verbs dir, virndre, posar.

Així:

Infinitiu:
Indicatiu: Present:
Pretèrit imperfet: ...
Pretèrit perfet:
Futur: ...
Condicional: ...
Subjuntiu: Present:
Pretèrit imperfd (en -r):
Pretèrit imperfet (en -s):

Imperat~~,s ~

(Nota:~ el lector~ccentuar degudament les
formes verbals que porten accent gràfic.)
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_____- El gerundi i el participi
I
;¡,,;1..8'.-"to El gerundi és una forma verbal invariable.

"'Y I l.ll·- ~ El gerundi termina en ant, ent i int. Í per a la
seua formació basta afegir una d'aquestes teftilinacions
a les lletres radicals de cada verb. Ex: de cant-CliY es
forma cantant; de tém"'er es forma tement, i de part-ir
es forma parlint.

- -+3D. -Hi ha participi~ regulars i irregulars. Són regu-
lars els participis que, com els dels verbs de tema en -a

(cantar, parlar, salvar)~ els fan en -t l'er al~masculí i
en -d'a per al femení. Ex.: de cantar: cantat, cantada,
cantats, cantades,' de serviI¡-: servit, servida, servits,
servides,' de perdre: perdut, perduda, perduts, perdudes.
- \t. Són irregulars els ¡participis que no seguixen
aquesta regla general i canvien, generalment, la-e de la
primera persona del singular del presen': d'indicatiu ,en
g: dolgut, de dolc; caigu1¡, de caic.

Els verbs compostos de metre fan el participi en -es,
-esa. Ex.': de cometre: comès, comesa, comesos, come
ses. El verb metre fa en el participi mes, sep.se accent.

Així mateix el fan en -es, -eSa els verbs atendre,
prendre, encendre i llurs compostos. Ex.: atès, atesa;
pres, presa; encès, encesa,' ofès, ofesa.

...
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El verb pondre fa el participi en -ast. Ex.: post,
posta. Ri~ Í!ls @p igu'. Ex.: rigut, riguda._
pw:.tieipi ,"sl,' im!li iable, no és liteftM'i.4 Veure o vare
fa el participi en -isfl. Ex.: vist, vista.

Els verbs cloure i fondre i llurs compostos fan els
'J l "participis en -os, -osa. Ex.: clos, closa; fos, fosa.

3l.- i· El gerundi i el participi, així com l'infinitiu, són
formes impersonals.

EXERCICIS:

a) Escri~e1 gerundi dels següents verbs: volar,
voler, lluir, admetre, estrènyer, 'Plànyer, cobnr, morir,
absoldre, moldre, ofendre, respondre, prendre, fondre,
romandre, estar, ésser, haver, somriure, dir, escriure,
nà~xer, anar, coure, traure, vare, fer.

Així: De yolar: volant.
b) Escri~els participis dels verbs indicats en

l'exercici anterior.
Així: De volar: volat, volada, volats, volades.
e) Conju~ots els temps simples del verb tombar.
Així:

Infinitiu:
Gerundi:

Indicatiu:

Present: ..:.
Pretèrit impetifet:
Pretèrit perfet:
Futur: ...
Condicional: ...
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Subjuntiu:

Present: '"
Pretèrit imperfet (en -r):
Pretèrit imperfét (en -s): .. ,
Imperatiu:
Participi:
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Els verbs auxiliars

:z..J ñ·~ Són verbs auxiliars els que servixeu per a la for
mació dels temps compostos dels altres verbs.
.- ~ Són auxiliars els verbs haver i ésser (o ser).

~ _ l. Els verbs auxiliars tenen formes simples i for
mes compostes.

1. ~. El verb haver quan és auxiliar no té imperatiu,
però sí que el té quan haver és sinònim d'haure (o heure),
és a dir, quan és verb actiu, quan indica posseir, tindre.

(. 11 3- El verb ésser (o ser), auxiliar, servix per a for
mar la veu passiva dels altres verbs.

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

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

han.
Pret~rit imperfet: havia, havies, havia; hooíem, ha

víeu, hamen.
Pretèrit perfet: haguí, hagueres, hagué; haguérem,

haguéreu, hagueren.

"'
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Futur: hauré, hauràs, haurà,' haurem, haureu, hau.
ran.

Condicional: hauria, haur·i~s, hauria; haurwm, hau-
ríeu, haurien.

Subju.ntiu:
Present: haja, hages, haja; hàge11~, hàgeu, hagen.
Pretèrit imperfet (en r): haguera, hagueres, haguera;

haguérem, haguéreu, hagueren.
Pretèrit impetifd (en s): hagués, haguesses, hagués;

haguéssem, haguésseu, haguessen.
Participi: hagut, haguda, haguts, hagudes.
6. Quan haver no és auxiliar fa:
Imperatiu:
heu tu; haguem nosaltres; haveu vosaltres.
l fa també en:
Indicatiu, present: hei, heus, heu; havem, haveu,

heuen.
"Z ry. La flexió de l'auxiliar ésser (o ser), en els temps

mples, és així:
InfVnitiu: ésser (o ser).
Gerundi: essent (o sent).
Indicatiu:
Present: sóc, ets (o eres), és; som, sou, són.
Pretèrit imperfet: era, eres, era; érem, éreu, eren.
Pretèrit perfet: fón (o fu~), fores, fón; fórem, fó-

reu, foren.
Futur: seré, seràs, serà; serem, sereu, seran.
Condicional: seria, series, seria; seríem., seríeu,

serien.
SubjuntVu:
Present: siga, sigues, siga; siguem, sigueu, siguen.
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Pretèrit imperfet (en r): fóra, fores, fóra,' fórem,
fóreu, foren.

Pretèrit imperfet (en s): fos, fosses, fos,' fóssem)
fósseu, fossen.

Imperatiu: sigues tu, siga ell,' siguem nosaltres, si
gueu vosaltres, siguen ells.

Participi: estat, estada, estats, estades.

EXERCICIS:.
a) Escri~a flexió del verb haver posant després

de cada persona el participi del ver canviar.
Així: Infinitiu: haver canviat.
b) Escri~a flexió del verb ésser posant després.

de cada persona el participi del verb estimar.
Així: Infinitiu: Ésser estünat (o ser estimat).
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d'indicafi'tt, format pel
un participi: havia. es-

LLIÇÓ

Els temps compost",

. ~ Els temps compos!§'f dels verbs es formen ante
posant a llur participi els temps simples del verb haver.
~ Els temps compostos són:
.L'infinitiu compost, format per l'infinitiu i un par

ticipi: haver estimat.
El gerundi compost, format pel gerundi i un parti· ~ \A"

cipi: havent estimat. ~~e~ l
~ El mode indicatiu té cinc temps compos~t= LM'O.~I
el pretèn't plU&'}4IQl11perfet d'indicatiu, format pel ~ -- .

¡ un participi: he estimat.
.el pretèrit anterior, format pel pret¿.rit perfet i un

participi: haguí esti'J1'/.Ot.
el pretèrit pluscuamperfet

pretèrit imperfet d'indicatiu
timat.

el futur compost, format pel futur i un participi:
hauré esti'J1'/.Ot.

i el condicional compost, format pel condicional i un
participi: haurw estimat.

Aquest darrer temps, condicional compost, té dues
,formes: la indicada, formada per hauria, i la formada
per haguera: haguera estimat o hauria estimat.
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.... El mode subjuntiu té dos temps compost.§',:
e~ prel'èriJt compost) format pel present de subjuntiu

i un participi: hOJja estimat.
i el pretèrit plusquamperfet de subjuntiu (en -s) i

un participi: hagués estimat.
~ La conj ugació completa del verb és generalment

exposada en l'ordre següent:
Infinitiu: pwtir.
Gerundi: partint.
Infinitiu compost: haver partit.
Gerundi compost: havent pwtit.
Participi: partit...

Indicatiu:

Present: plJlYtixc ...
Pretèrit imperfet: partia...
Pretèrit perfet: partí...
Pretèrit indefinit: he partu...
Pretèrit anterio'r: haguí partit...
Pretèrit plusquamperfet: havia partit ...
Futur: partiré ...
Futur compost: hauré partit ...
Condicional: partiria...
Condicional compost: hauria partit (o haguera partit).

Subjuntiu:

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

Don~la conjugatió completa, o siga en totes les
seues formes simples i compostes dels verbs començar,
saber i traduir.

(NoteW! que en els verbs de la tercera conjugació,
com traduir, en els quals la darrera lletra radical és
una vocal, les terminacions començades en i són escrites
amb dièresi sobre aquesta lletra, llev:at tn aquelles for-
mes en què la i és escrita í, i també CI1 1ïnfinitiu, el
gerundi: el ,futur i el con~ici~na1. ~~i§'BIlS ~ .

G,romdltcu, o. I., e,tBfj4'flf1{l ~{llBjWfHt6.,. lliça ~ pa.rr
dg¡a f ~j-pàg. I~~

~'.~~~
(V~O~ § 7~).

-.



LLIÇÓ XVII

Les conjugacions perifràstiques

1 ~ En estudiar els temps del mode indicatiu anotà-
rem que el pretèrit perfet era, ·en el verb portar, pm'ti.
Aquest mateix perfet, simple, pot expressar-se amb
idèntica significació per una perífrasi que es form..
anteposant a l'infinitiu simple del venb que les conjuga
els mots vaig, vas (o vares), va, vam (o vàre1n) , vau (o
vàreu), van (o varen).

Ex.: vaig portar, vas o vares portar, va portar, etc.,
que ·equivalen respectivament a portí, portares, portà,
etcètem.

Anàlogament, en lloc de haguí portat, hagueres por
tat, etc., es pot dir .vaig haver portat, vas o vares haver
portat, etc.

1.rL, • fj< La proposició: Antoni! escriu la lliçó, pot ésser
Tedactada amb idèntica significació en la forma: La
lliçó és escrita :per Antoni. Aquesta és la forma o veu
passiva, .

Z~ 1--~' La veu passiva es conjuga amb els temps del
verb ésser i. 'el participi del verb que es vol conjugar.
Així, són formes de la veu passiva del verb portar:

Infinitiu: ésser portat.
Gerundi: essent portat.



S6 Pite4~t: 10c fl/o4vt/ dé,.
~fet. f6n 1'rJ1 értl 5 vaig ésser pOl tat, dc.
Imperfet: era portat, etc.
Per'fet: fón port(J)t o vCPig éser portat, etc.
Indefinit: he esta~ portat, etc.

(Anterior: haguí estat portat o vaig haver estat f.or-J
tat, etc. !i

Futur: seré portat, etc.
(&ndicional: seria portat,~

Present de subjuntiu
'
: siga portat, etc.

L I Imperfet de subjuntiu: fos portat o fóra portat, etc.-e li ,-Quan hom expressa l'acció de! verb com una obli-

/
~~ió a complir, fa ús d'una perífrasi. Així: He d'estu

diar la Gramàtica. Aquest mode d'obligació es forma,
sempre, amb e! verb haver en el temps respectiu, seguit
de la preposició de i de l'infinitiu del verb que hom
conjuga.

Algú, erròniament, usa e! verb tindre en el mooe
d'obligació; és inadmissible. No es pot dir t~'nc d'anar
a casa o ti:nc que anar a casa, sinó haig (o he) d'anar a
casa. Aquestes darr'eres formes són les úniques correctes,
perquè usen el verb haver.

EXERCICIS:

a) Gir~ els verbs de les fras'es següents de pre
tèrit perfet, simple, d'indi€atiuen la forma composta
perifràstica:

I. Anit aní al te(J)tre.
2. Escrigueres la lliçó corresponenlt.
3. Pintà un pCPisatge de l'horta.
4. Sota un pi berenàrem tots els de la família.

\-
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5. Contemplàreu una posta de sol.
6. Els gossos mossegaren una xiqueta.
b) Gir~les frases següents, de verb en veu actiVa,

en frases de veu passiva:
1. En Jaume pronuncia un discurs.
2. Jo toque l'anella de la porta. ,
3. Martorell escri~ Tirant 10 Blanc. - "lM-.
4. Varquitecfie dirigix les obres del pont de la Mar

¡ els picapedrers piquen les pedres.
5. La música escoltaves tu.
6. El pCN"e havia besat la seua filla.
7. La Glòria collia f!ors i la Maria cosia la roba.

8. Ell can(¡(wa. l tç,..th>..)
9. El mestre estima els deixebles.

10. El caçador caçwa els conills.
c) Corregii:.V en les frases següents l'ús incorrecte

del verb tindre:
1. Tenfe, d'anar a Barcelona i 'tenia que parlar en

públic.
2. El muixaranguer dJAlgemesí té que alçar l'infant.
3. Tenia llibres que tenia que deixar als mrnics.
4. Tinc que esmorzar.
5. Si véns tu no tindré qlM anar jo.
6. Tinguí que llevar-me masS(I; dttí.
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ILLIÇÓ XVIII

Els verbs irregulars

"En tot verb es distingixen dues parts: el radical i la
terminació. El radical és la primera part del verb i d'ell
es deriva tota la flexió. La terminació és la segona part
i varia segons la persona, el nombre, el temps i el mode.
En el verb amar, el radical és am i la terminació és
aro En el verb rebre, el radicaJ és reb i la terminació re.
En el verb partir, el radical és part i la terminació, 11".

Són verbs regulars els que en !lliT conjugació no alte
ren els radicals. l són verbs irregulars els que en con
jugar-los alteren els radicals o bé no fan regulars les
terminacions o bé alteren els radicals i les terminacions..-

2 -11 En els verbs de la primera conj ugació, els acabats
en -car (tencar), en -çar (començar), en -gar (pregar),
en -jar (envejar), i en -uar (obUquar, tnaiguar), can

vien respectivament la c en qu, la ç en c, la g ~n gu.
la j en g i la u en ü quan la terminació comença en
e oi.

Ex.: trencar, trenques; començar, comences; pregar.
pregues; envejar, enveges; obliquar i enaiguarr, obliqües

enaigües.
t . ~ Són també irregulars els verbs anar i estar.

1. .. '2r Entre els veribs de la segona conjugació se'n tro
I.
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ben pocs de regulars; entre ells anotem batre, combat~'e,

concebre, esprèmer, rompre, perdre, plànyer, rebotre,
rebre, tèmer, ,tòrcer i vèncer.

La irregularitat més ímportant dels verbs de la sego
na conjugació consistix en l'addició d'una c al radica!
de l'infinitiu (valer, valc) o la substitució de la darrera
lletra radical per una c en la primera fErsona del sin
gular del present d"indicatiu (beure, bec), que en alguns
temps és mudada en g o gu (valga, valguí).

Cal anotar altres alteracions del radical: b canviada
en p (saber, sap), d en t (poder, Ipot), c en ç -altera
ció ortogràfica- (vèncer, venç), supressió de u (caure,
caent, i cloure, cloent) o canvi de u en v (moure, 111.0

vent.).
El participi de molts verbs termina en -s (adtnetre,

admès) o 'ent (pondre, post,. vare, vist).
7.. i~.fi. En els verbs acabats en -ldre i -ndre, la d, que

• ~s eufònica, no forma ,part dll radical i no apareix sinó
al futur i al condicional. Així: voldrem, però volem;
prendria, però prenia.

EXERCICI/:

Conjug~ft~is modes d'obligació del verb anar.
Així:

Infinitiu: haver d'anar,
Gerundi:
Indicailitu:

I Present: ".
Imperfet: ...
Perfet: ...

..
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Indefinit:
Anterior:
Plusquamperfet:
Futur: ...
Futur compost: ...
Condicional: ...
Condicional compost:
Subjunt~u:

Present: .
Imperfet: .
Perfet: ...
Plusquamperfet:



I
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Els verbs irregulars

(CONTINUAOÓ)

LLIÇÓ XIX

~L,:- r. La gran majoria dels verbs de la tercera conju
gació, que són els terminats en -ir, llevat dir --que per
tany a la segona-, es conjuguen regularment, ço és,
com servir.

'2,f'5.- Alguns verbs tenen la irregularitat en el partí-
c i (cobNr, cobert; imprimir, imprès).
~ Altres verbs intercalen una e eufònica entre el

radical i la s de la terminació a la segona persona del
~ingular del present d'indicatiu. Ex.: De fugir, fuges.
. ..y. Els verbs que es conjuguen com traduir i t"uir

posen una dièresi damunt les terminacions im, iu, ia,
ies, iren, it

J
idaJ i les altres començades per i sense

accentuar. Ex.: de traduir: traduïm, traduïu; tradUïa,
traduïes, traduïen; traduïres

J
traduïren J' traduït, tra

duïda.
t-- Els verbs collir i cosir i altres que porten o en

el radical, canvien la o en u a les formes fortes. Exem-
ple: cullen, cuses, tusc, escup, surten.

~. El verb et".»ir canvia e per oi a les formes fortes.
Ex.: ixc, ixes, ix, etc.

f

~.,
I
I



62

-'l.- f: Els verbs lluir i pruir (sinònim de picar) tenen
llur irregularitat a la segona i tercera persones del sin
gular del present d'indicatiu, que és un radical amb
diftong en u. Ex.: lluus, lluu; pruus, pruu.

¡.tf.::¡..¡,f.-.. Els verbs tenir i venir tenen irregularitats que
-1 cauen dins la segona conjugació. RecordeWque en mol

tes comarques valencianes els infinitius corresponents
són tindre i vl:ndre.

EXERCICIS:

a) Conjug~~ temps simples del verb valdre.
b) Subratl~ls verbs de les frases següents, anotant

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

I. Antoni dor1nÍ tota la nit.
2. Cruixen les posts del llit.
3. Servírem el llibre.
4. El dVa de demà fugiràs de casa.
S. Sostenia la canya de l'emparrat.
6. Jo voldria el teu ll~bre.

7. Cavar i llaurar, faenes de llaurador.
8. Ha creixcut molt aquesta parra.
9. Fuig, del meu costat.

10. Portava una capsa a casa la padrina.
11. Mengí una coca ensucrada.
12. Oh, ansiada llibertat valenciana!

Així:

I. Dormí: tercera persona del singular

~~t"";FrL tt (~~ '.

del~

r~tq-



LLI ÇÓ

L'adverbi

l ~ Z~·v L'adverbi modifica i determina la significació del
verb. Així com l'adjectiu s'unix al nom, l'adverbi s'unix
al verb expressant alguna circumstància de lloc, de

mps, de manera, de l'acció del verb.
U 3:' w Hi ha diferents classes d'adverbis. Les principals

són: de lloc, de temps, de manera, de quantitat o de
grau, d'afirmació, dé negació, d'ordre, de dubte.

Hi ha, encara, locucions adverbials.
l ~ Adverbis de lloc:

ací, aquí, allà; enç-à, enllà; arreu, enlloc; dins, fora,
endins, enfora,' davant, darrere, endavant, èndarrere;
damunt, davall, amunt, avall; dalt, baix; prop, lluny...

Ex.: Vine ací, està prop, fes-te endavant...
'Z ~ Adverbis de temps:'

ara, adés, abans, després, ja, sempre, mai, sovint,
llavors, aleshores, aviat, tard, avui, demà. ahir...

x. : Vindrà després, marxa tard...
6.-~. Adverbis de manera:

bé, millor, malamení1, pitjor, així, bonament, i tots els
terminats en -ment, els quals adverbis es formen amb un
a jectiu.

1~ r .... ~· Mverbis de quantitat o de grau: Són els ma·
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teixos mots que servixen d'adjectius quantitatius (molt,
poc, força, basf(Imt, més, menys, 1tuznco, prou, massa,
quant, tant, que, gens) i el numeral mig, esdevinguts
tots ells invariables.

..J r. Ex.: menja molt; escriu bastant...
/{2f:1 ,~ Adverbis d'afirmació:

Sí, també, àdhuc, fins i la locució fins i tot.
,- '@. Adverbis de negació:

N o, tampoc. l les locucions no gens, no pas.
(Cal dir que els mots si i no més que adverbis són

signes de sent~t afirmatiu o negatiu, respectivament, i
que si hom els classifica com a adverbis és perquè mo
difiquen el sentit del verb.~ \lt'}tM- Ut'CIJ' LX(V) .

, - ~ Adverbis d'ordre: ,
(J..I. Primer, abans, després...

~. ....., - 10. Adverbi de dubte:
Potser.

... :/:;,~ Heus ací algune~ locucions adverbials: a la vora,
~ cap al vespre, a poc fI. poc, un poc, fins ~ tot...

EXERCICIS:

• I e '~l f .. b 11'-- Idb'.." Opl~ es rases seguents, su rat I.èl.ut e s a ver IS
locucions que hi ha:

1. Vine ací i estarem prop de la 1ttar,
2. Esfrudia molt, passeja prou i dO'rm poc.
3. De sobte caigué davant de mi.
4. Li preguntà si mai vindria i respongué que no

vindria mai.
5. N o podia vindre abans i vingué després.
6. Si avui està pitjor, demà estarà més malament.

r



7. Ara ha dit que sí i demà vorem què diu.
8. No arribarà fins a punta de dia.
9. Ell està collocat un poc més a l'esquerra.
10. Tots estàvem etl la re1mió manco tu.
II. També podries fer-f'x? més enllà.
12. Ja llig i eseri1t bé el valencià.
b) ~-m ~cec segiieptc afe~iy ~!'l"",.6 allà 9B

~No 'Y~ .
I. Jt¡f!Ii mJagrada'iié' tot auò.
2. En sa vid~ menjat prou.

, . h.C.~
.3.No et demane res perquè vul!9ae tu.
· L.r,Ningú dels presents"1ap on està el xic perdut.
. I],Anit no aní al teatre i aquesta nit (lJ;I'npolU:Zniré.
.6.Tens els retrats! CaJ.jJl1fn tinc. .
· 7.És molt poruc; res l'espanta. (+'''''a-~~)'
· &,És molt valent; resl1Ji'espanta.

.q.Hi ha gens de blat en el sac! Gen.f:t.'hi ha.

. loNi el pare ni el fillfttón recomanables.

. {{,És molt. descregut; mal'L volgut creure. ¿-.~

(,.) ~ Cc~ €M f'y~ /jeftMt,/l Ub )/~4

G( I .u,¿etVr f (~fI'r~ ~ ~ ~ kM?t,

~l ~'~'~" €"t,. v~ élA.-

1J~\- J.L,t \.LtIl'-t ~ /

li





LLIÇÓ X I

La preposició

., La preposició expressa les relacions que hi ha
entre dues parau'les en la proposició.

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

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

. - Les febles són:
a, en, de, amb, per, i. la composta, per a.

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

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

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

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

t8ció de ..., no BAIX la direcció de ...
't.'1 tj. f Són locucions prepositives: d'ençà de, al costat
. de, a causa de, a fi de, a través de, a despit de, (J; favor

de, al peu de, a força de, en contra de, enfront de,
en lloc de, gràcies a, al voltant de, a la dreta de, abans
de, després de, a pesar de, fora de ...

EXERCICIS:

a) Copi~es frases següents, subratllant les prepo-
sicions i locucions prepositives que hi ha:

1. Anava a coua de sa germana.
2. Féu UneD llarga vl:sita, segons ell explicava.
3. Escriviu amb tinta negra, si us plau.
4. Estigué agenollada durant tota la missa.
S'. Us enviaré el cistell per l'ordinari.
6. El present era per a lIU.
7. Ens venceren a força de matar-nos gent.
8. Aprova les lliçons sense dificuUats.
9. Desitjava estar prop la senyera.

IO. No hi ha diferència entre tu i ell.
11. Es posà sota l'advocació del San,~.

12. N o hi havia ningú, tret de la seua pr01nesa. f)

b) Corregit()es iirases següents, posant sota~ 'D 0a.4-• I _

dt' I però sols allà on calga~ i<~t:fM..C<À1M 1~11~ i
I. Eixe marc, COlt! que està massa alt, l'hem de O

posar més *.
2. L'infant es quedà ~ la tutela d'Un home bo.
3. Viu al pis de ~.
4. Un concert +- la direcció del senyor X.
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5. El curs es fa +-la direcció d'un mestre.
6. El canvi de moneda està +.
7. Aquell territori estava ~ el protectorat d'Es-

panya. ~ '(l.-el.- , .8. fred,. el termometre marcava qu~nze graus+zero.
Fora baix,) que cauen teules!__..-t-

~_

B8;'~t! ~tteJt ;N§Ue&j jg nrts,es ¡¡gi...;
In La Setmana Cultural es fa *" el patrocini de

l'A juntament.
r=i2. As lS" ~P1Mg 98;'*7

'.



LLIÇÓ X I

La conjunció i la interjecció

L "1r;: -1f La conjunció enllaça oracions gramaticals i és

una paraula o més d'una -locució conjuntiva- que no

forma part de les oracions que enllaça.

Ex.: Jo aniré I tu vindràs; Jo aniré A FI QUE no

gen de vindre.

~6.-;¡<. Les conjuncions poden ésser de coordinació i de

subordinació. Les primeres coordinen entre si les ora

cions que enllacen. Algunes conjuncions de coordinaciò

també enllacen els diversos elements d'un subjecte, d'un

complement o d'una detenninació circumstancial com·

postos. Ex.: El pare I la mare treballeu; és un carrer

llarg I estret. Les conjuncions de coordinació consti

tuïxen el nexe d'unió entre una oració ¡ la seua subor-

dinada. Ex.: Veges SI vol cafè.

<~-~ Segons les relacions que establixen entre les ora

ions enllaçades les conjuncions es dividixen en:

Copulatives: ~, ni, que.

Disjuntives: d, adés... adés, ara... ara.

Adversatives: però, sinó, ans.

Condicionals: si, men:tre, només qlte.

Temporals: quan, mentre.

Comparatives: com, ail%í, segolls.
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Continuatives: doncs, encara, demés altrament.
Causals; perquè, puix, ja que.
Finals: perquè, a fi que.

"']~.,...."o-~ La interjecció és una paraula no relacionada amb
les altres de l'oració que expressa un af.ecte de l'ànim.

Són meres exclamacions:' ahl, ai l, bah l, l1IU l, eil, o!,
ohl, uil, ca!, hola!, hai.xa!, huaio'rq~te!, .xe!, .xo!, oi!,
epl, uf I...

Són expressions onomatopeiques: PU11'L!, puf!, .xim!,
plaf l, .xip .xap l, CraJC l, cric crac l, .xop l, ric rac!, patatim
patataml...

Hi ha, a més a més, substantius, adjectiu's, formes
verbals, adverbis que s'usen com a interjeccions: silenci!.
dimoni!, fort!, vi.xca!, vinga!, da-li!, arri!, amunt!, fer-
ral, bravo!, alto!, lloC!, home!, aire!, ai!:wta!, fuig ! ... p1D4--\.

9 t·- f- Les interjeccions no onomatopeiques són verita- rlYl11 ~e1
bles oracions en les quals s'han elidit alguns elements. r o

EXERCICIS:

a) Copi les frases següents, subratllant les con-
juncions que s'hi troben.

I. Estaven el President i el Secretm-i.
2. S'ha de presentar l'advocat o el procurador. O. "
3. Va córrer molt, però no va ~f'1'I'18.~ .

] '" II lO ~c.eY\M.Q."}M..w' .to4. o amr1a SD e vo ta. q - .
S. Prendré la gallina quan haurà post.

.------- 6. Antoni és tan alt com el seu germà major.
~ LK.-síTct7. ~ tots els anys per l'època de les falles.
~istia al cine,tta encara que no li convenllJ.

9. El Museu és bo perquè ~.té molts e.xemplars.

f' ¡

•
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10. Va malmetre les flors que tenia al jardí.
11. Va m.a1metre ler; flors del balcó.
12. Francesc i Miquel van junts a l'escola.
b) FebVuna llista de les conjuncions de l'exercici

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

Així: i, conjunció copulativa.
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Lli ó r
. .'La propo lC10·

1. roposició o oració br
rup ae par ules arn la ex~re e
ntoni Ell j • t..l ra 11 be t no dor... l'ro és

un e~etal ali entós.
2.Le )roposiciors co sten de s bj .cte i predi~at.

3.1n subjecte é8 1 . n .rP1Ü? o ?r' 1] es que indi-
uen lU er o cOSc ae que 'te.firm o ne'·a uelcom.

4.El predicat és l "laraula o parall .... es a b leu ,¡

qn!:\l ~io. 1(' n cosa del u jecte.
~n els eXel ples nteriors ón su ject s: ntoni,el
meu at i l' rr~s.l són predic ts:menja,no don. A
casai és un veLetal Ali entós.
~.La rroposició és co' vleta si const e ubjecte
i de pr dicat.Sl al un d'a uests ele ents no cons
ta però se sobreentan la roposició 'ano ena
ell{ptica.~n ? ui ha cridat?-Jo,hi ha dues roro
sicio11s •. rimera.? i ha cridat ( t,ona:Jo.La pri-
era ê s cOlllpleta er4.u~ consta del sub' ecte . ui

i del predicat ha cridat.L sebona és el.lí tica
er nè conat del subjecte ",o i e otre ntén (,1

predicat sóc ~ui ha crid~t.~n 'ntoni llig i escriu
hi ha dues proposicions. a rrü\era:Antoni lli~ é
co~pleta.La seLonA:e cri é el.lí~tica per~ub e
solJre ntén el sull "ecte Jlntont.
6.Hi ha proposicións 1e anquen real ent de sub
jecte; ón .nomenades 1m erson ls.E .:Plou,are re
118mpe~a,~r niss va,f fred.
7. Sense verb, e ré o el. í.t:'"Li c,.c i IU' roposi
ció. ot anar sol t't.scriur' ),0 coapl?nyat del sub_
jecte(La nORtra mpr es riur'),o ~ rcomr?nypt
de complements i ete dater¡, inacions: Escriurà l~

cart a l'avi aq es"a nit Dl la lOia no a).
Q'1"" .cte

La'vos"ra mare

----------__.....4
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predicat

---------------- ------------------)
Verb Complements Dete inacions

e~criurl la c rt aquest nit
a l'avi ab la loma nova

...:

.YERCICI8
a).Destrieu en dues llites els sub~ectes i els
predicats de les proposicions ue seb ixen:
l.bl eu fill estudia el batxillerat.-2.~ ciuré
la lli ó.-3.~1 carro del vl.-4.Grècia és al sud
d'~~ropa.-~.tenia fIlles ae col.-6. 0ria cuine
~é la paella.-7. n~ueu totes les finestres.-o.
L'ho e del sac.-i.~ls pares de la Ca eta passe
javen.-lO.Aniran tores les nits al cine a de la, , ' ,
cantonada.-ll.~l ~e a d Antonia es pintor de
parets.-12. stime lr. nostra terra.
b).~n l'exercici anterior hi ha dos grups e p'
raules ue no són proposicions~~mb elles formeu
aues ro osiclons emprant-les coma subjecte(cal

ue afe iu a caà Lrlp ~n preuica~ •
e). ~ l' xercici a) hi ha cinc proposicions sense
subjectsjescriviu-les ant osant un subjecte qual
sevol.
d). scriviu les proposicion3 seouents destriant-
ne les iuperson'ls e les ue o s6n¡~:~a

molt e sol.-?.El sol crema la pell.-3.l'lou tota
l~ nit.-4.Aboc l'aig a l af reig.-5.Plora a 8
llàgrima viva.-¡evarà.

Ll1"ó r t
~ls complements directe i indirecte
1. Si el pred cat està farnat per un verb - el u
qU'l expresa empre la idea c.ntr l - la roposi
ció no té com lements verbals.~x.:Antoni llig.El
verb lli 6 11 tot sol for ~ el pr.dicat.
2.Le p r ules ua conpan en el veI~ d'una pro-,
osició són els complements verbals.h uests só~

ae diverses calse3:dlrectes,indirectes i circu s

t ncials.

--------~
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3. l complement directe i acus tlu és l par~ del
predicat obre la ual rec u l'acció del verb.Si
die :Antoni 'llig una novel.la veie ue la cosa
lle~id pel subjecte Antoni és un novel.lajdoncs
a uets mots d rrers sobre ls qu ls recau l' cció
feta pel subjecte és el cou lemenu directe o cu
sati u. Ex. :
Subjecte Verb Compl I nt directe
.1:..1 xic ..•.•• rrosse" •..•• la cadira•
.1:.1 t,;at .••.•• mira •.•.•••••• el peix

ria ••••••• estim:? ••••••• l fills.
4.El complement directe h d'a r im ediat ment
d rr re l,r rb. tl subjecte h d' n l' d nt d l
ver múnic :ent e podI" po tpos r qt n no hi

tt h r r du tes.fi diem: <ls homes ss Sin8r€Il
, ,

les dones l subjecte és ls homesjpero 1 diem:
Les done ~s sin ren l homes l ubjecte d'
a ue ta pro o ició és les do es.
,.1,1 com lenent dir ct6 o 2.CU tiu s,unix al verb
SAn e pre.o81c1ó.~s in orI' cte dir Antoni hA vist
a 1" .iUaria perque la '. r' , iue é l erso a cis
t pel sub· ecte, és el conpl l'¡¡ent i recte i aquest,
en l o tre 10 2., s'uni ,al verb ,'ense c' p r
po~iciJÓ. ntoni ha vist la ria é una proposici
ó c rrect .• Però i el complement directe e t~ e -
res"'t per un proporo fort sí ue porta pr ,posició
x.;Se pre em criden a mi.

6.~ls coople ents verbals .ltres ~le l'acusatiu
solen unir-se al verb ~itjan~ant un . reposició
ue és la paraul o p raules - locuci9 prepo iti

Vé - UJ servi de nexe entre el verb i els co 
plellents.
7.~1 co,plement indirecte o datiu,que é~ un dels
complements ue solen unir-se al erb mijan ant
una pre osi ci ó , és 4.uel1 l qual es di ri i'1C làc
ció ael verb,el q e e~ressa el fi d,aquest acci(
el que re u irofit o un dany.El ne e que servix
d'unió e 1 pre] o 1ció a o la pre~o ició ~er •

"r.: .. ria escriu a s co in .r..n quest e em' le el
co.pl ment datiu o indirecte està form t pels
mots sa cosin ,la preposició a no forma part del
ca plement ditlu i sol ment n'és el xe.



• •••••• son pare.

SuB"ect.e. Verb.,,,,AcU5at.iu.,,, ·repo icló. Datiu.

Ella ••••• envia .••• un anera ...
E.rnest ••• -enJ •••• la corae ,

ne vi t ••• el ~e germ.-
Va ltre. ureu ••• fruit ••••.•• ~er a ••• la are.
Ell ••••• escrlu•••• un c rt.a •••• a •••.•• 5 muller
Ell ••.• escriu al seu m rit.
Ob~er' ~eu co el co... d.e:n.ant ac~ ...at.i no l-Jor1.en
h~Ma' Cm. e icional i els cc:plem,nts dàtius,sí).
EXr:RGIC
a).lJestrieu el ~ubjecte,e con!.,lcí.lent directe 1
el co~plement indirecte de les proposicions s6
guant"'- .. Er- i eit ~oeme ls seus .1e5.27 ui
pos rà el casca ~ell al ea.t.73.l!;n tJ ume l con ui stà

alencia.4Als eus fills el p re repassava les
lli -ons5Porte. a la ua nare nn pom de flors be
llís~i es.6La t~ dóna l'herba ~ls conills del
corr 1.
b)Ce p10te es pr esicions ebuents bfegint l
verb un com le EJnt. direct~ i nn indirect.e;l . .t.l
professor e lica••• 2.La m re dóna:::}.A uell xic',
enb8 xa ••• T co pr ••• Ensenyaras ••• 6.El re de-
la estressa el v •••
c)Copie les proposicions e6~ents supr" int la
preposició a dels COl'i lelf\en~s directe ue el por-'
ten;l.~ra molt tard an trobí a Joan.2Coneixes

ui t,esti ?~.L'orador di frases e enlluer
nen l poble. Priller ent va 11 v r l rob i des
prés llavà s fill .?He trobat a ton ¿ermà -
la pl tj .6. n entr r al 5 Ió vaig eonéixer al
te fill.
Lli ó Itt
Us cO!IiplemE;nts cireutlst nci l.s.El co;nplement
rtribut o predicat.
1. 'acció del verb d'una Iroposició pot produir-

e se~ons circu stancie~ àe lloc, e t.ems,de m 
ner~,~e oa~~nyl ,d'lns r .e t, tc.El mot o ~~up

de I ots ~ue indic l~una ' uestes clrcumst.a n
cies consti~uixen els elements cireum tanci ls.
x: Vi vim r eí com )le ent. ci rCUI tanclal de lloc). E

El meu l.circums.de tem w



7L sa. tress c s bé CO.I 1. circu e.de m ner ) as-
segem amb els rtics compl.circ s.de co..panyia .
el ' el clau a b el rtell co_~l.circum .u'ins_
t. ment) •

. Unes vegades els OOM~l Rents c1rml~ t ci~ls

s'introduixen a la 1 rooosici6 sense ecesslt.at de- ~ ,
nexe; en ralment ho fan els dverbis ero t bé
ho dO(iATl 1" 1" 1::: Sl stantius modLïc te o no pel'
adjectius.~ e l.e:Ens diribim ll' ••• L'e~c lra
p nxe caldeja ••• bé. lenj arró...... c d dia.
3·Alres Te des els complenents circ mat nci ls
s' niJ:en l'or cló Ilitjanç nst· a vre::,osició
abl tiv •.l:!..

l.Jrepo si ci ó
Ag f el 11 i bre ..•••• de •...•. 1 ' ti
.t.scriu-li •.•.••...• a b •.••• tinta ne'r
i~tj~ .•••••••.••.•• sen. e •••• rob d'abric.
übse veu com ue )p ro i cians d , a n i sen e e~

vixen er introduir els complements circumstaL
ci ls l'arm, ri (d 110c),tint ne~rB ue cosa i
roba 'abriclde n ner) le oracions r pecti~es.

4. Hi h comple!. pnts q\ e no ho ón del 'Terb, Ri no
dl. b' cte de l pronosició i,per t t,e .re n
les ~eue 't u lit ts,defectes,eondicio s,etc.ço 's'

1 III s' i .... o ~ fl del ubject"e. l e ts
COM l me ~s s' no enen ,tribut •

• .t..J. ooapl nt ~triDut ::> f nix al s 'v.J '"' t;¡ ml tan'"
çan't 19una forLa ael s 1rer. 8' fJr o est r J :
Subjecte Ve b §·.trl · t

.., meu 11 la ..•• es•••••••••• v lenci ns, ,
Aqurstz pintura•• est •.••••.•.be'··
6.Hj hg verh o"'. f1.1 r,torn r-se,vore' s,presen_
tar-se, p r'ixer, rent r,quedar-se,etc.l s~g- .
nli'ic ci,o d·ls \.],U ls és ser.lbl t a l d ls verb:s'
ésser o estar U8 servixen de nexe, també, ntre el
slbjecte i l' tribut.Ex:
Subj ete erb Atrm t
A uesta n vel'l •• se~bl .••.••••molt di ertida
tl b o s, . . • • • . • •••• e torn ••.••• r b i ós

La laI a •••.•••• 6S veu .••••••• un mica més
11 ·uMrd~bo. c•.••• es pre ent' ••• de s bte
l..ixe senyor ...•••• ) r nta •••••• més nys
.t. r ar1d .••.•..•• es posa ••...•• estressa



bserveu com l'atribut éS'~JnAr l~er.t,un adjec
tiu,un 5ruP ~djectivalo un substantiu)
E.){J.<,:lWl el S :

)Destrieu els co.¡pl ents circumctanci ls de les
or cions se5uents tn os rups:l,els intoduits

mb pr posició,i 2,els els 4 e no ho són:l.Ho v
prendre a b p cienci- .2~s~udia sen c 6 llibres.3No e
eixlri tie1i.4~ntr li. e" casp a les ou de la nit.
?El di ~enge aniran el~ teus lic .6T'Rcomp nt'
fins l porta.7~reballa tres dies c da set ana.

r..l ci cli sta p ssa pel calní de l pl tje.9 L' er
cur ioni ta posa la bandera al cim de la muntanya i

LSCI'lc aab llapis vora la finestr •
b).uieu l el sse ne comple ents de. tri ts en
l'e.èrcici ant rior.
c).Af ,g,iu nn ~tr"l)ut crda un de le pro os1ei-'
on snguents:1La lli reta n . le cri iu esta •••,
2 • .\;,11 t u a.lumne es oan ••• ;; A ue lls .LilJres on-o
• . • L t,eup. '·ib2. e s tor l •••. L' expo. i ció de "j

pint.nres ha resul tRt. • • .J' 20" c~t del pri1tl.er pi s
e s iJre senta•••
Lli'~Ó lV
Les nrO"0~"n co,pla es
1. es prol osicions simple ~enen un sol verb.Ex:

N.osal tres estUt i rem l lli <tó. 'ero les pro¡nosl
cions en les els es trob n~ o més d' na pro- 
posi ci ó en els se IS ele,nents són anO.nen des com
plexes.La proposició co~~le a cons~ ae nés duri
verb.~x:Nosaltres eSt,udi rem la lli ó uan tu
voldr's.
Su jecte:'o altres.Verb:estudiRrem.Complerent di
recte o ac Sé'tiu:la 11i .. ó.Complement circu.stanci

l ae t UI s o ab_l.. ti 1'l; UQn tl u voldras. A ue st
iiblatiu és una E;roposició ue const~ de s b"ecte,
tu.Verb:voldras.tl "ot uan,co Jlnc'ó,no forma
_art e cap de les dues proposicions n'6s el nexe
2 Proposi ció princip l és ~iuella 'Jue ex ressa
l lae central de l propo i cló COJTlpl, .Les p
proposicions s bordin de són les ~le constitui
xen els elements de l proposició campIa a.~x:

Vei ue vénen. rb de l proDosició princlp l:V



le
due

en- "

Veig.Verb e la ro osició s bordinad : énen.El
ot Lué,és el nexe ~ue , nix l ro)o ició sulor

din ,~ . la prlncip 1.
3 Les ro osicioés ~uhordi des s'enll cen
ri~ci~ ls Mitj n'antt conjuncions7 i s6n de

el .. e :. )Co j;mcio s . e . ut rdi!.:· j,' .i.llu

den~ ue les d es ~ro, osicions que un·xen.~x:

diuen :'lue no l~ vor' j TTlq1 '!l~!l\.8'h~ crFlmpt els' !

dits arqué tocava les fJrases. Vin' a el seu -er-'
o' si li uie..l tiua VinL,li.b).'ots '3 ject,lus o pro-'
nom8)int~rro ~ti s,i dots re t~us adjectiu o
pronoms)'ue ultr enllaçar les dues ropoelclons'
formen art de la ~uborainad2. li diras ué v
vol s· 'ai no sat rem y'.i na . crr és la teua. ~iUe i
~uin són mots interro~ tiu ).Vai .assar les
v cances en el poble que tu m'aconsell res.Heus
"cí la taula .nb l u l am inar. ue i l qn 1:

ón mots r l tius).L' dverbi prono¡Ji "1 on intro
Qui x, talI,bé, ror osi ci ans stlboruinao.e s forl nt-ne
~rt.~x Ar torne n'on volles que ~n rem.

4. L . proposicions suboro.in ues poden ésser el
subjecte <1e la prinli:ipal,l'acus t.iu,l'atribut,i
el cOlrlplement ci cumst nci~l. 'xemples de:
S'lboruin nr.lject,e : ui C(.... t- fJn l&. taula i
menja en llit no t' l'entenimfJnt complit.
C'lbor·.~in¡Hl complement;J:..l llibre aconsella ue
c11.l e tudi ar.
~ u or in~d tribut.:E:l teu propóci t 56mbl que t .
ti cir' t.R, l n' dors.
Subor in da complement circul.l t 1-01' .h 't,uni ha .
aina1. me 't.re nos ltres l' srer·'V€l.
, Hi h proposicions ubor n·des ~16 no consti
tui xe. cal) elfJffi6nt ue 1- principal. Són les ex
pIi cpti ve 8 i les de €'rmlnati ves.

) Lp,~ ~'lhor i "' .. e -p ic ti es ac . rixen al un
element de la princi~al.~x e plicar les funci-
ons de teatre ue havi 1st a ~alencia.

6 ~ncara hi h" proposicion 5ubordin des imlerso
nals.Són de dues cl sses;d'infinitiu i de erun-
di.-) D'infinitiu;v'estim V' més "nar a peu.Es

molt, útil escriure bé.v'ento sudix a ullar-se
~ ---_.H h' J.J~ D"p.T"lmdi ; (ewressep un cir9l1IDs



Lo
t~n~l de,l' cció ri~ 'p91) E.tr' c ea plo
rant a lla~ril viv ~ jarlant s'entenen els homes.
7 i un fét és conqse encia 'un altre, o si SUC_I

ceiY ~enr68 " ~ ~ltre,no pot e re ar-se it-
a ~nt un~ pre o ició de berundi;c.l exprew~ar

lo per un~ ltra propo~ició independent:
eus ac! uns e 6Dples òe erundi el nt:

1. ntoni esv~r',t enc~ t-5e un e m~.2 '
t bai oel pont, topant de cap contI" un roca del
torrent.) morir di sa te,es5ent soterrat diu- '
ment;,e.
~er a enunci l'' correct 1ent,1'un d rrere de l'al
tre, ls fets ex re~.~ats Cim els berundis trencan
ss,topant i e sent ens c l mud l'' les f~a5es de
63rundi en proposicions i depende t ;
l i,ntani eS"ii.rrÍ i es trencti ana c:¡ ::l .?,C i ué d
d' lt'ò~ix el ant i .~w.w ww'ww.. w .topa de
c'p contr~ una roc de to~rent.• ~ v ~orir diss-

bte i fón soterr t diwn~ng~.

I L B pr'nci~~19 conj ncions i 10c cuio conjJn
ti ,re s de s l\)orn.i n Cl Ó sóp:
Gondicionals;si,ue~re,sols~ue,no.~ qu ,~b ue,
~os t l e,&i ~é, entre ~ue.

liaus lS:l.:Brt!llt;,puix rrBferi 16 rillix 1.1e),j q,ue,
pr t l CO ,Vifil" qUJ, com e: e·

in ls:per u~,' fi ue,pbr t l que.
~e or ls :qu , .üxí ue,m '.tre ue, t8n a iat com,
u'bn &q\ Jcq w g a~ ~ e,d s ue,fin& ueo
Comp rrtive.; ft www.co~.~lx! «,s6ons,
ix! co~,t nt ca , segons com,~egon ueo

Concessi es;encar te,mal rat iue, er bé . e,
per és ue.) _,és mé hi ha l conj1mció copu
la~iv~ ue.Amb ella s'introduix n t to cl ase de
de suboruinrde que f~cen d'ele~ent de la prin
cipal.
EXERCICIS:

) t.n le se(;,116. te proposi cians complexes indi
ueu les subordin de :1 ;:11 0 s~ iee tll de ~ue ho

vares l1e61r 1 diari. Vlnbué el co pr del" ~e

lletra.} C05

m teix~ hora.
ueo Der cert. ón

m' nunci ves
tu eu-lo ue
4 . ri m.' ha



f(
olt inspir ts,per a la pagin literar12.5 El meu

primer pen al ent va és er que el fill 5'h via fet
I. al a b l'escopeta.' 1XX Déu S;) ui h ..ura de pa
ar les despeses'7 Av i he vist ue sesempedra

ven el c rrer.b L llenG a v' lenciana és 1'1n5
trum nt. b el u'-l hem 0.' estuài r • .:; • .t.sti e

o.u. conten" que haeo,6s vI ut.10.- Pret nta li!
con r&6 'uin confer{ cia pro Incie en ue~t·

~ula' l-l'ho 0.1 'ué mentre b~ix. vem l'esc la.ll?
rto m' br~da u~ jugues diners·l3L~ meua conviec-, . ,
cio es que ~llo n urara.l ~s S6·ur ue ella

1 ndr' )el líl tí.
t) vieu uines prop siclons 5uèor l es de les
ae l'e erelel anterior són subj et ~,complements

'iretec:, "ribut.."o mrlb nt. ... circ m...--taneiífls,
x:;;:>1ieCótives,de\'ert.ln~tive',int rrc ·"'tiVClb 1 Ub

r'fU l.iu.
c) l:..seriviu correct~hent e seglE'nts rOllo iel
ons ue si len ae g r'undi ulent:10 iL\é ael cav
v ll'auent-lo' tot sb·uit l' sp t.~1.2 ~in~nt

lle~'~ el di ri.3 ~ tlài' caci~ essent em-
pleat ae bancr .4 L~ t.'nc~ l ver.tr~la 2~ fant els
di 1,5 de l' JOVE';' ~;> An~ ,jove al' Ji.mérl ca, tornrn
ric i oCi rós.6 La f~à. ~colr,r,rnY~}jt-la al ei e,
1 ... ":IUn1.."'.n J li .t'H)ri 00;1 U l\r l' u de eri st 11. 7Lle..:
gint i escrivint es ass~ la viñ~ l' col~·

i"tj'nt IJer Fra ç. "prent,llé l .....rrl· r dels fr~n-'

C6S0b. ~ .t'rem '.lérf:l'1 el ca.,{ d t rn~Cia,acomi ..ò nt
nos els t,lOS O F..l riu f' un" colz~d desapare
rei en p r la aré~~.

L içó V
Le5 proposicions compos e~.

1. LbS pr0po~icions com:lexes com hem vist ja,
COfi 8nen r I o:Josicions s bordinadeS¡ ero en les
e illpOSt.&b fj n'hl h , e subo!' inades.Dues pro-
o&icion inae'6 rent r&Uni"e5 en una ateixa- ~

el~ls la ón due5 pr osteion coordinades.~x;

Ant ni eseri una ear~a 1 "ria l i una nov;lc.
~ e .eroyosi cians si no són enl1a~a ,ui ",.j~l
\ian~ n 11l01.,.lt ~onj naió de 0ooraj.nació,i es
tan relacionaàes entre lles nel sentit so'nJ ,



IZ
també, p oposi i on s coordine ~ i nde~ ¿n.dent s. Ex;
Àntoni e crin una c~n~a, aria la li' al b satis
facció.
2. Les conjuncion de coordinaci6,a m~s a m~s ,.
unir pro~ sicions ln(~Jenu8t~,enl.acen= s cl~m

.J:ent.s nUt; ccu 'cnen la llisteL a _ar ... d'u la l:,roposl
cló el uals elem~n~s ~ón t&pme coor- inats.Ex; .
l'u i jo Eistu'ie .rarnatica.rlem oOLI.pr.t albercocs'
o cireres? o era ll,sino l eu para.
3. De vagArl 12 ordinaci6 d6 ~ro:o icions 6 de
terme no e ... fa mitjançan:t un sol mot,::lino un
grup mot.s; 10cuci6 conjunti a).~6n locucuions
conjuntives de coordlnR~ió:o b6Jaffi~ tot,aix{ ma
teíxJ~inó ueo
4. l'ant 16.., cc. juncion;:; de coordi!. ció com le5
locucions' conjun ives denoten les relacions que
ni na entre les pro[osicions enl a~ades,

? Les p ínci~als conjuncions de coo dinació són:
Copulatives,in L~uen si Dle unió i coincidencia):'
i,ni,ni ••• ni,aués ••• a é~,ara ••• ara, o ara ••• adés)
¡nib ••• rni~,slga••• vita,qui ••• qul, ue ••• ue,tant •••·. , .
eom,81xl •.• com,el mateix •.• ue,e tre ••• i,no sola-
ment. ••• slnó que,l'Qna .•• l'altra.Ex:No ?UC ni
vullc.lo ixc mai ni de nit ni de dia.' ot~ ~uanya

ven diners,~ul mé3, ui meny~.Han vin6~t no sola-
l ent ells, sinó els S6 l ) s cosins.

Di sj 11nti es l i ndi'ol'Jen incompat1bili tat, tr1f;l):
o,o ••• o,si a ••• si a,sl-2 ••• 0.1 :Cali vencer o
morir.Ono .t'ho va ir o no lJ,e'n re~orde."L'él.t:;>ra

aara VG e-ho,5iga e lluny,s"o8 e la vora.Por
t.eu-ne na Big g~an o xicoteta.
Aó.ver-sati ves I, inr 1 'Jen contrarietat" oposi ció): pe'-" ,
ro,5inó, anm&teix,altra ent,amb tct,alxí 1 tot,
m~s romnta,· i~6 ~ e.Ex:~s un on xic,peró eot·
dia oc. o hi avia nin,ú j 5inó 611. o li sabra m
mal ue li ho di -'les,an li plaura.Jo no ho fa
riaj2.rb tot ,si é el 'teu gust,tanbé ho faré.No
e blau; és prompte tira a verd.

Gosucutiva'in iCR deducció,conse uencia):donc~,

Ex: o e8 vols ajudar' oncs no ho farem. Tot ani
mal és mortal;l' Olie és •••••• un 8nim4l;donc~
~- .... _'"l



t ' .. ,aaTersa iv pera a~.u

recomanable :Vullc
in r8. ~s preferible:

I]

00 tinua~ives indi~uen audició,con~inuitat);

encAr~, '~m e,~n e.é ,~ltr ent,encara més,l tot,
així d~teix,no res enys.Ex:~ot5 mirar tots a ues
llibre i encara consult&r ~ots aYles~s altres.Es
tapt:; j nc.s tot el dia i així ·atelx tota la nit.

Causa.L.. ~indiqueIl callsa);car,pE;r ue.Ex:Son p re
~i aconsella q e parlara poc;car el ui m.olt par
la ol terra. Vint>llé tot l1ullat,per UU caigué al
corrent del riu.
6. ~n lloc de la conjunció
-lsa D~Sj a- U03t canviés poc
f r i. 1 tbo, ~s no t.inc
.•• ~eró no tinc ailerg).

Lc! conjunció consecu iva '01,05 modernament ha
st t m~l s da en la llenbu . escrita com a co 

Junció ca sal. x:Cree, ue ha estat rnalalt,docs
t·- ..ies ~ue no el ei '11). L fr< se corr ,etA. usa
ria n lloc -o es ~na ~e les cunju~cions C3U

~tl~'c r,perquê.~x:vrei l qu esta m21alt¡per ué
fa cie:;, "iu no el veiemj.

un ~ b t ¡"c, ~ le IIp.nt,'1B é .... l' s ne ~ • ,\iue
p .. ü njunqió excl\.:t>l a o. slborà.ina~ió,en lloc
(lS à. Inc~.J ns és con junci Ó co I ~ecll.tí v de co rdi
nació.l.x:A\i.Q li digueres ue vinguera?Puix Ja és
ací.~La frase correcta fór :~onc ja és ac').

Al un:;¡ v e;p P. hem 58 que en lloc de la conjun
c16 ae coordina c16 car o per~ue.~ ; iu, qua ara
ts ·OVé. is pr ferible: l ',per e r" et j ve).
EXU<CICIS;

a).vestrieu les con~uncions o locucion conjunti
ves ae coorainaci6 de lo cl'usule sutuents,i
diéu la classe de can'scuna d'elle '.
1.hl vol el _ i ella la me clél2."Vols lle vaja
a Castelló1uoncs ja hi aniré. .1 arxareu els dos,
car la eua compan,yia 118 re~ l tar-' JYlolestosa.4.
~l VHn tancar,perlué mossega a els ianants·?
Val. tant el xic COI. la xica er a portar l'encar
rec.6.Acompliré l'enc~rrec,per6'no em sembla bé.?.
niré a ta casa si a a les de , íba a les onze.8.C
al ebtudiar la part te6ric ,i encar~ nês la pr~c

tica.9.\o ho co pr rem per t, 1n6 per neces. 1
tat.lO. 'i tu ni jo oodeh oarlar en ndblic.
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b ). S Ib stl tul l le s r tll -' te5 pe r le.~ conjnnc1on
o locucuion6 conjunti res de coordin~c16 kés adi
ents.
l.ri, s vint... :>er' a aprof1tar-te'nj--- no t'h uri-"

s acostat nosaltre~.• Jo no ho fnrla¡--- si
.3S ·1 t u gU5t,ho f2;:,é.j.~.u onaJ'5._ 01 diari --
la r vi ta·4 --- es l e la i 1"8.1--- .;¡ i" b a 1
~~a.7. o lfodi~,--- l'estima.6.'o s ~ eixa de
nin:ú --- d'ell 1,;;1.6ix.7. í t ns les fotos ne ,1

volies,i ---els ibui is.8.Sense el se' eonsenti~~

ent,no POdOfil fer re5;--- ccnv' yue el veges avui";
matet .1. •• o i gr~ a el utbol, --- "(" acompanyara'
lU.lto lJodent C1eSprl.:lnlire l.lolres ,e8 etes,--- ni tam'
poc no vestiIl. m lar, ent.
e). '.n les el' 'lles Sell:;, ei.ts hi ha aoncs inaceep-'
tublesjsubs~ituiu-losde~uda ent ;
l.Va l'~nenie?Uüncs ata ueIm-lo 2.Deu ~sser al
poble,1oncs no ve per la s0cietat.).L'any pas t
hi vaiL ésser per k~da ,i a~ d t any hi he estat
per ~as u~ i p6r ~ant oan;hi he estat', onc ,
t.re V1]e,q es.4.A u,~t e_eJllpl~ ha d'ésser imitat,, ,

o es ~ tae~lc ho reco. ana·~.Es~a molt enfadat·
~ b udone~ no l'nas sa ~dat·7.Els as de easti~a

doncs es url n de tothom.a.Ve&Gs si vé 5 tu am
bé." l1CS no PO( el set>uir avant.

Lt"ó V
ls pronoffi5 r~rsonal~ forts

,
~ls P . noms arsonals forts ~on:

.o, mi ..•.••••••••••• pri. lé ra _- ( T"' onn Sll t,.) • l r'
t.u ••.••••••••.••.••• s ;gon6 r ,r. anc;.. Cint;ule.r
~ll;~ll~••.•••...••• tercer~ arsora singular
nosal tref;J nés ••••••• pr·i era l,ersona plural
v ~81~res •...••••••• 8 g na per one plural
eLi. s, el f:f'\ •••••••••• tercer& pel' onC:' plural
-1 •••••••••••••••••• reflf' i II de tercera p reena,

vos ••••••••••••••••• <>eeon r-erscne uset el" al

VOE.té,vo

.. inL lar i el erb en plur l.Ex:Amb
Biue ..... ta mateixa tarja pod.en entrEl'"
vos i la vostra uller.

tés· ••••••• us t en el llen/u t,e fa illa
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u ti tint vós, l~.h Al rb e terce"';
ra pep ona·r.J ;Vosté no sera dels dar
rers.

l:!. J.~ls prono:" "'r~on81s orts sub tit.uLen,dins
¡es proposicions, ,l~ seu elements.

".1 el l?ronom fort fa de subjecte s', e .omena no-
l!'in8t1u.x~ Jo vaig a 118.Ssaei .
~i _8. oe om~)le ent indir -cte s'8non A dati.
x: ~bixe ~a a elle.
Sí fa ae complem nt directe .. '?.no na aeusc.tiu·

1:, :.-¿u n ho crega o n:venient. cricle l
¡ all.

bi a ~ 'cL~lE1e~t circ ~5tAncial s'anomena
ahla i .~x;Vinar u p.b nosaltre .
~. J:..l I.Jr"cnolh P PI:JCIHÜ fort nc a pre oedi t de
p 6posició (_nan é~ ,oI 11natiu.b.x:'ln no visites la
mere lu,~cmin8til.,5Jnfe pr 061016;
1JUPl1 bl pr no p6rs n::¡!'w '01"1, es acusatiu ~

pr&e uit de la pr€po~icló .~x;D·bues-ho ell
prim l'' ~ue tct. a ~ll,~cu 2~iu, b la pr po ieió'
ai

ua l p ·on m ,T'", Pf 1 és el ti u va precedi t, tam_
t'Joe la rr~p &1c1ó a.E.x:A mi no m'abr nen les
be d.6~ .::'cohóli<..iuE;s. J u,i,el tiu h b la }- bposi-,
elO fi. _

(.:,uan el pr'únoR pe .sonfl t'ort és ahl tiu va prece
dit de prepOFicion6 8blative~ o de locucions pre_
pObi~ives.hx;vincper çlla.vlndreu t no. altres.
1:.11s eH nrf'~f-nt... '1?. .an~ de VO .. ·ltI'e .l el" ella,
amb nOw81tres i abans Oe va altres,eblatius,emb
ci ~inte8 preposicion. o locucions prepositives).
E ítCICIS
).~ b&ti~liu els elemEnt s bratllats per pro- '

nOlliS forts,preceedin~-los . i cal, e prepo icló:
1. uan~ntoni v6¡;é l't:JLua,Antoni anava per la ca
carpe~br?~. {¡el pare i el fill po tarem sab 
tes nove .}.J i el el vari ni la clavaries a no
podeu eixrr- o~ ne l _est .4. ueo les ermanes

ru' nvien el broda~,1'ensenyar6m a la professora •
..,. ~l<:1uel no vinura la pe.ella.68i us ho propose
no fareu,na 1 arla,un mal paper.7.An o~i, lquel i



16
afael, són bons ca adcr8.8.~s just. ue els llapis

eiüuen ~er a I.:lui els- ha e ;.prat.9.J:..l erma i 1 s
cosi~es vindreu algun ia·10.56c el astre amic i
d'interesse per les vost.res coses.
b). Sub titui l les s~rie~ de p~nte ;er prono s f .
!ersonal~ fort: 1 ••• l'~ e ~a.2. PaI'laveu anb .•
3. ;..nB.ven6.;r¡b ••• 4 •••• no ves -indrp. ) So ••• ui ho'
hoveu dit.' ••• ha nit 'pe Y1o.7.Han vi!luut ... en~e .••

•~{; ••. ~'escrluen encara.~.rto s6n ••• l .~ntre •••
l tu esta el ... aeret.ll. ¿ an ••• v indreu.12•••. ja
s~p que en s 65 timem.
e). Di ell 4. 1na a~ la f n ci ó de e dasclJn dels pro
noms ~Qe han substit it les 5~ries de punts de
les .roposicions d l'exercici a terior.

lIli~ó "11
,.:... s 1 rono lS febles
l·~ls prono~s febles s6n tretze: ,e,te,s ,nos,
vos, j. o, l a I los, l e s, li, h '.1 o, ne j la _l''' j C r l ~ .el/::) :,
1.111a1.... noden r.evestir <ii1'er3nts fo mes segons llur'
sitll.ACl' iins la fI' ~e· F...ls I ~tre pronom les 1"1
hi i ho eOrl...:erven 86]{¡'¡)re la jiè.¡,eix:a forla).
¿.;;.,ls pr-onofRs fóòles s'usen sem.pre avant o dar-"
rerb 61 ,r¡"rb.?~ O~·. o~en al verb llan ~quest esta'
en infinitiu era re-l6.),en t.;erundi estimant-vos) .
o 6 ii:1peratl u eseri -li) .Fora d' aque tes fCr.lleS

v~rbC'ls el s pl'onoms reble 8 van davant el verb. Ex:
óm vol, a prenia,us co tara.
}. es dl,rerses for;aes ,:.ue ouen r vestir els pro-o
non~ febles són:
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l'i
4. es formes elidi e~ els ronom fp;bles óqvant
61. verb s' usen C¡1l8~ aql e et 00'!l e' "e. en V0 eal h.
Lx:m'ar:•. ren t.'hR!' "i t,1'0f~: ,s'ior'ora.Da.rrer
vHrb l ~ forlües red\.Lid ., s' ',Wtn l}lfln el er aca
08. en voeal'exee)t la l).l:.x.'irar'je~¡;'nlie' "
lça't Arl~ t~er~)n~ti~ptl,coMpta!l,,e_eriure'n•
. Da ant el erb les torm d refc~~ade~ d pro_

n~ 5 febles I ua pn tenen s6n Jre~ rible aler
formef. (Jlemes si el verb ca .én··a n 00nsonan .Ex
t.m plau, et di e, es ::.enja, en vel; .: re tribles a
me vlal,te dic, b ¡ lnJ2¡ne vol).~er6: e erca,

e ervix, Hr a ey'tar &1 oble ~O Cb la s·
l). '., 'n e l'ronom:::- febles ve.n <!. rr T'e l verb
f '. ~1J.ll1"en ~ t:úl 81' b un L ionet llevf\t dels casos
en ,1¡é ealt,a 'lS ~r l r ~I 6st.rof. V se l 12. lli 'ó ",

. ,. ". )' ,ne l Urtoura:la ,pa b • ",).

7" • .c:l pr'cnoJTl f 'l~le fenur í e 1:.6I'<;6r" er 'ona la
n pren l fo ~a eli 'i ~ l' ca nt úc ~erb

·ena ¡erioufe' es, rGc6dl(H~onodeh•
.t:x;'J.\B'é:rin -se un tOn f.není) 'p.dorefl,l'h6no
r~v'nJl'infite ,l'US n aMb i i u fortcs);_6r6
1& j.!l~ 11 En, Ci l1uT'li ~~.r, 1. ).lt!'2t·· .... ven a'lo
i i 11 l',b'es} •
. • ~l._ pr r:on s f{~L1LS o s, ::;1'0. t.r 1Fm lTI i por
\JO 't, t.f. l\hb un l t.I·e í' ot }1, H! .. it;:' Ü.n V l'b o
un ..L't.re )ron jt; f¡:·blc.:·o *,scriur'em:no'l!t vol,
sipó no ~ ~ol; o el]~ 1 ·mirAVp.,sino ell. el mi
rFl-ajnO llur.'n"'- niu't., .. i lO u e t'ms aius?
E~j(CICIS •

Co' i°)1 lp,'!! f'1"\f'"'"lG~ e O;,S 6z,116Pt..s, se arant- e
convenient.1;ent ? .h '.m ar05t,ro1',o sense,les com
b1R8cions de VF.r i iran fi t'ebI l!~ escrites:
a ) • l • i.J 1 s- Ine '" j v j 11 d r' l' 21 eün t { • ? • C' C' rl u- r: os
lE no ~ tres cOt>r;on 5. j. Lste vi ar~,_ . alalti es reI'.

1:.ant-te Cu a dia·4.Cal l1e ar-se nel llit abans
úe lt:_ s t del ~\at{.).·.o l 'ar.af6s del reb i jde
les altre',du-ne.6. lt o '--ciu' 'embob'·.r-se' ',:"ln
embads1ir-se·7.A pcc 8 poc 6~-1:.r8~ué una pe set

i· cénti- s.8.La en~oret l..ilacre ens-;J1ira del
passau{s est.ant.-E~-v~u ,revaler entre tOt5 el
altres·lO.Si no tà5 ben roveit hO-p a 5 r' jo.
ll·hi-v. n to~s fets uns pil 8stres.12.L-ha tret
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el sostre ue la bRT'r e .13.C l e crinre-m arn
dcs!nholtura.14. irR-n é .~. ne no et-desfogJes
l~.j o ~é Ei et-va nt nè.re; ¿o sl 'tUl:: t-enteni •
16.Ei _h r ia t8ranLw-?-~o n-h1-he i •
J).Copi u el Q ma E ~~~u~~~s se. pr.nt-~6 con e-
ní6Jlt·r.f'nt el ~'E:rb el~ prono ,s fE'¡ ·les:
ni<..rt::, f,crivluno~,renta tte,. ir n5,r ntet,
enviali,portpl ,trRur~n, trcu,ens~ira,etre',

me~col ava,~en~eni ,ense coltav8,s~1~~,anarmen,

melh~9res, :ona les,en~le~envia, e.j r etela,
.. nj?rsc el,::; te .~me jat, sen .... h aenjat.

Lliçó \111
frono.b f 11 ~ acusatius
1.1~in lB prcp si ió re &ti cal el comp16ment
.i r'€ete o fi 15' tiU .~ ot estar l'6r;resent,at per un

pro.o febl .~n ~l ca '.isser t lla l~ car ,el
rlF, e not 1 ca r é l ' e.eU~f t~ u i.~ e~tr:ir

rE;:ç'rev€Iltat ~€.l ,.roüo. fe l lc..-Cixt.lÜ carni~eer .',
la tcüla. 1 orono" f 1'J1e a usat11t. s' lSR. T)er evi-'
tar l re" etició d l (;olL.ple!llent ireete 'x;'1'all'es'
la car ?:'-·{;l te.lla.E..n ue ta se ona :;1'0[;051-
ció l' í~ rl~l nrn~c~ fc~lE la e ita le r ~eticló I

d l' cu~atiu lA C?I'n. .
~. ~ls prono~s fetlew ua poden fer t'acusati,
son:efu,en~let,us;el,la,els,les;es;ho¡en.

3.~¡~ . ens e6n yronoms febles p r ohal de ri
6ra -ersona.S'u5~n coma tals en::
ls ~111" l'esti n. ~ls amics e calucien.J no

Dl' acor.sellen.
~m ~'u a, ta. .. é J eo 1 fi re f 1 i 11 : ,,¡ omtEi11e •
i en s s' li S , ai. { dat j, X '}Oit¡ a l' e{l ro e ;

osal~res en~ b~ em .
• .r_t. i ~ són yrono. s pertloné'll de ebona perso_

na.S'usen co a ~al en:Neceoslte . e et belan
c G~n.Voleu q e u~ telici~en.

";'t. s'u ca· t é co a re~ ~ "{i1 : l:.ncara no t ves
1.1 ea .Us s'us~ UOI 2 rec!~roc;Us Mireu m ssa.

ra persona 1
~ n s de terce-



~Bns la De etA~ Ja la ~inc(la pe seta)
t ortaras" el s all i os'? ~l" iJorta. é(el arn i os), ~

an ns donarab les fot v De~a us les donar:
,les foto_
6.E.s os pr'o o;n feble e t,t'cera ¡.-er50na i "usa
COl.l fi. r~flvxlu;,hnt ni es llava ca:1a la .1.aml.ié
s'~sa ~o a r.ec{~ oc:~l~ i lla as m're.
no "lS ;,ronor¡ feble .l(:otre i ~IU ¡.. co' a tal:

"::seri a-:lo :>é.
è.J:.n 35 .L.ro OlI febla i s'usa re"resentant u.n
<'ub stanti '..1 i ndeter:ü nat i

?ens tint~? lo en ti~c

L~ co~pareu &~awst e.emple anb el se~uent:

Tens la tinta'. "0 la inc.
vorml c ~ la uarrera proposici6 hom os referix
a un ~in~a determinaaa i en lari~ora propos1
ci6 a ~in~a en b n~ral. er 2i~o ~n la resposta
• I usa el prono: fe )le en •
.c..r .t,~ lJé pot. relH'E:~entar 1m s b 'l2. .• tiu obre
entés.Aleshore ... va aCOT.l·',. :Jat In rtà.jeoviu o 1'

ri·nal~'l'e. alGun l.i.Eq,i3·.' :Jas en ti 1 o.
o '111 ''\újecti' n nti'Latiu:V Ge~ si In vol tan"
\""J p~_r.:-er~).

U",Dl ~ u'actiu indefini,,'A¡:,"ifarà tFroni:>es7 l-
in '3.ó afaré t.

,bé r-ceait ce l ;-,rcpo..:.ició u.e:' llantes car
Sef-; '.Tolie::.?.iL l'nctues en -"olia Tu'tja dotzena.
·.i:..n e 'li" l Ci cal.ses en a'i '9st.13. ,¡ro:' '.:> oló; olia
mi t.:~ 'lot:;: .. na de cal· es L~\ïJ. ~ues)

'E .E. CICI".
~¡u :.::.1.1 tuiu t:::1' (JO J_&I,~e l ::; nirectes~ e \l t~JI

~lU ~ue conti ~ ,sn r~" lBt;J8 pronom feble
corres: .. cnen"t,: .. ;- ,
1.Ll~~iras novel-les? No lle~iré nov61·1es.2.
Líen,.;a el s !'1 lj,uets al r'i lj.;L J o llaví a mi t. ateix
211 Q?' Ó .erf1Jm~t,.4.('CrT' .J,3" osp.ltres per la,
~it.~ Snraoneu b6 ixo UB ~ieU.bCo~pra la oor-
bóta.7.~1 te or sabia 'can~ar o t ~ les can ons
!L~l mctóe meuioa a 11 .aateix.).i.Je ',ré ,uatre,
~ ron~es.10.Si et we'utl~ é renove alIo .ue et
v i~ d·r.ll.Vae ollir cloltew pere tendrals 1
12. usouva el formatbe del oalai .. 13.La lòria
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".I. t ~: dun fe,"" (le datiu ," h¡

011, UlL"', e1. J li " J.i.1 t.l;;, eb-
:;. Bt1 i ens s0n ¡jT'OnoL.:" f(· bJ.b.., ~)t:l ~unf,l de ri-'
mere I_·ertiona. c~, 1.J.~ en COli &. 21.: ~l'

hL düna el r ·¡ers
1:...ñ- r r- T\ 1. r)°rf~"l ~.

i E:~ 5 s'u,, en t,. ~lbé COl. a 1'" f1.EJY1 US: ,
.J O e'r. ['O::. .... la carni Sa 11 óta. o s e-.l t.r'es &ns envi arem
l' 1cgrcc.EYlv s".lsa ...Ecar(. COr.l fi r6cí~roc;s vam
done r le.s I .ns,
4.t.t i Il~ son prOrlO:lS ff .16s pér'50n&ls Ò. esegona'
l) rc,;v ê- 'u.:er. e III f. tall:' en; ....ll e1. farà l'apc
lo~ia d l s&nt.~' 2ic u. dirà bl uOfulvili.
t·t "1..a iar.l,é eo., a rf:.flc iu.;'.J.\ et Lreuries 1.P
1Jun a.us S'US8 ncarl'.! cou a r~cír'roc:

Vos"'ltres ns llebir'eu el~ ~JO mes.
? Li i e_ s 'n ironOH15 L,:::rson Al le e ['cera pe!'
8cr?..S'u~e!l c::::n n tals en;lJL.av::--li -1'" mocadors.
Li amo8trava el ca~{.~ren els tint~rs l posa'13

Lli '-ió IX
~rono~8 fetle tlus
l~in' una pro~osició ~l CODI lalent indirecte o
dati u ~"01. ex~ressQ.r- e ,.!. t.j nié1nt ~m pronom fe
ble.Ltn;t.,;criu·una Cf1.t'tEl a ta LlarS el grup de
L'\ot3 a ta 3ro és 0J. atln i pot Elst~r rs)resea
t,_t el VrOflO., fe 'le 1 i.':: :}:;scri 11-li 1Ina carta.
'1 pro'wrl falle datitl S'11SB. 1)81' ev~t r la repeti
':lió u.el co "I e;1ent n 1r8 toS.DO sr f la nota al
a."-.J ;'1 (..-;;r11:, 7:-:' J .. .1. i .. Oi' aI", 18. .01-Rl..n ~H )..:' ta segona '
prop sicl' l'{s del urnuill Zdble li 6~ita la re- .
p,...,tic Ó (1"31 co,.l ¡r.~n i~ldLec e o üatiu 1 ue en
~ ¡'üEmt
?.;ç !JrorlO .• s fe' 1-'

<omriu a oSRltre~.l .Ha~ venut moltes panses?
Síjhe 't;nut n.oltes panses. ~.L13 anies fotol;,re;
fien a li.16·l:..~:)¡;'lUia elo autors clàs.JÏcs.17.'l'e
nia nova la olll~.H·. 'n.~ltrs" n'l em CI. no ... altre
l;;.Pot ¡rendre Ib l!.t;à.icir.c'¡ t,l"'nca.~O. o mireu
eu~ nal ul D & vo altr~8 m te~x.?l.~l et ca
18 r ..tes.
~ix!;~l ~a~ C8'a les r te3.-~l ~ft les ca a.



tinta.La mare re t les filles i alo diu què
a!i de fer.

6. és pro OL! f .bl·s de t.0reera ~er50na i s'usa
COI a rd1'leJCi'l i com a recí':oroc.¡!;s reflexiu en:, "

La Jo 8 es de fa ~l pentin~t.., ~ .
LS re el 1)1"OC en: ,

L s [~.Ii1it")ues .8 eonl,e. np 'S t· as de . e historia.
-r. '~l t.indr pt"esent. ~116 el prO"lO!!1 li S&¡Hpre és
eF.ti i· 1H) els .ltres :~rcnofll~ cCflfÍ,nats n
, ~ue::'tF; llivó com B dlatius '- odt:> re. re entiH'

.tel!¡ é cOI!\~',lemf:n'\;s Rcus,t,ius.: V8t,'U lfl ]li~ó VIii
6.ts f81t.b tr~u ~ sintaxi e'~reSS8r dins una
L .1.eixr: l'opo::iició d, e veLade el fTl2tei x eom
p~8men't.~ovp reu le~ se~u Lts propbslcions:

1.La n,e.ra ,allEv2 les nIes A. 8 filla.
i.L~ m~re li tEll va les ~les.

. • Lc:. rh a rel i t ~ 1.J.. 11 V f' f. 18 í i 11 a 16 __ 11r,:. l e s •
·i s les rrcpo6iciGn" li:;: el C0111-'lement c.;.;.. iu .

, l .
tH)\'!:l, I;;x})r sat nue 60. 8 vel:.ec..a en C~ ~ }~lrOpc.Sl-·'·\

, , t' 1'" ti .cio:l.et (JUt ... ~-O corr"c e~.¡;:n 2.:.>, el :: U !SS...-·

tà. ey.~ressat .u.es Ye~adesp:'rimeramE:nt pel eOllr')l~
Ilif.mt f~ tJ1e li i 'e~on8.,~ f:i ot ~ el 15r-' J / J.e mots :la:
filla. 'Ll.uesta con~t"('ll1~ci.é é<- ~"'V.gr8, al.ieal i
per tant,dolnt .
E./~JRC l GI S:
!?) .l',r c8d'~~cuna d les Cl.~i}AUles set1l1ents esc
er: re' n lln8. ~ü t1"a cie sen t· t e 1.'1 i v~ü ant bn la 'iU

iUS 6 de~iu de la ~rimera estiga revresentat
en la ~e ona per un pronom feble.
l.ll'éu .la d~vlaració al jutge;~.Antoni Urà a vos..:
altres uina cosa cal fer.3.Compren les entrao.es
els amies.4.Goffinren les entre e.>2,ls p.mles.;.'I'e
nia un2- llibres i he ;..bI'd.ut els lJ.ibt'es.6.}'iquel
f(jC'à a nosP.ltre Q les fo'tos.7 • .t..l te ger.Ilà dóna -,
a 1..11 16 llibretes·O.ili qUE; cal pOïtar les cadi
TóS pera vosHltres. r .1\ elles É1c;. ~onvenient mos-"
tr'fT els uioui og.lG ••.. ari comprara a mi el 111-'
¡r't;.11.'.,;ue rre~ll~ t?rem a.ls 1108tl."'e8 ~.11 rines7l~.. .

I U e pr€ unte.r&s &1 mf;'] fi 11 '? ,
b) • .l.'.x'traurc de Iee- se .... 11ent s Cl2.U 111ec els com-

plem.ents aCllsatünls i els dRti1l5 ï fer IDb c.aàe
mena Ge co lements una lli~t
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1.Ara es rent l an ~.~n~ hrr ppv' t el mo-

d -,' . 1'" l' ll. i '" 1cor, .).01 611" 2 :..arl?)f 0,.- al ~ ~O. f.l.' n e
no hb COLllprat. • ./,L'r'S 1f: l~r'(ho f7f:tlnc.rj •.canJf eu o ....
i '" cames·?Lrh.re jo i t, 113 f.r f1 nil' la. veri-

t..I_ ..··rtll '=U /15 ~!~ÜC~.· .1' :-;.- os 1 6nh t'alanè..,
l ).~oTc~-li 1eb ~lb.r¡.e~ .11.F~u n- ~l ~vor

, .. ' -t J '1 tIJ. us . '" c,'1t' • .L? ... Oe::: rfj l :-1." _,', 'e . ~ -' e So e
... ' <;;;.,Uc1 • '~ • .l,) .. (;<...- ", el brc".)~11C'r":'·-1·o,1·. é "-"
os on vull \Jc;l¡ < 'Jae.L..' t;..

~." 'o' '"... .1. "T .L',

.t'TO Oil:.> fE.ble· ~tJ'il-;"tq,l'd).l:'U"" ~ ~o.;> ement5
r rU_.lJai ci 011. ls
l ....·ins un2. :.1'0. t,leió n .:tanti ra lt r trlbut pot
~xpr"'~bC'.~ se I~,i tja~9~ nt un ronom f ,ble.En~ ,ui
ens ha vi~it~ ~er8 ltRoie ~Anlel,o no era l'
ami e .:Jan' e. J 61 ;:,r'UIJ de no 1., ... d" l' le':Jtz , gona
pr'op ¿iai' no "'er'--. lte.:üG .lJtl.li"ll ~."I l:,>.tri,t i

01.. byte!' r~wrf;séllté:' libl ')r.nolfi f lle ho.
r... l(¡r.o ho 5<3!'a.i.l p'or.CT.l 'eble [-'trit lt '~a ~eT'

~vlt~r lO re.patició d '1 pre ic~tiu.L~:VÓS .0;
)u['E;j l. t e la ;;ml· er'( 10 sóc d.e 1 . IJ ,11 l. er.-n

~'. 1 e ..>ta s ~ òon: .,('opo~ieió el pr no t'elle ho evi
t.~ 9. ro )vt' ci ó l' A.tri b·~t . ar€n't..
, • ~ls '''ono' sebl~s que onen f r J' atrïhJ.t
f: ón ' !'.c, ni, e , l p , el::-, l . S.

j.Hü , i f,"sel 'el' e "r~ .<ir el ,1:.fnti, indete
mina S i naJ~c~i~~.

'3. ; :i:.Xt,n;>!.e ce tlO 6.'1 llacdt '11 sut, <>tunti u
~inat. ~'..l.e és a ribnt·

.. ' , l '~on Clcté e~ neves¡ .Q ho ~0n

, Ci~telles,sub te tiu indete ~inat ~tribut)

I... XI:: I ple d.6 ho l,} 1100 d'un adjectiu Ciue és at.rib
11.~ ni al ~ es V'" ren y,ut:1d' l'ert .) enOélI'5. que no
ho ~a~elx1en. \erts,aajectlu atribut)
.) 1~e fi I e de hi en lloc I a' jectlu éltril:ut:

rensav m que bl ~e Bb faria bo,i no 'hi ha [~t.

)Lo~e jec~il a~rib t)
• J,;,l,lí:l,els,le..:. 'l] ... ~n per' e~1Jre s~r sub tan

tiu d6terminats.~x.

~s ~l 'es~re7 Lté .
Sem lar~ la farl'na.pero' 1 ', o a sera.
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fi&ura a ue dren els co'panys,i no el~ eren.

Volen 6SS rIes senyores,i ~ai,no les seran.
QCal i r que 61 par'lar valenci a al llets atri uts
efr.. exprfls:;a lllitj8nçant el pronom febI ho ¡pe
ro la correcció litE-raria 11 lica l'ú de el,e:l.s
~\-:;r 81 at.ri .u\'& .:. t6tLntiub -'et<;['r:;inats mascu
lins sin~ular i pl thl i l'~b de R,ies er al~ I

• ~6 E6n ~e. enin;Jsi~¿ular i plural)
;.>. '1 C0 plElment:::. aLIati us o cí cum~tancial
sén e15 't'e Get.érn..ir.en 61 'm& e les circumstàn~

cie~ €in ,~\.i~ Ih procuit l'acciJó ó"<prsssada p(:;l
verb.

Er." hi, ... :Sn 61 s ,-.r no lS e'tle s -iua 10den fer d' a
blat ... · S.Ln s'usa 1'6. y'U&ll el.... iJ cc.nplements
e .lz.t I ....én intro llits 8.1 .1 r.~I'6r~slció e.l!.x:

111 al vin r·¿u -, la il,a.ia? 'n vl¡òr'€Jn la setmana
\;l.U6 e.
',i ~IU a ~:\lar el<' ~o~nnlelll !'lts rlal.ius són intro·
ddlts per ...ual~evol nre" .. i.~i' ,--ltr "."e de.:tx:

Q. CI (..Cl. ïH ui vaiê,. -~ual ell tsta en classe, jo
~ ilipr-e Jl'lli rcbe. Si r::'avp. c~~) a''::,Hcelona.. m'
avIse. -i 9' ix ':l.J.6 j hi vullt:.. an'_r.
~i4~ 5 F~b una p~-ra? ~o hi pi~~e·

0.I,'stttre el" co;nnle FT!t5 lT·tr>('r'l·~it~ en l'oració
~illb Jr pe -i~ió c81 dis~in~ir els ablatius o clr
c.uiD.stancial i els datius, cOi!lpl~i1lsnts ja es uò.ia"

L1 s 1t1'es cO'lpl€:!lents ir.t.rc,':..ul t~.. perposi-
Ü.iOH , ano el a'{,~ sijf'lem fIt COITq::,l' mer-'ts proposi-
cional , pooer repr'e e.ntar- se pel s l)r'onoms en i h:
~n s'usa ~,~n el comn €m nts proposicionals,
on i ntr' j,\]' t.S &..I1tb 1e 'P! opa i cion 1 en i. :

La ::'.1tura ~e ~ ull} a a l'orjbin~Ü"i si no s'hi
~ no l Volulia JO.

(ti = 'ori~ina1).

'1 1.. e com el ;not en unc~ e·- ò¡;S és ronom fA

t l € i l t 6:: é;:, r e~) •. i e ió) E_ :
'l'enies ti.nta ? Ln t.illC .òn;rr om fE.b1e).

/:>l,ava en ca 8. En:pr'epo '1c19) •
.t.XwltCI lS :
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fi). SUO 8"tit. iu ls Illots en n-t' té', -e l,::, clausu
les seúuents pel~ pronOlll.s .ft;b éS ca r 0(1 'ts:
1 •• i EivB. pilol,B. és cBr~,a '1(;1) a pilota a bé
és c!:òra • ..;.i3e :D18~ren so_c'='tf., r e ~e,i :'8ve:n '01-

at.s'¡ ).l,·el c~c,í ,;ra 8 è12Sf; , i l er lf) ni t no va
H el? ~_ e •• A~'lest.f'; Sr;; ::i0T''e ..... ór~ tJ] S :.:.illutats '?
sí 'J..ue són els din:;:.1,? G8. 5...51 a. es ~ duI' í ~Ji
~s ra Ulr es ~er1ue no .1 10b~n ~~ lloc fre6c.6&', .

apar't!:i <""61 oc'! ~"'iH(r i r-'r.p!:"i,t2: r~~:: fuc.""'. La
l ' , 1--va "or- ~ r:.:._o: E, 'o l:n"'l;1 e S~.L11l;~r· a ja no

E; S\.. o 't' al C'-;i6.-.. L~ ill li l L(;'..'l. :;:,0(';16 pero n
.... i II fC.r.h 1'';'1. r.el L11;;11 poble'".Pn-1 auirCi ~i

v ,.; \,e-- ... l'''' • .Lv. -.¡'n 165 c"r.irt;f vl.ll S S{ ue ...:.
,.. . .. . .. l -, t' t lt,:¡f-on 16 lO' ca l lo rv s Yb ..L tj '.':' • G~' f:.. P;:ll'" rr.o 1.I.e g' s

1;:.; ~eI':i.tat Ói.) I.Uf; sl.Hlw·e CBi:Le "',.1:1 1 elt de /Sust'. '.'
'" . , , . d'"
'-~oi'lXO son q 'e~ cün te.." l :21 rlo "01 aV,b C;;Il-

t~d6S, itjor n r ç totR.
b). Coy,ieu le5 clali~ul·~ Ef't}.€[I;'S i 'criviu al

• l '
cOEt,"v" or ~clln C' e 18;, u 8 e.1 "re. cla'Jsula
ut'~, .it.',:.ir1.. 61 ·Y'orol.lS fele:> n¡;;t.:r'sta pe!'

fra~c~ ·uv &1' on aai ~t~:

Éf t.~n [~~.:fic8CiG.t que o ho pareix.2. De 'penen
mol 5 'in€r~ i es ~ue ro ro ~r6u~n.j. ls pares
vel .. car--lcs IT.olt i ~er fi elf parEgu::.ren•• li"
Hi aral~ cada dis~alt [or afaitar-s i arr&nxar-

e ¿ s cabells·, 'n vi~.: ~r~n c.on~ p~rs nes per
vore la ciu~at en feste~.6Din el t.one11 en tens
de ··Ol·í~·l",~i hi v s r2rls.rer fi"12 • 1. porta.
<3. \"1.Í ~t corr~L.ix els oi..b,Ji~o p. cla<;~~e no l'és?

• ;~ut11~ clavel 8 EeMbl~, bar t i o ho ~6n .
. 10 • .J 8 ... é 1 l.l ~O'l 3 ml '1"t ny~; eró nc no en tor
lar~n·ll.Hi vi '.llé s~t n s.l%... e'T D'plA. Fi i per
ai o !'1' , nfsC:.í •,

Lli Ó .v l
C01.!11> n ci ó i nr la. E.. pronorlJ~r.JJ - e s

1. L ~ P l'OP05i ci C~~8 J; uer. por·tr;r do.., ubl ~ ",eus
el ments r¡;;cuit a [/ronc.\s f'ebl s.Ex:
Arn,oní es va la ar la cara'? 'Jí;se la a 112var.
~Anto~i va llavar lR cer~ A ell ~~t ix)
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r .8n tot co:nbin!?ciÓ de doS P onoms 'eble"", ço
és, erl tota e I:.lL rac.i. Ó 1:,1 nari <3 eJ1 f ronem que fa (

e CuI"t- hi. nt. i (li r' et.c f;. I f;sCI'i' f:,AT.eralment
¡¡pilU [' - e _ :Ú vro • ror¡om.~ ... '{: l'I~ els h di nefJ
. :.•. ::. Ge[ P.J.cl"t:;"l1J il.uiL'bci",=, {c.vant ..o).Pero S'f:'S

CY'iu t.n ~El:>Ol"L llec ~Ji els dos ,:,'r0l10 .s són dtl
l.vl'0.t'il pur na.l.:1 o ~e li con~i'(: li, \.0 l 'I 

...... i. ,4.Hu..il't:;ct.e 1>0LG.-l.. or, S8bO! lce; (:cix{,donc~J

110 e:;f,C 1. !'f.;L'. ~no li se '0nei'\;)
- , , 4t

j. '.LS i"r'or~ ¡il ...... 1"60 es JE., te, <'e, ':I.uan ::;on e.J..s
prii er~ \...6 la cc,.úÜ:J';' 1 c~ó no 65 .anv-ien en eíi',tlt.
é;;S;pE:rO uay& t ho t 1,pT'AT1FY\ 1:: T"cr''''':C'. elidida
',L ,s'.l:..x.m éÚ1Cl["ei. Gl'íd-.;cs conserva' ln,

to 1: é é, P €; r "j,u t· S l s h i a JD • I ro n ro.
- , l '\ l' h .

~,. 1. ~ G..o n re ro 8 ,nO 6 I a ,~ "e l'8 I, l r 'iu 11 ·a Q.o ...
:çrof..om,:; )
"hl' oil:Juerf:.n;t.'hi peI:ja la r 'c:a; ':-0 pen ava·

"d.larr'ere m ,te,s ,les fGr'¡,,~s el,als,en,etc.
éS CE. vic..n n '_, 'ls,' .~t;ro ~;::.7?r~t '.m verb co
;lL , r, '¡ l3 t € n vo es l oh.' etc ['i:l 1', r , 1 ..• ' 1 v ' ,
~X' j(¡.f' , l - r .. ,.. '.,~ r" c· l" " fr_ ....~ ::,' u l ""'"" J 1: .; _ J e _.-:. G .•

:"o. rJE 51;-<:.rlc.r v~,lE, c:~ el ;,.CO:1,)I" f ,ble de tere
CE.I'::~ :tl ona li, ue ~ ... 50~1IT'b 1..:0JHple.ent indire
t,u.; GE:.n 1e Ii8i do [or;.,::' x:l,¡i'l r 6a1a;1i'1s
,l:-r F ,¡li 'n d.0r.[-.i2.;tu~í la '_orl,,'1rnsjl.? filla. li
IBi:> J,.ónfi. .
L> • .wiJ .. CJ.t COI·l't.! 1. .11L .... l,i t 11ÍI" (¿cl..:; :t-:ment el

'TIOntS 1;0::' i r.. ¡.cr 5.Lé 'l.? f)r,(\¡-.. inadmls-
::.i ... b li' .. ~ LE.. ... Qé V!l' ejr.r cçls ll~r'i.:>~]atees r-

. ~ f" •
~~ L e5ur~ ~~~GS ~ -& Q. b ~~r nos 1 vos:

1.--0ll ¡-:-.,.¡;¡ .J..el:. ;!l5LSj:: ~t.còrofiE=11-S€ t~ l.S junt
-u. .ul.,.b. CuL'I'c 1.' oS~

.1JCI.CJ.!-r¡c~ lç, ...... ê..11b, _utcórf_fíGu- 'u6 tots junts.
'( • .l,¡a Cúill..... L1G..C,.i.J ti. nl'i<:. '.¡,es . 6Ç.r1l es s'anteposa
al brc i 2. ~ es re: O~~O~2:~Vb6~ li ç6 VllJ~

i l i's'ó ) .L..L ....8. ). '¡JO • .,n " ~:J<) hi no SÓ-:i

a ..ubS ~r. na c;o_.'bi~· cié tirdH i .

. l'L.i).t.5criviu P l'e' Cé:(taSCm' úe les c au ules
se ó uel1tb una. &.J.. "ra ~n a UB E.ls cOinpl ments



¡., (,j ub ...

)é i '{fIl )8 al cclt.ix

~).~n deixe~ RI cal i.

b ) . Hi Q.;¡i x·n ; li

e). j 'hi aei xen

- I

verb l es~iQ en 5ubs~ituits per pronoms ~eble •

• .., , i4i~J e.L l'6ml al tell 0.6 i E:- o e·
¿.G6na els )r~~is ~l teu aelT~ble.

).lJóna l lJr 'Ií' als teus d i bbI s

4.U¿n la plome 81 't&U li Ixeole •
• L'óna lE;;~, "101ft S el tf311 op.i ypr

't.lJón8. 1.:.> tellS dei"eb e .

;: • Dó ro l l e • l s 'te 'i x e t, l e ~ •

. -6 R pre~i hI 'te Q i e' l

lO.Dónc~ prenis .1 "('8'1 deixeble

11.Dóna ~re~i~ fI 't U a i:e~_E

]~:.1Ó c. ~r6rL1S é.l~ teus <Hli'<f,lIJ. ....

lj.L6n~ ~ix~ ol t.6n fil

l'I . n 'nPo • a i XÒ 81 1. u fill' ~

~). Pbr c~uaSUJrB a. l clau uI 5 eb 6nts

6S 11lr .' n t._' ::: E:'-i1ï.i Ve: GTlt . Sl )~;ti L\lint per' p o

noms . ~tle5;el rrimer com. lBm~n~;61 e on com l

mt"ntjels do· cOd:l I!l;f\ts ~l ora;
1. ~1 1CHn r'~ el c 1- ix.
".1Je: l'-n ls HTI' CfÜAix'

). onpre~ e b r~ pis B~S fu~sioo.

4. 6f3T.~np"n ~l r.tI'A'L df. lC' I ret •

.., ...... eT' . ".t. 1"1"" ,,;, ,,1 ~ .. ,,ior~

."IJ.LAC ..-'J r .1.-...J"... Vv(·\J:.,

6.'::"',,)1 f1H-,ir- 11'1 ~,6" «Jl ¡,(ble

7.~.p2 t· ~~ lli nj'r ~übres.

L i"ó XII
Co~bin8.~ió ternari~ ue ¡..ronOltS feb.lt1S

1.~Je r:roposicions o en porl.ar tre6 deli-> seus

~l~d ~ts r ,dlit. a prono s f~bl~s h':,
'::',1 Q i)(ar-a~ "_8 llibret. al C lélix?

,":"<11 és cOlllpl,lflt:mt 'ncliNjctüjla l lbret3 3S cOY'l

':ll,,; ent. dlrecte¡aJ. cel ix é:5 c'l.ple ent cir

CUiJl~1J8ncial (.le lloc.)

..:li a15 CO. :le , n s lE:. 1.1it1 r'el,6 l al calaix el~

reauim B pruno r s feble~ ~idrt una oombinació
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s'hem(o no s'havem)vistJa s'h&veu saludat.~o

~a forma correcta és;
~a us haveu saludat.~o ens hem'o no ens ha-

vem)vist.
EXEhCICIS:
Substi~uiu els se s;) pels pronoms nos, vos, ens,
us,alla on ca16a ;
~ll està afaitant-se
!t'em-se l'ànim
Féu-se socis de l'Abeneu
olien barallar-se per no res

~oseu-se un poc més avant.
Llave~-se les mans al safareig
No sé perqu B es llaven al riu
~irem-se-la 'de lluny
~uan ell arribà estaven pesant -se
Sabeu LS~hben~a~ ae tot
'~u i jo es teníem per bons amics
'ru i ell e s tell í eu per bons ami es.

Lliçó AV

Concordancia del participi passa~

l.~lpar~icipi passat dels verbs composts concor,
aa amb el complement directe ~uan aquest esta
expressat dins la proposició per un pronom fe
ble de tercera persona.Ex: ,
Hem anat a menjar pastes,pero no les hem tastad
Buscava la teua ~ermana ,i nó l'he trobada.
~'has ensenyat els retrats, i no els he mirats.
~'h8s ensenyat el banc,i no léhe vist.
l'erò resta invariable en tot altre cas.Ex: ,
he vist la teua ~erman8.He trobat el teu germa.
¡inc la llirreta sua m'has deixat
~.Si el verb a'una proposició va ~eóuit a'un
v~rb en infinitiu i el complement directe es
ta expressat per un pronom feble de tercera per
sóna pot succeir:
a)' ue el pronom feble sita complement del
verb en t.eJl,biò:l COUlI:jQs~.Aleshcres el part.icipi
"'assat concorda amb el pro' om feble E.x:



Jl""tí vit.,L c08ir léi. n01a fll1fl'[ ;){;l.éhE. vistacosir
ú; '(,ue el .jr nom feble < l !Ja on:üc;;n ,nt dol
~n inrinitiu.Al'8hora~el ppr~i~irj ~~ sst
var-ia:.t.x:
e.~ ...r1s V Dur'e 8l}16 "Le~:'tiJ.e·~-t ',les he iRt

venc~r .l.l .I·O. om .r~ '1,;;, ~ ... co.nr':"<...tl\.nt del infi
nit.iu "1 o..: oJs"nt-lo 2.l'·nrintÍ'11 :·1 sentit de
la (,ro .obi eió no ' 1~d8 ~ t':7ra ) ,~.•
'" Vl l, veII(:.~t3-1l:" ,les ve es.

).~i 1 ~~r ic10i pRS fi~ ~ no ~~. cels verbs
n~ 'l' Ub ,vo.Ltir, :oc.er,t.os2r,d3ber i fer,concor··
tla é1 l'lO èl p¡,o 10 'nC3rrl ("le t-l },rono 'l fe la
~lba cc ,~-,ltJJ!ion u~l verb <jn in f ' '\Í "tiu·E .;

1 e~1. ·nl1evirl:111 - no l' h {.-OL 1 '& f'I.úevinar.
~e sa. ....t(J.'~ f ['+1 s.ie élCU fiGion:oJe h" sablei • .:..

fbc-ie .L·S ha f'~e5 f~r,lbs s~b8"tes.(~ln8 el
11bI1b1. at ú € fer'la", hi a f':.Vil i 12. tf:no ncia de
"t~l A!:1f vé:.~'i!:1u.!.c tÚ t·b.! '-1 (;1~'1 ¡..ct..,6 t.. tC1 tot.s els
Cos' .1'0 ~s c.t:-q~ r cQ.j¡8·r'?1)1.~· i cal ccrroe¿ir ¡;,l'a_
1 é.l.i Cé'.!. ;.E..nt. xr l'E;J.,iün~ C('J lt:~ f~t.·Jçr. s);

¡ 'nó v l ut vP",lCl !'~,,('. ;:€"'-08Ci. ~ • .l."t lan ist
C6.1"l'vl·,1~ l.i~Lr\:!.""a c'I't,a,l'l)~n I~U"C~.~,·t.

,::,,_. .l.\.V ... l. •

.... eu CO:-¡CO('(:}" -I.> ,a'-'l,ici~l:- H.rlb t~.:.s pronoMs

.l~ l.::s .:>1t!J!'hl,.1...L8-"S se:19ra 110 Cb.l,;};o

.l..J(i ca!' ' l' HUl eOuL, ... a"t, :)e'o no . f 11')1 acaba'C •

.i..a \Ib a ¿'t::!';,an<:, lll\e ..::>~nt..l. t, 'l,;"lY1t,~..., '1""'::, ~cgHda.

O SÓ!1'f.ao eJ.s ne Vif;1..

Les hevem p~rla ,l~s ~~ ~dd.
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PROSODIA

J..liyÓ l
LES LLETRES

a la reprebentaci9 dels

u
v
x
z

e

i

f
g

c
d

J
l
m
n
o

a
be

p
q
r
s
t

set:>uents;
~!- exemples del sons

a art, cau, porta
be\alta) boca, roba, notable, dubte
ce car,cel,miracle,2necdota
de dol, seda, fred
e peu, neu, home

efe farina
ge gat,sega,seglB,llar~gel
i~llatina) fill, foia

jota o 1 llarba majestat, jo
ele tela
e e úlb.J:t" b em
ene dona,conca,planxa,ca vi

o cosa, gota, govern, roureda
pe pare,cap~irar

cu quatre
erre rosa,pera ,cor
esse savi, rosa,
te terra,atlantic
u just, cauen
v'balxa) cavall . ,

ics o xeix xaloc, luxos, excentric,
zeta donz lla exemple

La lletra vocal u no té cap valor fònic en les
•• s!l·labes ue,~ui,6ue,gui.Ex:raueta,con ui
lla,guerrer,guisat.
b).Usa,també,la lletra h,~ue s'anomena hac,la

,
1. El valencia usa per
seus sons; ,
a)Les lletres
lletres----

t

c"qual no representa cap so.Ex:himne,vehem ncia,,

struch.
c). Les lletres ue aparéixen solament 58•• en



company
viatge
corretja
armetler
setmanal
cotna
sotsobreria
fet.xa
dotze
collita
terra

u:
u;

rr;

{

i i;,

ix
ny
tg
tj
tl
tm
tn
ts
tx
tz
11:

,
u
ï
Ü

alguns cognoms i mots estrangers;
y 1 grega) Payà,Gay,York
k ca break,
w v doble) water,darwinieme
a). Les 11 tres modificadé seguents:
è oberta) ~èllx,fel,mel,tel,cel, iquel,eet,

despert,cet,expert,melis,melga,me
dlum,escènlc,pel,rec l,clèncla,epi-
dermis,èpic,rètol. ,

ò oberta) sol,vol,or,pinyol,consol,so,resso,
opi,ordi,òbit,òpera,post, to, cossí,
mos tros,trot,llot,pont,oncle,oli,
badoc,arròs,mort,cort.

é tancada) més, empesa, ncau r, c ra, remei, cent,
i prés,encés,e8g1ésia,fer,cep.

ó tancada) oració, or . nl:il'i, llavor, amor, acció,
moment, corredor, correcte:
r{s1ca,cam{
túnioa,oportú
heroina,fluïdesa
dlürnal,cons qüèncía

ç ce trecaàa) braç, raça
e). Els dígrafs se~uents:

guerr~

ultra
rebuig
cblaix

t

S8; passera
¿l d{ raf ch a;."r ix ñ. a1 oul1s ots estrangere

:chic,lunch,yacht pronunciat respectivament x,
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moc, forma del verb moure·

cos,e st.cu rpo,fr.corps,
pl. cossos).

deu, nom de nombre¡pl.deus)

1-. "

el. Ha,/;:) hs.f

joc, cP.st. juego; fr. j fI\'lj (

Jo es).
mèu,sin.miol(pl.mèus).

fora,adv.prep.

tx"c. ambé a b valor de c~k,aparel en al~uns

co noms.~stelrlch 1 amb valor de tx dins noms
ntilicis castellans:~anchis,aixícom la lle

tra modificada ñ = ny; uñoz.
r) • L 8 lletre d,l,~ i a V0uofi ~resentar-s

dobles ,sense canvi de so.La l doble és escrita
1.1 o si·ra aJT\b un punt volat almi .Ex:Addic1Ó,
col.lega,immens,per~ne.
Les consonants c i g poden presentar-se ò0~1

peró amb so distlnst:acció la segona c=s),sugge
rir la se60na ~=j).

Les 11 tres rr,ss no s6n,fonétic~nent,condonant

doblesjrepres nten un so si lple:carro,rossa.
2.- Les lletres vocals són set:a,e(tancada),i,
o tancada),u,e oberta),i O oberta).

Hi ha ots que varien llur Sitnificació segons
ón pronunciats amb vocal oberta o amb vocal tan

cadaEx;dona( ubstantlu)i dóna del verb donar.
~n l'escriptura s'indica la tal vari?ció de sig
nificat amb un cc nt.~xemple8;

Ib vocal tancada ~~b ~ocal oberta
bé,c~st.bien;fr.bi- be,sin.anyell, pl.bens).
en; (pl.béns);bé,ad-
verbi.
cós, cat.coso, carrera,
·pl. cossos).
déu,cats.di08;fr.
di eu; pl. deus).

úónR,dónes,for S
(el verb donar.
óra,forma del verb
:fer.

jóc, si n. joca, joquer;
( 1.j6cs).

meu,adj·po se siu;
(pl.meus).
moc,cast.moco;(pl.

mocs) •
molt,cast.mucho; m~lt,par~icipi pasat de mol-

f.uolta;pl.m.molts, dre f.m~ltajpl.m.m~lts,f.
f.moltes). mòltes).

/

I {

/
t't

f

..
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o,subs·masc. pl.sons).

soc,Bubs.masc. pl.socs)

5ul0, 'Ur'Ula uel verb soler.

pèl, ubs.c8st.pelo,fr.
poilj pl.pèls).

son,su s.masc.i fem.( 1.
sons) •

sou, cast. sueldo (nI. !IoO' .).

tos,cast.teztuz l.tossos)
vers,Bubs.m sc. pl.versos)

os,cast.huesmjfr.OSj(pl.
os sos' •
os a,sin.ossada pl.osses)·

ós,cast.oso¡fr.ours,
pl. óssos)., ,

oBsa,cast.osa¡fr.ourse
~pl.ósses).

pel, contracció da la
pre osició per i
l'article el~pl.pel~).

set, cast. sedjfr.soif¡ set, ca t. ietejfr.s ptt
pl. sets) pl.s ts)

sé ,suba·masc.cast. seu,sub.t m. ·pl.seus)¡
sebo; fre sui f; pl. seu, seus, forme del verb
seusjseu,adj.posse- seure.
ssl u; \pl. seus).

so,sin.sen or, senyo-- ,
ra\Ex:El so tomas i
la so dquela).

sóc, forma del verb
ésser.
solc,cas~.surcojfr.

sillon;\pl.solcs).
ón, forma del 'Verb
ésser.
sou,for~a del verb
ésser.

t~s,subs.fem.(Pl.tos).
vers,preposició.

EXERCICIS;
aj. Destrieu en dues llistes elgnats seguents:
la dels que pr senten una e oberta i la dels ue
presenten una tancada:
repÇl,pesta,hort t,eal,par t,fer,corrent,~anuel,
p rla,teula,rem,hivern,ober,merla,grix,t l,lles-'
ca i qual,peu,fel,neu,predre,penya,moment,lncert,
mestra,ambíent,maneta,vela,f rro,promesa,carrer,
b rre, fuster,mel, testa, vel, teua, desert, pera.
b). Uestriet en du~s ll~stes el most seguents;la
dels ue re enten una o oberta 1 la dels ue
presenten una o tancada:
pi tor,dotze,pilota,poma,bo sa,roi , boca, font,

moure, rosca, ~oble,a andona,pinyol,segons,perol,
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c08~,11aurador,po11,bunyol,ou,blancor,trespol,

onze,sol,vol,ros,rosa,pom,pou,rorn,prosa,mosca,
li ocador, cara ol, cOlllpte, col, roul' , prou, senyor, mo,
na.

LLIÇd 11
LES CONSONAWrS

1.4.I6S lletres i 1 u sense accent ni dial' l)en
tre vocals són con'o a.tb i ~cr an~ formen part
de la !¡(3.teixa síl.laba qü la voo l se uent; 'oia,'
fola,de1en,feien,oauen,mouen,dluen,rluen,enc uat-

ncreuament. '
2. La i(o hi) inicial seguida de vocal és i 'lPl...~,

e t consonant:iode,hiena,hieratic.
3. Les consonants es dlvidixen en Borde i sono~

re .Les sordes són:c,p,t,f,s,i x.Totes les altr~,
son sonore •
A cada consonant sorda correspon nna consonant
sonora determinada:

QORDES so Oh S
c . cor) g ~ot )

pell) b bell)
t tu) d (dur)
f (fi) v vi)
s ~801) z (zel)
x ~xoc) J Joc)

.4. Les consonants,a més,es dlvidixen en blla
bials,labiodentals,11n uod ntals( alatals,i vel
lars.Cal advertir que n valJncia no hi ha cap
consonant utural,con és la J castellana:

ilabials:p,b,m.Ex:pap~r,barba,mel.

labiodentals:f,v.Ex:fora,vora.
lint,1I.odenta.ls:t,d, ,z,n, ,r·.~x. i a,aau,sucre,

zero, niu, lila, rosa.
palat ls x.Ex:xic,xaro .1 les representa~es per

11 iny.Ex:ll nya,puny.
v lars;c,g.Ex;cau,6a11. ,
5. Les ccnsen nts gemin des 8on:l,m,n,ig.Ex:

l escrita 1.1 al.legar) i tl(armetla,llegit
armel·la) •



.
dues llistes els ots seguents:
u són consonants i la dels que

)

m ~~crit~mm(immens) ltm setmanari,llegitse.
nar). .

n e~crita nn~p5renn&)i' tn,cotna,llegit conn~

e e~cr1ta tg(m t 5e),tx(cot e)itj s tja)en les
~ue la t no es pronuncia.

p. La lletra z que representa un so sonor és es-, , )crita tz horitzo,Llatzer ,a50nitzar per a repre-
sentar un so 50rd;aleshores la t del dígraf tz .
no es pro uncia.Hom exceptu8 dotze,tretze'5ui~za

i alg,un al tre vo~able en e.l ue la t és pronun
ci"da.
tXERCICIS:
aj. Destri€u en
la dels ue i o
no ho són:
riuada,traduia,baieta,esc ient,conduíem,estatu
len}hieNal,veueta,joier,encauar,constru{em,~a

leien,iodur,dlia,construia, ueien,esblaiar,veiem
hiatus, coroplBies, const:rules,atalaia,Jeies,lluie
la be,reprodllia,reien,eon tituien,co{em,b ione~a

b). Uestri ell en dues lli ates el mots s .guents: la
dels e la t del d{vraf tz és ronunciada i la
ü ls ue la t l tal {braf do ili

atzar,ootitzar,gatzara'dotzena,anali~zar,hor1~

zó,ll tzerós,dotzavat,atzarós,atzembla,atz cat,
dotze, ràtzia, latzeria,setze,atziac, aga~zem,
atzavara, botzina, gui tza, atzerola, at.zur, tret.:r. ,"
o~itzontal,guitze5,atzimut,civilitzar,tretzé,

caracteritzar,setzé.

LLIçÓ III

VALOR F6NICA DE LES CONSONANTS

1. La b,bilabial onora,té el 50 d'aquesta lle
tra en lIlots com:bé, rabe, destorb, dubte, sobre,
2. La o té dos sons: .

a) So de s sorda quan va davant de e o de i. -
, ' íEx:cel,recel ,poncil,acees, c'rera,gracia, conc s.

b) So velar(=k)davant 8,0 o u i en final de
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sll.laba.Exic2sa,coll,cuina,accent,tecnic,sac,
arc,bosc. pwu També davant l o r formant {l.la
bai clau" crim.
3. Laç té el so d s sorda.Ex;lli~ó,cançó,glaçar,

força,vençut,lluç,comerç,de cal.
4. la d,li g lOdentéü onora, té el o d' a(:iue ta 11
tra en mots com:dia,roda,admirar,inquietud.
~. Lat ,labiodental 5 r a, ~O o~ bO u'a ueata 11 
tra en mots oom:fava,fem, fil, foia, fum, flama, fre i,
ai'u naf,rafia,caf~.

6. La g ~é els nos sons s ~lents;

a) velar sonor\gQe). x:oana, orra,gu~t,grp~,

glop,maragda,ai~uera,gurra,se uiré.
b) palatal =j) davant e o i. x;eelor,gipó,ver
c) sona com a tx en final de mot precedida

'una i forta.Ex; ig,desi5,trepib.
La lletra forma par dels dí rafs u:

óula,ós5uerrar¡ig:volteig,ralg¡tg:metge,fetge.
7. La h és muda en tores les posioions.Ex:subhas-'
ta,hi5t~ria,5ulfhídric, ubtrahend.Sol ment té, ,
valor etimologic l er tant ortograflca.,

• Laj,palatal sonora,té el so d'a uesta lletra
en mo~s com:Jaç,jersel,joia,J dici,menjar,Je ÚS,
Jerusalem.

Forma pert del dígraf tj:platja,viatjar •
• La l,linó od ntal sonora,~' el so d'aquesta

lletra en ots com;la,principal,pla, almell.
Forma pert, el d{tsraf t.l; ve~lar,armetler.
For¡![a par'e. la com in ció e due~ eles 1.1

a b un punt volat al mig);al.l goria,idil.li,
10. La ll,palatal sonora,té l so ~ue represen
ta en '.ot com;ll ,t.-is,.¡,Jal:'ú ,¡ub &11,00 .tir.

Forma part del dígraf tll·ratlla.
Il. La m,bl1abiol onora nasal,té el so qu~ re
prebent.a en mot com: anobre,s l,ralli.Escrita do
ble \8ro) i en el dígraf tm t6 valor gemin~ñ~:

im~~c~lat:se~ ana·
12. La n,lin~uodental sonora nasal,té el 50 u
representa aquesta lletra en mots com;dínar,nor
ma, encén.

Forma part de dígraf ny;pe~ya,any.

~scrita doble(nn)i en el dí raf tn té valor



•

1

eminada;panna~cotna.

13. r.. p, bilabi al sonora,.,u l bO (j.ue representa
a uesta lletra en mots com:pa,cnpell,nap,antílop
plopar, t,CP,ot.
l4.La lletra q,velar{ sona ~om c=k. x;,-.¡.uaranta,
inconseq~entJ uoti la.

'lC'o'!"' ~ 11 ,t (i 1 dígraf qUi Uil'lq1ler, uelxal,quio
l? La r, lit,'lode tal . onora, té do son: suau i
f rt.
a) Sona suau entre yocals,fon nt nexe amb una 8

altra consonant i en fihal de síl.laba.Ex:cirl,
meravella~,aspre,criat\lr,ardent,plntor.
b).Son~ forta alcomençament de mot i darrere
de les consonants lJm,n,s.Ex:roi~,rebulg,colrar,

somrís,honra,deerovel aro
c).Sona forta darrere e18 prefixo contra,supra,
bí,trl,a,antl,mono,eto.Ex:contrarestar,suprarena
birectan·le, r{tmic,~ntireurnàtio,monorim.

d).En elsmots oomposts:~x: ont-roi,dentirostre,
fi8sirostre,b scaraons,penJa,robes.

Forna~~t del d{6raf rr:E :sorra,e~borrar.

16. La s,linguodent l sorda,tê dos sons:sonor
o su u i sor o fort.
a).Té el so suau o sonor 'z) ntre 'Voo le.Ex:
l' s , cosa, ca a,il.lusió, st:,lésia.

'l'é.mbé és ,-onora n e s ... t& on .iu ar,1 en
fonbar i ~ ~l prefix tr, ns.Ex:tr~_nsi ir, intr~n-

i ~nt,tT' nslt.
b). é el' o fort o sord n principi de paraula
entr una vocal i una eon~onant i en final d
~ T' 18. x¡sa i,B~ntir,30stre,polseguera, an
sa,capaa,cole,eneé ,poders.
c).Tambó é~ ,orla uarrere els pefixo llatins
nte"eontra,sobr~,su ra,unl,bi,tri 1 els pre

fixo br es a(privatiu),anti,hipo,para,mono,di,
tri,tetra,poll,~tC.EXlantesal,eontr8se5ell,
sobre ~aturació snprasen sibl", lIni e 'ual, bi sectrl
tris coió,asimetric,antie~ptic~h1poslfit,para
sintetie,m nosépal , diss!l.la b,~etr·5il.l¡bic,
poli sulfur, etc.

La lletra ~ forma part del dí~raf 5s.Ex:gro
ssa,po5siblé,po5sessió.
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r'aJ'ar

.urar

p··o.ec (J

ar.a

t:'Jl.iny

su • cte

or.

.op

ce. ~ét ;

ver. ,
,

·u uer

L? La lletra t ,li6uod6ntal sorda,té elso que
r6presen~a a~uesta lletra ~n mots com. turment,
tr~mol{,trau,rat,~nta,atlan~ic.

Forma par~ el dí rafb tg,~J,tl,tll,tm i tn.Ex
rellot~e"corretja,butla,butlle~í,se~manista,

co-",na.
~a bé form par~ ubIs tlí~rafs ~x i tz.Ex:des

patx, e 3cabetx, ~ui tza, I!\obili tzar.
Ió. La ile~ra v,labio ental sonora,té el so ue
represen~a en mots com:val,vaivé,vanitós,verd,
vida,voraç,vulva,env ja.
l .La lletra x,palatal sonora,té dos sone •
a).Sona amb un so palatal sor al principi de
araula:Xàti a, xocar.
darrere de consonant:manxa,Elx.
darr6r~ d'una i:~uixa,clixé.

arrere una u:rau a.
Forma part del dí rar ix.Ex:p ix,ai ò 1 del dí

~raf tx.~x: letxa.
b). Sona se on5 el nexe c ~u~n no ~e el so pa'
lat' 1. E;x: tòxi c, max! I, crucifix, esfinx, exili.
20.4 lletra z ,liguoctental sonora,~ona sempre
com a s sonora.Ex:zona,bronz ,zoologia,zumbeig.

Jj'orma part del dígraf tz.Ex:civilitzar,dot7. .• ~,
'VE, crers:

a).Sub5tituiu els punts er b o p,segons calga:
re· ca.dell col. destor. cal. dls5a.te
blo. ca.<iill or. (.;a1. du.te ta. su.sistir
110. ",u.vt;nció du. tri . ca. Jaco. sa. SU.5
tl LU If.e ada. na. ce • cor. a. sorvent
b). Sub iLUiu els punts per t o d,segons calga:
A.làntic xac it.u. a.)¡inicle a.j nt aseu.
6.nolo&ia joventu. a.leta a.vocat a.jacent
plenit·. a. iració inquitu. a.jectiu a.morera
a.quisici6 virtu. flui. abnu. s. bor.
nor.' rà9i. qui. se. e ab r~a) suro ver.
r6tar. fre. se. e ~anoada).

c). 'ubstituiu els punts p r J,& o x,segons

•

w



•
/0

.oriço lle.ir .iprer
in.ectar llan.a

• eure • i rim1a
.ixona for.ar

.ulla .ufa sa. eta

a ·ntr i. . ena.re
•eron i f. ida '. Ioc
.inés ra.olf .ocolat
tra. cta bu.ia .arol
El. ro.enc .iular
•apa • ufllar • inxa

ra.

per b o v,segons calga:
arro.a lla.!

• ena • ern{ 5

ana. a 'sa. i . iga ww...
mo.il la.i~l toca.ata. r'n&

d). Sübstutuiu els punts
He. n eFte.? cp.l.
cara.el-la • r.ena
c&.211 c~l.{cie

•

Llçó IV
VALOR FÒNICA DELS D1GHAFS

w

l·EI valencià sa els dígrafs s guents:
u,qu,ig,ix,ny,~g,tj,tl,tll,tm,tn,tx,tz,ll,l.l,

l'I' i ss.
2. ~l dígraf gu seguit de e o 1 t~ el so velar
de la g.E :guerriller,tuilopo.

Si la u porta àiérèsl (u) l d[eraf represente
dus sons succesius.Ex:llegu.ta,pingu{.
}.El dígraf qu seguit de e o 1 té el so de e ve
lar.~x: uei~a,~uietad.

~)i la 11 port diérési u.) o va davant d a o o
l dí~raf repre enta dos sons·E : uestió,qu l'an

ta, uota.
~l ~rup qua, ue, uo form.n ~na sola s{l.lab .Ex:

qua-tre, fre-'!uent; ~ 1Jo-tl- 1- •
L Drups cua,cue,no form~n~na 601a sll.laba.

E :cu-a,cu-~-re-ta., . ,
.c.l r1l9 oui,pero,es ona il.labic.Ex:cui-na,

cui-xa.
4.El ~ sref i~ t'el o de tx al final de parau
la darrere a,e,o i u.Ex: a1g,passei,goig,rebuig.
? tl a.{graf ix darrere vocal té el so de x pala-o

tal~¡· lics).~x. caix~,flUix,reixa,m'deixa,boiX,



,

•

1

IIfp. i ~~.
'1 díbrafny ny) 1.6 so DI" el 50 e n p~lat

nl.1:.1: , spetdenya, t,01 yl nR., ¡;¡{l , ¡ ,any n;y rre..
" ry. el dígraf t¿ t~ so f)' "ta... onor
així oncs,la t no , Gro 11 cie.).Exi'

vi e"t er l,e r on'\ t¿ ... ,!-e ~.e, nuvi tge.
• l a{~raf tj ta ~ o p latal sonor d J(ai

xl/oono, ,no e~ pronuncia lA t)~x.vi tj~r, ut ja,
LC ,t'".tjar,ultr "tjós,'llutJar,or tjol.

J' ~l {raf l ta 1 so d l 6 ió d ~er t nt
ronu cie i el so d l és oble

.1).'. tIa, pR.tla,vetl;o¡r, ;.¡,~tler, tIe"
pronunci t :bul·la,esp J.lft, 1.1 r,ar 1.1 1",
. al.1 •

10. é.l dít1raf tll té 150 de 11 p',l t,al t-,el ln"'d
\L 1" nt la t no es .rununc1' i el so de 11 's
üob~ ). 'x:r tllar,bitll t,rotllo, ro~ neiats;
ra~l.ll r,bill.l1 t,roll.llo.
l~.El Q{tr~f tl t~ El ~O dQ ~ minada , i~{
(lOC ,,1 t no. '.~O.U .ciu t .1 ... 0 d leo ru 'IS o-
l,. 'x:s 't,Rl.... , .lI rOfl\nciats:

Ser· . l ~,S ..- ,r,
i ~. {.;,raf tn '",13 ... :i~ • tJ .... J.llaua· eix.í,
(10 ,.,c) () l,rnn mci e 1 1" i l o el n é dv. l

"(: co ~n, , Oo1.!lHI' ,,)r'o .unol r>t. 5 ¡ cr~-.n e .- er.
1~.~1 ulbr~l ~x 't.é elsa U i~ ~cn ca llana)
dal""TtU'''e UC jaraula. 'Xz I i L1 nulg ,11 1 •

". ",," ot T Gcoólo'!~ 'lia i '(;ori t .... tusc ,1
({éra.L '\,X J.r a. T'"nro ntfl el so inici 1 •

... l 1 de ~,T'auln. ~;àe pn al", acot ar, bat_l11er,
t·1..onar'jnt~t~~r.

un redu 1. a b de .ot ón escrit fi b tx
f nal· ..x;f patx, '" t , ca. p tx, ~scabet , l)oli tx,
re ",U l tx, I." r '1":C i rocs ó al tres·
l'~. 5.:1 l",{ ,pa' té el . o 'e l'' T't e12 ,nt
en1'.r~ 'Vocals en 1u de p T'aula ui ne n to a
lt ' t~'''' .,u_ r .. 0·"stc10!lo e II .l1.x:~·rro,l.f'l.rra,carrer.

LI. . CI IS:
al· -'11> titl iu ele ;:,nn Je!".,. ,ql,a Cll, e o
e l a:.!x ,orli.ar•• ntia.l.art na,con e.uent,

tió,coll.e



/.(¡

m¡>(,', fa·, car-r.u., pu., onu·, !':l~, despa., ma.,
pana· , capu. i pa, bLl te., lltJ • 'Gro. ", fant:,ue.,,
"e. a, l'e.nI:.O. (" 'Jap ri. os.,

a.arium,.i ta, .allar, e.estre, .ejar,.' lseval,e.A.
dor,.a,alí.ota,.estor,ini~uAent,.ina,.ir,cin-, '
.anta,lo.aç,.atre,.allarga,a_.anim,fre.ent,.ada,
.aci6,delis.esc~ncia,. t jar,.alificar,.irassa,

.ar , .ixot.
1:j). ubstí tui u el s pup 1, r tG ot' ,seg,ons cal

ba:forma.ada,cord . ,n¡¡tala, ,<lvent ·e,ferri.a,
cora· e, a. «::l, or • e, ra. ol, fÚr'H.• e, 'cocca. e, via. e,
via.ar,ju.e,~u.ar,car·n[-."corre. er', c rre.a,corre
ol ,bare .e,trancé":..t-,TiILa, ... it.à,lJlLana·
c)~. ubstituiu els purt p~r i b o tx,se ons 6al

ga:
boli.,c,
tJo • l J O~

"

LLIÇà {

'T O :"ONr CA D.l L Dl' R li' S~

s sorda i 5 'onora:e,s,S3,Z )

1. iol dí raf .. r _·rt::s.nta un so ki ¡;uod ntal
ord 's castel ana)entre va als.Ex:possessiÓ,

classe,mis a.
Ll so ne s sorda i e s sonora es confon sovin

en la peonun eiació i cal distingir ben clara
ment aquests dos sons.Es pronuncien amb 5 sorda
\esGrit ss)elb ~ots 3c~uents e ~ossib1e confu
sió~aba essa,abcis a,aorassió,b~rcDessa, comis
sió,co pro' iasa.ri, OI:ltc15t:a,dibr f.. i ',di cU8sió,
mi~sa,vicissltud,etc.

:2 • tl o úe s &orde esrupr.. 5c-ntr. t~.rLbé p r: c,
na ant. i i.LX:C r~,conc .PD,ciri,facil.
ç despré ~ de vec?l i da ant el, o i u. Ex: ca ça, 111_
çó,tra ut;de~prés de con onant.Ex:r rça;i en fi_
nal de paraula:lluç.
~n els aeriV'its en - nÇ2 i -en l'i. Ex: tnyorança,

naix nça (pero aIJlb s:call~a,\tansa,pf:nsa,ansa,d ....



en a, ~t..c. )
J:..n 61s adjeuti S d'n,a i'::üla tfl"i'lin!:lció acabats

en s 50rda.Bx:~~aç,f li~,cap~~lf roç 1 els ad
rbls :n - cmt cúrre:.->porl(¡nts. Bx; uG.açment, feliç'

er t, ca9a~m nt, _. ::·o<j¡(~nt •
.c.. 'ls t>~ 1.nl.,5 r.l0tS:~C\ln 'ar- l; nC;arj-alçar,am, ,

ame. a·'ar,perca\'ar, cap~o} t:'1d.r't),;ar, l'L. cor o, e trllQ,'
fa~,fa~ana,fal~lctc'e C·

s en prtclpi da sl~·lab' :301, ol~'a,premRa;i en
final d p?-ra'üa: "'ols} '101~,.

L'-i.tllbé S òs sorda en l'lnt.erior 't} la paraula
~'laT1. va uavant d'una con¡;)onant sor~, : fosc, es t'A_·1

!l1 .,..., .,,:!~, l .... (l •

3" C.ls 'lOt.S cmll. os f 'J. _'lt tal1:,111 es adjectiu
i de verb 11"S subat.a ltiu (~n ls al.<. el primer
~ompont;nt acaba n 1rocal i l s {Son ao.ença en
s '. ~nnl sorda no e~ trolJ.n escrl ts mb 85 sina
anb un 10 et ntre l~ des ca ~on, ts:bcca-sec,
[ ny -seoat,e501 t -den~3.

4. l1.1 50 de 5 sonora es r .e,re. ~nta l·t.r s ntre
vccals:rosa,il"lusi',causa"osa,Lr'ca,cosa.
~a bé ~ ~c~ora ~~ ~ltros p sicicns i danunt de

cans nan.t _o!"'.Ora:vSm ,(j~ ..."~tü;r"

z e principi de ar"ul.-, i entr~ ¡n.. con onnnt
j ana vocal:zoro,z~nit,~afir,zon',zoologiaetc·

om escriu z 61 lloc u' 5 sonorú entr du s
vocal en els _ots se~ ents 'a5c~nd neia gr 'a:
a.mazoT1, ozon, azim bi zantí, etc. 1 ',ls term1n t',

on -zoic,-?oari,i -zo~ ~om p r e~mple : pal 0_

zo1 c, neOZOl c,pl·otozo~T'i,., l' P..to"OBri) i he Jlatozon.'

},~~hC :3;
a) Uc-trie" B O~S sn~ue ~~ e~ dU~8 llis~es,

s gon~ tl ~o .onar o 8crn de la $:1 r~tor,d ns,t~,

infini t blmal, ae.::via ,~. ê::1 ;'.:., cos'Lura, cerol, 00-

,.. er-tl cosir, ~slJ p,lç 1., nt.,p ra-301, tr~n8humar.
). ~,"h~ t1 t"'-l l S punts r;cr la lletra ue cal

a ;'.5 o Z puix e to s ls JJlO1.S di la ll~sta'

se t ~s ~ronunci ~ Rmo l o de sonora:

· ntor,tran.i nt,



...
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)1;

Zj er a ro':> F·E;ltar Iso de ~- encrF o de s ~cr
ñ~ 0ue .~1 r:a·... - .
l, "1 \jon·cll de la .iutat és P ei Ili i sta.

z: is pI'e'iu tr-actar ler.ones in.o.iables
1 ~l uI '2 er ~~U les s es glo.e~ ~pa.iona els

l~c1.ord ·t-n.i .Ls
4 LI.Lava la d. n.a vora les .L-ine
¡ Ja v~u la ·~po.i llitat d,\l·ar ls fven.l11~

p r a nlIbar' ~ls én·i·ams
/. Comen:avt:l le8 i"al:illes a vol"Lar el campanar
o.borlnot uort ni vola,n! brun:.

Lliçó VI

GHUP~" Ur, VOC¡,LS

lo l:..l '·rup de uec; vocals. \ ue ~ p om:nei .n dins
na .,at. ixa síl·laba forma un díft.ont:,.

Z. En valencia ni ha nou iftonus deereixtnts i
. a re cí'c.i)Cc·· Sé

=.iJi '",ans de er- _ix n t s=
ai : Jai e'l nIa
t;i r~ina iu viur.
ot abaoi na ou W\.J ¡'l,

ui cuixa li lluu
~ll ; t~mlf'\

- ~ir~onbs er ixen~s =
ua ~ 4.uat.re
1111\ :n"'g ~'!lt,quest.ió

ui : obli~uitat,pin6uí

uo UOi..a

LS ue no~ar ~ue ls fift.oh.S cr¿ixent.s van pre_
cedits '6 q o 6~·

). o formdn uif1.uns
a) Lé:l i i la u fetl.d:3 no foruen diftong am'l:) la
vaca 8e u.ent-alla ...oili~ i-a),y1ili t.ud i-e},......
b) ls t>rul'" ua, Uc \!uan van pr- e ,di ts d e no
l'armen Úil tong;projlscua, cu jar.

c) ~uan una vocal Ye s 6ulUa de i o de u fortes,
nu formen difton :paí~,sauc.



rivats respectius

mot.s segu;nts
d s Que tenen
nen ni diftongs

"'

a) ~uen s6n mO~5 e~ivat5 o"ltre .n els ue
la i o la u s6n fortes no fornen Jiftong:veina,
pai sos, .:a l, ~uer', traidir.

dote com a~uests mots s~n
, ~ i'o~ vel,.als,~auc alar·

e:). a la i o la u fcrl:en part 'una t.enllinació
v rbal,no for en if~on~:traauiri ,oir, agraint·
f) uan la i o la u s6n 8 primera vüvchl 'un
mot al ual elt.an unit un pI' fi'{ t~!'minal aib
vocal,no formen oifton¡;,:reunió,antiart{ C1 tic,au
toint.oxicar·
ó) 1e terminacions -1sn ,-ista,-us,7m no formen
a.if"tonts:~.ltrui8me, gei t.a,ri1J.v,harI!1cnium·,4· na 'emlvocal i o )en L ib de dl.es vecals
no forma d.i ftong .. i no 'iU s' lln" X ,., la .. e ue t
i forma s{l·la.i:'B b eLL"" corn ~ i fora una oonso-
nant:veuen,boi~'

?~l grun de tr'es vocal' P 'onunciades dins d'una,matet a silL.lal ~2fon~ J triftorg.S~ v l~ .. cia
hi ha un sol trifton~;ual,~uaitar.

t..x.r..h.'l I;
w"'~

a & " ~ fi j¡
De trieu en tres llistes el

la dels ue tenen difton~s,la
~rifton~8 i la dels que no te

ni t.riftont,8:
larantaJdesmai,blrius,introit,~raelle!'frequent

e .joiar,11uu8,1 enbu~ta,inlqui~a~,quall,reuni6,
t.auletH, av ei nar- se, 4.111 et, poal, acoboi ar, teuleri a.

liçÓ VII
LES 5IL,LAh15 D~LS ~01S

tantes ~{l·la €S COID vo-
ue formen aift e tri!

monosiL.l~bic si t~n n

l·tn g neral un mot té
cals o rnp::. de vaca s
tone.Així els fi ta s6n

. "'una sll laba;i ~o isil~bics &1
~";.C::;o'n m nosl'l.).. abl' c .'", r:" ol"·\_ ~ .0, ./:"''--., o.JV



(6
r...l· Illots poli. illabics pod,:n . er d dnes sll·1a
bes; casa.de tres bl1· aòe~:càixet~'de tuatre:
Vall cm8jd, cinc:exc l'l-ncia;de sL.>:eoaulació
·'Hi ha ,,{)t~ le ~ t, dt~ r li t, t te. ~íl·labes
4.En un met les ve cal c.(H,t~igue~ q no formen
1ft c6 ;'he de ~ro 1 ~cia~ r paT de, per a no

f r-n~ ua fclf s;p-ro t?OPOC no ~ ü~faran bls
a.iftCbS ~l tll 8 el l~ct.l\i~{. .t-.ú.-1J-r·il, va-len_
ci-B., ~-e-t.e-:ar', Iira-i-dcr, r - i a·,

.r:..,n~Cl Cl :
. e~e'J. i lr~et.i ueu el exen'cicie .d. la .l.JliGÓ
1, l'~? • ) •

LLI çó ''J 11 1

ACCU 'l' l\Of.ODIC

1. -'& ¡f,f1..)üI' f l' sa amb u es l-:r r.unciaaa JnB d.e,
le8 ~':(.labe 'Iln illOt pL.li il.labic ccnstituix
l ' 2 C elm t r l'0 sodi ú.

La. T c[:1 o la t{l·l" (lUC r. l'accent Drosò
1c !'anoill.n& ~onica . fort. i les altres d.~l

l¡l·teix mo't &ón ar.o •.,en de ;:l,cnes o r .bles.. ,
f...oTI t:l ¡,or... p~r,l.r la ~íl·18ba -rel'"' tA. la tonien

o fort2 i la ~íl.laba )~- és l'Rton8 o f Dle.
·n €ol mot t.f~\l1t: tf' _8 sí'l'lat r -1 - és l tòni e
i fI .1. •. lot 2.nil:\P.. 1;:.. ::íl.h·1;c: c- (,s la forta.

2· l~f:nór' '.J.LLPt, (;ls nats j c(ll1of;1.'I.lé· són forts.
(u,bó,clñ.u,d'l!',f ',best,hhn,j ,11 j,I,?,n1u'O~1
veu, res ,501,~tc.

~ls ~oro'{l.lbbR febl~c stn 15 b bUbn~~:

~.t) t;ls c:r,,' c'eb i ..ron()r.ls:el,cJ.s.. lo,lo~,la,les.
~;)eL.' ar-c.içJ.~fi J(~r~o~f'l :k;n,Ha,!:;oj
o)1'8r-'ticlc 11lG.O't" r:nin8.1j:l.ln,unsj
l..)b- s d jt-ctillS .t ()ss~ssiu~ nfJon.,ton, son,mo8,to' 1

:.~ ~ , t ~, ~~ J ~. ~ s, t ~ s, s .. S·

~) i' a li j e n t i 11 '..O aTj t i tat i 1; q' l ~
f) els pronoL5 ~er50na s;~e,em,te,et,se, s,nos

l'i f:. , VoS, 'IS,.. oli .
o)el ~rüno lS rel~ti~s;~ e, uij
h)~ls advtrbis ronOLinals.n, n hi;



•

/~

l.úl tell" ina 6!1 dli-c.ong,sol;lit o no d'una s:di
jous dscla".1,è.sclaus, Teniu,est,iu,c ~"oi,est6u,

2·~i )r~s~nta ter' i~ cians al- ce~ U~ en in:
aU0 tJ .. l. Iln'l e, ..... .-; s .:.n.Lla.:;" <n:o.c t.i tud, B";Ut', peda og·

7. Hi 18 al¡;,'U1s :tot' -;ra 'nci nn' ::'ú l l'anunci a <1el
~lu9.1s hast,at H~è·lt.>U['&Ü l~\vf' L¡'" aL:ió de pronúh
cí"..- ~".:;;"j' _,....es, 'PJ. ,H~Y(j ..... ,:'·-S ,In ih,i' al de fer
~ . '., J , '0
.LbS CO!'k'l¡C '1 ns l u~,:L'r;.e~ • .h~~" ~ !i Q.oU\lS : l er,

e ~,.;.. 't.':' be 1", 11 Üe. úi1. Són ¡jl é:.ns: 'ltmo:::J L~. r'a., aust!"!'a~,
lluad.ri ~a.Gón t3 s·.,.r-úi "(ol " : '.. 1711. ',' (":1"'i ::-;tt f1, 1a, e ~a_

" .
eQre,~entaedrc,u~ta~dr~,e~c.

V•• ixi::,a"¡';(.,';'x 9f~r 1. il.aOlo lj ])1'0[\10 les caste
lJ.nn c:> h'. h~ ~Or:nO!3 \'6 1H~ls ües!'ibUl."'<1.üEls:

11" • .tl.s fjP0snt d!irlü';'Ci::l.~tl:' de subjuntiu d'al
bU ..:: yu:r'; S t.¡.:;]"'i:1UC,S ,:m -i::tr';es ¡ dirrr,canviar,
he.!! u'0s:;;ei'" ¡ro .xnc",i..s SU!l e 'iftongar la i de
la ~ i la i u la ~;

.Lnaicatiu J -.r ;;3en1.,.- 8[,1:.'.1dte,:='51:.' e,ia l ¡es-c.udiam,
...:t.uuit,u; ;-;.t,'tüell.1 ~I'O no es lídia,et~·

Jo ronun ci et re..l . ê:: rr~ e i a, e 1,c;' rlO aGraci e )
c~us\'it::ie,e\' : no '::.~;;stície),
~n::.rie.J 0"" C. I r.o rari6)

Ls Ot; notHr ~11e ? '1,f;t.;:. v ·..;rb~ c,il conjugar-los
com aviar i triar .
2 . LIs ~rHEurt.s Q'in~ieptiu i de subjuntiu d'al
·nns verb s t6r:;ní n:3 ts en ,nar 6n 1 ,uals la tal
"ermi nét eó V3 r ro neG.i UB 1.1(: conSl"'néln t altra 'iua

O ....¡r CUc " e T..(;nu·~r '-1.' e an li' é~ 6r pronunci_'
ets ~~n~e ulf'l.pnbar la li db la e ¡ ~a U de la e;
r·nnicf1.. iu 1.Irrso1 ,;f¡V~<..lllj)1va,,' f;~.), • cua.
Çal aúo~ar-s~ ç ~~ue~t.s ve!'1s eS e njuguen
com 1" r' i d::. nnar-

.l.Jl Verbe.: 1,t"!'liY1al-s en - r.l.r 'JI'''- 'vui"vs e q o de'
g,:obli.l,uar, P Ari ·U~.r ne ó.esí'f1.n -1 aiftong .

• cb1i ...1·'e,ouli :.es, ahl! "la. (. ,\,:or08:rl (j,ue en cua,'
C'Ut no hí ha iJii'tong i :ue " u{ hi ra dift.ong
. n ':.l} ~ , 1"~~'3 •

,e; -. ,CIClc; :



l'iviu e:s r-re-tmt.s 'ir>o.icat.iu i Cie sllb
í l'ü¡p6r?tiu à~ls 1Tbrt'$:

rnrerib;l.ar i liy,lar.

.., j.LI 1. pi e 0:1 tres llistes f..ls j1\01.5 sel:;,uents:
l~ de' ;,j ¿t;.\ll.t:,la oetC plans i la dels esdrúixols

l1.tl t, ib.ubeo·ls,Lï l:lor'ia,ess"'nc18, renuncia, pclí_
n{q,6obr~afL~ir,~1rraeSLraio~fer8,e.sangue,1.au_
les ~3ria'Jr~bbno·a·

b)t.:::cri J.U 61a prr::s't;n s <1'ind':'catill i de subJl1n_
~ i li L ~ l c. 'I b r b s ,li _l: 1'" 0 l I C i a r, l r· r ad H' r, renufi c i ar,
l' 0i.1J.flclar, tl. )f'ü;>iar', (, {ili~r·
o} ¿-e 'i~ui Als presents d'indic tiu i de sub

u!1t.iu i l'i ll1Jèrh 1'1 üe},s Terl>s:desc',l[ri pro!:lis_
CHé.1r,

}. ~s

ju t.i

" 1 . b 1 ~08...J' . ..I._,pé. E:Cc.:"Ln, ... _ .()E:.r y a_ '10.1.:-'.,.
~- a o.ir,1'apil.x3 r enscl"~' li.: el:.:> ,~OlIS sonor,

i C0m ~ue G tal ensordiu nt bnpobri~ 1 fonèti

1.L'é, J,d__<al, €J' a w ....~~era Ci, S"'2:.r- <;:.1' \J..I.b. ciu't.at
(¡e ';~J.L-)l i:...)G.~ ~o 'i. la rE:'tlÓ sltuad?_ entre 61
'l~(!.' r'l el ·,'J:('ial,e. C.rt.l1~!'·tJ :-111ec::t i l;'lllerA)
i b'e~tJ,n ~l. llora del .túrié3. i1.~a:rb.n't. .l..Jlíria,Alba.
If1.·~,""·ol'7.l r~ i J-lgl'll" 'ins a J..t;,.:, en i::;tes de la
~l~"p . p ~ stal~6 i apareix ~a~b~ a Gnda i a
ufn<lla.

J..I1 <-.pi "Xlii.. confon b SOfl' l't-;pr~;st3nt<?,ts per j,
b l X jove j 1io1,S nul" ,~ ~~b'Jfü~be,xic,
db~io' )¡,.e r' l,rGS~~lta.t. )t-1' ·\lX ':;:c11 c·'::;tellana):
Lxo' e,'l.xuliol, c.,XOllcr ,mE::txe,fetx ,e.esltx).
2 Una altra u~ 'b& car~ct.rí6ti,ues del parlar
h¡:,i txat 0::; la t..E.. conú....nure t._ :..,() l'(·}) esen at er
t>, z per J~: l.i'lc 63 un 81 t.re oH (opuiltlt;nt i un al
'-1'<:; c.uyolJ 'l¡·en'" 4' on lJ 'vic¡; \;as: ,úot.ze, ze l'O
>lUEci & Cu S&c , f.;.ut. S~, d .. 'I •
j • ..... 'r~plt.·at '1.-811J..'ÜC no pronuncia ~l so t valen,
01'1 ne la l(i,iCllent"l v:cavl:lll, ?í:,&ra,ll var,
"'a.l u

lci"I~ut: CO .:.Uli [jl:\1; -e. l,il·.l.Jirü b i ronunci

..



CO

O' ~~rulnq' ~lenc~anft,c~l r8~ Sqp l' pit "at d'
ll.m~ tan'" a sistenaticp.. ,-,el'" '"al ÒR 8.ndejFlr l
.:-:-rr.i io a i fln~ñci? .pe ha e'<8l"cit sobre la
11 ter'at "{'I? 1, ';0 ", é" il: s. J ,<;:1 ,tR .- e .cara, o

re 12. Í,;"rer;;:·tic.::< C('r'\t,.oL·:oro€~r·_:-:.~c..~J.J:; '';'a..L.:l\;Hl1J én
J. toI'to,_rd' i.
4 • .t:n el 2. f.l}l'('i¡.>lf-ctef> d.A l,s terres del JflWlfl!'i,
:~.:"Üic L\E:-t,nc ",;1(;'lüiL hOla Sllnr'.:;n'1 . l~ r f.l:(lcÜ

(' r.G. r~n. ,.Pj(lri? e Illlt~ ...\1'" la porten,ad.h 1 e
dp'V~Td.J l~ f el :.lnr 1: 1"i'l{1 ho 1'8 .n: '. . ,
é:) L lr.fLit u.::CRntar,t rn?[', ~ei1'ar cant3,, ,
tú 1.2 ,',En'?).
b) 01..; .:;' .. u"'tan·t.i 'l.B nEc-ri. V?tf al' -1"'1", -6[', i -ml':

" " ~ , )\ cc.r,.»} , _u c· c.é J r'll" nec, j canY<ts, fnst.es, hI' ncos
c') lln'ur'<l. nULrre et' ,1.1 tres ,,10 t' : cll.Jr, ~lta " t;ence
llelJt,,~ t',.'1 ili or: ;.,1 jcr, prir..er, . Gla, f l ta, sen eé,
~ '11' 'o, o, \ 'ol t: t::.e,lti •. o,111.,IO)rr'lf./!,¡

-/ no ~ronuncicn l r f1 'Al a l l~rlni~iu~ n
C1 ra. .-.t.I1C •. or-t( r r- :[,'1. l'T'C"- ~(n <.:.f'i ,t.: ~ afar-kal.
~ ~ ~,' ~~)

\ ~ vel. a. - J. .

:. .l( ¡ ¡': ;ocl f.:-Fer I!,UCfl 1 El. pril•. eT'é. r Ci' ar'brc (abre
lc rirfcE;.r::>. te ltirf'nltill !l'E:,d.re ¡r.b tots -ls
1-f-llE C.ClfIPc.:·t[,;:c :.. .:cI' r.(!r'f'"rq:Ier:orE:c-l:,c.i les for_
T".bE- \1F t'n'LlU' i cord.ici np a.'2,,_1H, t. 'Ver S:.:,..6!1_

(: r¡:; J cor tyJc .V.re •
. ) F tc rd 1r' 1" ciF- I. ot~ com C1.Lm:-rê,l;,di¡·c 1,6) í è.el
r... >tr81 . I.C 1'51\ "1,\:,1 tll el flnb'~h"r ne l f-,rd:di-

.lo o t.. u ¡ \"'1"11(.!' t. L

. !If:::.tl...I:'Sq~ ).Lr;;i t-.

, ,
'~«nri~ .rE;r·c.._(..~ i:)ull~ ~on

~

lf~ li tf} on. '~ra o fm l' 'a'-Ol ia •

L.;<.u ç l 1;.1. ;, ;

a) ~)I.1Js·viv· ¡'1 uI.:.:> In Lo. 'V:l .j,1"1~,ig).jJ'tjtX dels
'll(Hc.>; ~(')::;'l'~'1t; ,11'S (.n el. diFlleote 'nitxat hom
;,).·o.l'1li.ci.:.:.. ·(;,::~:::::?h cast,;;L.a '1.):
D. UC 11', ca' i't .r"',. e, :'Il. 6;5, CO' 6., T}'1 lfr~.l,aro i '.1,

.-ca,ucLo.enari,.,e .r:,.J ra.,::l,8'1er.ic,diumen.e,
')a'l. ::r,.:1t::.e J here.e.
bJ . b&~'~uiu els ?ln~3 per c,~,8,ss,~z,z,u~ls

l.oL._ & (.¡'l.,·'tS -.i e en 11 dialecte apit.xat hom ;1
pco~unci2 sw(= castBll~na,ço ès,sortiR)~

e .~t11ar),11evadi.a,cal.6,~run.Jexpo.ici6,opo.1_, ,



.. ci

\.

e) Co~ieu Lots els J.ots 9~LI pn i ubstituiu
~10 p'Jnts ~.' r v elf: (.. ·1218 "OL5 z.ór j,'I'onunciats
b en l'epitxat:cRnta. ,rlo R.e ,es. lt,Este.e,
2.ana,ca .i~·oc81,reba'~Jr .?l,e .ól1,Còrdo.a.

Lll1.ó X

PA . '.rI CUL Rllj1 1..... DI~. C'l'FLC:

l' Una Ut les cara:l:.erl':, Li ..r es U'.!. ·)<u'lar valen _
ei': é' la l:.en l:.ell<i~ 18 8 l ',lCS1() l'lS la d fri,
C..."'V3 illtervoca.lica.t''{:c~en'.l, p- ..... lloo de cads
na, c~ir~J e 1106 à'3 cauira'

.ue .La ,,~rJlina'lió -'Viél e~ fa -~~... o lés bé una a,
.€ T'11 orI ¿;,fid~ -G.;~x; 1re~~1.. de r'j ,. d'l; JHu'la de parlada.
La ej snHf1cl "t- adoT' 'pl': rel 1'3. -(]._.:. : d _ llaurador

1'a 1.L et raor.

~., L1al:.ican",í elidix 12 -u- eL let: t..hiw::meies
,'.eúa,-ia~,-oQ:~.1-'nÚH';'JÜxídI" ¡e(ifl,', neda,vida,
ma ciQ~ fR BeA,MOnep,Y'p,m ~1p.

3.ls propi tmubé Qel er~Ar vvlepci~ l'eles1ó
cie la s sonora de a I:-err.:i FI :'ó -esc' que es vro._
fl'lT1Cip -er>. f'q'¡esta elL ió íll1f.. i no e" fa al
~eestrat i es fa alb obles de Ib ~lana).Aix{ de
poLre~a,ri:uesa, oblese,b lla A,V lles" es fa:
p0brs2,rl~uea,no le2JL~11ea~vell~ .
~ Un? al ra Q. les narticulFritpts d l nostre
parler és el cnp i ae ~ro cm ho en h~ ~x:ho
Qjl,ho cr6c"air-li-ro,:~.' o veiLJt'hc. canta és
o on1Jnci t hi o.lc,1.n cree,dir-:~i-l"'J'O ir-liu). ~
!-~['o no ['8 t'l 'LaI C!'lT1ví en,u r· b Cutt:'1€:, ;dis-ho,
t~ r.-ho, V6.6 -ho, :--111.' ~f'-hc, .. Rr.8T'-ho •

.h'1.'1.e61.e5 'IP¡~ 't1c~Ll~rlté1ts di~llect'3k,' com les
r.Ot2, .. es en 1:3, lli ¿S Alt r-ior, ~~l cO"batre-les
eo~ fle:[( dil:. de J.!ar-t.~at,nre~.Lt~ 'tan infl.lit ;) bé
naden infl ir des? r hl~~8nt e~ l~ literat r~ ,
,en .1. '<""on1 ,z::,.ció o.ialeot~ll i e~ I? u .atica
cie la. 110 LT'? 11 blln.E1.. ~,].t,T"'eL f:.i~' ecta.risInes
t n.np.1..i es li. 1.e Ot'l' ,11 ct eo' 5.t/".8r nO :.' "esenten,
per arn, ce" Derill p r r' l' ioi0!' A. r.or. ali tZ8_'
eié oral i escrita u61 qual tant interessa a



l

J '~RCICIS •
a) ~u -'-t,it..ütl e:ls .t-UL1- s l--'6r à t) )' r '-ada en els
J:¡ e t ~ é € L 'J n t ro s f- L n e e, _ '" ;
Ce;-ena't,,!.) rtr..e8,r: -irct,é,'T,p.ur,d?l')sa-es,can_
"elF-- r,': [e· 's,r"irp·ee,'no;l·ei~p,~ .',r·p •
b) 2Uttit iu el~ ~cnlE rer d en el~ 80~S se
bUdo t.E :
epl~p.c ,ftC~ -or,pr vp.or res .ore,espolse.ors,
eO!ftpr .or, erSf?·cr8,E;cquila.ore5, r;ocz.orade·
e) i.-ul t1,.i Ll1ín (;l~ rd:r.tf r.r en el& "mots se_
bllE r te ; flüY·i. 1:, t.B,T.l). , - crr"ti. es, colli. ies, erei
• ':;'1 •. S, 1 hLt:.. "-;, Of'.bll- (~.

) l bs Li 1.. U i 11 ls l'Y'.1,S T,pr El n .1' nats seg_
w1"' o¡'t,s:
POlf;,.p,:ol;re.:l,::'ine.F,rf-l -?,l'fl?lf:ldc tendre.a I

Art;·p , :;'l.lJ.e.~ bO"1e. ,br1lt,e·:.l, I rA.ós-
Po) ruSSe1\Jf'br 'sori t, al 11'tT'al f-l flO-c.S sebuent
ha 1" r.. l '3 ~~i, ft· f'1 f sa,~)rn t.o a r,( i r S~, rare s ,
pe ·,.!t;Sé1, oll ... ,:)R, tJrist,es?, lellt"SF,1Y1fantesa,
j ve .6 SR·

R~DUCGIO D~ SO ~

l \~U' n lp. V00.Ü. ~i oBI Cl' un:: p~rtnÜa i la voc l
i .. lci2.1 de- l~ ~,(:;~ r.• t bf S;¡CCf.1Xbn ¿ .. ~ pr'o_
rHl11 iació senSG ce.~J ¡:ns r est2h t-rte,ge teral s·n
B s ~ rod'li )("1')1". l e, f".! C.-1M" tA T'eri' e ~i on"~; de sons:
,~) ~i ,na U~ les du ,5 ,rocrüs es a o (; rebles
a'.lUE:[jtB If~1t-.2."l1;

q'll rjP 1'10~" • :11 -~.,c r·
6 i ~e hO¡ltB • e 1- YQ._:, a

C2r'9 P,1..li~1..é'.t: r-r2-1:.ís-t?t·
b) "~i 1& b6Lone ~ocal és U~~ i O \1".8 U f bles
le5 ,. e:: L, ee rI'or~l'.r:cif for.. pnt. l1ift.opg:

, ,
rnaI'~ =a-lli-l ú.i -,,01'- nf'- re,
l'ímtr;a v{)(;'cl 6s UP," i 1~n8 U febles
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L 3

~(lllp.st? ""("JO 'l es cortv6rtí1( -\1 conson8.nt¡
hi havi~ carn = ih-vi-a-c' r'u
RI 6rl1.. i or' = I-: r'-tiel,-! r
an li ? cesa = a-ne-l ~-ca-~~

o) ~l 9 r on om ho ~ ~l 66 prOl uncia hu (unes a1_
.. es vE.l;;a·es eE J.:,rün1r.cia hen, o": pt:f" xCJii.p1e:

....1 Utl h.ll téjno 'heu ha ait) forma diftong, ,
& b la oca é'.rn~ rior: t.or!íp.-ho da"a' tornau dSl:héi)

no no ::.at18 nO'I ~a;'í,")O tó '10 h '1 sacia •
t.X.t.riCi GI ;
(..°lH Ell 1ft l resa ~je611t'r.t subcht:llant- ne totes las
l'b nc010 nE. '0"11.:> !U6 EÓr. f!:Ces correntJllent'se
bon~ ~l e ~ 'nu'cat.

':'L JJfl rt!Ú·.. , I 1 l'JJE..llI,
. ' !r~~~Gnt)

...... ·ni.mfo. a.e la fEST.a na alenca,c1el .0e tlz...l pasat,
ern un beidA,;j Ilo;r.,i:;.,r':i de tota lLormç"', uasi
c6b8,peLs eJlYs corl.ada1 ei:"'{.¡ta de Co.I'1'l3.,l!l6S no

H COC'. ,ue el ta t.e >1re ' a o o .... sl ::.. ... , \.LO paraula
'pt~r::Hlusi 1[', :'EU llh3 ('aOTH) q'LP. 1m lluJ.er, i. 8J 'b!l ' s
Tíl ...TI10f'ia 'Jue '!.l1r;8 .;;l!,vl;yo~n,i. 0 lena {A ?,.c1Jncia
per a tji1Sb"JVF.:.e n. tOï.b. a~'lella r'e ol t.o sa 1 avalo-

. taüor xiu l.J.a~rR. arxiu de to. tFt el sse de can_
<;() ~,""'r":>~'o!'r:,T'Or,la.n·fHloci,al1· Ut1S, e 1.lo'lUis 1 11
~anies,blla sabiA la ~al~~an0sR canç6 del atre,
les uit.es i d!vxos de la p19~a a la les barofes;
el, t;,'J.?.T'l aVA. fre '.. 'lt~1..3 eLS ~-:ropi ,3; e'" ,di tes, fetes
f)11CCt51T.,~ i ... l 8 sen.ons nf; S13-¡'iH 'm tJan ~Wt1Jnl

sr't')alló.
~o~e~ -( dc~~l irado

u e. 11 i orc L .~ ..... )-\ uAlWc••A



és
la v
a ue

CO' ~ EC'lA

,
col·lé i

" rmt:t.l-=
ai ....u'
v',sra
to r~

bol lr
CéJuh l cp. S'_

üp..h."n a:{'"i
c~n"l

1· -'( NUl CI
fi T' 1) re
,.01.,0

cc.1 IlV" i t,,
col.} f' üe
cr-i:'ld.il18
riallla

eh
c:,J-r r.è.aci
fi CóJllbi

8. re .....pa
h0"rj ~

ul.Lir

e.;.oto
ro ""lH

a.l;'~~ a
?el·lf...
müa

a més ue les r_rcnTl\~:lós ''l.6factl036S estudie..des '.
dl'1s les lli"~ons antAriors -~üg'1~e::; e les q11als
oronunci-s cunstit, ix fi l'aci xat i ~ltres sub'... . ,-
di'~l c\;,ó.líSl es fo' ét.ic5- en el patlar valencia . '
n~l Q~0t~r ~o~ ~ ~icts le pr0nunciació la reduc_
ció e 1-1 a 1 ~ue cal e ,oa~re per ~al d'evita
la dur Rucer oi6 fün~tic~

1. :1 1 c..e inat18 e ... cr·ital.1,st:;'llpre entre vocals,
es ?rOnUnCi8 dGtl~nt 61 so linu~oi~n~al 1.~x:

car ¿té;1·la,cé:lrav~1.1a'd2.üeLla Cal pronunci
Cl~H'8;.t3n ls:: (11E:lS bl s:carretel-la,caravel-l ,
J:;.¡ 8e1-1." )
~o.n -iue en l"unes ca ;1ar,~11es l' t'.vi ciament

t ,ú l e (-) 1. l he r ¡;:Ü 'li d c~ plc::,- l t i nd r e a
V.S1..R 1,- lli~t.a u.e1 (' t.s ¡;.d5 u~u ls,entre
a ubLLs lUb han 'Jdsser escritA.:...., arb 1·1'

v ., " ,
et:: '1 111'10 X J 2.b· "

t:. .....·ón 1elS ue rrúr.:l!'cic ió 18 E> 11r,ressió,alter
ci ó i b.r uiüu!'í'. ce ~cn~ G n ! ets :b r l ~ com bl s
Ee e~~& i d6rlv~~s

Pi VI'Ut~ A ."ICl.AL'.A

'r
I

•



(;ubert~.

c1'f'.ir
J.I e s 8lnp ~ r é; t 5
o.i T'S

dotor
dilTIien¿-:
(.ntoi~

u01 l t

cliol
.;. a r
j lRon-
llU06l' a
~CS?1..rOb,nosatros

nyervi
tJr es' ',pro:es5ó
raere
eixos

coberta
casi ro
iJe::'8ilJp&I atE

di vore!
C1 ctor
ò.i Ull ent;,e
8ntoix
w ni
juliol

jut;, r
lli ona

li Ub rna
nc; a l't;S ü no-altres
nE;rvi ,
proce'~o

darrere
i~ei s

sancer
sins,
l>inyor'
atr t:.!

xa i xi

se.. cer
Gense
..... eo.)'or
va ~(i~"'l~ee
xe

,irto

6) ~fha viciEt l~ rron~nci~ a'~ll'un- nots afe
bíllt 'roc'ls EJufór.L,1J.8' ~ue lité'r-r.riénr.€ont són
. Yl? 1":('':'1' t ?l'lf' f:

Ol. Li é iv('
, ,
"'''?1J i f e,

,; ix('vc'p sina .-P f:<;.?

.,~iX~·'M sina Xa i~
t:. xe' tal' r i E.t.Xt: 1 1..~r f"."<ecutu'

ixerinb8 si~o xerinLa
i v 1Lir siTU eyiLir
, ~ ~ vi .i de J POll nc Poció Cl1nvip.r o pbr n

no a!cell sina ocell
} -' pnJ.or fli tG olor
J, F:.:irellp silla rt,lJ.A
7) ~ls ~o~s cons- ~dL' it de nl~s),J6 r i t, olen
solp,n r nnnci"r-se per "trici, eon-
.c'"'plr¡::.. r sina cunEpir'
cost~r sine cons~ar

costi tuci ó si no con5tl tl-~ci10

6 ~ls mots Rmb ex- -inicial SêbUi~ u€. cons rant



r

bclt:n pl'or, ..i ciar-::;e pt:r "'rícl,&S- ;
, , 1 "

DU e fPUb i (.;~ S si no 81::)0,; f~ ~o
no b Cul U010 sina 0~GOffiUnlO

ILO u' tI ;::,.1':[ si -;0 f;xl,r0n,ar
,?) t..l·· .!,ot.~, ... ·:lt, ~'j.t f..- r'6(.,.·Ji 1J :.e cc, f=one.nt solen
:¡';f'únu.:l(;i::-I'-E.b l>é.?: vicí, Sll~- :

n ~lbCliu¡¿ El~L ~utscri'c16

l,O ;"U&L,b .el?. ,-iYH) <',ú:'2"t8n :t.?

lla i:lu::,tit.uir r-i'lO S'~l' (.1"i',,"lr'
u r..l::, ilOt.S al,t": t..r·&r.:'!- f:l.Jui i., <18 cOT,bonant solen
~,l'or~Úrlci[;r- ~Jl'f;r vi(;i,t.r:. :
ne l..;"' f'_·or ~ ar si n"' \'r~nSbOI'r.hr

J~U '(,,{'281' ;r.i." ::.inc í'!:3r.ó1'erir'
no "P&.::),'Ü;' .t! .. bino t-rans.;lCJl C.r
, .- ....1;:; l "t,., ;:, ,1:.' (.,J:'- J 0)1- i C~ ~~o.J.;:' ue con_o
..:.on'.rd, colon "··l.'on-,¡:ci8, r-se,pcr' víci,ar.--,an-,i

l'tt..: fÜ "t'ro
no EU.tf'OÜll:

r¡o ~"f1Q ~:?'r

L~ ~. GI':l

~,i no
:..~. no

S lr o

.l:J-lil ç,b.r'

(jh_ clm::...r
~r. "b3&s¡::r

tt,xn:t' llrSXC1: X

:*: r'tm'e, -a.:t'

P e t:U 'in~ o ~cls

ta n on nCluc'J i au
una f:'asse.

A i -<í.

6 les 1 istc~ de correc
é1ll! J ea I a B e mEl J..' eJ.1 e s

ruba e a.able.
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1· t~ ;!lé:::> ld l' ,'sor'ui!' erl t del s "'on 'J o i V <ille

h~~ ~5L,uiaL ~ _K l~i~S l~ i ~ 6 proD~b1tment

cun.:.,Ll'(,U1X ~m C' ttJJ.',::.nis!i.c :: l,uLl jP Io(J~ L.e .la "

T'R1H'./".i6 p 1 ~""l 6C;¡,-::"1 t 1.1 1...1 hc'1r em traet.' 't

la lli~6 All ~ l,cai not.Rr,per co~bB'tre'lsJ
2.i.'tJr',s f\ün~Jucle:;n:.s ,-)6r:.{'1~ ¡"ilO' rix'-'n t8mbé 12
f )n~t.J..C8.1b.Ouit' HO! l'orl.o 'f'p;'J.a i fins la r.or_
foloLla no Lra~es.

~n RlbU~ 3 e r ra es afe'ixe~ una rals infi i
. . ", -;

tlUb VOI't; o Vè'trE<.I !.,[i1ur'€ o 'Lre·J.rl~, e ó 11re, alXl: or
'órer o 11 l'i l\'(' r'.1 t.r'l"3'1r-6r o tr~ H'Ar,CrbUr€r.'l'ambé
afe 6 ixen als il11'ilïi ius ~n ·-ure :vendr .,vindre,
tl re valure,e.t~nureJArE re,' ol~re,c Iere,
&t..'na.re. trc. e f'1.-';v~n(1rer,1Tin rer,t.índr· r.l,rl_

". .
1rGtluré;r,b~t.en·r 'r,0rentÜ' r,f:h orer e?.ldrer,&t6n_

rol"' evc.":i'le l' 1'1d r al tin;~ .
2. ¿s c;~.stt":L'_m1isilltJ 'on v1... 1c Ll~a'-in- en lloc
de ll'l- ~''1 J.lI.l'tf :;tc;e;;'li 1,,8 1(3 -¡.l- i Lll.• ~di:'1t" ínmacul' t,
i 'iIlu' t; "'ú11, inrn VI.';, i ~Ulort'üJ Íï':"tut r, _llon a pro_
.",í el a "O L~1'6eta fa" luiJlecii al, " inlr;,~ c,1J.r t, Í!.lateri al,
i .1'.1",."1;3, l:,ll.ort.a ,2.1<.: 'tar, <Jt ...~.
;,. ¿5 e'iSl,,;.L~all~s.H~ funC'(,lC: l"ís úel so ,ue en, .
0~s(,"'l.Lp.< és r~:,resert1"'.~ _..(~r ~.JL. II'VJ'~ ut;¡ ~ti !l.os._
t.ra ,1.!.(-,;tir~'la.r.d. ·'.l'alencia ro 'LC:; ca ¿rafia >e1'"
rO~lI'vRe."''(,ar-J.o l. el ;-'01:"._' fl+ ~ol pro.11l}1ciAr q.Bx:J
muea,4.;.l's q-.lóí -"en oasl" la t;laj(l,j'lez,jef~)•

l~. iU ha • O\,S vvJ.t:Y1.0i all s 'tiI'lilÍ 8.t.s .n consonant
qnA An Po Gp,s"tell.~, 'Qort8 -o !Í!1éÜ la qòlal o és
proo1 Jnciad.8, pe )0 ....1, irdegJdam€flt.t.:x;palo,per
paL; lr-O, ... ,f"!!' t.irja; ar~toJ~er epar' t.;f,.llo,per
f ".1.1 ; \ '" n l" i 1 () ec::; 'I]' :111 ;::) ; re t, 8..1 í Q '-' i Ci a e p l j

l'o.p8r-81. uig. s'Ll~.ljun ho!. e 081 1ro)
.r\ xí t.611'[lé I!lO'(,S aC8.b3t. "n -(;rc.l:.x:.c tXçro,pe1'

eot.xer ¡bo.noero, p rbo!ll' el' j t,arget6ro, per targeterj
can el ;cü,per- c&nd.61E;I';, on d6ro, [.61' monbd6rj.I
ta lJé l,t;ld1"onO,.:)6r lJé'létc.j t,çle.·ra 'U,l er tela
era! e e:



'r

•

~. ~" ~l~pep ~ct~ l rBci6 fcréticR no es f
fa s lrunenl wuori in~ I~ -o fi al:Jest{,de dest
ti no,- C::s~, 'a' no; '" bncó, 6 r- ;Jan, uno; a/l U, de
8.It;nOj.r..... ~iórJ jo .i\¡~pé:ro.

J. r...l~ ·~.l6cis¡ F;~ i fiLL 5i~lTleS no sel.ï.re entre
a v..,l13r.cià aLIo .113 'iet iXfl füné Gi ca .. ue l c~ ...

" --ellF:xofhr,nc xOrtr;fl tbol,n ~~tbol;xa!!.,no

X::i~.ig.

'(.vUl :'>1. i (,111"( ,r; r.: ,.'",.-.; .J.aniS"E:¡¿; 1on~tics la su-

tJres<'ió ue sons tHl ::!luts v?h:ncians ,ls corres;¡o
, J 0 j"¡, f- (\' S\" , l J. an s . e 1 s y. l r i... no e 13 /)ort b n : s lib
. , t t' -j CL,H',IlO SI1':;,':; er .. tr[\ct~r',[IG 'Jrr: nr;Hlí ,t'JO ',no
5untuó"" ~nl) ll" no S;ltil, conJec lrr, no conj tura
P.SSll¡,pció, e 1; unció; CCf;~~t2,I'.,n élcaçtar (ICOOn

C. 1.u,' r) nu a een Llla r', CI t. e .
~l~rea 0Rst011rnis~e9 fon:tl0. han estat tr&c_

t.0tS '3'1. lAS lli~ons R!l't ['iors; al l ='gnnes fort
M0S - ~rl)::<l st."{: rr,nl1nüi" " '10 r6r' ci a) J :;,'or,la v rbal
uan I):' 3,1 t1V'.1!;" 11 8l111GSí.. I ot l els :,:- tres e

¡-'31J9 6~1 .,1 :n¡1't8.l '( cas sór è ~'.Tl1ixL.:1..,;;)"'x •• rt:;;-'1ún-
·~.l-'~·.t'·L í:'l .'p •.rreside 't ::) r re"ent lt la. re

, .' -
nunc ¡ .el Sfm RPr9c':-,1 Pptl'" ci~ t.s;')f! CR IS
I. G p, ,:;(1 .... 11 i:, •

K~,e;l,C el;

Jo""" . H" "1 e R ~1"'<' '3 e 3 .56 llen t s '3:lf¡ S ti li l'lt e l s lJun t
.,::}J. rJ(,s correspon nts p'."~::'Os d,e;1t, E. ~ls d'a_

.I.llêS't8S il' stes ei.s '..j,\lals t6'!'1 n difG!' nt. senti t
~1 c~Dviar l'8coAnt~fci6 il.l~bica:

SLf,¿.) 'Al' . i),": 1<Ot·-...u.c::') VJ...¡t'BAL.~

iJ • ¡li. Ísl C8 musi ca l!{)l i cà
~.hi ·c,òria rlls1,uriél. ••• hi.s orià
. '.. . .,X rOflllnCl fi •••••••••• ¡)l'01111'1C18,, pY'OIl1lnci ~

4 1'[' viül:lticia .•.••• prcviüenciu. h"'rovidencià
, 1 . . ,) renune C', ••••••••• rE::l1UnCli:'l ••••• rl:1r. l lnc18

'J ïft: .;ncia ••••••• ·i61'er~()ci8••• üif5rencià
/. • • • • • • • • • • • • • • • • • é f: t:1d i a • • • ••• t: 5 (,11d i à
.........•.......• irradie •...•. irra 'ià,
.... ,. a·lxilic. ~ll ilia

O••••••••••••••••• expropia ...•• ex ropià

11 aju~tici? ••• Hj\J. ",ici~

p~~~~ficia••••••• pr6scnòi~••• presenc1~



,
08'1'0 <.tue abans

. & 11.01 t inter'es
••.. cap Altre

•

l·L' :.ll,or 'rql1el r.•.• ara ••• 'lne
j8 .•• .ln aL t.re .;.,ísi n •.

t:.. li'lf)::,t llir' e <."..' ••• V~Ü. !lci .na
¡ .' JJ t- J) f' _'.J."' ••• ",J L"!l fHt 11.18 ne'
Pi. tcri2'icf'.

j. 'lj l r.cnr, " .p~ . ~Ho '}J.i ••• bé '.:í ¡tLQ:_ t. Bllanya¡,
f.. I'~\ f;S . 'I on r ,:,oT'.}l.hí~' t. ~ ¡.'li}j l •• 'Ul l

u.o~: Vt,r&o,~.

". 1, •••• J ,,)ê: 1 'pf': l sr' r ..... COj't ~pr~.l l"P •••
:J ••Hj. h' fet lh •.• e .',.¡art. <1-'...1..8 se'\'.::; '[,ens i si no

.•• dels ltres é3 00I'LU; ja... 1I(m~· passat
t1Al '1'1~ r')~;:'l': ""-'1~lrj(.::i~lr.

&.1~.•.• d'vüa1.s és ! atallI. i eU.t1 p ••",rlar ara
•• 'l',~~ Cl,~ ,1115 ••• 19. Yl5f,"da .. i.H,i'lf'ne.

( • .ule~ 'ld.j.:lf1l:•••• la 11L;r) l'1e ehir no •••
U •.•• pOC;:l wLlrr.at· (;,;61 E.: 011 );".'['8 ;\'.,. sempre més
.. ' -..1 ':"::1 YOr' 8. ••• ·V'nt. CO-:-!l •••
.1 J •••• la C:1.S~ i : r:.1 ••• ELS r)a~¡c~lc:'

.i.l.:...1 bovcí ..• t:ls .reus (18 ;'.0' f' .0 •••
l' •·... onl -lU\:; t6 r.:c'l:.i ••• t:l liç.l'«.:.r'f; -AS ar i .•. tot

1.' &.cte • ri.:lêr; é~ ::t ••• 1;::" S~i..,c') 1.

LLJI(.Ó XLV

Do"'· ¡;,oti:: er 11 Gen fóni C::>" ,ent ,;.':8[, es pronun ci n
5 ,,, its t;¡:¡>;.S' 11.'1:~ l.' ' .• J' entrE l"Jn .i. l'altre.
;[1' 5 \ft;..:.~ vC> ~,ls e'~ll;"¡ ~O~ r6r;lcc; ':" fan r duint"

• () t;liu~JI-1J ;-:c.LS i ,Ü't.l"f.f> "e .... ::'ú ..~~ ~:::.,.~ ... n uU1Jton
i v,;;, ,,' "l.'li. o' 'r)\ .J '-' Vi' lo. • ~ _ i . Al.

i.J.l:-: DO ,'-'-J(:J:.,T'" -l'',:, \1': SSp.Clr.~r ~l i tme, tflfl.
ill,.V!'~)::'~;C1.'t,CI.~:'1.5 vfJT'~o::¡han 0.E' ti net': molta CUI'al

I. l l' J I . • l ,.r .:\1.) . <., e. l.P.c¡ ,:; l L'!"! 1 e~; "'U, X "11;; en ::oes1 a e S
J .<:\ ,.~'t1 cll~r~~t" ~ "'te .. ïtr_<;: rén 1"f'chib1ts.~ .

C: d 1 ()'Ci~CSJ l'.lt ~!.~.r,8C.:' t1j 13 0":n8 ~1j'11dent lli
t1t:l't.rtl:J]f:- Oï.: la or.r::1ci.5 IIp. t r

, SO~ dífton s o

1. Dins \1n l~IOt no es fan tJ1t. \:3S t-r.11aços U3
e.s obl Lbats ~.els u. lt.üngs i el 'if't.on o i tot



¡.-ltI'E;, ,fill: ' -;s nri~ 11 trt?t }:cc~~iv·.
"'.uuS ;:ot .... ·J(..::;R1.S 81 conc c"\.,r,: i 1. -rimer t..e"['

;' i lC' l fi lrCCl-;l i 1.:J f,O •... cj.'ef'(~~ 61""00'11 enl a
00_, ::tór' i r.,;:.:i1CI, li i si (¡lSun: u' C'_llit' 5t..85 ocals
:-:én <1. o l fE:.t es ,,' e' idi x 1e üil recal feble.
~~:'1 0 Fl ~!~~ ~G 12 ~Ofta d'or "

j,A l ,.~, ,l;'~t l.hL a:; J c.. f.ej (,8 rner
t;l I..i.Ui.?l "-i~r~ tr', .If,crit "rc5é·~ir;e ::.::n t re:

, 'el /lElli r-~-i': G. - 1:>. l-os-t~ d 'or 11

¿;,. "i 111:. brl1lt-"t l'CI i e
~;' ',:i'1n Jr ;. C1. r G::' :'~.L.b 12 :1.'?"tei Xl" lTOCRl \lO la
11\' LJ.1e::.l 'J.él .ot .. ~(..IJ."'nt<:'-<:

, , ._·otr ll~i ,lla t,risa "
lI' llE'r.'1 volam

, , l'El L rd t'e 8~"tt;3d.r.lit I I

Grhr...o tE 1';-\ .!H,J.uJ-WSA " e -'J.orente

" v.:; '<~r' inco..:,en= r'hï;l~, "
;"\"}-(i t~G vns ' ... .0"yarri

ou . , , ~ , 4 - '. •
• ¡-~ T-t '1.; O UP,... l l' J. f' 1.. :'- e - r'! I 1-

t'I j. \ C.'·<J.&.J' ~ ':JJ,. :. nr;, l-lI

1 I

'..l'i

t t 1[1 e;11 ê1.(uJ.o,,:,it... l') ':)'J,:.bre l ,

A'~ G '·.JDS ·... A
~).~~an ~nu e les vuc~ls ~s ~ u d febles a ue
l.a ol GL'i r·· sò

"l'elh~ Gt :es-er a oaot,(;;l1t"
..... i'..h:..LL ' I;:. :.ri e :. lr:: 'odes

ai

80

l '~,at'3 la for' c. inútil,1Ti ril i tendra"
f ..J N.:U A :'-1:.L ~ U 1) - .' ç?

LA ;'.é:S p~ ~r'L' J> e.e oJ e, L.arner

,, la ve . 1) ~~!'CR, IH\é~ Ellb (ti or-vina "
A--¿Ur..S'l'r. j,hCA Gb 'GU· j\ Ut; Carles Salv
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,

1I carn 581.5.: animo ni ê~yi.2 .11

LA LALP.Lh l/oL. 'JOl:t.Fl A (óJ ser.. li.de agarrl

"el c~.ire in'ait,L ._i-lra 11L viv 'I

N(ii('~"l\ ac lo. v be.l2. . r o i .!.u¡~cz.

o :
, l~ dol 2 ~trra O~ s6c nRt l on he obert"')

CAi'd f.. LA ¡lt.rJ~J; ,JdlV;,. d€ ..... Lur~r: de Valencia

C()t~! b(J f"'tir";i8, bt;r·~ens, si no 'parlo E~!l b vosaltr
'LtJ¡~ Ge Carles ~'b~

e 'e..
, t

oa,,

li1J é! rJl<::.i

f{ ~1i'ICP.

r: '-' rl r.V € S ~ to S €i h 1l:TI i l i tat "
It'!) 1l\..A de .Laf:i8 1'.n,,0:lia 5 a l v à

,
~.,ez

l' no eE. ¡¡¡evi? n.i una tran(~a "
lli L-:: L.E,U 'I o e .u~ '1 i el '~I2..r

C,' ¡¡uan 12. prim.erA VOCfl 85 1)11. SE:'1 id::t de
voca:L ft;ble;éi' i est3. i e.-: ú'1ièrtix 13:1 consonant.
i{~ ia;

l 'nirl1T')pt ci ";'1' c.2..s i \~e til,")1ci P.bpllpte"
.iJl~.··llC.... CO...iliJ.·ld"¡.'1l)¡Vd'IUS . è .I•• y,U€ olç

le
l '~ui bn ~enJa es torna flunJb I I

"JA IAf\.1 N.JA l :UP-. Ll.JIz,iJ;, LtE: J!r-ancG,s .hllllela i 'ive
lo

, ?d....Lí -:n l'aril ". llt:OI·u'lró."

i·UvA.l.l\í~0 l ,"Ul J.,\~,1{A r1
(. JliS<:<J~ _~, de Saga

i
"ues ~e tots 01s :..,!( r(;J{,sdJl ilión i us clama"

A J()¡ 0.1. V .Jl A¡~LrLJ\'.J.· .i hA. ld3 ~Ü~;f,lJ ,••• Bayarri

d). ",nAn .U-l pri...~lÇr'ét VOCal i 1<.l ~.búon~ formen
\.jualee v ol ueltl lr¿'(,?,-. Qi:r"OI(, __.;

oi: I I 12 canl;Ó l na (i 1:. a "
C/\;il:. J.)~:'L~) ·\J....j't'.l·~ cib ~.Jnri e ,L lraJl l 'rortaja a

ui t I CO,.l .lc.. 110il 36T1 tor ,~'\H3 131 1rent
1;' l' c~1 ~.) 0 I I
\:..J.. ~v ;....J '- ..

C. :tV\; uJ:. l.J vUJ',io.:.i... i'i'.i-I'.I.' j)h CI\~);~, .... ).~~.JT .....

~le~entina ·ru r'u.



r

J
Ol.! •

l "':d'O \J.;.'..i 11~Jji4 "L'oit. ne ~thf'~lI'à (J-1Vc.J,enf~a t,

. ¡-Y()}o;,A u!..oi·'l :...e uQr-tii a.s 0e.nt Jcrd.l, s.XV.

,. ,H3:J.Lt:Pl l'S 'inuE. \1 ¡'f'l':'i¿':'.t ,J '~... 1 'I. \ ries t,
i'AlSldi:.:t. ,u:J ú.1.Ji/3 ti.e lJen:iiï. r\~,l.v- b. .i.()1ll8.6

! I j"' - o ::: l 0.' t 1ten ,) Br 1 !3 l'-I i " ,
J.JA l KF.l.L'~ :.l' c..r1J:"i e k::iV2.r'['IJ- ocras

U()

"lo('t~Jt'l c!,Y'€"1~-li tuf¿ co i t.e b-l.1.eba"
tL :20 . ¡ A. .ut.. Lr->q :';)~d~S 'e l'UdJ'tlIF' l \, e Valencia

j).AO hi ~- E~llR;o~ r6nlc~ ~er fo"mar 1 na sola
sfl.lata, lltUl én cCM.:ecuti.ves Ilés Ja d116S vo
C~ E uis~í t0S.~X:

nOiíle lHl::''t.

lle .:rcsÓJic8,r,6r.l. fa.no-lre-?us-tre.~)e['óno:
-':8u::-ter' .

..... jxí 1 1 1.ínlC::3 CC.l.:biJl?cié 1i::l tres Tcc31s adlllls
':lL18 as 1.- ",le 1't)r¡!'";r, ls~ '''c':.21.- 3l tl'ifton
l1Rj,·.c,'U· 'llaU 8ir..,llaJ.er'

'd' t··';¡ ,. ."-iue J ro&\~ l C~:l:~ el ! ~:Vl-' ..".ll~· l-i:'·:1.-uer
4.~6n ~x,~~leb i& 5in~lereE no r'com~nahle5 les
asseDJ'slade:::·Stl 1:::1.., fr'8.ç.ilE.nts l:e~l1ents;

.............. _•.•••• L.(1 "1 l¿·t;.¡
t~naira i il'll ,il" .:>Gr:'.I ("".oi Gi ~ün':'· 11, "Iridr

!.ljLl~ l' nor'lb <'.<li" i5'tà. (¡el C8 ..v~~['t"e.

~il!lCl!l~ u : rnar: c., I;;. inécli iJ(~ u{;.~lè::'

Ut.Lt¡ nçu.:. l.óns .l.1í;f l" vie' nia il ...uJ·ünats.

, ,
T wr 'lll:;j hp' ""8, ",,:lvr';¡t. lJ','1 IJ eu,
la facrina ~ol~~ i b611a p

fliL- ua s'olltpli tÚ cel ll'e:;;trf.lles

i. es 'esllihlJen :Les p:::ssions.



,

....e u '·,'\.lr.j 1.1 t' E del ~\a r r·elü',rr'J'f.t,c ven
2.1,l; 1~li3t~riof,8' lllJIiS-,c.:lé.nes '8:110r.

t..Xt.KCICI ;

Ga::.' i ';'': el c' :f'p;;.:... I~,l t s -iUE- beL li xt:':~ 3notan t les
::,ir~,_L'J ef:. no r~c('.'::rl<tl~-5;'

L· ~)lH""(, l'ab!? i j ~ .... IJe--.'· \.6 l' r'o~'~
('I.mb"n c>F>:..l-.i. iort'; icr

~iLn? l!es~€r_~ ~4U~5t~

,'Ll &~.,~ [:jl1p n~foi R el e'. tri "\!ú!' o

r·
o In 'l.e 1::- pI :111s 'H ~ : t' '~I();'daJ

.L, &llrlr'l hET'J..c:lía d~ l! ?{J.biE '1t
i no' cares? lp ~cp,sta

~Uf. hí.hr-~ ('; )( ~ ,1~·1f'."Lra.: nel co;~vento

;. U,o s..:r,.y CC·1·lve. ,·t
i ln jl rprt1'.t
.~ 'l1el? c1 i F, r; e s ' (j pp, •

<f. 'l-·r, l1"""" "'lJ -L~ b'rVéT'?e ; ...... c.... . _ . "" ,

(' Cr.·, 1'). fI ê[" C:{1 e ,n s t,li to

:Jo :.trjs i .-'11bLi1f> iOctéS

nrp,fC~ ne 1ft EFlyori.
~lo ios? ae l'laeel;
cj t'I' 'SJ (,lvinGs ir'úIJ'rbtE-;f

qUR rRJ141>rAl: I? ""ceE:1c,
:n unp ~stT f ~riomf~l.

LLIÇó xv
LI.:_ r<L:t S l t LC. e 'UC ~l::.f3

1. i l~ E,trE; a s o L:(és 'f'ots és l~ identitat
oe Iure ter':ninacicrs COl,Cr\\,3Tlt !:er la v'ocel
acce 1"u"'d~ e.!.~ Ci¡ÜI.BnL '-1,\12. és u"Lilitzad? per
e dümir \:'ert'líIJ'~clo_ s . '"nals e d f o !!lés versos

,1m;, e.strooff e co:n~_os::'ció ',oOtic~<tllxí,doncs,

61~ !r.os ne ri~en se~on5 les ~refies,sinl 86_
--lS 61- ~oneo

é. : o n:i. 11H l'i l~ [er'f'ecte o consC'n8nt en els
1l.ot:s ' i.lG ti31'~;n els llns 'cec) o trta i els altres
voo;:;l t~nc da.Així no són c.onso'tl8.n'ts:
to i avió Tf10r i auor;'tothora i arbora'



3~
èu!'o .i. l'éU 1.;1'0 <:.. i ·-·r C,il'5è:..¡ü,::;vvt'- í eota'
t 0 )O~"_ ()J.~ 'I. í:>:i.'i\ 01'5 i ! !'otE-C,lCf f:., o. a i
:i ba;j , 'h"; } 'ell.ol i i LO] <:1',
,.,. ['J!l~OC 10 s n c{J:~t>cnar.t~,i e:l-' t.,~r~t entre
sllE:.~ no lü ah rLJ.f' 'r'ff;Ct.~,f- - . OLS \.iue els
.p', ... 1...~J,r...: ;:; ~l,l\l:l'~ i bls ':..1 !'6::' ~ -,r~· .. ixí, .
1.0 t.:o:rl<,:()!.:jr) ;ll~L\,¡ .,,-,~·lbe· i l'Ol f;(.i::-ses.~~lma!lSa

i f-; Jb.n,·é;.;fcl·Jt(;b~ t .l.vf>Sl:ifJ 1'0"8 1. T'05::.('1 •

• .r"t:L \..L.l.r.l" L(;,: ~n~:: i j. '·1 <.~. rtJL l'i¡r.& perfecta.
o (;(\)1 OTlCW'\; i t·o Ih i ~e ·Oí;E\ "éln r'iN' i,nperfecrtA:
o ;;l~':()l ~'t 11'; : '2 «1. ]:1:,¡6r' L,(lt t~ o ooe ta i
6.1. f:H.Jt,CI, o té!'1C~'~~.

1.<:>;1..: ¡-:,c\í td _'¡:8!;)1!Ll'lnt. &6 1.)", Il't tot €ll cocrec
tL ·rú~ÓL!.ir:í·Úl'-:nt~

...1 ~\1i (-1.f.J (¡cant. .Ju 1 lI' ca 'Vclaè.ora
1.& jOlf-1 uÚ~lny[·.7 !llG ('; la mí"i El. du;
e" ~'i ,~ rerilE~ s 18 sonora

. t l ' • l'lo " ,el f'é,(u -,-bf, : lt.~ ~~ ,);;- e~,CC:Jl nlnt;,Uj

(.,..1. .ui 1 f...!' ~,(: ft-I.:::l2 l.." l~ I r'i't;

l (; €> i l "t é..t. '1 cd; s. E. r: ~ 8 elel t. C 1·O l ,
~\'(...:l 1-"1: j.' lOh/~ 0.(;1 (';0 lc or'i t de guerra

r~tlL~L Dl cBrF~ol.

Li- I¡"l.r,¡"CJl. u.E. .l.t-Úlcr ~c!'d.LE;

'lL t.u é\ré UIJE-'E l í .es t.fé ctroFf'
". f,1:;: r ; ,).1 l r l' t~ lr !'"J.cr

-"Ut, l'O\'<:' '-- c.ins (,6 cor·
i u. ~,b~ :!:'l...:..j,ef ¿lf1,!IkE:""

l<.,s I~J; l"c'tU es té Lr':-'v"r-C.E.S

e " l: ~f rl"' " 'c. ' I T. er' r ,v o. '" \.1' J. c; oL r ..1u. •

:J • .oh (;{Jn~i(4t,nH.H::::~ l·irüet· íéf'fGctES o consonant's, .
r, ,êU'h \.;,n6 r.u ,. n t:;G ns Y·l.eOW".n!-'h111€.S, le ne

1:,,1 v,J :i.. 'tx.} '< í-. Lil' ~l;;; H.HE> <'(Jf.or~ rilh~·n ""rüb
el:s ~o ,:. ;;'ür'CtS ,"":GCfl..t. 81 s (H' ~ i & S Que són .con_

, ,
hl Xl el.m ':Ol1 •.H\;

ellvc3j i 'i t'. t.X3., ('~jE. i .12.tj· ,f'c V 3. i saba¡
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