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REIVINDICANT les FORMES 

VALENCIANES: la preposicio "ad" 

 

Els valencians venim assistint, des de fa molts 

anys, a un proces encaminat a l’eliminacio de les 

caracteristiques diferencials de la llengua 

valenciana. D’esta manera s’arribarà a la tan 

desijada “unitat de la llengua”. 

Pero aquells que desigem que la veritat acabe 

surant no podem ser testimonis callats davant 

dels atacs continuats al valencià. Per este motiu 

hui tractare d’explicar per qué la preposicio ad, 

que la AVL no admet com a normativa i la 

rebaixa a la categoria de coloquial, es 

absolutament correcta. Si l’Institut d’Estudis 

Catalans (IEC) la donara com a bona, ad ells –als 

de l’AVLl– els hauria faltat el temps per a 

reconeixer-la, pero no ha segut aixina, perque en 

catala no te vigencia. Eix es el motiu pel qual 

intenten soterrar-la aci. 

Parlen de convergencia, pero l’objectiu final –que solen amagar– no es mes que 

l’imposicio del catala oriental –el de l’IEC– en Valencia, bandejant paraules, 

expressions i flexio verbal genuïnament valencianes, la major part d’elles en una 

tradicio multisecular. No fa molt fon publicada una fotografia d’un cartell informatiu de 

l’Ajuntament de Valencia, en el que se donaven instruccions per a l’us de “aparells 

d’entrenament físic”, instalats en una plaça de la ciutat. En el cartell es podia llegir: “Els 

aparells d’aquesta àrea estan destinats únicament a joves o a adults o a persones que 

mesurin més de 1,4 m. Llegeixi i segueixi les instruccions […] tingui en compte la seva 

aptitud”. Que en dos llinies escrites trobem: “joves” (“jovens” en valencià, des de 

sempre), “mesurin” (medixquen), “llegeixi” (llixca / lligga), “segueixi” (seguixca), 

“seva” (“seua”, els possessius encara no els havien tocat, pero tot aplega). En quaranta 

anys no s’havien atrevit a tant. Ara es veu que l’objectiu es que, a poc a poc, estes 

barbaritats llingüistiques –des d’una optica valenciana– acaben ‘naturalisant-se’. 

Tornant a la preposicio ad, hem de saber que en la llengua viva actual –en gran part del 

territori valencià– s’usa davant de pronoms personals (ell, ella, ells, elles) i demostratius 

(este, esta, aquell, aquella, i els seus plurals, aço, aixo, allo) començats per vocal. 

Tambe la trobem davant d’alguns indefinits (pronoms –algu– o adjectius –algun, 

alguna, alguns, algunes). Durant molt de temps, a l’hora d’escriure, ha hagut una certa 

confusio perque se sabia que sonava una d pero no es tenía clar com concretar-la en 

l’escritura, perque no tots coneixien l’existencia de la preposicio ad.  



En els documents del segle passat redactats en valencià –en molts casos per reconeguts 

intelectuals– hem trobat escrit: “a d’ell”, “a d’eixa”, “a d’aço”, “a d’algu” … en lloc de 

“ad ell”, “ad eixa”, “ad aço”, “ad algu”, que hauria segut lo correcte. 

Anem a vore ara el pedigree d’esta preposicio. Es tracta d’una forma que existia ya en 

llati i que en tots els documents valencians antics escrits en eixa llengua la podem 

trobar: “confrontatus in via que vadit ad Rascanya, et in via iuxta” (1).  Antigament, en 

llengua valenciana, solia usar-se tambe davant d’unes atres parts de l’oracio, com es el 

cas dels substantius, i no necessariament davant de paraula que començara en vocal: 

“Ad instància la qual a nos, en Guillem Marín […] féu en Bernat Claver” (2), 

“ad audiència d’él era pervengut que·l dit justícia faya citar e cridar Arnaldó” (3), “així 

que tot ó promet ad condició que sie apparellada” (4). 

 

No es un cas unic el valencià, ya que esta preposicio la trobem tambe en texts navarro-

aragonesos del segle XIII (5) i tambe en unes atres llengües de la familia romanica, com 

es el cas del castella: “totos aduna” (6) (ad una), any 1055, “afillavan ad aqueyllos que 

querian” (7) ("c1300-1512?"). Tambe apareix en documents (8) de les terres d’oc: “qui 

ad aqueste poblacion” (fur d’Oloron, 1080), “qui fossen ad honore e a profieit” 

(document declaracio d’independencia del Bearn, 1347), “per soccorer et aiudar 

adaqueg a quy” (adaqueg = ad aqueg) (document sobre el final de la guerra dels cent 

anys, 1443). 

Tornant al valencià, vorem com l’us actual (davant de pronoms personals i demostratius 

i dels indefinits) està documentat des de temps immemorials (s. XIII): “defugen ad els” 

(9).  En els ss. XIV i XV podem trobar centenars de documents en els quals apareix 

tambe la preposicio en els mateixos usos que els de hui en dia: “hun loch enmig per 

habitació ad aquells, ço és paraís terrenal” (10),  “de avisar dins lo terme ad alguna 

persona” (11),  “tolrà o levarà l’aygua ad aquella persona  a la qual lo dit cequier la 

haurà donada” (12),  “sia allargada la vida ad aquells” (13),  “y que per ad açò li havien 

donat vint-y-cinch ducats” (14),  “Ad aquell que yo vullc be” (15),  “celestial image, 

que·ls ulls ad ell gira en el sacre altar” (16). 



Els eixemples son abundantissims, no acabariem mai, per este motiu crec que es 

suficient en la mostra que hem vist, pero vullc remarcar que esta preposicio està present 

en la documentacio valenciana que ha arribat als nostres dies, des dels documents 

oficials del s. XIII, el Llibre d’establiments i ordenacions de la ciutat de Valencia (s. 

XIV), passant pels Sermons de Sant Vicent (ss. XIV-XV), fins a la prosa i la poesia dels 

nostres escritors classics del s. XV i alguns poetes del s. XVI, com es el cas de Joan 

Timoneda. Tambe en son molts els documents dels ss. XVII, XVIII i XIX, en els que 

trobem esta preposicio. I es llogic que siga aixina, perque sino hauria segut molt dificil 

que arribara als nostres dies en la vitalitat que manté en la llengua viva. 

Si es tracta d’una forma documentada a lo llarc de l’historia de la llengua valenciana i la 

podem escoltar en l’Horta de Gandia, en la Marina o en les comarques centrals, segons 

Francesc de Borja Cremades (17) i, encara mes, el mateix Diccionari Català-Valencià-

Balear l’arreplega en localitats com Vilallonga, Alcoy, Gandia, Pego, Llucena, Castello 

de la Plana, Lliria, Valencia, Sueca, Valldigna, Benassal, Almassora i Onda ¿no hauria 

d’entrar, per la porta gran, a formar part del conjunt de preposicions normatives del 

valencià sense cap de dubte? Aixo sería axina en una societat normal, pero la 

valenciana, per a desgracia nostra, està molt llunt de ser-ho. 

Si volem que la veritat sure, com he dit abans, hem de donar a coneixer fets, realitats i 

documents d’aquells que començaren a ‘treballar’ en l’objectiu de que els valencians 

anarem rebujant, a poc a poc, expressions i formes genuïnes com esta que estem 

analisant. 

En este cas, es molt reveladora l’opinio de Manuel Sanchis Guarner, en 1950, sobre la 

preposicio ad: “En el valencià parlat la preposició a presenta a vegades la forma ad, 

quan va davant d’un pronom o un determinatiu començat en vocal: exemples: Paga-li 

ad ell; Conta-li-ho ad algú; Ad aquella casa va molta gent; Dis-li-ho ad eixa dona, etc. 

No cal dir que eixa forma ad només és admissible en escrits en què s’imite el parlar 

dialectal” (18) 

Lo que no explica Sanchis es per qué es inadmissible el seu us normal, aço ho amaga, 

com fa en unes atres paraules a lo llarc de tota l’obra. Es evident que ya estava 

treballant en la direccio que marcava l’IEC. Pero no nomes Sanchis, en aquell temps 

Carles Salvador, des de lo Rat Penat, duya el mateix cami, com a fabriste declarat que 

era. 

I no eren els unics. 

Abans d’acabar crec que pot resultar interessant recordar que en l’actualitat la llengua 

italiana presenta la preposicio ad –la mateixa que la valenciana– davant de paraules que 

comencen per la vocal a: “ad adorare”, “ad aiutare”, “ad altri”. Els italians li donen 

molta importancia a la d de la preposicio a la que coneixen pel nom de d ”eufonica”, 

perque entenen que millora la pronunciacio, fa l’italia mes elegant. 

En els italians compartim l’us d’esta preposicio i estic d’acort en ells en que ajuda a fer 

la pronunciacio mes agradable, mes eufonica. Els valencians hauriem de reforçar les 

caracteristiques diferencials de la nostra llengua, com ho faria qualsevol poble 

conscienciat i com aconsellava Fishman, tenim tot el dret del mon.  



No hi ha ni un sol motiu per a que no usem en el llenguage escrit, a qualsevol nivell, la 

forma ad i pogam, d’esta manera, transmetre a les noves generacions el valencià que 

nos deixaren en herencia els nostres pares. Encara estem a temps. 
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Reflexions en veu alta 

 

A voltes pense que els valencians no tenim remei. No podem estar tan cegos. ¿Cóm es 

possible que estigam tant de temps tirant-nos pedres a la nostra teulada i no canviem 

d’actitut? No es poden fer mes coses per a borrar la memoria colectiva d’un poble i aci 

com si no passara res. El conflicte identitari –hui totalment documentat– seguix vigent, 

pero, encara que es molt important, no es l’unic problema que nos afecta als valencians, 

com ara vorem. 

Es evident que el pancatalanisme ve fent mossa en Valencia de manera important des de 

fa uns centcinquanta anys. Han intentat canviar l’historia inventant-se’n una nova, 

aquella que favorix exclusivament els seus interessos. Els grans escritors valencians (ss. 

XIV i XV), passen a ser catalans per l’articul 33. La denominacio historica del territori 

valencià desapareix i passem, sense ser consultats, a formar part dels imaginaris “Països 

Catalans”, que, per si no n’hi haguera prou, els podem vore en publicacions que han 

traspassat fronteres sense cap de problema. En una poca vergonya –per dir-ho suau– 

sense precedents, determinats politics catalans parlen d’eixos països en el mateix 

Parlament espanyol –Congres dels Diputats– i ningu obri la boca, començant pel 

valencià Baldovi. 



L’alcalde del cap i casal se n’ix en la seua i canvia el toponim de la ciutat oficialisant 

l’injustificable “València” en lloc de Valencia / Valéncia (en valencià la “e” tonica 

sempre ha segut tancada). Tot aço perque s’han d’impondre en terres valencianes –al 

preu que siga– les tesis de l’Institut d’Estudis Catalans que nos hauran de dur a 

l’ensomiada “unitat de la llengua”, que nomes els beneficia ad ells. I aci en son ben 

pocs els que han posat el crit en el cel. 

El Sr. Ribó tambe pareix que s’ha oblidat del seu supost ecologisme i no ha fet res per a 

impedir l’ultima destrossa de l’horta –que ell dia defendre tant– conseqüencia de 

l’ampliacio a tres carrils de l’autovia V-21 (mes coneguda com a autovia de Puçol), que 

ademes ha destruit alguna alqueria centenaria. Podria seguir posant eixemples i no 

acabaria. 

La mes grossa es que encara hi ha gent que pensa que els nostres problemes nos el van a 

resoldre des del centre i que el mal nomes ve de Barcelona o dels mateixos politics 

valencians. 

Voldria recordar que la Constitucio Espanyola de 1978 ya nos discrimina clarament. 

Nomes podien ser nacionalitats historiques Galicia, Pais Vasc i Catalunya, pel fet 

d’haver arribat a plebiscitar els seus corresponents estatuts d’autonomia, i els 

valencians, que per molt poc no poguerem arribar a votar el nostre –ya que va esclatar 

la guerra civil espanyola–, no forem considerats ciutadans en pedigree historic. A banda 

del perjuï que nos causà aço, quan penses que fon concedida esta categoria nomes pel 

fet d’haver arribat a votar els respectius estatuts d’autonomia te quedes fet de pedra. 

Valencia, regne preponderant en la Corona d’Arago, clarissima nacionalitat historica, es 

veu que no havia fet suficients merits per a ser reconeguda com a tal pels ‘pares de la 

patria’. Aço dugue a que les tres nacionalitats ‘historiques’ pogueren accedir a 

l’autonomia per la via especial, la de l’articul 151, que permetia obtindre unes 

competencies molt mes favorables que les que s’obtenien per la via ordinaria (art. 143). 

Tampoc hem d’oblidar-nos del reconeiximent dels drets historics a certs territoris forals 

com fon el cas de Navarra i el mateix País Vasc. 

En acabant, els pactes politics que s’han fet durant els ultims quaranta anys nos han 

perjudicat sempre. La UCD, el PSOE i el PP han pactat a sovint en els nacionalistes 

vascs i catalans, i en el cas d’estos ultims, en no poques ocasions, la moneda de canvi 

ha segut sempre Valencia. 

Des dels successius governs centrals s’ha favorit descaradament el genocidi cultural que 

estem sofrint, fent com qui no ho veu i permetent –per eixemple– que tota la lliteratura 

classica valenciana figure en els llibres de text com a lliteratura catalana –com he dit 

ades–, convertint ‘per art de magia’ a Ausias March i Jaume Roig en poetes ‘catalans’. 

Que en l’Espanya de la dictadura la cultura valenciana no contara per a res i es deixara 

fer i desfer als catalans, teixint la seua ‘taranyina’ en la que caurien anys mes tart tants 

valencians, es cosa hui ben sabuda, pero que en una etapa pretesament democratica –a 

partir de 1977– seguixca favorint-se la desaparicio d’una cultura milenaria com la 

valenciana, no te nom. En un païs verdaderament democratic aço no s’haguera consentit 

mai. 



Els valencians vivim absolutament invisibilisats i greument perjudicats en l’Espanya de 

les autonomies. Es de sobra coneguda l’infrafinançacio que patim, lo que supon un 

agravi comparatiu de primer orde. Que no espere ningu que el govern valencià plante 

cara al govern central per esta qüestio i reivindique lo que es de justicia, en benefici de 

tots els valencians, ells estan per a unes atres coses. 

A voltes u es pregunta tambe ¿cóm es possible que els partits politics d’ambit estatal 

quan s’instalen en Valencia favorixquen, per accio o per omissio, el pancatalanisme –

moviment de tall clarament imperialiste–? ¿Cóm es que “Podemos” sempre que fa 

alusio a qüestions culturals o identitaries obvia la cultura i la llengua valencianes? La 

nacionalitat valenciana la borren del mapa, nomes s’omplin la boca referint-se a 

Galicia, Pais Vasc i Catalunya.  

Si foren realment gent d’esquerres que propugnaren la justicia social i estigueren 

interessats en que surara la veritat no li farien el joc a un moviment d’estes 

caracteristiques promogut per l’alta burguesia catalana. ¡Quína llastima de 15-M! Pero 

no son els unics, “Ciudadanos” tampoc es distinguix precisament per denunciar estes 

qüestions i ‘passen olimpicament’ de la problematica identitaria.  

Del PP ya coneixem de sobra els pactes per a crear la AVLl i el seu blindage posterior 

en l’Estatut, aixina com la seua politica educativa en lo que es referix al model de 

valencià impartit en les escoles i l’universitat… seguint l’estela del propi PSOE, que 

fon qui comença a catalanisar el valencià en epoca de Ciprià Ciscar –a principis dels 

anys 80 del segle passat–.  

De l’unic partit valencià que te representacio parlamentaria i hauria de tindre clar el 

concepte d’obediencia estrictament valenciana, Compromis, nomes dire que, a hores 

d’ara, encara estan buscant el seu marc nacional, pareix que estan un poc confosos 

respecte a la seua identitat. Ells son, en tot cas, valencians nacionalistes, perque de 

nacionalistes valencians tenen poc. 

Est es el panorama politic valencià, en el que hi ha una manca absoluta de politics que 

tinguen a la seua terra com a referent a defendre i reivindicar per damunt de qualsevol 

atra cosa. No pots salvar-ne ni u. 

Pero me diuen que no hem de perdre l’esperança, perque encara hi ha valencians –ne 

conec uns quants– que pensen que este poble s’ha hagut d’enfrontar a dificultats grans a 

lo llarc de l’historia i ha conseguit superar-les, i ara no te per qué ser diferent. Seguixen 

en que el valencià du mes de trescents anys convivint en el castella, i ahi està, viu i ben 

viu. I solen arrematar en frases com esta: “segur que els valencians no tardaran molt en 

despertar-se”. 

Ausades que m’agradaria que estiguen en lo cert. 

 

 

 



Del 'FI DE SEMANA' al 'CAP DE SETMANA', 

en poc de temps 

 

Del proces de substitucio de llengua s’ha 

parlat moltes vegades, pero no sera mai 

prou si el poble valencià no pren 

consciencia de fins a quin punt estem 

davant d’una situacio realment greu. Des 

de fa molts anys nos trobem immersos 

en un proces que podria supondre la 

desaparicio de la llengua autoctona a 

mans de dos forces antagoniques, que be 

per desplaçament (el castellà), en un cas, 

o be per absorcio-assimilacio, acabant en 

substitucio (el català), en l’atre, podrien 

arribar a conseguir-ho. S’ha vengut 

actuant des de plataformes politiques, 

culturals (escoles, universitat…), mass 

media (prensa, radio, televisio, etc), 

favorides per la politica cultural 

clarament antivalenciana d’aquelles 

institucions que haurien d’estar lluitant 

per la recuperacio del nostre patrimoni 

cultural i fan, precisament, tot lo contrari. 

Ara, com yo tambe pense que val mes un eixemple que mil paraules, entrare en 

l’analisis de l’expressio “cap de setmana”, perque considere que estem davant d’una 

expressio que servix perfectament d’eixemple per a explicar el proces de substitucio al 

que he fet referencia abans. I tambe perque he pogut constatar que hi ha prou valencians 

que venen usant este “neologisme” en els ultims anys, sense saber massa be com i per 

qué l’han adoptat.  

En este cas, com en molts atres, tiren ma d’una expressio borda, absolutament 

desconeguda en terres valencianes i que no te cabuda en un corpus llingüistic que tinga 

com a objectiu la recuperacio del valencià mes genuï, d’aquell valencià que trobem en 

la tradicio classica i que encara podem escoltar vivissim en moltes comarques 

valencianes. Si analisem un poc la qüestio vorem com en valencià el substantiu “cap” 

vol dir, entre atres coses, principi d’un periodo de temps: “Cap d’Any ” (= primer dia de 

l’any, començament de l’any). Pero vejam que diu tambe el Diccionari Català-Valencià-

Balear (vol. 2, pag. 945), quan fa referencia al “Cap de setmana”: “el dissabte, el dia 

que acaba la setmana de treball (Cat.)”. Aci vullc remarcar que quan a continuacio 

d’una expressio, definicio, etc, en el DCVB es posa entre parentesis una regio o una 

zona geografica determinada vol indicar que es nomes en eixa zona a on s’usa 

l’esmentada expressio. Per tant, l’expressio “cap de setmana” la dona exclusivament per 

a Catalunya (Cat.), excloent a Valencia i Balears. Significatiu.  



Pero per si la definicio del DCVB no es prou clara vejam lo que diu el Diec ( Diccionari 

de l’Institut d’Estudis Catalans) a l’hora de definir el “cap de setmana”: “temps de 

lleure entre el dia que acaba la setmana de treball i el de reprendre’l, generalment 

dissabte i diumenge”. Aci no caben dubtes. Dic aço perque per als jueus el primer dia 

de la semana no es el dilluns sino el dissabte i en este cas per a fer referencia al dissabte 

si que seria correcte utilisar l’expressio “cap de setmana” perque estariem referint-nos 

al primer dia de la semana.  

Pero aço ocorre en el mon dels hebreus i en este mon nostre occidental, i mentres no es 

demostre lo contrari, el primer dia de la semana es el dilluns. Ara, seguint en el DCVB 

(vol. 5, pag. 845) llegim FI: “el punt o moment en que una cosa acaba o cessa; l’ultima 

part d’una cosa” (etim.: del llati fine) Aci i no en un atre apartat està la resposta. 

L’ultima part de la semana, aquella en la que no es treballa (hui es considera, 

generalment, el dissabte i el dumenge), nomes es pot dir en valencià com ho hem dit 

sempre: fi de semana. 

Tambe crec interessant vore quins han segut els resultats (equivalents a esta mateixa 

expressio) que presenten la major part de les llengues de la familia romanica, entre les 

que es troba el valencià, per tal d’obrir el camp d’analisis i situar-nos en un context mes 

ample. Anirem des de l’Europa oriental a l’occidental. 

   Romanés: sfârsit de saptamâna (sfârsit = part final d’una cosa, d’un  periodo de 

temps). 

   Romanche/Rumantsch (Suissa): fin d’eivna. 

   Italià: fine settimana. 

   Sart: codiàna de chida (codiana, en sart, vol dir ultima part d’un periodo de temps). 

   Franco-provençal: fin de semana (savoyard). Esta llengua es parla en França, Suissa i 

Italia.     

   Provençal: fin de setmana/ dimenjada 

   Occità: dimenjada. 

   Frances: fin de semaine. 

   Català: cap de setmana. 

   Valencià: fi de semana. 

   Mallorqui: fi de semana/setmana. 

   Castellà: fin de semana. 

   Gallec: fin de semana. 

   Portugues: fim de semana. 

Com podem comprovar, nou dels resultats, entre els que es troba el valencià, son 

coincidents en l’estructura i l’etimologia (italià, franco-provençal, provençal, frances, 

valencià, mallorqui, castellà, gallec i portugues), dos a miges (el romanche suis, que 

manté tambe el substantiu “fin” en la seua estructura; i el romanés que usa una paraula 

d’etimologia diferent –sfârsit- pero que, de totes les maneres, te el sentit de “part final 

d’un periodo de temps”), u d’estructura totalment diferent als anteriors (el sart, pero en 

el que “codiana” vol dir tambe “ultima part d’un periodo de temps), u que no te res a 

vore en els atres (occità) i, finalment, el català, al que ya he fet referencia. 



A mi m’agradaria que, a partir d’aço, tots els “insignes” filolecs i intelectuals 

d’Universitats, de Conselleries de Cultura, d’AVLL’s, etc., explicaren per qué hem de 

canviar “fi de semana” per “cap de setmana” i que ho feren fonamentant la seua 

afirmacio en criteris filologics que pogueren convencer-nos als valencians. Es evident 

que no ho faran, perque no hi ha cap rao d’indole filologica (en clau valenciana) que ho 

puga justificar.  

L’unica explicacio es que com en Catalunya es hui expressio quasi normal i acceptada 

per l’Institut d’Estudis Catalans, aci hem d’introduir-la siga com siga, posant una peça 

mes en el proces de substitucio llingüistica al que he fet mencio al principi d’est escrit. 

Este proces que des de fa molts anys ha vengut substituint paraules genuïnes (algunes 

d’elles reconegudes en els ultims temps per l’AVLL, pero en la boca chicoteta, sense 

fer cap força a l’hora de donar-los de nou carta de naturalea) com deport (per esport), 

juï (per judici), llanda (per llauna), llavar (per rentar), murta (per murtra), servici (per 

servei) i vacacions (per vacances), per posar nomes uns eixemples. Aço ha creat una 

gran confusio entre els valencians, fent que molts d’ells hagen acabat engolint-se l’esc. 

Pero la realitat es que no tots combreguem en el pensament unic, en el dogma, que es 

allo que sustenta eixe proces. Per aixo tinc l’esperança de que cada dia en sigam mes 

caminant per la senda de la reivindicacio d’un marc a on tinguen cabuda el debat, la 

critica, l’intercanvi de totes les idees… tot allo de lo que hui estem orfens.  

I defengam esta filosofia convençuts de que el cami cap a la veritat nos ha de fer mes 

lliures. Dit aço, estic convençut de que per a acostar-nos ad eixa veritat, ad eixa realitat 

historica valenciana, no hi ha mes remei, en la kafkiana situacio actual, que qüestionar 

molts dels plantejaments que se nos presenten (el dubte es el principi de la sabiduria), 

contrastar l’informacio que nos arriba, anar a les fonts, etc. En resum interessar-nos de 

veres per la genuïna i multisecular cultura nostra.  

Pero es evident que hi ha massa valencians que no volen enterar-se d’esta realitat 

historica autoctona i viuen, sense saber-ho, entre barrons: no raonen, no intercanvien 

idees ni pensaments, son els que tenen sempre a punt l’expressio “aixo es així i punt”, 

no dubten mai (¡com poden dubtar ells!) i tot lo valencià per ad ells no te cap de valor si 

no està impregnat de la consegüent catalanitat.  

Pero deixariem esta breu descripcio de la societat valenciana a miges si no diguerem 

que, per un atre cantó, hi ha tambe molts atres valencians que no mostren cap d’interes 

per la cultura de la seua terra, per la llengua autoctona, per la seua identitat, perque 

passats mes de trenta anys des de l’inici del conflicte identitari ells seguixen tan feliços, 

com si res haguera passat (i, normalment, parlant nomes en castellà).  

Quina llastima. Tant els uns, com els atres, no saben lo que es perden. 

 

 

 



L'amor incondicional d'alguns valencians A LO 

QUE VE DE FORA 

En son prou els valencians condicionats 

per l’enamorament exagerat cap a tot allo 

que ve de fora, infravalorant lo propi. Ben 

mirat es una llastima, pero a lo millor un 

dia veuen la llum i descobrixen que han 

estat perdent-se –per desconeiximent– 

l’esplendor dels segles XIV i XV, i, en 

general, tota l’historia nostra que els 

hauria de dur a valorar, en la seua justa 

mida, lo gran que arribà a ser el Regne de 

Valencia. 

La societat valenciana fon capaç de crear 

en Xativa –segle XI– la primera fabrica 

de paper europea, que exportava a la 

propia Europa i a Orient, detall molt 

significatiu si tenim en conte que el paper 

s’inventà en China; el primer Consolat de 

Mar de la Corona d’Arago, en 1283; el 

primer hospital siquiatric del mon –

“Spital d’ignoscents, folls e orats”– 

fundat per Gilabert Jofré en 1410; la 

primera imprenta de la peninsula iberica 

i, com a conseqüencia, el primer llibre impres: Les trobes en lahors de la Verge Maria 

(1474)… nomes aço nos pot donar una idea de la grandea i prosperitat de la Valencia 

d’aquells temps. 

Pero no acaba aci la cosa, perque en el camp de les lletres, els segles XIV i XV –el 

nostre Quattrocento– presenten una produccio lliteraria de primer orde, com la primera 

traduccio de la Biblia a una llengua romanica –traduida a la llengua valenciana per 

Bonifaci Ferrer–; les traduccions d’obres classiques llatines al valencià, fetes per Antoni 

Canals; l’excelsa poesia d’Ausias March; la novela cavalleresca Tirant lo Blanch de 

Joanot Martorell; la refinada prosa de Roiç de Corella; la singular poesia de Jaume Roig 

en la seua gran obra Spill o Libre de les dones; la prosa –que tan familiar nos resulta– 

d’Isabel de Villena en la Vita Christi… i no acabariem. 

He fet referencia ad algunes de les consecucions dels nostres antepassats i a les obres 

lliteraries creades, que determinen el nivell que tenía la societat valenciana, per a vore si 

desperten l’interes d’aquells valencians als que he fet mencio al principi. Tenim una 

historia lo suficientment ‘atractiva’ com per a no haver d’anar a buscar l’inspiracio a 

cap atre lloc, pero no tinc clar que els nostres conciutadans obriguen els ulls per a 

valorar el nostre glorios passat. 



Fa temps que abandonaren el sentiment de valencianitat i, com a conseqüencia, l’orgull 

de sentir-se valencians, instalats en l’autoodi i creent-se en possessio de la veritat, 

nomes fan que perdre’s en terra de ningu. Pero aixo si, fent-los el joc ad aquells que 

volen traure redit de la perdua d’identitat i de la divisio del poble valencià. 

A voltes me faç creus en vore la facilitat que tenen per a deixar de costat lo genuï i 

multisecular, abraçant lo que no es d’aci, que, damunt, te un valor clarament inferior a 

lo propi, a lo autocton. Com diu Toni Fontelles en el seu llibre El genuïnisme i 

l’autoodi: “La baixa autoestima i el complex d’inferioritat son les bases actitudinals 

(coneiximent, valoracio i conducta) del castellanisme-espanyolisme i del catalanisme-

pancatalanisme que hi ha en la societat valenciana actual” (p. 446). La realitat es que en 

un cas i en un atre coincidixen en considerar a l’idioma valencià insuficient en molts 

aspectes i d’esta manera justifiquen la seua defeccio, els uns abraçant exclusivament el 

castella i els atres el catala. 

En el cas dels valencians enlluernats per 

l’omnimoda catalanitat, resulta esperpentic, 

sent benevolent, comprovar en quína facilitat 

s’han engolit l’esc, creent-se que parlen mal i 

anant-se’n corrent a deprendre aquelles 

paraules o expressions que els han fet creure 

que son les bones i que nomes fent us d’elles 

podran redimir el seu crim de lesa cultura. 

Per posar nomes uns eixemples, he de dir que 

s’han escampat, entre els snobs que ‘parlen be’, 

les formes de present de subjuntiu “sapiga” i 

“sapigues” (“que jo sàpiga encara no han 

arribat”, “vull que sàpigues que açò no està 

clar”), quan en valencià general les formes 

usades habitualment son “sapia” i “sapies”, 

formes verbals que, per si fora poc, son tambe 

absolutament classiques: “¿E penses tu que yo 

no sapia…?” (Tirant lo Blanch, cap. CCCLIII), 

“sapia lo fill meu” (Vita Christi, cap. 

CCXVIII), “vull que sapies” (ibid. cap. CXVI)… i aixina, ad infinitum. ¡Mira que 

canviar les formes genuïnes per “sapiga” i “sapigues”!, ¡seran coents! Pero clar, cóm 

van a desobedir a sa magestat l’Institut d’Estudis Catalans, que es qui les prescriu.  

De totes les maneres, he de dir que, a pesar dels trentasset anys de llavat de cervell en 

l’escola i l’universitat, han segut pocs els termens importats que han ‘quallat’ entre la 

nova coentor. Per a fer-nos una idea, aci tenim una mostra paradigmatica d’aquells que 

han tingut un relatiu ‘exit’: “cap de setmana” (val. “fi de semana”), “esport” ( val. 

“deport”), “façana” (val. “frontera”), “gener” (val. “giner”), “vacances” (val. 

“vacacions”)… Totes les formes valencianes –entre parentesis– estan degudament 

documentades, la majoria d’elles des de temps immemorials, i han segut tractades en 

uns atres articuls o treballs filologics. 



Acabare en una qüestio que nos afecta als valencians tant en l’aspecte cultural com en el 

politic: el territori –historicament inexistent– al que des de Barcelona se li ha donat, a lo 

llarc dels ultims centcinquanta anys, el nom de “Terres de llengua catalana”, “Greater 

Catalonia”, “Gran Catalunya” o “Països Catalans”. De sobra es sabut que per ad ells 

eixe territori es el compost, fonamentalment, per Catalunya, Valencia i Balears, 

‘passant’ absolutament de la realitat historica i demostrant fins a on arriba el seu 

declarat imperialisme. 

Com els pancatalanistes valencians tambe ‘ensomien’ en eixa entelequia, tant des d’un 

punt de vista cultural com politic, i el terme torna a estar d’actualitat –ERC en el 

Congres dels Diputats, fa molt poc–, pot resultar interessant coneixer un escrit que ve a 

ser una constestacio indirecta a Joan Fuster per un articul seu en Serra d’Or (11-11-

1960), en el que reivindicava apassionadament els Països Catalans que ell mateix 

començava a posar de moda. 

L’escrit era de la redaccio de la 

revista catalana Horitzons –revista 

marxista editada en Mexic per 

exiliats catalans–, en la que 

escrivien, sobre tot, militants 

comunistes, la plana major del 

PSUC (Partit Socialista Unificat de 

Catalunya). En el numero 3 –segon 

trimestre de 1961–, en la pagina 59, 

llegim: 

“La idea de Països Catalans és una 

reminiscència de la ideologia 

imperialista de la gran burgesia 

catalana, és una idea reaccionària, 

que no podem acollir a 

HORITZONS perquè no serviria 

sinó a crear confusió en el terreny 

de la lluita política per a la 

democratització d’Espanya i per a 

crear conflictes que no ajudarien a 

la fraternal col·laboració 

d’intel·lectuals catalans, balears i 

valencians en les qüestions de 

llengua i cultura i de l’estudi de la 

història”. 

No es pot deixar mes clar en tan poques llinies –i te un valor afegit: estar escrit per 

catalans ideologicament d’esquerres–, pero als colaboracionistes valencians els te igual, 

seguiran fent-los el joc als imperialistes en lloc de posar tot l’esforç en recuperar la 

consciencia colectiva del nostre poble. I s’enten, perque aço ultim els ho borraren fa 

anys del programa. 

 



del primer mes de l'any 

 

 

Pep Gimeno i el nom en valencià del primer mes de l’any 

No fa molt, el 31 d’octubre passat, assisti a una actuacio de Pep Gimeno “Botifarra”, en 

la localitat de Carpesa. El ‘cantaor’ valencià entre canço i canço va contar alguna que 

atra historia curta arreplegada en els diversos pobles de la geografia valenciana, refrans 

valencians, etc. Tot ho feu en un valencià, el del seu poble –Xativa–, molt eufonic, en 

una sonorisacio que dona gust escoltar, en les seues assimilacions vocaliques (realisacio 

fonetica de la “a” atona final com la vocal tonica –en este cas “o” oberta–) que fan tan 

particular la pronunciacio de paraules com “bona”, “roda” o “pilota”, per posar nomes 

uns eixemples. Fins aci tot prou be, usant un lexic i unes expressions en les que 

t’identificaves absolutament. 

Pero no podia ser tot de color de rosa perque en la part final de la seua actuacio feu 

referencia a l’enorme cantitat de refrans que te el valencià aplicats als dotze mesos de 

l’any. Quan es va referir al primer mes ho feu posant-li el nom de “gener”, ¡quína 

llastima!, tan be que anava. No puc creure’m que el ‘cantaor’ de Xativa no sapia que en 

valencià, des de temps immemorials, l’unica paraula que ha usat el poble quan havia de 

referir-se ad eixe primer mes de l’any es “giner”.  



No aportare ara tota la documentacio que ho 

acredita, perque ya ho he fet en uns atres 

articuls (“Sobre el proces de substitucio 

llingüistica. Un eixemple paradigmatic: gener 

versus giner” –publicat per primera volta en 

2004– i “El primer mes de l’any en valencià 

nomes te un nom: giner” –2016–) que han 

segut publicats en diaris i poden ser 

consultats tambe en Internet, pero si que vullc 

fer una reflexio al respecte. Es indubtable que 

hi ha instruccions per a soterrar, al preu que 

siga, el terme geuïnament valencià (“giner”) i 

estendre pel nostre territori aquell atre estrany 

en terres valencianes pero que presenta com a 

normatiu –aci està el quit de la qüestio– 

l’Institut d’Estudis Catalans: “gener”. Aço no 

sería per a preocupar-nos massa si no fora perque duem ya mes de trenta anys d’escola 

¿en valencià?, repetint millers de vegades la parauleta en qüestio, de manera que va 

‘calant’ entre les noves generacions, que ya no reconeixen “giner” si no els ho han 

aclarit be en casa. Es tracta d’una sola paraula, pot dir algu, pero, insistixc –una volta 

mes–, estem davant d’un terme valencianissim del que trobem documentacio –sense 

solucio de continuïtat– des del segle XIII fins al dia de hui. Un vocable que aquells que 

tenim uns anys hem oit sempre a les nostres mares i que s’ha vengut usant en total i 

absoluta normalitat.  

Estic segur que Pep Gimeno ha sentit dir esta paraula centenars de voltes, sobre tot en 

els refrans valencians que tan be se saben eixes “ueles” (per “yayes”) a les que ell feu 

referencia d’eixa manera durant la seua actuacio. Aço no tindria explicacio sino fora 

perque sabem de sobra cóm ha funcionat (i funciona) la “compra de voluntats” en la 

nostra terra. Encara que duc des de l’any 1998 (El lexic valencià proscrit a través dels 

classics) denunciant l’intent de fer desapareixer este genuïnissim terme valencià, no 

pense baixar els braços davant del genocidi cultural que s’està duent a terme en 

Valencia. La nostra lluita ha de ser constant. Encara que els partidaris de fer 

desapareixer el valencià com a llengua tenen a favor el poder politic, l’universitat, la 

majoria dels mijos de comunicacio, l’indiferencia –letal– d’una part important del poble 

valencià, l’alienacio pancastellana de molts valencians... vullc pensar que este poble, 

perque nos estem jugant el futur, haura de despertar algun dia. Que ningu oblide mai 

que la perdua d’identitat sol dur sempre de la ma la perdua del poder politic i de 

l’economic. Si aço no vos pareixen motius suficients, seguiu, valencians, deixant-vos 

seduir per les diverses alienacions i voreu que feliços feu ad aquells que volen perpetuar 

l’injustissim tracte a Valencia des del centralisme politic o ad aquells atres que vos 

necessiten per a construir l’entelequia dels “Països Catalans”. No s’ha de ser molt 

inteligent per a saber que per estos camins el futur no sera mai nostre. 

Imagens: Pixabay (_Alicja), edicio del "Spill" (Valencia 1531), "Atles Lingüístic del 

Domini Català" (online) 
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Quaresma de sant Vicent Ferrer: introduccio i 

cites del CIVAL 

Fa temps vaig analisar, en dos articuls 

que es donaren a coneixer en esta 

mateixa pagina d’internet (14 i 17 de 

juliol de 2017), una serie de cites que 

apareixien en el Corpus Informatitzat 

del Valencià (CIVAL). En ells vaig 

demostrar que esta ferramenta 

informatica, que podia haver segut ser 

molt bona –per la cantitat d’informacio 

que arreplega–, en realitat no es massa 

fiable, perque en una chicoteta mostra 

triada aleatoriament, en aquella ocasio, 

trobi massa irregularitats –per dir-ho 

suau– per a pensar que poguera tractar-

se d’una concatenacio d’errors. 

En principi no pensava tornar sobre la 

qüestio, pero he vist que lo que vaig 

mostrar en els dos articuls mencionats 

no era mes que la punta de l’iceberc, 

com he pogut comprovar 

posteriorment. 

En este cas tractare sobre l’adverbi 

‘després’, que vaig vore documentat vintiquatre voltes –per a la meua sorpresa– en els 

sermons de sant Vicent Ferrer. Per a contextualisar l’epoca en la que tingueren lloc, 

recordare que este religios valencià naixque en l’any 1350 i faltà en 1419, predicant en 

llengua valenciana per gran part d’Europa. 

Vullc deixar clar, que aço fon una sorpresa pel fet de que eixe adverbi de temps no 

l’havia vist mai en els sermons, i aixo que me n’havia llegit uns quants. Per una atra 

part hi ha una obra de Gret Schib, Vocabulari de sant Vicent Ferrer, publicada l’any 

1977, que arreplega les peculiaritats de la llengua dels sermons, i en la que ‘despres’ 

tampoc apareix per cap de lloc. 

I es llogic, ya que es tracta d’una forma mes moderna i en texts d’eixa epoca lo habitual 

es vore escrit ‘apres’, ‘depus’, ‘despus’,‘despuis’ o ‘despuix’, totes elles sinonimes. Dit 

aço, vejam qué ha pogut passar per a que l’adverbi en qüestio aparega citat com si fora 

un vocable d’us normal en els sermons. 

Abans he de dir que la font de les cites del CIVAL es l’obra Quaresma de Sant Vicent 

Ferrer (predicada a València l’any 1413), en l’introduccio, les notes i la transcripcio a 

carrec de Josep Sanchis Sivera (canonge de la Catedral de Valencia), editada per 

l’Institució Patxot de Barcelona en 1927. 



Lo primer que em crida l’atencio, en fullejar el llibre, es que en l’introduccio –

supostament de Sanchis Sivera– apareguen paraules i expressions com ‘emplenà’ 

(valencià: ompligue), ‘sofert’ (sofrit), ‘rancúnies’ (rencors), ‘coïssors’ (coentors), ‘fou’ 

(fon), ‘encisadora’ (enchisadora, encantadora), ‘avui’ (hui), ‘arrencava’ (arrancava), i 

tota una serie de formes verbals en una morfologia estranya al valencià: ‘encarrilés’ 

(encarrilara), ‘donés’ (donara), ‘deslluís’ (deslluira), ‘vingués’ (vinguera), ‘decidís’ 

(decidira), ‘entengués’ (entenguera) i ‘comprengui’ (comprenga), entre moltes atres. 

Tambe apareix, prou a sovint, el possessiu ‘seva’ (seua). 

Aço presentant nomes una chicoteta mostra de lo que es l’introduccio, pero per si no 

n’hi havia prou, trobem tambe frases com: “Fent ressonar [Sant Vicent] el seu català de 

València per tots els àmbits de l’Europa oriental”, “Obra patriòtica considerem la 

publicacio dels sermons catalans”… tot aço en l’any 1927. Encara que fa casi cent anys, 

no deu d’estranyar-nos, perque en eixa epoca ya era prou evident l’accio pancatalanista. 

Tenint en conte aço, em costa creure que totes eixes paraules i expressions pogueren 

eixir de la ploma del canonge valencià, perque la seua extensa produccio lliteraria està 

escrita majoritariament en castella, i no hi ha res que em faça pensar que l’introduccio 

l’escriguera tal com fon publicada. Lo que pogue ocorrer, en el millor dels casos, es que 

la redactara ell, i l’editor la traduira adaptant-la totalment al catala, afegint alguna cosa 

de la seua collita, perque les frases que acabe de citar destilen un pancatalanisme que el 

nostre escritor –analisant la seua trayectoria– estic convençut que no compartia. 

Be, puix en el CIVAL han pres com a paraules de Sant Vicent les que du el text que 

precedix a cada u dels sermons i que indica quan es predicà el mateix. Per a vore-ho 

mes clar transcric fidelment de l’original el següent eixemple: 

[XVIII]  

[DIMECRES DESPRÉS DE LA SEGONA DOMINICA DE 

QUARESMA] 



[Dia 22 de març] 

Nostre sermó de present serà del sant Evangeli de huy, e conté molts secrets a 

informació de nostra vida. 

Primo: Ave Maria 

Per entrar en la materia del sant Evangeli que·us vull declarar, sapiats que a 

salvació de hom concorren tres coses: primo, ordenació de Deu, eternal; 2.º, la 

passió de Jhesu Xrist, temporal; 3.º, subjecció de la creatura, actual… i 

En cada una de les vintiquatre cites, ‘després’ està tret sempre de la frase que precedix 

als sermons –en l’eixemple que acabem de vore, la que va en mayuscules–. Dels 

sermons –stricto sensu– no n’han pogut traure cap, perque el dominic valencià usava, 

preferentment, els adverbis ‘apres’ i ‘despuix’, per est orde de preferencia, i ‘despres’ 

no apareix mai. 

La frase previa es cosa de l’autor de la transcripcio o de l’editor –pel qual m’incline 

decididament en este cas–, perque en els atres sermons consultats, estes frases, que 

solen anunciar el dia de la semana i l’epoca de l’any en els que foren predicats, 

apareixen sempre en llati. Vejam un eixemple: “SABBATO POST DOMINICAM IV 

POST TRINITATEM”ii. En l’obra editada per l’Institució Patxot tot fa pensar que han 

segut traduides, afegint –en esta ocasio– ‘regularisacio’ ortografica i lexica. 

En este cas una paraula escrita en 1927 –‘després’–, producte de la traduccio, apareix 

documentada com si formara part del lexic dels sermons de 1413. Es pot pensar que 

l’encarregat de seleccionar les cites creguera que la frase en qüestio formava part 

d’estos, i que desconeguera tambe que ‘despres’ no era paraula usada per Vicent Ferrer, 

atribuint-li-la ad ell totalment convençut. 

Tot pot ser, pero comencen a haver massa coses ‘raretes’ com per a creure en 

casualitats. Lo ben cert es que qualsevol que consulte el CIVAL –que no te per qué 

coneixer tot aço que acabe d’explicar– pot creure que el terme que estem tractant –

‘despres’– era d’us normal en aquella epoca, quan ni l’autor dels sermons ni els classics 

valencians del XV l’usaren mai. 

  

i Quaresma de sant Vicent Ferrer (predicada a València l’any 1413), introduccio, notes 

i transcripcio per Josep Sanchis Sivera, Barcelona, Institució Patxot, 1927, p. 103. 

iiSermons de sant Vicent Ferrer, vol. II, col. “Els nostres classics”, a cura de Josep 

Sanchis Sivera prev., Barcelona, Barcino, 1934 (1971), p. 149. 

           Imagens: Manolo Gimeno i altardelmocadoret.org 
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ACLARIMENT: Esta publicacio està redactada en les 

Normes d’El Puig. Encara que es una obra colectiva, 

l’encarregat de la redaccio final de cada articul te 

llibertat per a fer-ho en la normativa d’accentuacio de la 

seua preferencia. Este tema es motiu de debat, pero no de 

divisio, entre nosatres.  
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