"En defensa de la llengua valenciana"
(1977) Miquel Adlert
Ed. Del Senia al Segura

11. INSTRUCCIONS
VOCALS

A i no E
Cal usar a i no e en les paraules en les quals el poble valencia pronuncia a, com maravella, respla"!dl!!J.._assambl!f!_, etc., i no
meravella, resplendor, assemblea, que en els classics es traben
escrites be en a, be en e.
Ara, la forma en a és la viva en la llengua valenciana i en el
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catala occidental. ~..aE.r!, ad_?pJ.LJ!JorT~-·~~12er u~_,$;.Q
Barcelona fan neutra eixa vocal , que a tots sana a , comen¡;ant
de. Fabra escrivien a...... En alguns
pels propis catalans que, aba;;
.
casos la e de la llengua normativa pot respondre a l' etimologisme fabriste, com resplendor (segons Fabra) que son etim és
resplendiire, pero no en arres, com maravella que son etim llatí
és mirabilia. Pero sí en assamblea, (d 'assemblée), galicisme que,
com en arres casos, el valencia l'ha pres de la fonetica i el
-~~

El text seguix l'ortografia original, anterior
a la creacio de les Normes d'EI Puig.
El sistema accentual es el de les bases
del 32, encara que en lexic valencia.

catala de la grafia. En tots els casos .~.~1..~~!~.~~.!.9.. r~.~U~F'
pronuncien a al &~Eonui;s iar la y_o~;-1 neutra.
«Diccionari Catala-Valencia-Balear» du les paraules compreses en este cas en les dos formes: en e i en a ; i només la
forma en a Diccionari Escrig-Llombart i Vocabulari Fullana.
-E i no -A

Cal usar -e final i no -a final , e~i;:~ de les Pª!~
les que esignen qualitat, ideolo. ia,,,12!!?~.!!.~lc,ió, _!lrS
ciencia, a ició, etc. Així: valencianiste, teniste, dentiste, artiste,
i ~;';alencianista, tenista, dentista, artista, etc.

fü--:;
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Esta e per al masculí és una inteligent distinció del poble
valencia en sa llengua, pel principi d'harmonia i llei de distinció en l' evolució de l' idioma. Perqué la distinció és una
característica molt notable en la llengua valenciana. El nostre
poble és molt donat a fer distincions, unes vegades entre dos
paraules valencianes, i atres vegades entre una valenciana i
atra castellana, de la que tira ma per a fer la distinció. Si els
literats catalans o Fabra o «lnstitut d'Estudis Catalans», que
tantes paraules han inventar "per prurit de fugir de la semblanfa
amb el castella" com diu «Diccionari Catala-Valencia-Balear»
en la paraula modo, hagueren inventar esta distinció valenciana que fa unes paraules diferents del castella, o es fera en
Barcelona, estaria en la llengua normativa.
Si la distinció l'ha feta el poble valencia en la llengua seua:
la valenciana, ningú én més dret a fer-la; i l'ha feta molt be;
fent una doble distinció: entre el masculí i el femení i entre el
valencia i el castella.
«Diccionari Escrig-Llombart» i «Vocabulari Fullana» és la
forma en -e final la que donen per al masculí. «Diccionari
Catala-Valencia-Balear» du les dos formes: en -e i en -a. I
«Diccionari de la Rima per 1:rg,l)~e.§.s..f.errer Pastor amb la
col·laboració de Josep Giner» (p . 802) diu: "Evidentment, com
sufix grec, té una terminació única en -ista pero el vocalisme del
valencia parlat li dóna una forma -iste per al masculí i -ista per
al femení i tal distinció popular és molt útil en alguns casos: l'artiste i l'artista, etc. , malgrat que la llengua literaria manté la
forma única en -ista peral masculí, '!:!!l.iJ!..'!!.faPJ.nconvenient a usar
els masculins en -is te en l'es(ilRol!..!!:.!:!:. ( teatre, llengua parlada, etc.)
pr;:qué;},~ seu~ avantr:.!ges són innegc:,p!;:_ i vénen d'antic, deis primers
manlleus medievals al llatí eclesiastic." I pregunte: ¿Abans de
vindre Don Jaume?

-
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CONSONANTS
-C i no -G
Cal posar -!ÍÜ*ll.E2_-g en les paraules en qué ara, seguint
les normes catalanes, s'escriu -g. ·
En primer lloc ~iciel!W!?.. .,9,,~~...!i,.E~;_v,ale.~~ E~
nuncia e; i també el catala i el mallorquí; perqué, a més, sem~ ;'h;'"pronunciat e, i escrit, ~~ 2_~11.t~~gs .s_~, mentres
no aparegué Fabra, ch, dígraf sobre el que s'ha sostingut que
tenia un fonema as;I;at, semblant al que té en alemany.
La velarisació al substituir -ch final per -g final és u ~
grans erro;~ '"¿; Fab'ra ·:_:_~orr; la supressfó total del dígraf ch-.
Si suprimí la grafia ch en els dos fonemes que representava, en
tots els casos de trobar-se en final de paraula i~R~~
se 12er la cgn.servació de la e, que ,reseon a la fº1!~~ ' no solament valenciana sinó també mallorquina i catalana, si be esta
última quan el so -c final de paraula va precedit de n no pronuncien ni e ni g. Així, diuen san, simplement, i no sang ni
sane.
És absurda una alegació etimologista per a anar contra la
fonetica del poble; i més absurt alegar que e.l~ ~::.ivats són ~~
g, grafia que no respon tampoc a la grat ia de sempre,
oomern;ant per Ausias March que du en son llinage ch.
Referir concretament a la paraula sane, «Diccionari EscrigLlombart» du la forma sanch; «Vocabulari Fullana» la forma
sane, i «Diccionari Catala-Valencia-Balear» les formes sane,
sanch i sang. Este últim diccionari, reconeix la pronunciació en
-e final o sense -e ni -g. I la grafl a classica..~~~~~ en els
eixemples que cita d'Arn~ de Vilanova, Sant Vicent Ferrer,
Bernat Fenollar, valencians; Bernat Metge, catala, etc.
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-G-, -]- i no -TG-, -TJ-

psta imprecisió és la que origina en els escrits en llengua
~-~
~.~
normatiyt!.J~!gsi.~~ capricho moltes vegades. 1 és que es
traben que, segons el F~iñct'esai~';~r i via!}g,_r,
avantatges i vages, net:J.C: i corr'!!if!., V§!! i m~, tjj:; i mi!J.:!,. boja
i botja, pujar i jutjar, jutges i puges, etc. Ni ho explica San chis
que , en p. 128 de sa Gramatica dóna unes regles i acaba dient:
......""

En la llengua valenciana cal suprimir la t que ara es ve escrivint (i alguns pronunciant) davant jo g, segons les normes de
Fabra.
DiuSanchis Guarner («Gramatica Valenciana», p. 93) " ... el
so de prepalatal fricativa sonora ... el pronuncien inconscientment
tots els valencians si la x final d'un mot va seguida de paraula que
comence amb consonant sonora; i també si amb vocal, els que no parlen 'apitxat': feix ample, peix viu, boix verd, calaix estret,
greix brut, fluix llaf". 1 en la p. 94: "En valencia no hi ha més
que un fonema prepalatal sonor, el qua! té una articulació africada
i es transcriu foneticament amb el signe g. .. ja ha estat dit que l'atre sÓ prepalatal sonor, el de la fricativa
és articulat pels valencians inconscientment. La g prepalatal africada sonora correspon en
valencia a la j i a la g, davant e, i, inicials, darrere consonant o
entre vocals; A Morella i al marge septentrional del Baix Maestrat,
també hi ha només un sol fonema prepalatal sonor, pero quan est es
troba entre vocals es pronuncia
amb fricativa i i semivocal diftongant amb la vocal precedent, tant si correspon aj, g com a tj, tg
ortograficament; exemples: /regir, ajudar, pujar, platja, viatge". 1 repetix (p . 127): "ja ha estat dit que en la Regió Valenciana
existix només el fonema prepalatal sonor de g africada". 1 en pags.
125-126 diu: ªLa prepalatal africada sonora g es representa
ortograficament amb jo tj davant a, e, u, i amb g o tg davant e,
i, quan es troba entre vocals, i amb j o g respectivament, si esta en
principi de paraula o darrere de consonant".
~'"""·~·~M'l!'!'Ji-.~:1

z

z,

iz,

z

O siga, que en el valencia només hi ha un fonema prepalatal sonar africat, ~12r~ser2Ht ;¡¿~'5.).~, segons els casos
pero no diu Sanc~u.!12~.;:,:sos va o no ..":ª.ta t; ni perqué
va o no va. Pero si deixa dar que a principi de paraula sempre
és per jo g, no esca dar en mig de paraula, perqué en la p. 94
diu qué entre vocals es representa per j o g, i en la mateixa
pagina, diu a continuació que entre vocals es representa tant
per j , g com per tj, tg.
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"S'escriu j en certes paraules que no es poden dassificar facilment".

Ni ho explica Carles Salvador, primer gramatic valencia catalanisador. Ni la Gramatica seua re/eta per la Secció Filologica
de Lo Rat Penar, que ha servir de text als «Cursos de !lengua
i literatura valenciana de Lo Rat Penat», i la que diu parlant
dels digrafs tg, tj que te nen "el so palatal sonor de j geminada",
seguint lo que diu Fabra, com vorem. Pero al dir dW~~
neixen 9ue
respon a un sol fonema.
¡I quins esfon;os fan alguns
... _ p --·
"'""""'l
per a intentar pronunciar la t i parlar bé la llengua normativa!
!!!?ra en la gramatica seua (p . 19), com no té perqué amagar-ha, ~xglica gue els dígrafs tg i tj corresponen al fonema
que Sanchis reconeix que ~o existix en la llengu~ -~aiénci~n·;i
que només es pronuncia en ella inconscientment, en alguns
llocs i en alguns casos només, pero sense que corresponguen,
precisament, als casos de les grafies tg, tj,.fSW~Sl.1;1!.,:;_ls c~
lans sí que eronuncien, a .!;,!Ceeció, diu Fabra (p. 19 de la
Gramatica citada) ...........
de, freqüentment, els barcelonins que,
seguix dient Fabra, el fan africat sort, com els apitxats de
Valéncia. 1 sempre sense pronunciar la t perqué, coma dígraf
que és, tj o tg no són més que un so (Gramatica citada de
Fabra, p. 10).
El tan injustament oblidat i més injustament encara despreciar , Lluís Fullana, diu: ( «Compendi de Gramatica
Valenciana», Ortega, Valéncia, 1923, p. 17) "La t que tradicionalment venia usant-se davant g i j en mig de dicció, com no se
pronuncia, no deu escriure's. Per tant escriurem viage, plaja, z no
viatge, platja."
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Perqué la norma tan fabriana de l' etimologia, no és una raó
per a anar en contra de la natural evolució que el poble fa en
la llengua, que és seua; y perqué acabaria per dur-nos a escriure en llatí.
Per aixo resulta tan depriment, pintoresc i lamentable alhora, oir als valencians que parlen la llengua ensenyada com si
fóra la francesa, o que valen parlar correctament la llengua culta ,
cóm s' esforcen per pr~nun~_r la t abans de la g o la j i els ix
~n f;;ema raríssl~ o els ix, com a certs barcelonins i als
valencians apitxats, l'africat sort .
Els cas de tg, tj és u més, de tants que n'hi ha, de catalanisació de la llengua valenciana per mig de l'ortografia que, a
més, desfa la fonetica valenciana; com els casos de tz, ti, tll,
accents greus, etc.
«Diccionari Catala-Valencia-Balear» du, junt a les formes
en tg, tj, les formes en g, j. (< Vocabulari Fullana» no cal dir,
després de la cita de Fullana que he fet , que només du les formes en g, j ; així com «Diccionari Escrig-Llombart ».
LL i no L

Cal usar ll i no l. A<;o és qüestió de vocaby.lari, i no es pot
d~ una instrucció sobre les paraules que s'han catalanisat
en el llenguage escrit per substitució de ll per l. Pero em cal
fer esta advertencia.
Atenent a la pronúncia popular, i seguint-la, es faran manco
er;;~;;~;;a "1a lieñg~a valenciana, que si se seguixen les
actuals normes de catalanisació.
Cal advertir que les paraules que deuen escriure's én ll i no
l, s'han escrit én ll abans de Fabra. A<;o potser siga la causa de
qué, al posar ll als derivats de llei, se li passara a Fabra la
paraula Ilegítima, que figura així, én ll, junt a tates les germanes, numerases, én l.

-
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-N- i no -MPEn les paraules en qu~ l'ortografia de !:~-~r~.J::~sa el dígraf mp
i seguix consonant, la fonetica valenciana, i tam6e'1'áñía · ar:'
quina i la catalana, pronuncien en la gran majoria deis casos
n. Així, assunció i no a~;u:np;-;:---·--~-----·---

-

L' etimologisme de ~bra restaura l' arcaic mp d_!:~lassics ,
que, a més , satisfea el prurit de la dissemblan<;a én el castefla.

Pero ara no es pronuncia, si és que es pronunciava en l' época
classica o que ~~.:Í~!l'.:,r l~!~?!.~r:i:,; Pero encara que es pronunciara abans, no és raó per a anar contra la llengua viva actual , que no és en este aspecte sinó la conseqüencia d' actuar en el poble la llei d' eliminació del principi d ' economía de forces , de l'evolució deis idiomes.
Sanchis Guarner, en sa Gramatica, p. 125, diu: "Per raons
etimologiques s'escriu mp en certes paraules", reconeiximent dar
de q_ué no t;_S E ~~nu~ci!, i sense dir que és norma fabrista.
Fullana posa en la forma en n, en son vocabulari , les paraules de referencia, en atendre principalment a la fonetica , a la
llengua parlada.
«Diccionari Catala-Valencia-Balear», en 1935, volum
segon, d'Alcover i Moll du assunció i assumpció i fa la definició
·en assunció; i, després de dir "escrit sovint assumpció", posa la
fonetica que indica que valencians , mallorquins i catalans tots
diém assunció. Pero en 1964 només posa assumpció. A través
de tata l' obra és visible l' acció catalanisadora, perqué
comen<;ant per posar les dos formes, acaba donant només la
forma en mp . ¡Cóm sera, ¡¡ara!!, una nova edició!
He dit abans generalment perqué .J:i••. U.1:1~~~
(a<;Ü és qüestió del vocabulari), ~n les que sí que es ero!luncia
mp i, per tant sí que cal escriure'l: · f!!!!.Pl• extrangeres com
impromptu , i científiques com 1ne;e1~P,sí~r:Jf!.;
És interessant observar sobre l' artificiositat én qué Fabra
posa el dígraf mp, que, no obstant posar redempció, posa irredent,
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que ben recentment ha convertit «Institut d'Estudis Catalans »
en irredempt.

-S- i no -TZNo cal posar el dígraf tz sin~ ~ ~r;)a lk!±~~_yalenciana
es pronuncia així. Sanchis Guarner, en sa Gramatica, pags.
82-83, di~, referit al citat dígraf: "Foneticament es representa
amb el signe ~ essent analoga a la z italiana de zelo, i en valencia
només compareix en posició intervocalica i en unes quantes paraules,
com ara són: dotze, tretze, setze, guitza, atzavara, Atzeneta,
Atzúvia, Atzaila, Atzuara". I més avant diu: ''ja ha estat dit
en el§ 69 [pags. 82-83) que el fonema dental africat ~que es representa ortografícament amb l' aplec tz, existix en poques paraules
valencianes populars, per tal com només compareix en els numerals
dotze, tretze, setze i en certes j1araules arabs, coma resultat de l'assimilació de l'article, com són Atzeneta, Atzúvia, Atzuara, i en
alguns pocs casos més com batzoles, butza, guitza, etc". (p. 116).
I seguix dient: "Convé molt també representar ambla grafía tz els
resultats del sufíx verbal -t(ElV (com civilitzar, generalitzar,
etc.) i dd árab intervocalic ( com agutzil, magatzem, grafía erudita molt ajustada a l'etimologia, encara que esta practica topa amb
certa resistencia de molts escriptors valencians que solen preferir
escriure simplement s en tals mots, seguint la pronunciació popular
d'eixes paraules que són articulades amb sibilant alveolar fricativa
sonora ( civilisar, generalisar, aguasil, almagasén, etc.), si bé
esta practica no és absolutament condemnable". (p . 116). Erudita i

etimologica, o siga no llengua parlada.
Com es veu, §s el propi Sanchis el que demostra que no e!.~
usar-se tz on no es pronuncia, perqué reconeix que només es
pronuncia en poques paraules 1 no en tantes com ara es ~·
~~ convé vol dir pera cata/anisar, puix que acaba per dir
que no és censurable no escriure-la on no es pronuncia. I els
eixemples que posa en lo de conve tenen dos paraules catalanes:
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agutzil i magatzem que després no es limita a la substitució de
tz per s sinó que posa les valencianes.

«Diccionari Catala-Valencia-Balear» du les formes en tz i en
s, i així com en 1930 donava prioritat a la forma en s, com
amenisar, i encara en 1935 , com balisar, en 1954 posa: cotitzar
(cotisar) . «Diccionari Escrig-Llombart» i «Vocabulari
Fullana» només duen la forma en s.

-Ti no -D
Cal posar -t i no -d en les paraules on la llengua valenciana
pronuncia ti no d. Perqué la grafía fabrista d no s'ajusta a la
fonerica valenciana; ni mallorquina, ni catalana. I, a més, sempre s'ha escrit t abans de Fabra, i t figura en els llinages valencians', com Ricart, Vert, etc.
És u dels casos on Fabra prescindí totalment de la fonetica
de la !lengua viva, i inclús de la llengl,la amiga, per a basar-se
en !'absurda raó de qué les paraules quefan el femení en d, el
~asculí deu d~r també d."'"ó ; iga qJ;, p~~ -~~aITtáé , nü''es' Forrr:a
'el femení del masculí sinó el masculí del femení. I en les
paraules on no és aplicable esta regla, es conserva la t en uns
casos i, en atres, .es canvia per d per etimologisme. Així, verd
~r a Fabra per ser el fe!llení '!:'er.qa; set per derivar-se de s'íte;
quietud, per derivar-se de quietudo; virtut, per derivar-se de virtute; magnitud, per derivar-se de magn'ítüdo; senectut, per derivar-se de senectute.
-

~----""

-

«Diccionari Escrig-Llombart» i «Vocabulari Fullana» posen
estes paraules que nos ocupen, én t. «Diccionari CatalaValencia-Balear» les posa en les dos formes: en t i en d.
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SIGNES ORTOGRÁ.FICS AUXILIARS

Cal posar els signes ortografics d'entrada en la interrogació
i en l'admiració. La supressió d 'el!§ que ara ~du, en
la majoria dels ca~:-~"ía confusi6, sobre on comen~a Íainte:::ogaci~ ~ l' admiració.
Sanchis Gu";~~;r,'e~a gramatica (p. 132) posa tant els d'entrada com els d'eixida.
• ,,

.

_ _ _ _ _. ..............

f 1

....

, .

-~ ---

Com ~~ no són decimals de l'hora, és absurda la
separació tant per una coma com per un apostrof. La separació
preferible és per mi& d'~.~~pu~t~: 10-45, per eixemple.
f'.er~~~~~~<=!l~ar Ja co~r:!!_a, i no l'apostrof.
AccENTS

.Cal posar ~cce;it agut semp ~.:..sue E.E.9_b_!e valencia p_ronun~!e tancat; i no posar accent greu, com ara es fa, en determinades paraules que, si els catalans obrin la vocal, els valencians
la tanquem. Així, cal escriure, per ser comes pronuncia, época,
café, ofés, perqué, etc. i no epoca, cafe, ofes, perque, etc., com pronuncien els barcelonins.
Cal accentuar el pronom qui quan és interrogatiu, admiratiu i quan se li posa emfasis; i l'adverbi cóm quan significa "de
quina manera". Així, ¿Quí ha vingut?; Aixo demostra cóm és possible.
Cal sup.2_1;.1i:,. ,l.' a.ff~. S,l:lpstantiu us, que és diacritic
pera diferenciar-lo del pronom personal feble catala us, i com
este pronom ersonal feble cal substituir-lo er la forma
valenciana vos, resulta inúti 'accent diacrític. Com són inútils molts ';;;,és accents diacrítics que, en son dia, hauran de
suprimir-se. Perqué es tracta de casos que, encara que les
paraules siguen homografes, no cap la confusió que es pretén,
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com s'estudia molt be en el treball preliminar del «Diccionari
de la Rima per Francesc Ferrer Pastor ambla col·laboració de
Josep Giner», en les pagines XXXVII a XXXVIII. Pero com
és qüestió que no afecta a la fonetica de la llengua valenciana,
no cal tocar-la ací i sí deixar-la per a la futura reforma ortogdfica a qué m'he referir més arrere.
Cal posar ~ent agut en la preposició {!i que, junt a ab, ha
de substituir a la catalana amb (com més avant es did), accent
diacrític pera diferenciar-la de la preposició homógrafa en que
es referix al loe al qual es fa menció e~;y;as't ' _,,..,,_
<(al escriure IZf.r.~, pronunciant tancades les dos vocals. És la
fonetica valenciana, com reconeix «Diccionari CatalaValencia-Balear», i com duen els valencians «Diccionari
Escrig-Llombart» i «Vocabulari Fullana». La fonetica catalana és pero i, com la !lengua valenciana té el vulgarisme poro, la
!lengua catalana té el vulgarisme pro, pronunciant així la o
oberta.
SUBSTANTIU

Vesprada i no Tarda

«Diccionari Catala-Valencia-Balea~ !:?...~ paraula tarda du
a continuació d'entrada (1 aixo ~és v~lum de 1962~ 9.!!e és
castellanis~ei.i. ~n l'.eti.,~o!o~_ia d~~gue ':!itlS.~S~H~!,;t~; I
encara s'esfor~a per demostrar-ho i posa com a prova definitiva "que en cata/a occidental es pronuncia tarde, amb e tancada";
que en mallorquí no es diu tarda i que en valencia és vesprada.

La segona a de tarda és neutra, pero per a dissimular el castellanisme Fabra (contra lo que fa sempre én estes neutres de
grafiar-les e), la grafía a. Aragó, el gran silenciat pels catalans
i pels valencians pancatalanistes, én molts quilómetros de
frontera én Catalunya i sense que mai no haja anat la frontera
perla línia lingüística, ha tingut sobre Catalunya una influen-
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cía que no per amagada pels catalans se nos oculta als arres.
~iQ!?r l'..~!!,!!.e}e que el de tarde és encara el d; ~~raul.ª~~acu
(l' aragonés maf,o)_je 2-3.'!.~-~!!...s'-2-;:.e.rgony1.,!,..ll2..,~~ ~n
son'"'licd~~ari, a pesar de l' enorme us que els catalans fan d ella. És curiós observar que es.~p~-~~1;.~~~~~~Q.!lesis~es
els tenim els valencians en Mo~l~' pero, sinceritat valenoa~~~~.....-~~~~
.
.
.
na, sense valencianisar-los, 1 dmen tarde 1 ma;o (pronunoat a
l' aragonesa).
És doblement lamentable l'~ que, per culpa del pancatalani-;me · fan de t;;;¡;;el; 'v~Íencians: per ser una paraula catalana i c~s~ll~nis;;;~;;;¡;~~"~ol;; casos, per no saber usar-la,

puix que he vist en distintes ocasio~s esc~it ~ de la tarda e~
ple hivern que, encara én l'hora canviada, es nit fosca.~
!gnoren ~~~~~ que s~ a eixa h.or~ és vesprada en
valencia, en catala no és tarda sino vespre, ~lt~
re~~~.J~~~~~erés de dinar.
ADJECTIU

DETERMINATIU

Possessiu
Cal usar també els ad~~t~;i.,? ~sessius debils mon, ma, mos,
mes, ton, ta, tos, tes, son, sa, sos, ses .•1-.~}Q[,li. meu. meu.s meus,
meues, teu, teua, teus, teues, seu, seua, seus, seues, nostre, nostra, vostre, vostra, nostres, vostres darrere c!,e ~ po~~ · Eixemple: el meu
poble, mon poble, el poble meu. L' exclusi':it~ ..d'usar el meu poble per
imposició de la llengua normativa ~ en la lleng~a valenciana empobri~ent ~..e ~lenguag:, i en moltes ocas1ons produ'ix una gran monotonia.
Sanchis Guarner, en sa Gramatica, p. 217, diu, referint-se
als adjectius possessius debils: "En la !lengua parlada estos tres
adjectius s'empren només davant els noms casa i vida i certs noms de
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parentiu; exemples: ma casa, ta vida, mos germans, ses cosines,
etc. En la !lengua escrita, especialment en poesia, poden ser usades les
formes debils davant tota classe de noms, pero, modernament s6n preferibles les formes fortes". Sabut és perqué "modernament s6n preferibles les formes fortes ".
~l poc us de les f?rmes ~e~i~:,;::J!.~~J:,~~'!!..r;~
exageradament poc c9m diu Sanchis.

r-"

·1r ·

r

·

r.~..,.~

Les formes debils són classiques, seguiren usant-les els
renaixentistes, i s'han seguit usant mentres no acaba én elles
la catalanisació.
«Diccionari Catala-Valencia-Balear», que les du, nos dóna
l' explicació de ser preferibles les formes fortes, que diu
Sanchis. En la paraula mon, és llig: "actualment s'usen poc en el
llenguatge literari, substitui'ts amb preferencia pels possessius el meu,
la meva, el teu, etc." I encara aclarix més quan diu: "Podem dir
que han desaparegut de quasi tot el Principat". O siga, que no
deuen usar-se perqué no les diuen els catalans.
Dit diccionari registra mon en document de 1211 , Cronica
de Don Jaume i Lo Passi en cobles. Mos en Ramon Llull,
Crónica de Pere el del Punyalet i Bernat Oliver. Ton en les
Homilies d'Organya (segle XII o XIII), en Jahuda Bonsenyor
(segle XIII o XIV) i en Lo somni de). Joan. Ta el registra en
Jaume Roig, Lo Somni de ). Joan i Bernat Oliver. Tos en
Ramon Llull. Tes en les Homilies d'Organya, Ramon Llull,
.Bernat Metge, Cronica de Pere el del Punyalet, document de
1410, Sermó de Sant Pere (segle XV) i document del segle
XIII. Sa en document del segle XIII, Turmeda, Paris e Viana
i Ramon Muntaner. Ses en document del segle XIII .
classic llur (plural llurs), resucitat durant
Sobre el possessiu
.,. ..,_ .,..
s •1 ·
uns quants anys pels catalans i tornar a matar i soterrar recentment, cal dir que també és classic (més raó contra llur) l'us de
les formes debils en substitució del llur, com ho registra l'abans citat diccionari en Anselm Turmeda, Sermó de Sant Pere
a1111i"Y~
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i document del segle XV. Per tant, encara que també duen el
llur «Diccionari Escrig-Llombart» i «Vocabulari Fullana», ~
cal usar una forma morta, in~;~.:3-.l~} d~ ,d!fí~ us correcte.
~-"'"""~,,¡;;l'(t!ll":-~.>:i\>!\.""""""'~.....-

...~"'-·--

- Cardinal Les formes vives dels adjectius numerals en la !lengua valenciana, si en els cardinals són diferents de la !lengua catalana
algunes, en els ordinals són només algunes les que no són diferents.
En valencia són u o 1!..n, s.s_g~~s ;¡as.Q.~· Les f~rme~ de l'~d
jectiu numeral cardinal. Per al catala. u és ordrnal, 1 segurnt
esta catalanisació de considerar que el cardinal és només un
arriba a eliminar-se la forma u.
Cal evitar la confusió entre !'~S~_:~~
ral, i un, article indefinit; i ~ adje~~~eral,
i u, pronom indefinit. L'adjectiu determinatiu numeral té la
forma un quan precedix a allo a qué es referix. Eixemple: un
plat. En els arres casos té la forma u. Eixemple: Només en
queda u. (Veja's Fullana, Gramatica, p. 29, edició 1921.).
Té sempre la forma ~.~l.!!:!:ÜSt..UEdefini.1;. Eixemple: Un _di~
qualsevol vindra. (Veja's Fullana, Gramatica, p. 31, edK10
1921).
Té sempre la forma u el pronom J nd,efin,it. Eixemple: ¿Qué
va a fer u, si no pot? (Vej~~rulia;;,G.ramatica, edició 1921,
p. 35).
o siga, per a recordar-ho be, un en valencia, és un en caste-

lla; u en valencia és uno en castella.

Dos és també la forma viva valenciana per , a~~' com
- - - - - -

És per a ri.Y.ft _9u!'. ~.,E.S.i~2!;..i Catala-Valencia-Balear»
diga, pera ~efe~d_!:;,!-.J~~~~~f<lfma modern~
lectal, quan després la registra en Ausias ~ué no
·s·
cree que ningu puga creure que Ausias March és un literat
modern que escriu en valencia dialectal.
·w·- ~~~?

Numeral

·1 •

Roig i Bernat Metge. I també és viva en Catalunya, naturalment, on no diuen dugas.

;o

....

_<VIJ"""'

....

per al masculí.
Dos, com a femení, és tan classica com dues. «Diccionari
Catala-Valencia-Balear», la registra en Ausias March, Jaume
-82-
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Em cal advertir que no sol haver femení de dos en les atres
llengües, sobretot en les principals. Així tenen la mateixa
forma per al masculí i per al femení: el francés, deux; l'italia,
due, l'alemany, zweig; l'anglés, two; el castella, dos; el portugués, dois; el gallee, dous.
He dit que «Diccionari Carala-Valencia-Balear» du les formes dos i dues; així mateix també du una i arra forma
«Diccionari Escrig-Llombart»; «Vocabulari Fullana» només
dos; i «Gramatica Valenciana» (p. 219), de Sanchis també
només dula forma dos; i, dar, la Gramatica de Fullana (p. 29,
edició de 1921) només la forma dos.

....

La forma viva valenciana és huit. I és també la classica.
--~--------------.-.._.._..
~..-..........·-·-~
«Diccionari Catala-Valencia-Balear» que du les formes huit (i
vuit que és la viva catalana i és també classica) registra huit en
Cronica, de Bernat Desclot; la Cronica de Muntaner; Tirant lo
Blanch, de Martorell i Martí Galba i Viudes i donzelles, de
Jaume Siurana. Diccionari Escrig-Llombart, «Vocabulari
Fullana» i la Gramatica de Fu llana (p . 29, edició de 1921)
només duen la forma huit. La Gramatica de Sanchis Guarner
(p. 219) du les formes huit i vuit. Cal usar huit en la !lengua
valenciana. (Vid. huit-cents).
~a forma viva val~ncia1.!!, és des~;t; i és la mé:_:n~a, puix
que el «Diccionari Carala-Valencia-Balear», que du també la
forma disset, la viva catalana, registra desset eo els segles XV i
XVI, i disset en els segles XVII i XVIII. El «Vocabulari
Fullana» només du la forma desset, la mateixa que la
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Gramatica de Fullana (p. 30, edició de 1921). La Gramatica
de Sanchis Guarner (p. 219) du les dos formes. Cal usar desset

\i •

en la llengua valenciana.
Díhuit és la forma viva valenciana que podem dir general,
p;;q~ i:n a!guns llocs del Regn_s de Valéncia pronu~cien
dívuit, a més de coexistir en molts d'ells en la forma dzhuzt,
.,
virtualment sonen igual, i, si no es presta atenoo, no es nota
la diferencia, i la fonetica és lo essencial en la llengua.
Naturalment, els valencians de les poblacions on diuen dívuit
poden usar esta forma, parlada i escrita.
«Diccionari Catala-Valencia-Balear» du estes dos formes
valencianes i registra unes guantes poblacions on s'usa una o
atra forma 0 les dos. «Diccionari Escrig-Llombart» també du
les dos formes, com també la Gramatica de Sanchis Guarner
(p. 319). «Vocabulari Fullana» només dula forma díhuit.

-

Divuit és la forma catalana.

\1 •

GO •

Deneu és la forma viva valenciana; i no és una forma moder-

n;-;.-i; qu~w::Diccio~ari Catala-Valencia-Balear» la ~u i
registra en document de 1653 de l'arxiu del Real Cole~1 de~
Patriarca. Formes valencianes minoritaries són den'!!f:_ , dzneu 1
~-~ ..-.
,,
.
denou que només poden usar els de les poblaoons on son vives.

~O

Huitanta és la forma valenciana viva, com «Diccionari •

Catala-Valencia-Balear», al replegar-la, reconeix en posar la
fonetica en la paraula vuitanta. I registra huitanta en l'Spill , de
Jaume Roig, o siga, que huitanta, a més de ser la forma viva
de la !lengua valenciana, és tan classica (i precisament en la
literatura valenciana), c~m la To;-;;;'a catalana vuitanta.
<<Diccionari Escrig-Llombaf('; 1 ~< VocabliÍaci° Fullana» duen
1

hui tanta .
Dos-centes és la forma viva valenciana, puix que dos no té •

femeni.

Zoo

-

«Diccionari Catala-Valencia-Balear», comen~a per dir: "doscents (i femen{ dos-centes o dues-centes) ". Després, al registrar en
texts antics, l'únic femení que replega és en un document de
1620, i és.dos centes.
l;Jiii.kf¡ents és la forma viva en la llengua valenciana. •
«Diccionari Catala-Valencia-Balear», en la paraula vuit-cents,
registra huit-cents en «La vida de sant Vicent Ferrer» , de Miguel
Pére~,

obra editada en Valéncia en 1510.

!Y!J.!.. Les diferencies entre valencia i catala estan en rh d~- •
vats que, mentres en la llengua valenciana no és geminen, en
la catalana sí.

..._..

g> 00

. . . . . . _ . _ _. .

•

-

...

....

..

_

,,

Sj

-

\O O' O

......

La forma deneu és la general, i és la que duen a més de
«Diccionari Catala-Valencia-Balear», com he dit,
«Diccionari Escrig-Llombart » i «Vocabulari Fullana».
Sanchis, en la gramatica (p. 219) li dóna preferencia sobre la

«Diccionari Escrig-Llombart», «Vocabulari Fullana» i
«Diccionari Catala-Valencia-Balear» duen tots els derivats
sense geminar. Fabra, incomprensiblement, du uns derivats
gemmats 1 atres no .

forma dinou.
Xixanta és la forma valenciana més usada; l'atra és sixanta,
que duen, respectivament, « Vocabulari Fullana» i

~ent

morra en la !lengua valenciana i que .en ·~atali
serva, aix1 com en mallorquí on coexistix én milló.

«Diccionari Escrig-Llombart ». ~~·
«Diccionari Catala-Valencia-Balear» replega les tres. 1
registra xixanta en la cronica de D~sclot i en el ~ic.ciona~i de
Nebrija. En canvi, no registra en mngun text class1c ni 1 arra
forma valenciana sixanta ni la catalana seixanta.

«Diccionari Catala-Valencia-Balear», que du milló d 'on
envia a milió, diu en este: "Encara existeix la forma milió en el
parlar de la pagesia de gran part de Catalunya i les Balears; la gent
lletraferida l' ha substituida per la castellana milló, pero en el llenguatge literari s' ha restaurat la !legítima mili~" . O siga, que la
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Milló és la forma valenciana viva. Afilió és una forma total-• t 04>~0ó1

es ~~-

•

viva és milló. «Diccionari Escrig-Llombart» i «Vocabulari
Fullana» és milló la forma que duen.
Naturalment, que els derivats en la llengua valenciana han
de ser de milló, com millonari, billó, etc.
- Ordinal La llengua valenciana té vives, formes més antigues i més
pures que la catalana en la que els ordinals .deriven dels actual,s
cardinals, mentres en ~~r;c::~!,~S.P.. ?1rectament ~el ll~t~,
com són: quint, sext, septim, octau, decim, undecim, duodectm, vigesim, trigesim, quadragesim, quinquagesim, sexagesim, septua~esi.m,
octogesim, nonagesfm, centesim, milesim, millonesim, etc. El, d1coonari de Fabra, a més de cinque, vinte i norante, als que dona preferencia, du cambé quint, vigesim i nonagesim.
r:;.<K) •

""'

0

b

•

Quin¡ _és la f~tru~...~ valenciana i és forma cla~sica q~e
«Diccionari Catala-Valencia-Balear» (que el du a mes de cinque), el registra en la cronica de Muntanec També el d.uen
«Diccionari Escrig-Llombart», «Vocabulan Fullana» 1 la
Gramatica, de Sanchis Guarner (p. 220), donant preferencia a
cinque. En llatí és quintus.
Sext és la forma viva vale~ciana i és forma classica que
«Thcci¿·~arl Cataii='VaÍencia-Bale~r» (que el du a més de sise),
el registra en la Costum de Tortosa (segle XIII) i en una traducció (segle XV) de la Divina Comedia. També el d.uen
«Diccionari Escrig-Llombart», «Vocabulari Fullana» 1 la
Gramatica de Sanchis Guarner (p . 220) donant preferencia a
sise. En llatí és sextus.
EJ,tim ~§ la forma viva valenciana ~o~m~ a~tiga. registr~
da, en un text del segle XVII, per «D1coonan CatalaValencia-Balear», que el du a més de sete. Tamb~ el duen
«Diccionari Escrig-Llombart», «Vocabulari Fullana» i la
Gramatica, de Sanchis Guarner (p. 220) donant preferencia a
sete. En llatí és septimus.
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Octau és la formaviva valenciana i ~s for~~.~!a,~~ que
«Diccionari Catala-Valencia-Balear» (que la du a més de
vuite), el registra en un text del segle XIV i en una traducció,
del segle XV, de la «Divina Comedia». També el duen
«Diccionari Escrig-Llombart», «Vocabulari Fullana» i la
Gramatica, de Sanchis Guarner (p . 220) donant preferencia a
vuite. En llatí és octavus.
Decim és la forma viva valenciana que duen «Diccionari
Catala-Valenci~~B~Íear~--(que també du dese), «Diccionari
Escrig-Llombart», «Vocabulari Fullana» i la Gramatica, de
Sanchis Guarner, donant preferencia a dese. En llatí és décimus.

• loo

Undecim
és la forma viva
-.-..-.;......-.:.;;...,.,..,,...,..;.lt___.
. - valenciana. La duen «Diccionari •
Escrig-Llombart», «Vocabulari Fullana» i «Diccionari
Catala-Valencia-Balear», que du també onze, i la Gramatica,
de Sanchis Guarner, donant preferencia a onze. En llatí és
undécimus.
Duodecim és la forma viva valenciana. La duen «Diccionari •
Escrig-Llombart» «Vocabulari Fullana», «Diccionari CatalaValencia-Balear», que du també dotze, i la Gramatica, de
Sanchis Guarner, donant preferencia a dotze. En llatí és
du'ódécimus.
figesin;_és_la .fo.IJ!l.J;, viva valenciana. La duen «Diccionari
Escrig-Llombart», «Vocabulari Fullana», «Diccionari CatalaValencia-Balear» que du també vinte i la Gramatica, de Sanchis
Guarner donant preferencia a vinte. En llatí és vígesimus.
Trigesim és la forma viva valenciana. La duen «Diccionari
Escrig-Llombart», «Vocabulari Fullana» i «Diccionari
Catala-Valencia-Baleat» que du també trente. En llatí és
trígesimus.
· Quadragesim .• és la forma viv~ valenciana. La duen •
«Diccionari Escrig-Llombart», «Vocabulari Fullana» i
«Diccionari Catala-Valencia-Balear;> que du també quarante.
En llatí és quadragesimus.
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Quinquagesim és la forma viva valenciana. La duen_
«Diccionari Escrig-Llombart», «Vocabulari Fullana» 1
«Diccionari Catala-Valencia-Balear», el qual també registra
cinquante. En llatí és quinquages'írnus.

o

SO •
Q

-~~'t~J!,,§,~l!,forma ~~ valenciana. La du~n «D.icc~onar~
Escrig-Llombart», «Vocabulari Fullana» 1 «D1cc10nari
Catala-Valencia-Balear», el qual també porta seixante. En llatí

.\ f; O •

és sexagesñnus .
• Septuagesim és la forma vi~ valenciana. La duen «D.icc~onar~
E; crig-Llombart», «Vocabulari Fullana» i «D1coonari
Catala-Valencia-Balear», que du també setante. En llatí és

septuages'írnus.
• Octogesim és la forma viva valenciana. La duen «Diccionar~
E~cig:fi~;;:-t7,' «Vocabulari Fullana» i «Diccionari
Catala-Valencia-Balear» que du també vuitante. En llatí és
ocroges'ímus.
• No~ valenciana. La du~n «D.icc~onari
Escrig-Llombart», «Vocabulari Fullana» 1 «D1coonari
Catala-Valencia-Balear» que du també norante. En llatí és
nünages'ímus.
• Centesim és la forma viva valenciana. La duen «Diccionari ·
E~ crig-Li;~bar;:~-:< Vocabulari Fullana» i «Diccionari
Catala-Valencia-Balear» que du també cente. En llatí és
centesñnus.
}000 • Milesim és la forma viva valenciana. La duen «Diccionari
Escrig-Llomba~::-: Voc;bulari Fullana» i «Diccionari
Catala-Valencia-Balear», que du també mile . La Gramatica de
Sanchis Guarner (p. 220) du mil-lesim donant preferencia a
0

mile. En llatí és milles'ímus.
Els atres ordinals derivats dels citats, i els femenins naturalment, i el de milló, derive~ re¿zu}.¡irm~r;,t.
~.,.
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INDEFINIT

Atre, atra, atres i no altre, altra, altres

(ltre, atra i atres, són les f~ rmes vives...e~ tot . el ~
0
Valéncia; i en m,~!t.s llo~s ~e .~!t~~~- Es"Türñi"á:" tan antiga
que, al recollir-la «Diccionari Catala-Valencia-Balear» la
registra en el vers 14. 5 2 3 de «l'Spill», de ] aume Roig, i en
l' edició de 193 5 (d' Alcover, ajudat per Moll) li dóna entrada
propia; i, a més del vers de Jaume Roig citat, la registra en
atres texts. Al
...... recollir altre en 1930 (volum també d'Alcover,
ajudat per Moll), no_l2.?~.f.9netig de ~!1E•.i:..~-~ ,
demostració de qué la forma única valenciana és atre. En 1964
(volum de Moll) al recollir atre, envía a altre. I en 1968 (volum
de Moll) , al recollir altre, com esta embalat el pancatalanisme,
suprimix el vers de Jaume Roig i les atres cites on es conté
atre. Pero, ¡naturalment!, no posa fonetica de cap lloc valencia per a altre, lo que confirma que la forma valenciana és atre
i é¡ue no es dóna la forma altre en el Regne de Valéncia.
~~

Manuel Sanchis Guarner, en sa «Gramatica Valenciana» (p.
225) diu: "Encara que en la !lengua parlada no s'usa ja en la Regió
Valenciana, la forma altre és molt recornanable, i preferible sernpre
en la !lengua literaria, car és la que ernpraven els escriptors classics.
La forma popular :!;!,re pot tolerr;r-se P;o;¡i~ionalrnent¡, i ja apareixia
per excepció en algun text antic: 'Los enganats /moros i atres, / turcs,
idolatres, / ... / descaminats'. Spill 14.423 [sic]. Seria un error
pretendre diferenciar el valencia del catala del Principat, per l'ús
literari de la forma atre en compte de altre, per tal com la forma
vulgar atre és emprada tarnbé popularrnent en el catala oriental del
Bergueda, el Llufanes, el Montseny, la Selva i el Baix Emporda, i
en el catala occidental de la Conca de Tremp, la Llitera i la Ribera
d'Ebre".
No necessiten glossa les paraules anteriors per a convéncernos de qué els valencians devem usar atre, tant per a la llengua parlada com pera !'escrita. I, com s'haura vist, hi ha una
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discrepancia sobre el número del vers de Jaume Roig, entre el
«Diccionari Carala-Valencia-Balean> i «Gramarica Valenciana», de Sanchis.
«Diccionari Escrig-Llombart » i «Vocabulari Fullana»,
repleguen atre i altre. L'Escrig-Llombart, donant preferencia a
atre on posa les definicions i eixemples; el Fullana, fa constar
en altre que és arca!sme.
PLURALS

Els valencians fem en -s determinars plurals que els ca!.alans
fan en -os; i, pel con;;;;'T:"'f'~'; ·d; terminars ph:;'ais en -osTefs
caralan~ els fan en -s. Per tant, cal fer ~~~l.. !i?l..~t&_de les
paraules acabades ~n -~ , que són vius en valencia. Eixemples:
;;;;:g;;¡:'"J~JJ~;7 i no roigs, goigs i desigs.
Sanchis Guarner en la Gramarica, p. 203, diu: " ...poden
també formar el plural de dues maneres, afegint o bé simplement una
-s 0 bé l' increment -os"; i que " . .. tractant-se de substantius semblen
m~s recomanables els plurals amb -s". Naruralment, que és com
els fan els caralans.
Els plurals di: .l~~!!.~ ~abades en -sp, -st, -xt,_ -se, cal fer;
lo; en -s. Eixemples: cresps, suposts, pretexts, bases, 1 no crespos,

supostos, pretextos, boscos.
El citar autor, en la mencionada obra, p. 202, diu: ".·.es
poden també admetre els plurals formats amb la terr:zinació -os~'; o
. siga, els caralans. I afig, · p. 203: " .. .són P.referzbles els p:urals
moderns amb -os en els masculins"; i, com es veu, moderns son els
catalans.
Cal ,2;9ve.r!J.s9.~ ~-c~ra!_ap.s, rro_ben_ dificultat per a prom-!Qci~ls citats pl!;!~ª~ 9';1e el,s ~,,alencians femen-~ de les para~
les acabades en -!t. Eixemple: alts . I simplement els apare1x
;;t;"'J¡fi~rat precedicia la t de n. Eixemple: anant. En el primer cas pronuncien als i en el segon anan. !:.Iº és la raó del
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modern invent del carala de la paraula culte com he dit abans.
Perqué, com diu «Diccionari é arali':Va!encia-Balear» en dita
paraula (també accepta cult) cu/te, el vocable cult "és poc recomanable, perqué en la fonetica sintactica rúulta sovint homonim d'un
mot indecorós".

-

Em cal advertir que Fabra, manco pancaralaniste, com he
dir , que molrs valencians, en «Gramarica Catalana» (r edició , p . 33) diu sobre els plurals de les paraules acabades en
-ig: " ... la majoria d'ells admeten, demés, un plural en -os". I, referir als plurals de les paraules acabades en -se, -st i -xt, diu: "El
plural d'aquests noms es formava antigament afegint unas al singular: boscs, ruscs, asts. Aquests plurals ar7ai;s -~s trob;; encara
avui usats prou en la !lengua escrita". 1 només li falta dir que en
la llengua
valenciana w•viva que els .1M-.conservats des d~ga;;
c; t.
• ,.
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També els lenci_ans fem en -ns determinats plurals que els
caralans fan en -s. 1 cal fer en -ns estos plurals que els valencians fem en -ns, i 9.!::.e són els .d:_ ~~P}zf!ill~~abades ~..:!,.
atona que , com he dit , els caralans fan en -s. El~ns no
~olament és la forma viva ctel Regne de Valéncia, sinó també
la forma classica. Així, farem: homens, vergens, margens, jóvens; i
no homes, verges, marges, joves.
Sanchis Guarner, en la gramatica, p. 201 diu: "En la llengua
literaria pot admetre's la formació d'eixos plurals afegint simplement
-s". Si no són els vius valencians i no són els classics, ha de ser
perqué són els catalans .
També cal fer en -ns els plurals que el poble valencia fa així
en les paraules agudes, sense les excepcions que fa el carala a
alg~es paraules modernes . Eixemples: cafens, bisturins. El
poble valencia ha a~~~~~~~~!.e~ noves..1!.,~~
rriilació del -princi2i de transició ~~ls. ~~n~..S~.E!..ºl~~f~ d!=~
idiomes . Perqué com el poble valencia diu bens, qüens, alens,
maniquins, volantins, diu també cafens i bisturins.
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Em cal tornar a advertir que Fabra, sense pancatalanisme
enragé, en la citada Gramatica (p. 32), diu sobre els plurals que
els valencians fem en -ns i els catalans en -s: "Uns quants noms

Cal no prescindir dels afectius, dels que en la llengua valenciana cenen .molts onomastics, formats pel final del nom al
;we s'tlig una -o ifa~ (Q~ei~ Cento, Nacio, Gimo) 2. simplement pel final (Tofo!).

en e feble posseeixen, al costat del plural en es, un plural arcaic en
ens. Són: home, orfe, orgue, cove, marge, terme, jove, verge,

Diu Sanchis Guarner (Gramatica, p. 210): "El valencia par-

ase, rave, freixe". Plurals classics que conserva la llengua
valenciana viva, i que són els que cal usar.
FEMENÍ

-U- en el femeni i no -VCal conservar la u en els femenins en els que els valencians
la~~~·~-;~71~";¿j';~tius possessius. Així: meua, teua, seua,
meues, teues, seues, i no meva, teva, seva, meves, teves i seves.
0
•

Són lesformes vives no solament en el Regne de Valéncia
sinó cambé en la Catalunya meridional. Són les que posa
Sanchis Guarner (Gramatica, p. 216); les que duen
«Diccionari Escrig-Llombart» i «Vocabulari Fullana». I les
du «Diccionari Catala-Valencia-Balear» dient-los dialectals i
posant cambé les formes en v que coexistixen e~ Mallorca junt
a les formes en u. Les formes classiques eren mta, tua 1 sua.

*6

.

. ......

lat fa un poc massa ús dels derivats diminutius, i a la !lengua literaria li escau més bé una severa simplicitat i per aixo convé expressarhi sovint la idea de disminució anteposant al nom l'adjectiu petit,
que, encara que haja perdut actualment vitalitat dins la Regió
Valenciana, és forma usada normalment pels dassics". No veig perqué la llengua literaria ha de tindre severa simplicitat. i tampoc

que siga major simplicitat dos paraules que una i així mateix
major severitat.
Precisament l'us freqüent dels diminutius, com dels afectius, és una característica del valencia, característica diferencial del catala, que és lo que deuen yoler suprimir les paraules
de Sanchis. Ara, en el valencia, la paraula petit s'usa, i molt
poc, només que en sa individualitat d'adjectiu equivalent a
menut o xicotet, pero no pera fer els diminutius.
ARTICLE

Lo i no el
DIMINITIUS, AUMENTATIUS 1 AFECTIUS

Cal usar lo, per .al neucre sempre, i per al masculí quan es
vttllga, junt a el, i no dpia c7lñFJsió.

No s'ha d'usar només el diminutiu en -et, -eta, -ets, -etes
Cgiponet, cadireta, xiquets, rajol~tes), 2l_nó tam,bé l~~ acres formes
que té la llengua valenciana, com són: e~ (b~tz;o}; en -ol, . -ol~
(rierol, sequiola); en -iu, -iua (menudiu, carzua) 1 els acres dim1-

Lo és classic i és viu en tot el Regne de Valéncia. I no ha tingut solució de continu"itat, mentres no aparegué la catalanisació de la llengua valenciana, i enea~~ .Uª- conti? uat usant-S$z_
~nt per al neutr~ com,J;~r al masculí; per a l'últim en convivencia én el.

nutius valencians.
Així mateix no s'han de limitar els .fil!mentatilJ;~ als de terminació en -'!!.. -ota (soparot, batota) si:nó cambé usar les terminacions en -as, -a~~ (genias, cosassa).
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Com a article definit masculí es troba registrat per
«Diccionari Catala-Valencia-Balear» (que el du, naturalment)
en Ausias March, Sor Isabel de Villena i Tirant Lo Blanch;
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vosatres es troben més proximes a les formes classiques nosaltres i vosaltres, en canvi les formes nosatros i vosatros són formes
vives i es troben més prop de les atres formes vives de lo que
es troben les formes classiques.

coma neutre el registra abans, en 1390 en un document. No
cal dir que el duen «Diccionari Escrig-Llombart » i
«Vocabulari Fullana».
Cal retornar-lo a la !lengua escrita (en la parlada seguix viu
en els dos sentits, sobretot per al neutre) perqué és una forma
valenciana, i perqué és molt necessari, quasi imprescindible
diria. Es una_dist}~,i§....entr,e. n_e ut,re i m~s_tfu!!~..~~~ confussió en molts casos, és una distinció que de sempre té la
!lengua valenciana ~-~~imix la normativ;;_. Els escnptors
agrairan la recuperació de lo perqué tots els que escrivim en
valencia sabem lo que es patix per les coses tan rares que cal
escriure per a evitar la confusió que comporta la catalanisació
d'excluir lo de la llengua valenciana.
. ..

·

«Diccionari Escrig-Llombart» i «Vocabulari Fullana »
repleguen les formes vives actuals nosatros i vosatros que són les
més usades. I també duen les formes classiques nosaltres i
vosaltres; i «Vocabulari Fullana» advertix en nosaltres i vosaltres
que són formes antiquades. La Gramatica de Sanchis Guarner
(p. 229) porta les formes nosatres i vosatres en primer lloc i les
formes nosaltres i vosaltres en segon lloc. I també enumera, com
a formes calificades de dialectals, nosatros mosatros moatros
matros, i les corresponents a la segona persona.

•

·ow ;;;.,~~

)

1

)

~al u~ar vo.I!~. 91!:$: ,és !~, forma valenciana i no voste que és la

catalana.

PRONOM

Débil

PERSONAL

Nos, vos i no ens, us

Fort
Nosatres o nosatros, etc. i no nosaltres, etc.

Cal usar els valencians nos i vos en lloc dels catalans ens i us.

No!_Eltres .i.J!osa.ftref.. són, for!l1e,:~~i9t;.e!;, ~~ ~.martes del.,
tot, "de poca vitalitat en el parlar quotidia", com diu «Diccionari
Gtala-Valencia-Balear», després de dir que són formes litedries. J dóna innumerables formes vives en Valéncia, Mallorca
i Catalunya.
Nosaltres i vosaltres són formes totalment martes en el Regne
de Valéncia, on les principals fo!._.tp~~~ vives són nosatres, nosatros, mosatros, matros . .. en primera persona, i les corresponents
en segona persona.
Les formes preferibles són nosatres, vosatres, nosatros i vosatros.
Usar les formes nosatres i vosatres o les formes nosatros i vos;::
--~~~---

·
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~e~i..!..~sE~cS~Y.!m..S!!-t,;.,,,segon_s que siga .m~ o man~~
elevat el to de lo que s' escriga. Perqué si les formes nosatres
-~ain
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Nos és la forma ~la~sj,¡;;¡i. a més de, sobre tot, la forma viva en
tot el Regne de Valéncia. En canvi ens és una forma evolucionada per la llei de contracció del principi d 'economía de forces en l'evolució dels idiomes. Perqué ens és la contracció de
que i de nos per perdua de la o; i també l'aglutinació de la conjunció copi'.irativa antiga e (ara i) i el citat pronom personal
plural de primera persona nos , com pot comprovar-se en
«Diccionari Catala-Valencia-Balear» en la paraula ens.
~~·~!Sil '

Les formes vives valencianes es i se són també evolucions
originades per la llei d'analogia del principi d'harmonia de
l' evolució dels idiomes. Perqué, per analogia del pronom
reflexiu de tercera persona, la llengua valenciana ha fet una
unificació .
-

-
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La forma ens comensa a aparéix:E escrita a finals del segle
i:assat, have~t usat nos els 'reni i; tistes. I després, mentres no
ap;;gué Fabra, que, ''per prurit de fugir de la semblanfa amb el
castella" i en contra de son etimologisme, posa com a forma
'normativa' ens, perqué, a més, és la de Barcelona. No obstant
bagué d' acceptar nos exclusivament com a enclític darrere de
consonant.
Cal advertir que no és cert lo que diu "Diccionari CatalaValencia-Balear" de qué nos, en la pronúncia vulgar es convertix en mos. Calia que diguera que algunes vegades , o que en la
pronúncia mole vulgar, pero no de manera que Jóna a encendre que és mos la forma exclusiva en la !lengua parlada, quan
coexistix én nos, en el Regne de Valéncia.
En quant al Rosselló, si la forma viva, i classica, és nos, no
pot ser cerca la suposició (suposició, no s'atrevix a més) que fa
die diccionari en ajuda de Fabra, de qué si la forma.,viva és nos
ho és per influens!J. qel fr!!1cés nous. Perqué, a més , de ··ºº
haver acres raons , cal no oblidar que la llengua parlada s mflu'ix per la fonetica , i la fonetica del francés nous és nu '. i~~an
la forma t].q}, é~ tan permanent que inclús és ~l _¿nate1x eorr;..

-

-

llatí!
Si la forma valenciana nos és el manceniment no sols de la
forma classica sinó de la Hacina originaria i, per tant, correctíssima, a més de per ser la viva, per ser la més científica i, per
consegüent superioríssima a ens , les formes es i se, sinonimes a
nos , són iguals a ens, i, per cert , cambé s'usen en alguns llocs de
Catalunya on l'evolució ha segut com en el Regne de
Valéncia; i cambé s'han escrit en catala.
Cal usar nos; i es i se exclusivament s'usaran en dialec , en
boca de persona que inceresse fer vare al lector. que és ~e
pagues llums culmrals, comes fa en castella, per eixemple, en
la paraula haiga. A pesar de ser es i se del mate1x pedzgree que

Vos és la forma classica
i viva en el Regne de Valéncia. Us és
..hlºª forma cJassica morca en Valéncia, forma classica, per atra
banda, que només s'~sava antigament algunes vegades, i no
sempre, quan seguia una vocal.
±.......,...~

~............

Q_s és
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i la classica confussió de les grafies v i u. Vos és cambé viva en Catalunya i en
Mallorca, pero Fabra adopta us com a normatiu per ser la forma
b~rcelonina, si be bagué d 'acceptar vos com a enclític darrere
de vocal.
Sobre les formes vives valencianes es i se usades pera la segona persona plural, és aplicable lo que s'ha dit sobre elles al
parlar de nos.
Josep Gines en «Els pronoms personals en valencia» (p. 4)
diu: "Bis pronoms febles de primera i segona persona, s6n: me, te,
nos, vos, invariables. La !lengua antiga reduia nos i vos darrere
mot acabat en vocal a les formes asi/.labiques 'ns, 'us. En valencia
antic tal ús era normal en la !lengua literaria de la capital pero en
els dialectes forans vulgars no hi hagué perdua de la o !latina de nos
i vos, per la forta tendencia a la fixaci6 monomorfologica de les partícules, i tal és l'ús general modern del valencia parlat, el qual desconeix les formes ens i us, usats sistematicament pel catala literari
modern" (p. 5). Treball este de Josep Giner, mole interessant .
Sanchis Guam!!, en sa gramatica posa com a pronoms
valencians nos i vos en la p. 229, pero després, introdu1x ens (p .
232 i 233) i us (p. 233), com a formes invertides i redu1des.
«Diccionari Catala-Valencia-Balear», mentres a ens li dedica unes línies, a nos li dedica quasi una columna; i mentres a
us li dedica mija columna escassa, a vos li dedica una columna
sancera.
«DiccionarL J?s_qig-:f:lot:q ~E..t» du, igual que «Vocabulari
Fullana», nos i vos, i cambé ens, pero en les concessions no arriben a dur us.

ens , que és la normativa .
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DEMOSTRATIUS

Els vale?~.!!~. deve1R.:l.~fl~ ,eJ~..12!2nomy demos.sr~FW.s est, es'!!i.
esta, estos, estes, eix, eixe, eixa, eixos, eixes i no aquest, aquesta,
aquests, aquestes, aqueix, aqueixa, aqueixos, aqueixes. Són les formes valencianes vives; i tan dassiques i correctes en valencia
com les acres ho siguen en el catala. «Diccionari CatalaValencia-Balear» les registra (al replegar-les) en «Tirant lo
Blanch», «Cronica de Don Jaume», «Bernat Metge» i les
«Homilies d'Organya» .

~~J!,')Hi\lilU/lfl~

·

•
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Sanchis accepta les formes valencianes, i tracta d 'elles, en la
p. _244 de la seua Gramatica Valénciana. Ciar que en company1a de les catalanes o normatives.

-~

VERBS

Cal usar les formes verbals valencianes i no les catalanes ni
classiques que solen usar-se ara en determinats casos, i que són
les següents:

~formes

valencianes deriven d'iste i l'etim de les catalanes
és cum iste. En el catala han quedat vives unes i en el valencia
acres, perqué el valencia ha tingut diferent evolució que el
catala, i per a\Ü són llengües diferents ara, encara que hagueren segut iguals en acres temps.

Pee la llei d'eufonia del principi d'harmonia de l'evolució de
les llengües, el poble valencia ha afegit e euronica a est i eix
seguits de paraula comen\ada en consonant (este tros, este riu,
eixe xarop, eixe carro); ~ha deixat la f?;ma eura quan la paraula gue seguix comen\a foneticament en vocal (est anhel, est
home, eix aladre, eix honor).•Él ~e~tit ~stetic d~ f~rnia valenciana (recorde's a Unamuno) actua molt en sa llengua; i ª\º
explica per eixemple, l'abandó de paraules tan dures i lleges
com adhuc, dones, malgrat, quelcom . ..
Les formes valencianes deis pronoms demostratius són
cambé les de Catalunya meridional i occidental. És el no ser
les de Barcelona el per qué estes formes no són les de Fabra,
les normatives. Si be el «Diccionari Fabra» du cambé les formes
est, esta, eix, eixa i els plurals; pero, com a no normatives han
segur erradicades de la literatura, inclús pels literats més vestals de Fabra. Podria pensar-se que els fans del Fabra no el
coneixen bé.

TERMINACIÓ EN

-AR

Present d'indicatiu
SINGULAR

1ª persona: parle
desinencia -o).

no el catala parlo (Després tracte de la

Present de subjuntiu
SINGULAR

1ªpersona: parle i no el catala parli.

2ª persona: parles i no el catala parlis.
3ª persona: parle i no el catala parli.
PLURAL

3ª persona: parlen i no el catala parlin.

Imperfecte de subjuntiu
SINGULAR

1ª persona: parlara i no el catala parlés ni el classic parlas.
2ª persona: parlares i no el catala parlessis ni el dassic parlasses.

-98-

-99-

3ª persona: parlara i no el catala parlés ni el classic parlas.

3ª persona: vencera i no el catala vencés.

(Més avant es fa una advertencia sobre les formes classiques.)

PLURAL

PLURAL

1a persona: parlarem i no el catala parléssim,
parlassem.

Il1

el classic

2ª persona: parlareu i no el catala parléssiu ni el classic parlasseu.
3ª persona: parlaren i no el catala parlessin ni el classic parlassen.

1ª persona: vencérem i no el catala vencéssim, ni el classic vencéssem.
2ª persona: vencéreu i no el catala vencéssiu, ni el classic vencésseu.
3ª persona: venceren i no el catala vencessin, ni el classic vencessen.
TERMINACIÓ EN -RE

TERMINACIÓ EN -ER

Present d'indicatiu
Present d' indicatiu

SINGULAR

SINGULAR

1a persona: promet i no el catala prometo.

1ª persona: venf i no el catala venfo.

Present de subjuntiu
Present de subjuntiu

SINGULAR

SINGULAR

1ª persona: prometa i no el ca tala prometi.

1ª persona: venfa i no el catala vencí.

2ª persona: prometes i no el catala prometis.

2ª persona: vences i no el catala vencís.

3ª persona: prometa i no el catala prometi.

3ª persona: venfa i no el catala vencí.

PLURAL

PLURAL

3ª persona: prometen i no el catala prometin.

3ª persona: vencen i no el catala vencín.

Imperfecte de subjuntiu
Imperfecte de subjuntiu

SINGULAR

SINGULAR

1a persona: prometera i no el catala prometés.

1ªpersona: vencera i no el catala vencés.
2ª persona: venceres i no el catala vencessis, ni el classic vencesses.
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2ª persona: prometeres i no el catala prometessis, ni el classic prometesses.
3ª persona: prometera i no el catala prometés.

-101-

PLURAL

PLURAL

1ª persona: prometérem i no el catala prometéssim, ni el classic
prometéssem.

1ªpersona: sentírem i no el catala sentíssim, ni el classic sentíssem.

2ª persona: prometéreu i no el catala prometéssiu, ni el classic
prometesseu.

2ª persona: sentíreu i no el catala sentíssiu, ni el classic sentísseu.

3ª persona: prometeren i no el catala prometessin, ni el classic
prometessen.

3ª persona: sentiren i no el catala sentíssin, ni el classic sentíssen.

TERMINACIÓ EN -IR SENSE INCREMENT

TERMINACIÓ EN -IR ÉN INCREMENT

Present d' indicatiu

Present d'indicatiu

SINGULAR

SINGULAR

1ª persona: sent o sene i no el catala sen to .

e persona: ferixc i no el ca tala fereixo.
2ª persona: ferixes i no el ca tala fereixes.

Present de subjuntiu

3ª persona: ferixen i no el catala fereixen.

SING ULAR

PLURAL

1ªpersona: senta i no el catala senti .

3ª persona: ferixen i no el catala fereixen.

2ª persona: sentes i no el catala sentis.
3ª persona: senta i no el catala senti .

Present de subjuntiu

PLURAL

SINGULAR

3ª persona: senten i no en catala sentin.

1ªpersona: ferixca i no el catala fereixi.
2~ persona: ferixques i no el catala fereixis.

lmperfecte de subjuntiu

3ª persona: ferixca i no el catala fereixi .

SINGULAR

PLURAL

1ªpersona: sentira i no el catala sentís.

3ª persona: ferixquen i no el catala fereixin.

2ª persona: sentires i no el catala sentissis, ni el classic sentisses.
3ª persona: sentira i no el catala sentís.
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met; i venfo en lloc de venf. En substitució de -e o -ten els verbs
en lloc le férixc r~;nt~ ;~-·ü¿z
de terminació ~; així
de sent.

Imperfecte de subjuntiu

¡;;¡;

SINGULAR

1ª persona: ferira i no el catala ferís .
2ª persona: ferires i no el catala ferissis ni el classic ferisses.
3ª persona: ferira i no el catala/erís.
PLURAL

1ª persona: ferírem i no el catala feríssim ni el classic feríssem.
2ª persona: feríreu i no el catala feríssiu ni el classic ferísseu.
3ª persona: feriren i no el catala feríssin ni el classic feríssen.

Les desinencies clas~i_s;i~~ ;f,.!~ ~!s:!, -as, -assem, -asseu, -assen
en lloc de les desinencies -ara, -ares, -ara, -arem, -areu, -aren
dels verbs de terminació en -ar. Les desinencies classiques -és,
-esses, -és, -éssem, -ésseu, -essen dels verbs de terminac1ó en -er i
en -re, en lloc de les desinencies -era, -eres, -era, -érem, -éreu,
-eren. Les desinencies classiques -és -ísses -ís -íssem -ísseu
-issen, en !12!;~ les desinencies '":ira, -ires, -ira, -írem, -íreu,
-iren, en els verbs de terminació
-ir. .......____ -

}

'

'

J

J
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La desinencia -e en substitució de la desinencia -a en prime~~ra 1 tercera persona de singular.
•

" ¡,¡
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Les expostes són les formes de les conjugacions regulars.
Posar també les deis verbs irregulars faria molt excesiva l'ex·--~"--'~~~~
tensió d' estes instruccions perqué els verbs 1rregulars són
molts; i potser per ai;o els eruditíssims adoradors del cientificisme no hagen inventat per a ells formes de conjugació regulars puix que, segons es desprén de lo de Miquelet les derivacions regulars són les científiques. No obstant faré unes
advertencies sobre variants valencianes i sobre determinats

!:_a desinencia -eia, -e!fJL -eia, -eiem, -eiu, -eien, d' imperfecte
d'indicatiu, en lloc de les desinencies -~ -ees, -ea, -eem, -eeu,
-een.

verbs.

No ..~J~ .de ¡;rescin~ir ~is~efll~t~sa~er!t d~.. ~~
lo que supon un empobriment de
lexi c, o siga de la llengua. Per eixemple: dis que sistematicament se substitulx: perdigues.

ADVERTENCIES IMPORTANTS

Són advertencies importants també, les següents:
~bst1tu1r~lo p ~l !,,l!bJ!-1;!1tH¡1,

n'us_RESTRINGIT

FORMES

Els valencians de les terres on són formes vives poden usar:
les desinencies -am i -au en substitució de -em i -eu en primei segona person;~-rerp~~dcl .~ setl't d e sub)untiu, ai~

sa

com en imperatiu.
- 11...La desinencia en -o en la primera persona del singular del
pre-;nt d' indicatiu, en substitució de -e, en els verbs de terminació en -ar. AixÍ, ca;t~· e~ í'i;c de ;;;:te. ~~.;2._en els
verbs de terminació en -er i en -re; així prometo en lloc de pro~-
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~o s'ha 9~ ~~.s~ulE-~~..~. la ,(o.net~S~.•~h22,~~ per la ,s
de la fonetica catalana. Així vixca i no visea, creixca i no cr;sca,
etc.

~~-~_:J;a , d,' u~ a~_. ~~~n;m~,t..OP .~l~~Ug4~Si!!rr;si.~~.~.E.2J.'.us..~
Aix1 vtst (de vestir) 1 no vesteix; afig i no afegix i manco afegeix;
engul i no engoleix; tix i no teixeix, etc.
No s'ha de er~ s~,ip.dir ~m:m.~J;,isrnt_g,d ,¡¡¡;~~fÜ, ~J.fu5t*~~
d' indicatiu, lo que és empobriment de la llengua (a raó de sis

OD-~
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paraules per verb) i cal simultanejar-lo én el perifrastic. Així,

aní, Jiu, vinguí, ferí, etc.
o Conéixer en alguns temps té en determinades persones una
forma velarisada. Així coneguem, conegueu, conegau junt a coneixem, coneixeu, etc.
o fjrrer, igua!._gue conéix;:E té correguem, corregueu junta correm,
correu. En estos comen tots els semblants poden usar-se les dos
formes.

o Eixir té en el pret erit 12erfecte d'indicatiu dos formes . Així:
ixquí i eixí, etc.; i dos també en l'imperfecte de subjunti~
Així: ixquera i eixira, etc.
o Escriure té dos formes en preterit perfecte d'indicatiu. Així:
escriguí i escriví; i dos també en l' imperfecte de subjunctiu.
Així: escriguera i escrivira.
O Fer té dos formes en la primera persona del present d' indi-~

catiu: faf ifaig.
l:I Estar és un verb del que ara es prescindix, pot dir-se que en
absolut, substit"cint-lo sistematicament pel verb ser (millor
dit ésser) . És u deis absurts grans que ha produ'i t en la llengua
valenciana la catalanisació, identificant i confonent estar i ser

(ésser com ara s'usa) .
El notable periodiste Luis Calvo, que com a corresponsal en
1' estranger ha corregut molt de món, escrivia en «Las
Provincias» del 12 de setembre de 1976: "En España no hay,
arriba o abajo, en la ciudad o en el campo, persona hablante que no
aplique con rectitud y como poseída de ciencia infusa, el ser Y el estar,
dos verbos que en ningún otro idioma ario (incluyendo el italiano)
expresan acciones tan diferentes -profunda, filosóficamente diferentes--eomo en el nuestro".
¡ cal afegir que els valencians també hem fet una . perfecta
distinció (la distinció és característica de la llengua valenciana) entre ser i estar gue, en canvi, confonen els catalan~; com
és un catala, filolec~~Zr~tari de sempre de l'Instirut
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d 'Esrudis Catalans: Ramon Aramon i Serra qui ho reconeix
palmariament en «Notes sobre alguns cales sintactics en !'actual catala literari» (p. 22) on diu que "els verbs ésser i estar
presenten una fluctuació en llur ús. "
Cal usar estar quan el poble valencia l'usa.
O

Haver té dos formes en les persones primera de singular i
primera i segona de plural del present d'indicatiu. Així: he i
haig, havem i hem, haveu i heu.
Oír té dos formes en la primera persona del singular de present d' indicatiu i en tot el present de subjuntiu. Així: oigc i
oig, oigca i oja, oigques i oges, oigca i oja, oigquem i ojam, oigqueu
i ojau, oigquen i ogen.

O

Cal no prescindir sistematicament del verb oir per a substituir-lo per sentir, lo q~e és un empobr~~~le d~-~
gua i la desaparició d'una distinci_§, puix que el verb oir no té
més que un sentit , no així com el verb sentir.

a Ser és la forma viva valenciana i la que cal usar en lloc
d'ésser o esser.

.

-

Cal dir que també ser és la forma viva en la major part de
Catalunya i en part de Mallorca. Ser ho accepta Sanchis
Guarner; i Aramón en l'obra citada (p. 21) . És l'única forma
que du el «Vocabulari Fullana». «Diccionari EscrigLlombart» la du així com esser i dóna preferencia a ser.
«Diccionari Catala-Valencia-Balear» du ser, esser i ésser. 1 inclús
«Diccionari Fabra» du ser i ésser, donant preferencia a ésser.
Naturalment, tots els derivats en la conjugació han de ser de
l' infinitiu ser, per tant, els participis ho han de ser també .
Així: sent i no essent; segut i no estat.
O Segut és la forma viva v~.en~iana corren_s perqué a alguns

se'ls ou dir sigut, forma esta última més usada en Catalunya
que en Valéncia. «Diccionari Catala-Valencia-Balear» diu
(veja's esser, ésser o ser): "Per al participi passat s'ha adoptat en
cata/a el del verb estar (al costat del qual han sorgit en cata/a dia-107-

lectal les formes analogiques sigut i set". Nacuralment , "adoptat"
vol dir inventat; i no pot dir més dar que estat és del verb estar
i no del verb esser, ésser o ser. I anteriorment ha parlat del verb
estar, i "dialectal" vol dir llengua viva.
Fullana, en la Gramatica, posa com a participi passat del
verb ser, segut.
O Tindre és la forma viva valenciana. Sanchis l' accepta en sa
Gramatica. «Vocabulari Fullana» i «Diccionari EscrigLlombart» ~ duen donant-li la preferencia sobre ten}!_ que
també el duen. «Diccionari Catala-Valencia-Balear» també el
du a més de tenir.
Tindre, com vindre estan en el mateix cas que romandre, evolució catalana de romanir, com tindre i vindre són evolucions
valencianes de tenir i venir.
Vindre és la forma viva valenciana, com reconeix «Diccionari
Catala-Valencia-Balear», que el registra, a més de venir Jl.MQ:"
ralment, coma dialectal, en el volum publicat en 1962 que,
per obra i desgracia del pancatalanisme, tot lo valencia diferent de lo catala té la caguila de dialectal. «Vocabulari
Fullana» el du, donant-li preferencia sobre el classic venir que
també du. «Diccionari Escrig-Llombart» el du en la forma
vulgar vindrer, també donant-li preferencia sobre la forma
classica venir que replega també. Sanchis Guarner l' accepta en
sa gramatica.
Vindre estii diafaf_!_Sue no pot ser castellanisme i, per tant és
llegitima evolució de la llengua valenciana. Al parlar de tindre s'ha dit que estos dos verbs són el mateix cas que romandre.
Vindre també és viu en la Catalunya occidental, com reconeix
el «Diccionari Catala-Valencia-Balear», el qual, en el volum
publicat encara quan era 1953, on va el derivat de vindre esdevindre, diu en esta paraula que esdevindre és la forma que s'usa
on s'usa vindre: el Regne de Valéncia i la Catalunya occidental; i ~gistra la paniula en un text valencia del segle X_!!! (el
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d.e la conquista) i en la cronica de Muntaner, que era catala. o
siga que, vindre, a més de no ser castellanisme, s'usa en valencia des del segle XIII.
e

Vore és la forma valenciana viva en l'actualitat, com indica el
«Diccionari Catala-Valencia-Balear», que la registra junt a
veure. Es evident que ¡¿pre no és un castellanisme sinó una evolució; el citat diccionari registra una forma voure en M~~
i una ~orma bere, vulgar, en el catala occidental. Vore l'accepta
Sanch1s Guarner en sa Gramatica; el duen, junt al classic veure
«Diccionari Escrig-Llombart» i «Vocabulari Fullana».
'
Els verbs derivats de tindre, vindre i vore, naturalment, s'han
de fer derivats d'ells i no de tenir, venir i veure.

o Deuen usar-se, en actiu i reflexiu, els verbs assentar i sentar i
no asseure i seure. Assentar en el sentit de descansar "damu-;;;¡es
anques" com diu pudorosament «Diccionari Catala-ValenciaBalear», i sentar són vius en la !lengua valenciana, i també en
el catala; i no són modernes pergué dit diccionari registra sentar-se en document de 1605 . També les duen, naturalment
«Diccionari Escrig-Llombart» i «Vocabulari Fullana» .
'
0

Entropessar ha d'usar-se en lloc d'ensopegar. Perqué és la forma
viva valenciana; i també catalana meridional i occidental. És
la mateixa forma classica conservada. Ensopegar és evolució (de
~er para~la valenciana el pancatalanisme diria corrupció o
rncorrecoó) de la també classica encepegar. O siga, que, a més
de viva en valencia, ~s més correcta que la cata~.

La duen «Diccionari Catala-Valencia-Balear» que la registra, precisament, en classics valencians: Sant Vicent Ferrer i
Sor Isabel de Villena; «Diccionari Escrig-Llombart» i
«Vocabulari Fullana».
o &f_"b.
t tr 1. recekir SÓ.!!,~.~a~tigues conservades vives en el
valencia. «Diccionari Catala-Valencia-Balear» les d~ elles
o en derivar, les registra en Sant Vicent Ferrer; «Tirant lo
Blanch»; Sor Isabel de Villena; Ramon Llull; el «Recull d ' e-
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ximplis i miracles», etc. de principis del segle XV; i documents de 1064, de 1237 i de 1284; i Usatges de Barcelona.
Les dos es troben més prop que la catalana de l'etim llatí
redpere. «Diccionari Escrig-Llombart», encara que no les du,
sí du els derivats recibiment, recibidor i recibo; igualment no les
du « Vocabulari Fullana» pero sí els derivats recibiment i recibi-

Hui el duen «Diccionari Escrig-Llombart», «Vocabulari
Fullana» i «Diccionari Catala-Valencia-Balear».

o

Despús-ahir és la forma viva general en la llengua valencia-°'nie.o..yfr
na. Abans d'ahir.j_flella-ahir són formes catalanes. «Diccionari
Catala-Valencia-Balear» registr~-;¡;;p~-;;;; document de
1462. També la duen «Diccionari Escrig-Llombart» (que la
du englobada én despús-anit i despús dema) i «Vocabulari
Fullana».

é:>

Despús-anit és la forma viva en la llengua valenciana i també
en la catalana i en la mallorquina. Abans-d'ahir a la nit és una
forma catalana reton;uda.

dor.
1

ADVERBI

DE TEMPS

Hui, despus-ahir, etc. i no avui, abans-d'ahir, etc.
O

Hui és la forma viva general en la llengua valenciana, i la
classica que apareix en tots els classics valencians. Avui és uQa
forma tan moderna que «Diccionari Catala-Valencia-Balear»
~o ha pogut registrar-la en autor méT"ant1c que )acmt
V~~~~r. Els valencians d;i'a recluida zona on es di~
poden usar-lo pero se'ls recomana hui.
Esta dar que la forma viva valenciana és de millor prosapia
que la forma viva catalana. La rigorosa aplicació de l' etimologisme, hauria dut a la llengua 'normativa' hui en lloc d'avui,
pero el barcelonisme podia en Fabra encara més
que l'etimo1
logisme, i en Barcelona diuen avui. De la purea de la forma
valenciana hui dóna idea que l'etim llatí comú a hui i avui és
hodze. A pesar de tot, Fabra no accepra hui ni coexistint én
avui. L'Institut d'Estudis Catalans dugué hui al diccionari
normatiu el 15 de juny de 1962. ¿Ho sabien els valencians
que han prescindir de hui?
Sanchis diu en sa gramatica (p. 259): "És infundada la prevenció que mostren alguns escriptors valencians contra la forma hui,
la qua/ és perfectament admissible en la !lengua literaria".

6\ Des¡ús-dema és la forma general viva en la llengua valenciana. Es, a més, forma classica valenciana que «Diccionari
Catala-Valencia-Balear» registra en Joan Esteve, precisament.
Dema-passat és una forma moderna de Catalunya, on també
diuen despús-dema.

Anit, és la forma general viva valenciana, i també la catalana, ~ero, mentres en la Ilen~ua valenciana no té més que el
senm de la nit anterior immediata, en catala té també el sentir de la nit proxima immediata. ·-

O

He dit abans que despús-anit i despús-dema les du «Diccionari
Escrig-~lombart», englobades én despús-ahir. També les duen
«Diccionari Catala-Valencia-Balear» i «Vocabulari Fullana».
Anit la duen «Diccionari Escrig-Llombart» i «Vocabulari
Fullana» en el sentir de la nit proxima anterior.
Observe's que de les sis designacions per al dia present i els
immediats, només en dema co!ncidixen la llengua valenciana i
la catalana.

Hui pot carregar en la u o en la i, molt important per als
poetes.
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PREPOSICIO

Én o ab i no amb
¡\b és la formadassica general. Amb i am són les formes vives
en l' acrualirar en quasi rora Caralunya. Én és la forma viva en
l'acrualitat en tot el Regne de Valéncia i en la part meridional de Caralunya. A~o és afirmació del «Diccionari CaralaValencia-Balear» on d'entrada es diu: "l. EN... V.
Dialectalment, substitueix la preposició amb, a tota la regió meridional des de Tortosa a Guardamar".

Sanchis Guarner (Gramarica, p. 274) diu: "Encara que
actualment el valencia parlat confonga els significats de les preposicions en i amb emprant-hi sempre en, és absolutament necessari
mantindre'n la distinció dins la !lengua escrita de tota mena, fins i
tot en els escrits de caire popular, i que s'hi use la preposició amb,
millor que no la forma arcaica ab, la qua! no és gens recomanable
actualment".

titu1da valenciana i arra valenciana, quan, en canvi, en arres
casos, s'introduix la forma catalana per a substituir a una
valenciana que supon una disrinció que desapareix i naix una
confusió. Com en el cas que acabem de vore de les formes
valencianes de desinencia en -iste per als masculins. És curiós
i prova de la influencia pancaralanisra de l'Insrirur d'Esrudis
Caralans, sobre el «Diccionari Carala-Valencia-Balear» en els
últims remps de publicació que, en la primera edició del I
volum, en 1930, en vida d'Alcover, a qui ajudava Moll, es diu
d 'entrada: "ab, ambo am"; i en la segona edició, en 1968, per
Moll, es diu d'entrada: "amb (i les var. ab i am)". Fea una vintena d'anys que en Barcelona comen~a a funcionar el
Secretariar del Diccionari, centre neuralgic del pancaralanisme que hauria de contribuir molt a resoldre el problema
economic del diccionari. I en eixa edició de 1968, sobre l'etimologia (de la que s'han fer moltes fantasies més que reories)
ompli quasi una columna en la primera edició, sense traure
l'aigua neta, sobre la rebusca que s'ha fer , principalment referida al llatí apud.

Observe's que Sanchis reconeix que én és la forma valenciana viva i que ab és l'anriga, pero, al no paréixer-li bé la viva,
lo llogic seria recomanar l'antiga, pero esta diu que no és recomanable, i diu que s'use la forma amb, sense dir que és una de
les formes noves de l'acrual carala i que no és amiga sinó
moderna, sense més raó que evitar una confusió. Quan l' anronímia entre pa~ules homofones i homagrafes, o només homografes, es destaca en la llengua escrita pels accenrs diacrítics.
Dels qu~r cert, abusa ranr l'acrual orrografia; inúrilm~
perqué hi ha paraules homofones que, encara que foren homografes escaria dar que són antonimes, puix que no cabria confusió, com mon i món per sefi.~~ivament, pronom i substantiu. Com ho rracra el rreball que precedix a «Diccionari de
la Rima per Francesc Ferrer Pastor amb la col ·laboració de
Josep Giner» (p. XXXVII i XXXVIII). 1 fa, perlo manco
somriure, que, a l'introduir una forma catalana en subsrirució
d'una valenciana, es justifique per una confusió entre la subs-

d'esserse ficada una m entre la a i la b fentse amb, no és del tot
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Lo que el meu pobre enteniment no arriba a comprendre és
que no es done ni una possibilirar (una oporrunirar que es diu
ara) a l'erimologia referida al llatí ab que, com ses varianrs
sinonimes a i abs, és preposició d'ablariu, encara que entre les
dihuir significacions que poden rrobar-se-li no esriga l'equivalenr a cum. Perqué el cas és que apud, que per arra banda és
una preposició d' acusa ti u, no té en llatí el significar de cum
més que en la Galia on s'identificaren apud i cum en el signi·
ficar cum.
Lo que sí que és molt inreressanr és lo que, en parlar de l'etimologia diu el mencionar diccionari de qué g__forma am és
una evolució de la forma ab o~. I pense: ¿passaria els Pirineus o naixeria al mareix remps al migdia d 'ells?
I és molrissim més interessant lo que diu sobre que "la causa

clara; podria ésser per influencia de la prep. en (< In), la qua! es
manifesta també en la conversió de ah en ~ue hem constatada a
Valencia". O siga: que el pedigree de amb i el de en és el mateix;
i són, perlo tant, de la mateixa categoría. 1 a<_;:o és tan interessantíssim que, en l'edició de 1930 (d'Alcover ajudat per
Moll), este artícul va firmat per }{oJ.l i, no obstant, el fragment citat se suprimí en l' edició de 1968 que, a pesar d' estar
reformat el~o~m, seguix figurant coma d' Alcover i Moll. 1,
en canvi, en esta segona edició de 1968, "1.an afegit el següent
text, que no figura en la primera de 1930: "]. Ca/veres va estudiar minuciosament els usos dialectals de a, en, i amh (An . OR. l.
15 1-178) J. Gulsoy ha investigat amb gran lucidesa tot el proble-

ma de l'evolució apud > ah, am, amh i l'ús valencia de en per
amh (RLiR, XXIX, 38-59)". Pero explica lo que es referix a
ami amb i no diu res sobre l'atra forma enunciada: e!!: Perqué
seria demostrar, comes fea en l'edició de 1930, que el valencia én és de la mateixa entitat que el catala amb. Lo que esta
dar és que l' ab proven<_;:al és una característica comuna de les
llen,gües d'hoc (com el mateix hoc), mentres acres llengües
~maniques co1ncidixen en el llatí cum : castella, con ; portugués, com; italia, con.
En l'edició de 1930 es llig:

la forma fonetica més estesa és
a;;;h davant els mots comenfats ab vocal [la de 1968 diu "en
vocal"] y am davant els comenfats ab consonant". "Al Regne de
Valencia y a la Ribera d'Ebre aquesta prep. s'és convertida en en".
O siga, que r~coneix én en pla d 'igualtat a amb , com a formes
11

•• •

vives actuals.
En l'edició de 1968, encara seguix reconeixent que amb és
una forma fonetica com ab i am, i no menciona el nostre én .
Pero reconeix que és amiga puix que: "comenfa a apareixer en
'7extos °';alencians del segle XV". 1 sorgix la pregunta: ¿én és més
antic que amb? Perqué en el volum quart , en l'articul l. EN.
v, registra el següent text de Roi<; de Corella: "Estava aparellat

un apartament de nostra alta posada en gran abundancia de moltes
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e delicades viandes" (Obres de J. Roí<; de Corella, p. 209, edició
de R . Miguel i Planas, Barcelona, 1913).

lª conclusió és d 'una claror meridiana, En la !lengua valen-

gana no devem u~ar amb w.~u~. de.l~~ormes vives ~;;:
J?-nes, Fabra l'haja triada per a.,l!~~rmqf~q ...gue ,é,tla..
.:_atalana, com catala és l'amb. Ha d'acabar-se el que, així com
els catalans estan do'ffi'l ñatST actuen "per prurit de fugir de la
semblanfa amb el castel/a" - «Diccionari Catala-ValenciaBalear» dixit-, els valencians estigam dominats i actuem per
prurit d'obtindre la semblan<_;:a én el catala. Prurit que ha fet
que la literatura valenciana destrosse la !lengua valenciana.
Per tant, en lloc d'amb hem d 'usar én, que és indubtable i
indiscutible que no és castellanisme i que és d'igual entitat,
naturalea i orige que amb; i que és lo valencia i, per consegüent, lo que devem usar sempre . Pot usar-se ab en alta literatura, no solament perque els literats gogen de llicencies,
sinó perqué ab és forma valenciana amiga que no ha tingut
solució de continu!tat en l'us literari des dels inicis fins a
Carles Salvador.
«Diccionari Escrig-Llombart» i «Vocabulari Fullana »
cambé duen les dos formes ab i én ; i no du la forma amb ni u
ni acre.

GEMIN ACIONS

La qüestió de les geminacions és mes be propia de lexic, o
siga, del vocabulari , perlo que no pot donar-se una instrucció
de caracter general. Únicament faré unes advertencies .
Primera. ~ llengua valenciana parlada fa molt poques
geminacions: dd, gg, /./, mm, nn . .. ; una mínima part de les de
l'actual !lengua escrita catalanisada. Perqué la imme~majo
ria de les geminacions de la !lengua normativa són invencions
del criteri etimologiste de Fabra. Així és que , en la !lengua
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valenciana només s'han d'escriure les que es fan en la llengua
parlada.
Segona. Mentres el vocabulari no puga resoldre tots els dubtes aconselle observar bé la fonetica dels que parlen bé el
'
valencia
natural per a advertir quan fan geminacions.
Tercera. En les paraules formades per in- i una paraula
comern;ada i;er m, es fa la geminació mm : immoral; les formades per dit prefix i en una paraula comen~ada per n es fa la
geminació nn: innoble.
Quarta. Les grafies ti i tll no responen a la fonetiCl!., valen,ciana; la qual respon, ~ casos que ara es fan eixes grafies,
a les grafies l, ti o gl. ~tat de les grafies ti i tll la reconeix el «Diccionari Catala-Valencia-Balear» al registrar les
diferentes fonetiques . Com la reconeixJoan Coromines en «El
que s'ha de saber de la llengua catalana» (p. 73) , on diu:
" .. .ametlla .. .es pronuncia generalment amel/.lla, i en a/tres bandes ame/.la, pero mai amb t". Com també la reconeix Sanchis
Guarner en sa gramatica citada, p. 87 ; on diu: "La grafia -tl-es
pronuncia en valencia com l doble igual que en mallorquf'. I en la
p. 123: "Pot representar-se amb el dígraf ti el fonema lateral alveolar doble que compareix en valencia i en mallorquí en determinades
paraules populars el qual al Principat de Catalunya és lateral doble

i s'escriu tll".
Ni «Diccionari Escrig-Llombart » ni «Vocabulari Fullana»
usen dites grafies en t.
RADICAL

na, puix que en els casos en qué, segons Fabra, s'escriu eix- ,
com eixugar i eixamplar, els catalans no pronuncien la i sinó
solament la x. Per tant, no solament en els c~s en qué -els
catalans escriuen ara eix- , com eixugar i eixamplar, per eixemple, que ara s'escriuen així, sinó els que ara, pronunciant-se en
eix-, s'escriuen en ex-, com eixecutar i eixemplar, i no executar i
exemplar, per eixemple, que el poble valencia els pronuncia així.
Pero examen, excepció, exenció, etc. que el poble pronuncia el
so cs.
Cal advertir que els catalans pronuncien es en les paraules
que escriuen en ex- i que els valencians pronunciem eix-, com
exemple.
TERMINA CIÓ

-Ea i no -esa
Els noms derivats d'adjectius que ara es fan acabar en -esa,
cal acabar-:-los en -ea, que és com fa la llengua valenciana viva;
i, a més, és forma ~l7;.A:fxT' bell~a, noblea, etc., i no bel/esa,
noblesa, etc.

«Diccionari de la Rima per Francesc Ferrer Pastor amb la
col-laboració de Josep Giner» diu (p. 436): "La forma en -ea és
la normal en valencia i en la llengua antiga i respon perfectament al
tractament etimologic i, a més a més, en valencia és més sentida com
a més entranyablement nostrada front al castel/a -eza, puix les formes en -esa sonen ací a castellanismes, pero, ara per ara, en els diccionaris cal abreujar citant una sola forma".

ex=-quan ho pronuncia d' esta forma.
L'ortografia de Fabra prescindix de la fonetica, perque no
solament no s'ajusta a la valenciana, sinó tampoc a la catala-

«Diccionari Catala-Valencia-Balear» accepta, junt a les formes en -esa, les formes en -ea encara que E1iu que són dialectals. Pero són tan classiques com les formes en -esa, i en ocasions els dóna entrada a banda. «Diccionari Escúg-Llombart»
accepta les dos formes; i «Vocabulari Fullana» només les formes en -ea perqué són les vives i les usades pels classics valen-
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Eix- i no exCal fer en eix- quan el poble valencia ho pronuncia ai..!!; i en

cians; veja's en «Diccionari Catala-Valencia-Balear», la paraula mansea, que la registra en Antoni Canals.

també té el catala paraules en -o final, com la també valenciana carro que, segurament, respecta Fabra per no procedir del
casrella (allo del prurit) sinó del galic.

-O i no -us, -um, etc.

Naturalment, 2-1 deixar l'acabament en -us i -um en les
paraules que són la mateixa paraula Harina com iJ;¡nibus i
referendum .

El poble valencia pronuncia en -o final una série de paraules
~noves que, al no tindre-le~~ale!!.,cia antic, les ha preses de
!lengua estranya, principalment el castella, com és natural.
Com no les tenia tampoc el carala antic, per lo qual el carala
modern les havia preses també de la mateixa procedencia que
el valencia, llogicament. Es tracta de neologismes necessaris
que, comprensiblement, tant el valencia com el catala els pren
del castella; i el poble els conserva igual o els modifica.
,

•

'

~~----

.l!'!I

_

,..-. . . . . , . . _ . . , . . -

Pero en el catala, a l' acció del poble amo i sobira de sa !lengua, s'ha imposat una artificiositat cientificista en la normalisació, ordenació, regularisació, etc..
I Fabra les catalanisa, inventant unes noves, adés substituint~
la -o per -e, adés per -us, adés per -um, acles suErimint-la simplement. Eixemples: metre, globus, forum, telegraf Cal advertir
que el poble catala continua dient: metru, globu, foru i telegrafu, segons la fonftica catalana; com els valencians continuen
dient metro, globo, foro i telégrafo.
Totes estes paraules cal agafar-les com són en castella i les
diu el poble; igual que passa én les agafades d'atres llengües;
si és que no les valencianisa el poble que és qui té dret a valencianisar-les.
Estes formes fabristes són, entre les invencions de Fabra, de
les més absurdes i, a més, ridícules i pintoresques; sobre tot
les acabades en -us. 1 al propi Fabra li para !'ímpetu inventor
!!guna paraula castellana, com casino, que no !'altera i la deixa
en sa forma castellana pura. Segurament no li sona be ni casine, ni casinus, ni casfnum, ·ni casín.
-Cal advertir que la terminació en -o no és esrranya al valencia, que ne té moltes, una part d 'elles arabs o mossarab~. Com
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-Isino-i
El final de moltes Qaraules ~ge científic, que Fabra les fa
~ar en -i, saltant-se en esre cas son etimologisme, per pru:'
rit de fugir de la semblan¡a amb el castel/a, cal escriure-lo en
valencia -is i no per l'etimologia sinó per ué és la forma viva
o s.iga, .~ª wpre~a ra~ lingüística. Així, analisis, psicqJj.J., hipo~
tests, dtereszs, tests, oasis, que resulten ser, a més de vives, les
més pures ~é són les mateixes paraules gregues o llatines.
He d'adverrir que, respecte l'últim eixemple posar,
«Diccionari Catala-Valencia-Balear» es rebela contra el capricho fabriste i diu d'entrada: "Oasi o oasis". I és que la supressió d'eixa s constitci; u deis casos més absurts del dit prurit en
l' ordenació de la !lengua catalana.

1'RACTAMENTS

Don i no en

Don és antiquíssim. Pot trobar-se facilment perqué 'apareix
a cada moment en les croniques: de DonJaum~, de Muntaner,
de Desdot i de Pere el Cerimoniós; i es troba registrada també
per «Diccionari Catala-Valencia-Balear» en Ramon Llull i en
documents deis segles XIV i XV.
Don i don a són 'les formes vives en el Regne de Valéncia,
així com en Mallorca i en ata unya, pero, no obstant, el
~nari Fabra no vol saber-ne res.
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«Diccionari Escrig-Llombart», «Vocabulari Fullana» i
«Diccionari Catala-Valencia-Balear» duen les tres paraules:
don, donya, que són les actualment vives, i l'antiga dona abandonada pel poble, naturalment, per la llei de distinció del
principi d'harmonia de l'evolució dels idiomes.
SUBSTITUCIONS DE PARAULES

Hi ha unes substitucions lexiques molt importants per a la
descatalanisació de la llengua valenciana, i són les següents:
~dh5_ ¡;>er: encara, indús, també, igualment, fins. Car, per: perqué, puix que. Dones, per: per tant, per consegüent, així que. !Jom.J
per: es, se. Malgrat, per: no obstant, encara que, a pesar de, sobretot i pel modisme valencia més que. Quelcom, per: alguna cosa.
Tothom, per: tots, tot el món, tot lo món (esta última es traba en
texts antics de l' época classica).
Tates ~es earaules són inexistents tata_lPent en la llengua
parlada. A més són lleges i dures, i a<;Ü podria explicar la seuaWta en eT"ífxic valencia, d'on el nostre poble les hauria eliminades perla llei d'eufonia, del principi d'harmonia, en l'evolució dels idiomes.
Mon1sMES
~al prescindir totalment dels modismes catalans, tan usats

ara, com, per citar alguns, ara com ara, si més no, tot i"!:.!..t, !!!!!_
plegats, per bé!J.!!e, ~' els que la majaría, per no dominar el
catala, usen moltes vegades sense saber, i, en ocasions, de tant
com no 1i van fan riure.
S'han de substituir pels modismes valencians si n'hi ha
equivalents; i si no, dient l;·que es vullga dir sense frase fet;,lo que ara farien els que els usen si no hagueren patit la cata-

DENOMINACIONS

Mare de Deu dels Desamparats i no Desemparats
pesampara! i am{!.arar són les formes vives valencianes, i les
que duen «Diccionari Escrig-Llombart» i «Vocabulari
Fulla~a». 1 no són formes modernes, sinó ben amigues.
«D1coonan Catala-Valencia-Balear» també les du i Jiu ffi
emparar: "ant. escrit també amparar". 1 registra desamparar en la
cronica de Pere el del Punyalet; i amparar en Lo Somni, de
Bernat Metge i en Vita Christi, de Sor Isabel de Villena.
A estes paraules, en temps antics cal advertir que se'ls donaven diversos sentits, encara que només hi ha un etim: imparare.
Conseqüentment en valencia cal usar les formes ampar i
desampar i no empar i desempar.
Ací es tracta d'una catalanisació que, ª· ipés d'¡i.bsu¡;Q.~ com
tates, és de les més estúpides al pretendre que els valencians
escrigam i digam desemparats quan els cas~ans orientals (els de
Barcel~na que són els que manen) en realitat 9111.e[;L .desamparats mes be que desemparats al ronunciar neutres tates les e.
Qui no 10 haja o'it directament de llav~lan~
provar-ho en «Diccionari Catala-Valenciil-Balear» en la fonetica que posa a la paraula desemparar.
Precisament, referit també a una advocació de la Mare de
Déu, cal advertir que, com a la Mare de Déu de Montserrat els
catalans li diuen, carinyosament (com els valencians geperudeta a la dels Desamparats), morena i moreneta, Fabra accepd
per al diccionari normatiu esta ,earaula g_ue, encara que amiga,
és castellanisme i no classica com le;;-valencianes amparari
desamparar.
1, a més, hi ha un aspecte sentimental en esta catalanisació

que afecta, desfigurant-la, a una denominació que els valencians sentim profundamente cordialíssima; i ferix la sensibilitat de l'anima valenciana en un fondo sentiment d'amor.

lanisació.
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Micalet i no Miquelet

lar, és igual. És Mica/et perqué el poble, amo de sa llengua, ho
vol així, encara que per als científics fa~a errors. Per aixo, voler
impondre Miquelet en lloc ·de Micalet per ser el primer el
diminutiu cientf/ic, és tan absurt com seria pretendre corregir
totes les formes irregulars de la !lengua, per unes científicament regulars . El poble té dret a fer en la llengua lo que els
. científics diuen errors. I resulta incomprensible que, ara que
impera la democracia, se li negue al poble lo que ningun despotisme no li ha negat mai.

És una paraula important per la significació sentimental i
representativa que té el campanar de la Seu de Valéncia que
du este nom. A més de la que té el diminutiu com a onomastic. I, en últim terme, referit al soldat catala de les tropes que
vingueren en ajuda dels maulets.
Al campanar li diuen Mica/et com a diminutiu afectuós, i
potser un tant ironic pel volum de la torre, en sinecdoque, per
haver-se batejat la campana major com a Miquel. ~s de ben
antic, des del mateix ~V en gué naix el Micalet_, tin_s
registrats texts on se li diu Mi"1.l.e.t. ¡ uo Miíuel~tz_ pel poble que
é';'"gul té dret a fer !'idioma i posar noms a les seues coses,
sense ajustar-se a raons filologiques ni a atres cientificismes.

¿I quin femení correspon a Miquelet? Potser ho puguen dir
en l' Ajuntament de Valéncia el o els causants de qué en les
rajoletes del nom del carrer s'haja posat ara Miquelet. No seria
extrany que estos puristes cientf/ics respecte a la llengua valenciana, facen igual en la castellana i, en les rajoletes en castella,
substitU:ixquen el diminutiu castella anticientf/ic de Miguelete
pel cientf/ic de Miguelito .

Com a diminutiu de l'onomastic no pot tindre menor antigor que la que té com a nom del campanar. I un diminutiu
(els que, a més dels afectius, tant prodiga la !lengua valenciana), com a nom afectuós , principalment infantil, encara esta
manco subjecte al cientificisme que la llengua en general. I
encara manco en l'actualitat que no té prou én els diminutius
i prodiga els onomastics afectuosos inventats.

¿Saben en l'Ajuntament que, en la documentació municipal,Ji diuen Micalet des de fa segles, com, per eixemple, en un
acort dels jurats referent a la celebració de la processó del
Corpus de 1603? (Cfr. Salvador Carreres Zacarés, Las Rocas,
p. 4, Excmo. Ayuntamiento de Valencia, 1957).

En quant al citat soldat catala, se li diría Mica/et per ser el
diminutiu valencia i el nom del campanar i inclús potser perqué s'ho dien ells; que tl§.. catalans ara també pronuncie~
Mica/et, o e vocal anterior mixta, no arredonida, com diuen els
científics, a lo que sempre han escrit a els catalans, abans de
Fabra.
La substitució de Mica/et per MifJ!!elet és un absurt més de la

i~omissió que, disfrassada d' erudició i cientificisme, fa el

pancatalanisme en la !lengua valenciana. La !lengua és com
vol el poble i el diminutiu més encara. Si ve de Miquel o d'una
amiga arre! en Mica-, més a·ina Micha-: Michael com (facil
comprovació) du «Diccionari Catala-Val~nci:~Balean~ ; o si
l'ha tret el poble de Miquel de forma ant1cienuf1ca per irregu-122-

j

La prova de qué l' interés per la imposició de la paraula
Miquelet és per la significació valenciana del campanar que al
pancatal.anisme interessa atacar, és que hi ha el mateix error en
Vifantet que segons els defensors del 'científic'Miquelet de~~~·
ser Vicentet. Potser que els pancatalanistes no vullguen saber
res d' a~o perlo que els catalans semen (simpatia no) per San
Vicent Ferrer per allo que Doménech i Montaner digué d.e "la
iniquitat de Casp". O potser també hauri~n de comen~ar per
impondre l' onomastic catail., que en !lengua valenciana és
erent:""Vicent i Vicen¡, i la catalanisació completa seria: Vicenf,
Vicenfa, Vicencet, Vicenceta . Tan absurt com Miquelet.

illf
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