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Eminent lilaleg valencia al qui es
deuen els primers estudis seriosos

duna

per a la plasmació literária
llengua nacionalista valenciana.

El

esdevenidar valencianiste sabrá reconeixer el deute contre

Callura nostrada.
Ncendr adament

devolameni,

per la

M.

PREFACIEÉT

Fa temps que nosaltres ens proposirem una

hipó-

hipótesi d'estudi, a la vista d'alguns dats recollits ;
Vhome
centesi que podem enunciar breument en dir:
la
ronec
bagatge quasi
tre-peninsular, portant com
de
invadint els pobles
seua llengua i la seua prole, va
més
o
menys lenta; fatal,
la periferia d'una manera

a

pero, des d'immemorial.
de comprovar en
Aquesta invasió que no és difícil
Gallécia i
terres com Vascoónia, Múrcia, Andalucia,
maneAstúries, que pogue ésser detinguda i, en certa
1
Valencia,
Catalunya
i
absorbida per
ra, dominada
durant la llur autonomia, torna d'ésser greu en aqueson
tes nacionalitats a hores dara ; és patent en Aragó,
el fenomen és antic alamon, i ha estat superat per
Portugal a causa de la seua independencia.
daAquesta conferencia és un crit de indignació
llibertats
les
nostres
vant dels qui, després de retindre
i invadir el País, rebordonint-nos la llengua i Vesperit, pretenen encara que's reconega com a fet consumat
aquest estat anormal i deplorable.
No'ns dirigim als homens de cióncia, encara quen
afegir algunes notes, quelcom incoherents i com al.luvials, parega que hi haja tal pretensió. Es al poble valencia quens dirigim. Per a la ciencia tal volta fem
les
quelcom mils en Vesdevenidor, si ens acompanyen
,

o

forces.
o.
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ANTE CEDENTES

problemes que s'ens presenten més greus als
valencianistes és el del supost bilingiisme nostre; car
és qiiestió norresmenys que de vida o de mort política
j espiritual per al nostre poble. Esser o no Esser.
Ningú ha parat esment bastant en lo que significa
Vacceptació per part nostra de la existencia del bilininvadit
gilisme: significa la eterna submissió del poble
els
formen
invasor que
—que som nosaitres— al poble
la
noscentrepeninsulars ; representa la consagració de
dei;
i
representa
imprevisió
de
la
nostra
tra feblesa
la
xar oberta de bat a bat una immensa porta, com
valencians,
els
i
per
pobles no
frontera entre Valencia
les
fins
Panorreament,
a
continuen
otegant-nos,
a que
i famolenques,
enormes allaus, quasi sempre míseres
encisador
Jardí de
devoren
aquest
que, com llagosta,
per a que tnles Hespérides —la Patria nostrada—
el
nostre esperit
guen motiu i excusa per a intervindre
ab una llengua estranya, els qui detenten el poder des
de terres estrangeres.
El nostre País, fértil i joliu, seria com una Arcadia
si no fora per la continuada invasió de la gentada llevantisca ¡ malcontenta, a la qual nosaltres no tenim huí
medis de regular ni menys de contindre ni asimilar-nosi
la ; que serpenteja entre nosaltres fins que'ns domina
als
ens xupla que ja a la protohistoria, causava horror
;
de
Beribraces
que
el
nom
nostres avant-passats sots
U dels

és

1

;

Ae

fon causa de Vanihilament de Saguntum sots el de Turboletes, Turdetans, o encara altres, i que va ajudar al
nostre extermini, sumant-se als invasors d'allavors, al
nom de Celtíbers.
Quan havem estat en possessió de la nostra autonemia, quan hem format un Estat Confederat sens més
liígam ab els altres quel del Cap de la Confederació,
que'ns junyia sots un sol comandament, i erem senyors
de la nostra cultura i de la nostra llengua ; quan esta,
en una paraula, era el signe suprem de la nostra Personalitat i del nostre poder, ens fon possible contindre
1
com
1 endegar eixes allaus i defendre'ns com a Nació
Or
hora
—Epoca d
que huí
a Civilització, i fon en eixa
ens pareix de Somni—, quan la nostra Valencia va

mereixer

el

títol d'Atenes de la Mediterrania, car dic-

de cultura, al mon conegut allavors.
és
no
que aleshores nosaltres posarem una barrera

tava normes

I
infranquejable per als no valencians. No. La nostra
Patria ha segut de sempre, excessivament acollidora,
pels seus vergers pels seus nacionals, com heu demostra, precisament, el problema que estem debatint,
producte d'una invasió desmesurada i mal dirigida, que
no havem sabut contindre ni assimilar-nos ; com heu
demostren, aixi mateix, els grans actes de filantropia
dels nostres temps forals envers els castellans ; un
eixemple ben patent el tenim en Yapressament enternidor que's donaren els Jurats i particulars, alla cap
alafi del segle x1ve, (a) donant almdines fundant hospicis per a recullir a la gentada mísera i extenuada per
la hecessitat, que devallava de les parts de Castella,
fugint de la horrorosa fam que s'ensenyoria. per tot
1

i¡

1

consecuencia de les guerres civils entre] Pere
anomenat Cruel, de Castella, els Trastamares.
Eé podiem nosaltres, si als nostres pits haguera po-

arreu,

a

1

a
A

(a)
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Les notes es trobaran al final. Vejam aximeteíx

la
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venjanca, haure'ls oposat una barrera sanitária negar-los el socors, tractant-los com a cans Lamolenes i empestats, si'ns haguerem deixat portar pel
record dels majifets que”ls castellans havien causat
les guerres
a la nostra Pátria, pocs anys abans, durant
Vai assetjar la
mateixa
talar
dels Peres, arribant a
acullirem
lencia; mes ferem lo contrari, puix que'ls
i
caritativament ¡ amorosa, com calia a un poble fort
noble com el nostre, i com continuem fentho ara, encara que huí, ja no per fortitud sinós, més bé, per servilisme envilidor que ignora el seu valer i la seta conmiar la

gut

¡

veniéncia.
El problema del bilingiiisme valencia está nec
tat de llargs estudis i investigacions. Nosaltres no venim
ací a estudiar-lo ab la extensió que li cal, sinós d'una
forma somera, plantejant-lo als vostres ulls per a que
prenga estat entre'ls altres obstacles que'ns cal remoure per a que tots els valencianistes que hi son en eixa
zona valenciana castellanitzada per les allaus que hem
citat, sus tot els qui us dediquen a la cura de la inteligencia, de ánima i del cos, qui aneu ad ei s terres
“en missió de pau i de germanor, com a eixércit de la
cultura valenciana, ens ajudeu investigant i estudiant,
al propri temps que aneu sembrant el sentiment de valencianisme ¡ el daler de refer la Valencianitat autonomai d'ésser rectors de la nostra economia i de la nostra
cultura, qué és com dir dels nostres destins.
ji

BILINGÚISM
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Una llengua és un sistema de parlar que distingeix
una Nació. Es dificil i diriem que quasi impossible
assenyalar on comencen i acaben les llengiies i els dialectes i, per lo tant, en qué es diferencien ; n'obstant,
de
pero, podem dir que llengua és la forma o conjunt
coab
els que un poble es
formes orals i signes escrits
munica entre ell i es diferencia d'un altre ; mentres que
dialectes son aquelles faisons orals dins d'una mateixa
liengua que, si bé tenen qualques diferencies, no hi son
tan grans que no permeten entendre's, sense estudi prei
vi. Dones el valencia, el castella, el gallec, Veuskera
el francés, posem per cas, seran llengites, mentres qu'el
castellonenc, el pitxat, Valcoya ¡ lalacantí, apenes dialectes del valencia.
Una llengua, quan passa de lempirisme il-limitat
de l'us,a la fixació escrita pels seus gramátics
terats, esdevé definida, inconfundible i ab personalitat propia, bastant a resistir definicions, tal com'els
i castellana, cara
passa a les lMengiies valenciana
comparació de les llurs gramátiques i literatures, resulten evidents les llurs diferéncies, suficients per alsper a d'estos pobles
filolegs ¡ els literats, i no digam
la llengua de
relació
estudi,
o
«que, sens conéixer, per
Vatre, no s'entenen en intentar posar-los en intelligéncia, lo que no passa ab els dialectes d'una mateixa
llengua, que son compresos sens estudis previs ni intercanvi.
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Diguem polilingiiisme al fet d'usar més d'una Jlengua ; així a d'aquell que posseixca el do d'entendre'n
váries —francés, anglés, valencia, castellá, etca.— li
direm polilingue, co és, políglota, que vol dir lo mateix.
Bilingúisme sera, dones, el fet d'usar de dues llengiies
i en el cas nostre s'ens diu que som bilingiies perqué”ns
diuen que usem del valencia i del castella, dins dels
limits, no ja de les tres «províncies» actuals d” Alacant,
Castelló i Valéncia, lo que podria ésser un fenomen artificialment produit, per haure'ns afegit pobles de diferent nació i per lo tant, facilmént remeiable, sinós
dins dels propis termens de Vantic Realme valencia,
lo que pareix més greu. Es a dir que no'ns referim al

;

cas de usar el castellá com a llengua oficial, cuz aixo
és «in fet pássager que durará lo que tardem nosaltres
a reivindicar els nostres drets de Nació autónoma
deixar d'ésser la colonia ubtrrima d'un Estat que'ns
dessagna, i terra de promissió dels castellans que emigren. No. Ens referim al fet nátural de que, una part
de la Patria valenciana parle en valencia mentres que
kn altra, ab aitants drets com nosatres a sentir-se vaTenciaña, diuen que paria castella.
I nosatres venim a
negar eixa afirmació.
Nosatres, valencians, no som bilingies; la Nació
valenciana ño és bilingíie ; car parla una llengua propía, perfectament gramatitzada i literaria, que té,
ademés, una zona fronterera influenciada pel castellá.
Eixa zona; si acás, sería la bilingie, vonstiluint ú dels
hostres problemes més gretis, i no la Nació.
La Nació valenciana és integralment i rónega, mo-

ia

nolingie.

li
LA BILINGÚITAT

VALENCIANA

li:
Així, dones, la bilingiitat valenciana restaria
més
o menys
mitada a una zona més o menys espessa
Castella i
de
de
Múrcia,
Valencia,
ampla, que separa
de tal manera s'endinsa en la PáEixa
*

d'Aragó.

zona,

tria nostra per alguns indrets, que, com passa acíala
vall de la Valencia estricta, pareix. que'ns vaja a es+trangular. 1, de fet, vejem com, Vavangada casteilana,

Marines, i; encara, conti
ha penetrat fins Alcubles
nuant-se després fins la mar, pel medi del pítxat, que
és com si diguerem la columna exploradora del castelá que, ara, ajudada pel tracte de favor de la llengua
oficial, ens anotrea, ofegant-nos.
Aquesta zona Es com cinturó de forga que pareix
que'ns empenyga cap a la mar, puix que, a poc que s'obCastella — que
serve, Apareix com éxode d'un poble —
les
emigra constantment, en lentitut milenaria, envers
terres de promissió del litoral valencia.
Nosatres havem diten atra banda (b) en estudiar
les coves del Sargal, de Viver, quel fenomen aragonés
havia estat produit per una lenta invasió castellana en
terres valencianes, encetada des de molt antic, tant,
1

que ja dona lloc als autors grecs a nomenar eixa zona.
Celtiberia, i-als seus: habitants, celtíbers; que volia
dir queleom així com castellá-valencians : que, especificament, el nostre poble anomena Xurreriai xurros
Ara bé, al nostre parer, els grecs explicaren el fenomen

0

—

>
a Vinrevés, co és, com a una invasió de íbers en les terres
de la Céltica, o siga com si diguerem, dels valencians
invadint a Castella. Aquesta manera de veure els grecs,
empero, la Etnografia de 1'Orient peninsular, poguera
ésser deguda al miratge preduit pel fenomen polític de
que”ls íbers dominaren aleshores la Keltiberia, cosa probable, ja que al Mig-Eu, la Corona d'Aragó fruia de la

cultura bacava
(baledrico-catalaunico-valenciana)
dir, la dels hereus directes dels íbers, repetint--se,
;

a

es
en

certa manera, el mateix supost fenomen que
haure enlluerñat als hel-lenios,
No podem parar-nos a'desburgar aquest aspecte del
problema-i-ens'limitarem a assenyalar el rastre del pas
dels valencians o, tal volta millor dit, de la llur existen.
Cia-en Epoques remotes en terres huí molt apartades, algunes, dels límits de la llengua <alenciana estricta.
Konegament breus eixemples: El Vilar del Cobo
és Un poble ala vora esquerra del Guadalaviar, talment
enun gran clot o cove, que és lo que realment vol dir
Cobo, equal té la: forma del nobo (non) de Castelnobo(m)—atre record del nostre pas—i podem deduit
que Cobo, originariament; fon cou, veritable masculí
de covay irvariant de covo (c):
Quetaquesta deducció no és caprici nostre hen dei
mostrer: altres
entreells úlque estáficat ja,
Morresmenys quen terres "veines. de Guadalajara: En
Bronchales, a Valt Terol, tenim él/Cabo ide lu Marigera,
toponim interessantíssim; por menys que intraduible ni
per ncastellá ni per un valencid de huí. "Cabo, seguint
la: norma de Cobo i nobo, det equivaldre
a Car, com hen
rebutta-ésser' en realitat : un forat ab rocam, que tan
aines es pot dir coveta.- Lo vérament important ací, emperú, ésila paraula marigera, ide mare que's correspon al
castella madrigera; de madre esta dir, que, ací tenim
un'altre: vocable d'orige incontéstablement valencia
encara; al mateix: Bronchales; esiconserva Vallampla

perO

|

“

TA

LITA

=

1

3

NIG
¡
(Vall-ampla) —que és, efectivament, una vall ampla
tan sols está modificat; car si fora castellarga—— que
(1)
llaes diria Valancho e Vallancho,
San en atres parts a centenars els toponims que'r"as
pasidels valencians per terres aragoneses,
assenyalen
castellanitzades,;com, provableabsolutament
huí quasi
El
ment,' El 'Pobo, que, originariament, pogué ésser.
Pou (d) —i en la nostra zona fronterera immediata, ens

ni

parao

el

la vista-completament: Secanet,.Osset, Montolivet (Vilar -de Y'Arquebisbe); Sot;: Banacloig.,i Car
nvadeta (Xulella); Vallbona (Xelva),.Lo del Menut;
Conchet; Pedrera, Torreta, Mallaes, El Bosquet, Se:
rretella i Zambuig (Pedralva) La Fadrina, La Figue:
reta, Chafandí, Gamell 1 Penyetas (Xestalgar), etc.
Seguint per !W, cap al Migdia, veurem que la zona
que'ns separa de Castella es ya estretint enormement, es
a dir, que, ací Pacció castellana ha segut tan directa i
tan persistent que ha anat devorant les terres valencianes i assimilant-se-les, sens apenes deixar temps de
crear una nissaga intermitja, coma Aragó. Per esta
banda basta quasi atravessar les Cabrelles 1 passar 1'Estret (e), que era el ver limit de Vantic Realme nostrat,
per a trobar-nos en terres de Castella, No obstant encontrem igualment els senyals valencians en la toponimia: Lleus (Alboraig), Masset (Bunyol) el mateix
nom de Bunyol ; Rambla Sulsida i Collado Sulsido (Cofrentes: Amillarament de 1883-84, folis 407 i 629), Pobleta i Penyeta (Requena), etca.
Més cap al Migdia ens trobem ab el touero, navarresc o enguerino, on hi ha toponimia valenciana com
Collao-roig, Cova-negra, Malet, Moleta, Terra-bona,
“Torreta (Tous) ; Agres, Clot, Palanqueta (Anna), i els
mateixos noms dels pobles, com Bicorp i Tous. Altres
un poc deformats com Alterones per Alterons i Castillet
per Castellet, de Tous, i Horquetas per Forquetes;
d'Anna.
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Girant encara més envers les terres meridionals
ens trobem ab antic Realme de Múrcia que, en la nostra opinió és un altra nissaga híbrida com Aragó ; mes
ño producte ronec de la invasió dels Castellans en País
valencia, puix que creguem que deu haure intervengut
algun altre poble, tal volta el conegut sots el nom de
Tartéssi ; possiblement, el que ha deixat el sediment
andalús.
Es probable i, ens atrevim a asseure que quasi segur, que, en un temps passat, els valencians ocuparen
tot el Sur peninsular fins confondre's ab els Kynetes de
Portugal, al través del riu Añas, huí Guadiana: com
heu demostra la cita de Fest Avié, qre assenyala, Ibers
per Huelva, i la persisténcia per Andalucía de toponims
valencians com Castilferro Albunyol, i la de paraules
com mare, pare i home, i la conservaci) de la fricativa
sorda x: muxaxo per muchacho, xico, per chico, i altres moltes dades que guardem per a »casió més propicia [n); car ara ens fariem interminables i farragosa
esta conferencia, encara que us permetria sospitar que
un día de la prehistoria, que reb la claredat de qualques
raigs de llum de la protohistoria els valencians fundaren un Gran Imperi, tal volta de no menys potencia i
cultura quels famosos de 'Orient (f)
1
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Des que'n 1264 (g). el nostre gran Jaume I va donar la
seua disposició en la qual manava quels plets, actes, respostes i sentencies no es feren en llatí siñós en llengua
vulgar, aparciven ja usats al nostre Realme el valencia
i eixos llenguages híbrids i rebordonits mal dits castella
i que reben, més propiament, els noms populars de churro, enguerino i panocho.
Aixó no vol dir que abans d'eixa data,
apareguela
Pátria,
nostra
de
a
les
romanes
mostres
parles
ren
vindre
a
bé
més
de
1264
la
tal
va
disposició
puix que
del
des
priñ4
iniciar-lo;
car
consagrar un us, que no
cipi ja apareixen les dites modalitats lingiifstiques formades (h) essent les disparitats, segons creguem, cultismes propis de la época, barbarismes, canvis en la moda,
i foragitament de Vus, unit les aportacions del progrés ia les influencies del castella oficial ; mes podent-se
observar quel gran nombre de mots, modismes i gis
que formen com l'anima de la
que s'han conservat,
llengua, romanen, ab migrades excepcións, tal com es
parlaven allavors; poc d'eixa evolució del llenguage,
capgiradora, ¡ que €s, més bé, gramatical i ortográfica
—es a dir, artificial— que no glotológica ; car sempre
el poble ha usat de la llengua de manera diferent a la
per c0, és molt difícil poder
seua part dirigent i culta
dels
quelcom de la llengte
través
al
documents,
veure,
el
La
llengua diplomática és sempre
poble.
que parlava
artificial, no heu pergau d'esment.
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Un altra cosa que hi ha que fer observar és que la
linea que divideix la parla valenciana, de la zona rebordonida, no deu haure variat sensiblement des del segle XIIIE aencá, car la tendencia invasora dels pobles
castellans fon equilibrada per la corrent valencianitzadora, a mesura que creixia la influencia cultural de Valencia-ciutat, a lésser el cap del Realme, fent que, +
poc a poc, la llengua valenciana es tornara oficial en la
seua zona híbrida ; tant que, alafi del segle XIVe, es
pot dir que, notaris ¡ escrivans es vantaven d'escriure
la nostra llengua per tot arreu : Oriola, Ayora, Enguera, Bunyol, Sevorb, Xérica, etca. (g) tenen als llurs arxius els testimonis patents; i fon tal la supremacia
Pultural de la llengua nostrada que Jordi de Fenollar, a
les seues cróniques en «Defensa de la Personalidad vafenciana» cita un notari de Reqtiena, que no mai ha format part del nostre Realme, escrivint en valencia (1).
Aixo va durar fins Vadveniment dels Austries, quan
els nostres intelectuals, posant-se al sol que més escalfava, es giraren d'esquena al poble i de cara a Castella,
abandonant
cultura valenciana i produint la etapa de
desorientació i marasme que va preparar la pérdua de
la nostra autonomía, a l'adveniment del primer Borbó
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Ens cal remarcar bé, per a que no”s perga del vostre
esment i romanga ben gravat al més intim del vostre
sentir ¡ del vostre pensar, que va hi haure, un dia en que,
la llengua vaienciana era emprada, oficialment 1 literaria, per tot el Realme i encara més enllá ; car fon llengua diplomática, i pogué ésser que un gran orador valencia que's dia Mestre Vicent Ferrer, parlant la nostra
llengua, recorreguera la Europa dallavors, essent entés per tets els pobles. 1 és que la llengua valenciana ton
aleshores lo que huí el francés o Vanglés.
remarcat acó, peguem-li una ullada al bilingitisme valencia a la llum de la filología.
La zona que separa la llengua valenciana estricta,
de les parts d'Aragó, Castella Múrcia, hem dit més
aenss que podia ésser bilingiic i ara asseiem qué és una
part valenciana rebordonida per una invasió castellana,
produida en Vantigor, com havem dit aensús, 1 que dona
per resultat un mestall de páraules valencianes pures,
de valencianes influenciades pel castellá 1 de castell añes,
i mo és, per lo tant, un fenomen de convivencia de dues
llengties ben definides, sinós, un dialecte que, si els
castellans poden fer- lo coma llur, nosaltres, ab el máteix
i
dret filologic, ab olts més histórics polítics devem
reivindicar-lo com a nostre ; no essent, per lo tant, un
cas de bilingilsme.
Entre les moltíssimes paraules que, en la Zcna que
fita Lo la agonesa,.. tenim, plénament valencianes hi
arreu, artiscar, Gtropell,
amprar,
chorrar,
baralar, blau,
churrila, Mateu, Malena, mare,
pansa,
pudor, carrega, enantes, aguelo, almenara,
pare,
dedor, bengala, bagueta, carabaca, carraspere, foguer,
etc. Valencianes modificades pel castella : bachóca per
bat: sÓca seprén, per alcaprém; pró, per prou; Cós, per
cÓs.; albercógue, per albercoc cavernera, per cagarnera; Rafél, per Rate inclusa, per enclusa margallón,
marg alló ;-eucrería, per sucreria; manife cero, per

l

1

1

mica

0

¡

;

y

per
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botinchado, per botinflat; logdr, per llogar ; mampbrender, per mamprendre; tulrar, per torrar; carcabo, per earcau (lo que conferma més la regla de moto, per nou; c0b6, per CoU ; cabo, ber cau,
pobo, per pou), ete. (j).
En alguns llocs immediats 4 la mat
valenciana, com Alcubles —segons notes que devem al
ardit valenciamiste,
distingit mestre'n escola d'allí
En Vicent Nicolau—, tenim adiximateix: bresqu:lla,
peliorfa, farga, pinyol, mangrana, rodal, gola, fideus
bufa daire, cagarnera, garrofas, molina, coca, galta,
galtá, donar, pual, bacora, endivia, trescolar, lladriola,
escomencar, arrematar, carchofa, corfa, molla, coto'n
pel, etca., altres un poc modificats com marraja, per
martaixa clole, per clot ; “Iquor, per llavor ; trul, per
trull ; tramuzos, per tramusos; escullar, per escudelar : bonyo, per bony grelles, per graelles ; perpalo
per perpal; dóna, per dona, i molts altres, que farien
la seda interminable.
El fenomen aragonés €s de la més alta importan.
cia per a la proto i prehistoria valencianes, i fixeu-vos
bé que diguem proto i prehistoria, lo que us esbalairá un
oure dir que la llengua
poc, acostumats com esteu
els
catalans conqueridors
la
valenciana ens
portaren
1
que vingueren ab Jaume I (11) que les llengties dites
romÁAniques heu foren pels romans.
Si nosaltres continuem recercant cap a les fronteres
de Castella ¡ Múrca, anirem trobant un fenomen paregut per Pedralva: Antonieta, cabreta, canaleta, =nza,
forcat, hortet i horteta, menut, pedrera, portet...; per
Xestalgar : Chafandí, Fadrina, Figuereta, gamell, penveta, puncheta... ; i en arribar al touero i enguerino:
Garroferal, Horteta, Moleta, Palanqueta, Pollet, etcétera, i altres un poc deformades a horro, per a horri ;
alterones, per alterons ; arreo, per arreu; Clót, per
Clot ; Cóva, per Cóva ; Horqueta, per Forqueta ; Róig,

manifesser

;

i¡

1

;

;
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per Roig; Térra-bona, per Terra-bona, etta., señtint

má més material que aquell, prou escás, que
personalment havem pogut recullir per eixa zona, en
la que apenes havem estat unes hores.
Seguint cap a les fronteres del panocho podem pre“sentar un major nombre d'eixemples —sens extendrens
massa per a no lassar-vos— per ésser un fenomen diaJectal molt millor estudiat: adivinalla, aponar-se, arna,
arrapar, bamba, bambolla, barra “de la boca), bleda,
borradura, buanya, bufa, cagarnera, calfar-se, camal.
cangrena, cetra, conqueta, corbo, cordeta, covar, cucarse, chicona, chiular, embafar, embolicar, endormiscarse, ensobinar-se, esclafar, escombrar, esmunyir, espolsar, espletar, fenas, feseta, fileta, fosca, a horri,
blanda, lus, melva, mentres, micheta, minso, orada,
palaia, palera (figa), palmeral, pansir-se, pechina, pésol,
pitera, polsaguera, porchada, reblir, regle, regomello,
remor, retestinar, revolica, rodancha, Togle, Toseyar,
rustir, semar-se, sinós, simbolsa, simal, sofre, sostre,
siucha, torreta, trespol, vafá, etca. ; | altres paraules
Jaugerament modificades com carcaya, per carcalla;
caróla, per carota ; conreo, per conreu ; córcon, per
corcó; enrónia, per entónia; enza, per ensa; mamprender, per mamprendre, mmnóbre, per manobre ;
mélis, per mélis ; mólla, per mólla ; osaes, per a usaes ;
pelléría, per pellorfa ; picóla, per picola ; Ssóca, per
Soca etca. (k).
No podem extendre'ns més, ni convertir esta mena
de breu exposició de fets en un estúdi, que, tot i no
essent d'aquest moment, acabaria ab la vostra paciéncia. Deixant, doncs, aquest treball d'investigació per
al seu lloe, vos citarem per a acabar, rónegament, una
clasanécdota senzilla que, entre moltes, ve a provar
al
se de castellania d'eixa zona: Estavem a Rojales,
i
camp d'Oriola, on ja parlen panocho, com que preniem
i
toponímia, alguns naalguns dats sus arqueologia
vo tindre

a

*

:

;

la

A

dius ens indicaren com a expert en aquests coneiximents, un senyor de carrera alli establit, que resultá
ésser un castellá de Castella, auténtic, que havia estudiat, segons ell, gran nombre de sepultures del terme,
algunes de les quals tinguérem ocasió de investigar
personalment. Com era aficionat, aiximateix, a les
ciéncies naturals, ens va parlar de les seues recerques
de fossils, sus tot al lloc que'n diuen El Estanyo. Por
cierto—ens va dir—que he buscado mucho el ESTANYO
por allí i nada he podido encontrar. El Estanyo que ell
cercava, com no era metall sino un estany, ¿co és
una llacuna, lo que, en castellá es din estanque, no"!
podía trobar. I és que la paraula estany Yhavien revestit ab roba castellana i en castellá significa una cosa
molt diferent que'n afrenciana llengua, de la que és el
vocable.
Doncs, un dialecte que entenem perfectament els
valencians i no els castellans és evidentment nostre
ino d'aquests; més el motiu perque en esta zona pareix que parlen castellá i no la llengua valenciana, es
degut a la tragedia d'aquests pobles, que tenint relacions espirituals economiques ab la Nació purament
valenciana, -es veuen constrenyits a acceptar la cultura de Castella, imposada per la burocracia de tota mena,
que'ls ridiculitza la part valenciana de la seua parla
parla quel poble procura reservar per a lo fntim de
la llar i de les relacions amicals, a la fí d'esquivar eixes
befes.
1

;

a

VI

EL BILINGÚISME VALENCIA

A LA LLUM

DEL NACIONALISME

Fs sabut que la Nengua segueix a 11mperi, Tegla
fatal que és causa principal ae la pérdua de la personaVitat dels pobles i c'1e quan, com en el cas del Felip
cinqué, en 1707, Se imposa per dret de conquesta, reintolerable, tot lo que té d:
sulta ademés humiliant
1

d'En Jaume 1 tornant oficial i lidel
poble, en 1264. Dues dates ber
llengua
i
memorables de ben distinta significació: La de 1264
1 de
assenyala el punt inicial d'una era de llibertat
i
rultura ; la de 1707 una desclavitud d'analfabetisme
car no pergau d'esment quel poble que pert la seua
llengua és esclau d'aquell que la conserva, i ab la quel
noble

i

enlairada

1a

teráaria la

;

domina i dirigeix, sempre des d'entora.
La idea que persegueix en tot moment el conqueridor és la d'apoderar-se de la riquesa i de la potencialii
tat d'un poble, i res millor ni més segur, que socavar
la seua Persoapresonar la seua espiritualitat, base de
de la llenés
i
eixa
més
segura
nalitat Nacional, Varma
|
gua; mes nosaltres no tan sols som encadenats esclavisats per una llengua estrangera sinós que com a un
eixercit acampat, esperant l'hora del repartiment del
botí que hi resta, per a invadir-nos, ens cerca una zona,
les artique diuen castellana els quí, orientats cap a
manyes centralistes, no volen veure que son germans
enemics de
nostres, apresats pels invasors, comuns
tots, ¡ que hi ha que contindre en els llurs termens
—

90
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justs per a alliberar la nostra

Anima

endolorida, de les

urpes d'eixe esclavatge.
Ja havem vists que en eixa zona que separa la llengua valenciana estricta, de lo que históricament pedem
dir linea aragonesa-castellana-murciana, no és el casvalenciana influida
tellá lo que's parla, sinós la ílengua
i
del
invasors
Centre; no son per lo tant
per els remots
els qui habiten eixa zona, castellans que formen Vavantguarda d'un eixércit invasor, sinós tot lo contrari, son
valencians, germans nostres, que formen la, barrera que
defensa la Pátria nostra; que lluiten i sostenen les
allaus, devoradores de la nostra, espiritualitat. i independéncia. Per c0, cognomenar eixa zona castellana, ni
tansols bilingie, és cometre un crim d'abandó dels nostres germans i un delicte de traició contra la seguritat
del nostre poble, deixant per sempre en mans del centralisme | dels castellans, una excusa i un arma per a
intervindre en el nostre espirit i regatejar-nos el dret
a la llibertat.
que imentio. talmateix,
No oblideu, dones,
que hi haja bilingitisme a Valéncia és ja un crit de nacionalitat i d'alliberació, que devem clamar a tots els
e
vents, ben alt, per a que”ns escolten.

a

¡
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VIL

POSICIÓ DEL VALENCIANISME DAVANT
DEL PSEUDO - BILINGÚISME VALENCIA

Dos aspectes del problema ens interessen en aquest
moment remarcar "el pedagógic i el polític. Del primer
ja us perlaran mestres distingits'i homens especialitzats,1
en esta mateixa II Setmana Cultural Valenciana;
destironegament tenim que manifestar qu”Is mestres
caldrá
eixa
zona,
aats al'sacerdoci de la ensenyanca en
les llengiies
de
sols
tan
no
possessió,
en
que estiguen
reborcastellana ¡ valenciana, Sinós de les modalitats de
:

panocho, Venguerimo i el churro.
4
Mes el segon aspecte, el polític, es questió gren
del
amants
Ce
tota
mena,
desburgar pels valencianistes
recobrament integral de la nostra autonomia ; questió
trascendental que'ns devem plantejar de la seguent
llengua
manera: Hi ha que donar ad eixa zona una
la casésser
de
forca
per
culta, administrativa, que ha
haudoncs,
tellana o la valenciana: ¿Quina llengua,
fronla
zona
rem de donar ad eixos germans nostres de
la valendels
o
invasors,
la
castellana, llengua
terera,
de la
ciana, que és la llengua llur i la de la redenció
La
valenciana, no cap dub
llibertat de la Pátria nostra?

doniment:

él

1

y

te nengú.
No pergau d'esment, germans valencianistes, que la
llengua és la representació més genuina de la personaliPImtat d'un poble i que així com la llengua segueix a
els
paperi també I'Imperi segueix a la llengua quan
i dents; i que
ab
ungles
defendre-la
saben
patricis
— aa —

abandonar als nostres germans fronterers en poder de
linvasor que'ls arranca la llengua valenciana propria.
és consagrar un malifet produit pel nostre excessiu
acolliment i bonhomia, i que'ns cal restablir lo que forem altr'hora: un Felip ens va girar cap a ?'Oest, fentnos pedre l'esme de la nostra conveniencia i dels nostres
propris destins, deixant-nos reduits al paper d'uberrima colonia castellana, i és hora ja de que, defensant les
nostres esquenes, retornant la llengua nostrada als germans fronterers d'eixa zona híbrida, voltem .els nostres rostres ala mar per. a-retrobar les. antigues rutes que altr'hora ens valgueren; el dictat d'Atenes de la
Mediterrania.
Valencia, Pátria nostra, Nació, nostra, ,€s necessitada de paladins forcívols, i és segur que cada valencia
es tornará un cavaller estrenu, capag de les: majors
proeses, si grava al fons del seu cor ide la seua ment
el lema immortal que devem passejar triomfal per tots
els ambits de la terra:
Eu

.

Valencia, enans i

aensús!

==

Nicolau Primitiu. Contribució a Vestudi de la
Congrés d'História
molineria valenciana mitgeval.
de la Corona d'Aragó. Volum Segon. Valentia: Anno
Domini MCMXXITI. Pág. 757 i segiients.
(b) Nicolás Primitivo. Salterio arqueológico Las
cuevas del Sargal en Viver de las Aguas. TV : La lenvalenciana en Aragón. «Las Provincias». Valen(a)

¿ua
cia:

II

Abril 1929.
El canvi de cou a cove i cobo es pot justificar
de mantes formes. El valencia nou, fa els portuguesos
note novo ; així, Na mateixa paraula, al contacte del
casteila, ha donat dues formes, per a esquivar Vamfibologia. Lo mateix podem dir del gallec i del bable ; encara covo, en portugués, variant de cobo, vol dir concau,
fons ; lo que convé al Villar del Cobo. No's perga tampoc d'esment que hi han certs pareguts sorprenents entre” galiic-portugués 1 Varagonés:
2

(c)

ARAGONÉS

GALLEC

ales

algez

yeso

rocha

alume
arreo atreu
atobar
rocha

rotar

arrotar

todo

tobo

zucre

azucre

alum
arreu
atobar

y

CASTELLA

|

aiumbre

|

de cualquier modo

|

ahuecar
roca
eructar

|

|

|

Podriem continuar citant-ne.
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hueco

azúcar

(d)
nmificat

tinua
comí

El Pobo ha perdut ja per al poble el seu sigi no obstant con; nengú no sap co que vol dir,
ostentant Varticle quel denuncia com a nom
usat, potser no faca gaire temps, en el dialecte

Hi ha un altre El Pobo en la província de Guadalajara, no massa lluny de Vanterior. Seguint la norma
emprada per a Cobo, cabo i mobo es deduix pou. Si
cerquem per la llengua galaic-portuguesa veurem que
allí les formes pobo i povo 'es corresponen a poble.
Pou podria abans no significar lo que huí i, encara,
que tinguera tal accepció — perforació feta en la terra
per a cercar | traure les aigues fredtiques — també
podría significar poble, com en el galaic-portugués, o
lloc fons, relativament als alentorns.
Lloc 1'es una confirmació, car separant-li Particle

aglutinat /| roman Iloc=Yoc;

en Castella, el hueco.
Oguetat, prové d'oc, és evident. En portugués i galaic oco equival, aiximateix, a buil, el norrés. Per acó
nosaltres en altre lloc (Sitana. Anals del Centre de

Cultura Valenciana. 1928, pág. 104), asseguérem ¡a
hipotesi quel portugués Ocaso, castellá ocaso, valen-

cid, ocás, derivara d'oc, oco; essent aquell un augmentatiu en -4s, significant quelcom així com "el but
1mTmeNs”
CO que estaria en consonancia ab la idea que
els
llatins al apel.lar fims terrace, als caps
reflectixen
que'n Occident eixien més envers la mar car, segons
ells, més enlla d'ella no hi havia res (non plus ultra); el
buit ; creencia que fon compartida per quasi tothon tro
alafí del segle XVe, quan les navegacions dels portuguesos, germans nostres, prepararen el descubriment
d'América i'fon donada la volta al mon. Certament
que"ls llatinistes fan derivar Occastus, o s, de oceido,
mata ; bé poguera, empero, ésser una coincidencia,»
que, a linrevés, occido derivara'd'oc, oco, i de la idea
de la mort del sol, al pondre's, 0 que va donar lloc

;

;

8

mit de Mithras Taurocion. El fet'real €s quel lati
lo qual pareix prono té arrel oc com significant bit,
var per altra banda, com és molt natural, que la paraula ocás, ocaso, ocrasus, va caminar d'occident cap 3

a1

orient.
Per altra part deu tindre's present que Occidens,
«el qui mata» ;
particip: de present de Occido, significa
i cidens, pooc
separables
examinem
si
qué son
pero
«ferir,
de
caedo,
dem fer derivar aquesta
part
Observant
«el
qui mata !oc».
matar», ¡ allavors seria
bou 1 lo mateix vchs
significa
Ox
anglés
en
(oks)
que
(oks), en alamany, tindrem que oc-cidens significaria
«el qui mata el bou», es a dir el mit de Mithras Tau-

me

rocton.

EA

Occiper a cloure aquesta disquisició direm que
Oc-sident,
s
igualment en
dent pot
sedent o seient «el qui s”asseu a loc» ; que el latí cado,
1 aiximateix,
«caure», és causatiu de caedo, «matar»,
que, seure és una manera de caure.
No devem seguir tan allunyats del nostre tema;
peró son tan sugestins i interessants tots els problemes
la
de POccident mític que no havem pogut resistir
temtació.
Tornant a go que diem dessús de lloc, comparat ab
Pobo, podrem veure el significat para!.lel de lloc 10€,
repassant .el vocabulari d'algunes llengiies:
GRECO: lochos,, reunió; otkos, la Casa ; o1goo, obrir
PALTA (milanés, venecia,
a,sieilia...): Juego, loco,
logo, loeugh, locu, llocs, parate, casa ; ochio, EC,
paraís, oli; CATALÁ; lloc,
occh, occhiu, ogghiu,
punt, poble ; oc, floc ANDALÚS: lojo, aigua rojenca;
ocal, capoli de dos 9 més cues de seda ; CASTELLA (moantin): lucar logar,
lloc, poble ;
gar,
húego hogar, foc, fogar PORTUGUÉS : loquete, pany,
Torroll ; foca; oca, Oco, Torat, cavernós, buit; GALLEC :
TI

;

ll,

-

;

en

te

1

Y
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logar, lloc, parroquia ; oca, regata del fus ; foco, hoco,
oco, Duit; hoca, mossa, osca ; focha, cova ; FRANCÉS
(anti) foo, fer, five, etca., fogar, lloc, foc; hoc, gafa:
hogue, elevació, caseta, palc; loc, lioc, lloc ; che,
oque, jardí rodejat de fossats ; ALAMANY: lache, lage,
locir, lock, licke ; llac, pantaá, forat, rull, situació, poloch, caverna,
sició, obertura ; lahe, flama ; POLON
Tossa ; ocap, ochinaé, ogién, ognik, oghisko, okno, kb,
akolica, okop, embotidura, vora, afonar, foc, fogar,
finestra, ull, alentorns, contrada, fossa; RUS: lokon,
lue, luja, lodka, loja, rull, prat, poa, bassa, barca,
palc ; ograda, ogon, ogorod, Tecinte, foc, Mort... 1At
lántic és, per lo vist, més propici que la Mediterrania
ad aquesta amfibologia.
Per a terminar ab aquesta nota direm que en castellá pobo es fi dels noms de Talber, qué en francés es
diu peuplier, de peuple, poble; qué en italia es diu
pioppo, metátesi de poppio, equivalent a popplo i
aquest a Popolo, poble, i que, finalment, en llatí, e.
mot populus dessigna lo mateix a Valber que al poble.
Pobo, doncs, pot significar poble, alber i, possi
blement, fons fins pou, que és el nostre suposit,
Arxiu de Ajuntament de Valéncia. Manual
(e)
de Concells. í. A. foli cclxxxvij: 13 de les Rkalendes
de febrer de 1343:
..En lo qual consell fon proposat que com gran
indigencia hic haje de blat 1 per lestret (VEstret) hic
traguen molta farina, que sia uedat daguienant que
blats ne farina no hic jxcha per mar sinó segons que
als jurats de la Ciutat sera benuist faedor...
foli cclxxxviij revés; lo de les kalendes de febrer
;

1

de 1033:

..Item: jon acordat per

lo consell

¡

tengut per bé

que hom seriua al senyor Rey de les rahons segiients
que com gran carestia haje en la Ciutat, de blats i la

=D

forment de castella que uenia a valencia sia
estancada i gran perirel de farina porten de valencia
al esirel que (el) senvor Rey, per sa mercé, faca ¡nibicióque dlat ne fayima no hic jxqua, i scriva, siu Le per
bé, aloRey. de Castella que per.i. kaffic de blat que vs
de castella ne porta hom al stret (Estret)X.
Tien: fon ordenat per consell/que aquells qui wal
de
ven fen farina per lestrel (V'Estret)..la hajen afer,
necessitat, de forment que uinga de sicilia 0 de cerdenva que paguen: per cascuia Raffic. xi diners | per
tal que daquelis puxa hom satisfer a aquells, qui dels
dis poñts aporten: forment a valencia:
La existencia de la lengua i toponimia valen(£)
ciaña 'en terres portugueses, gallegues i asturs, així
i Sa
com de alguna toponímia irlandesa, i:com Olivas
Jem, | altres, en aigites de les mars del Nord Baltic,
fan sospitar la existencia de relacions d'algú dels pobles íbers —possiblement dels semifabulosos Sicans—
ab els situats a les costes occidentals d'Europa.
valenciano.
(8) Carreras Candi (F.). El lenguaje
de
Geografía General del Reino de Valencia. Reino
Valencia. Passim.
(h) Af 20 d'abril de 1229 (Chabas (R-) Archivo.
V. 150) es va celebrar a Calataiut un tractat entre En
Jaume [Li Ceit-Abu-Ceit, redactat en latf, en el ques
citen «...Peniscola, Morella, Cuillar, Alpont, Exericha
“el Segorb...», on, com Es vet, Penyiscola, Morella,
Culla o Cullar (Ya ill i vIl, així com il'i yl, 1, encara,
altres variants, son formes d'expressar la 17, al Mig-Eu,
demostra
co que no impedix que s'use també esta, com
Morella, clfa equival a ca), Alpont, Exérica i Sogorh
son clarament expressats en valenciana llengua
A 28 de maig de 1236 (Ibidem, p. 158) celebren els
mateixos personatges, a Tero', un altre tractat, el terMorecer, en el que's tornen a citar. «,..Pennischola,

“brota del

y

1

-

Cuvilar, Alpont, Exerica el Segorb.-» (la nn és
úña de les formes d'expressar la nyj'i cho, equiva

la,

a co).
A deu deles calendes de maig de 1236, Ceit-Abu
“Ceit, celebra un tractat ab el bisbe de Segorb, aiximateix a Terol, en el que diu: «...videlicet Arenoso,
Montan, Castielmontan, Sirat, Tormo, Fuentes, Villamaleva, Villamalur, Bordelos, Arcos, Xoda, Bueynegro, Villa Malea et ex ipsa parte ea que in proximo
volente Allissimo speramus scilicet Ondam, Nules,
Huxon et Almenara... ex altera autem Alpuent; Cardilis, Andilla, Tuessa, Chelva, Dominio, Juliella, Liria
et inde Murvedro...» ; lo que no obsta per a que en un
“tractat posterior entre'ls mateixos, donat a Senta
Maria d'Albarrací, a 19 d'abril de 1238, cite novament
Alpont encara Toxa,. Acagra i Domeno (Ibidem,

pág. 163):

en compte que Alpueni és la forma literade la época (Menéndez Pidal (R.), Docucastellana
ria
mentos lingiísticos de España. 1. Reino de Castilla,
pág. 20: «..alapuent uiegga...»; pág. 21T: «Sobre la
puent.. » i passim. Ajiximateix es donen les formes
mont, fuent, etca., (passim). Igualment no's deu oblidar que Murbedro és la forma churra, que conviu ab
a la seua
la valenciana morvedre, que ja cita Jaume
Crónica variant Murvedre del Repartiment, ni s”oblide que en aquest, junt a paraules netament valencia.
nes, com Bellota, Bunyol, Cabanes, Callosa, Canals,
Comillera, Montesa, Negret, Portella, etca., existixen
formes axurrades, com Catarroya, Macarroyos, RibaEs
Troya, etca.
També no deu pedre's d'esment quel nostre toponim. Alpont ja figura a la Fitació de Wamba, feta al
segle VIIe ¡ tal volta refeta d'una anterior, possiblement d'Idaci i del segle Ve (Blazquez (A.). La Titacion de Wamba. Madrid. 1907.)

Tinga's

IT
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Encara, segons conta:la Crónica de Jaume T, aquestr
€s va presentar davant dels murs de Penyíscola cridat
pels sarrains, segons un missatge.en el.que oferien retreli el” castell 4 la- vila ad ell; personalment; i,diu
nos-faem:la legir avn sarrahí,
referint-se a la cartá
qui sabia dalgaravia...» ; go És, clarament, que no tots
els sarrains sabien algarbia.
meo
los sarrayns, quant nos veeren venir, eixirén
101s a nos, quants homens e fembres e infants havia
en lo castell, menvs de algunes armes, que no portaven e saludaren vos e nos dixemlos que don exemen
durrea nos havia enviat missatge, de part dells, a tevol, e que vinguessem, que ells nos rendrien lo castell
de paniscola, e que nol rendrien sinó amos, véem ne
voslra carta quem envia don exemen durrea; e ells
atorgaren nos quey havien enviat lo missatge e que
farién ses cartes (tractats) ab nos, e: que rendrien lo
castell; e nos atorgam lur ley e aquelles franquies que.
solien hauer en temps de sarrayns: ells dixeren que
eren apparellats dé liurar a nos la vila: e el castell, E
nos dixem los quels seriuans nostres no eren aqui, per
co com mos veniem cuytadamente ; mas que sermissen
aquelles coses quens demanarien ; e nos quens auendriem ab ells; e, quant fossem auenguts ab ells, go quels:
permetriem, quels ho atrendriem (1) els ho compliviem:
—SENYOR QUERES LO TU AXÍ E NOS LO
E ells dixeren

e

:-

Í

E
y

y

QUEREMOS, E NOS FIAREMOS EN TU, E DONAR TEMOS LO
CASTELLO EN LA TUA FE...»

==

———

—

'

Í

Les paraules sotsrallades per' nosaltres demostren
que'ls sarrains, al donar paraula, es a dir; alicomprometre's a entregar la fortalesa, heu feren; en. llengua
aragonesa, 60 es, en churro; per lo vist, comia: més s0-.
lemnial, queleom paregut a lo que'ns passa, respecte del:

castella, car estem acostumats a vere com, per eixem=,
ple, els pocs, predicadors que usen-alguna vegada el. va-.

—

o

——

lencia en Ilurs sermoñs, quan arriba una cita erudita, la
solen dir en tastella, 1 així mateix sol:fer el poble quan
vol donar solemnitat als mots.
Aquest dat i el de que no tots els sarrains saberen
algarabia pareixen demostrar que Palarb ronegament
era diplomátic i que no tenia res. de popular i.que encara hi havia la llengua aragonesa, probablement com
;
a llengua d'intercanvi entre cristians i sarrains quel
"Is
diversos pobles
com dixí com huí, el castellá, entre
peninsulars.

5

'¡Conferma avo el que'n el tercer tractat realisat. en.de 1236,
tre Jaume 1 i Ceit-Abu-Ceit, a 28 de Maig
mencionat aensús, figura per primera vegada el sagell
pendent de Ceit, la qual inscripció és castellana, digan
mieto de
aragonesa, tar diu: Sello de Ceit Abuceit,
emi Almomenin i en carácters llatins.
poble no parlava algarabia, hi haurx
que concioure que emprava el ohurro? Entenem: que
no. La llengua valenciana, com ens mostra la toponímia altres dats, estaria reclosa en les classes més po|
pulars i per yo seria menyvspreada per la dominant

Dones,

Si el

1

més culta, justetet lo mateix ¡que huí, 1 va caldre
que”! nou dominador 1'emprara de consuetud per a
|
que, alafí, á partir de 1264, passara a ésser literaria
diplomática, al sen torn.
Examinant la Crónica del Gran Rei es convence ú
due no $emprava Mestre “a algarabía mes que quan
es tenia que llegir un missatge, quan es fea un tractat
o quan es tenia que parlar ab un personatge sarraí,
mes mo qúan s'entenia ab el poble.
Durant la conquesta de Mallorqiies En Jaume l
eÑvia 4 N'Nunyo Sanxes a parlar ab.el Rey Sarraí:
¡ diu la Crónica
quan se foren acostats, lo rey
de Maylorquese Don: Numo devalaven én la-tenda. E
parlaren la r6y tan <solamentt, ab dos de sosvevls, 4

«E

—

Don Nuno

e

Valfaguin qui anaía per trujanma

terpret)..»

(un-

Conta aíximateix la Crónica quer uña de les esca«...irobamramusses de la Conquesta de Mallorques
tench
son escut
e
nos ab un cavaller (sarraí) a peu,
abracat e sa langa en sa ma, e sa espáa cimia, e son
elm caragocú en son cap, € un perpunt vestit, e dixemque's retés, e el gira's a mos ab sa lancaca dreta, e
fom Sobre él,
anch no'ns volch parlar... E entant,
Mori,
ans com hom E
e anch no's volch retre, tro que
vol dir
deva ; — Ren-te—el deya: — Le mulex — que

:

¡

os

No

senvor”...
Es a dir que quan la Crónica trans u les conversacions tengudes ab els sarrains heu fá en la mateixa
llengua de Jaume IT; peró quan vol ésser fidel heu intenta en la del qui li parla com en “aquest cas, que €s
una confirmació de que ls de Penyiscola li patlaren
un caprici de la
veritabiement en aragonés | que no
la
de
ésser
vera llengua paraquésta
no
Cronica, car
“lada per sarraí, o constaria en algarabía o en la del
€s

Conqueridor, peró no mai-en churro.
Quina era, doncs, la llengua popular parlada pel
poble valencia, sots la dominació sarraina? Segurament que no era la algarabía; pero tampoc el churro
D'on eixiria, dones, la toponimia ¡ les formes valeñcianes del Repartiment? Nosaltres creguem que la
llengua popular sarraina no era altra que la valenciana, predecesora de la que ara parlem.
deixem aquest tema en tal punt per a reprendrel
l'extensió
ab
que 1i cal, en altra ocasió.
Jordi de Fenollar. En defensa de la personalital Valenciona.—Valencia. Las Provincias. 1931,
T

1)

(1),

Borgo.

(G+). Diccionario,

Zaragoza. 1839, Passi
Torres Fornes (C

des

voces.

aragonesas

Sobre voces aragonesas usadas

eE

e

A
E
5€
en Segorbe. — Valencia. 1903, Passim.
(k) García Soriano ([.). Vecabulario del dialecto
murciano.—Madrid. 1932. Passtm.
No coneguem nengun Valaiicho ; si que hi ha,
(1)
pero, un Vallancho, barri de Vajuntament de Navia
(Oviedo). L'Academia Española admet com antiquat
amplo, a; peró no coneguem nengun Valamplo ni Vallamplo. Tingau present que la Vallampla de Bronchales es correspon al valencia totalment, no sols en la forma sinó én el genere; Vallampla indica que Vall és
femení i li correspon Vadjectiu ampla, mentres quen
castellá és masculí, el valle, 1 li correspondria amplo.
Vall en valencia es masculí quan es tracta del Mit d'un
corrent d'aigua, claveguera, etca., co que es “correspon
al murcia val, masculí, igualment, admés per Y Acade-

aO
Y
ci:
U.
;

mia citada.

Aprofitem la ocasió per a indicar als aficionats als
¡ altres llengites,
estudis de toponímia que "en valencia
solen
ésser masculins i les
encara, els corrents d'aigua
terres fecundades per ells, femenines: Iberus, IberTbera, bera, beira, vera ; Or, Oro—Ora-vora ; riu-riba,
ribera ; Sicanus-Sicana ; Sucro-sucrona ; Tyris-Tarin
el vall-la vall...
Per a final devem dir que "ns interessárem per saber si coneixien els de Bronchales el significat de Vallampla, en castella, i no trobarem qui heu sabera.
Ajiximateix devem dir que al set terme, municipal
existixen partides com El Bal de Bartolomé, Balma-

;

y

tado, El Ballejo, El Ballejuelo, i no obstant diuen Ballampla i La Ballampla.
Sus aquest fenomen de Vallampla ja "ns ocupárem
en altre indret (Excavacions de Valencia. 1933. Página IIO, nota 3).
Gabriel Alomar diu en Paraules de Mallorca
(M)
(República de ¡es Lletres), Valéncia. 1934. Jubiol-Se:
tembre, p: 5):
y

A

;

h

S

—

0

-
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«...Podem voler o no voler inscriure'ns en Vestructura nacional cataluna. Perd no podem desconcixer la
realitat innegable de V'Etnografia i de la Historia, sed'antics cogons la qual descendim, col.lectivament,
i
parlem diversificacions dialeclomilzadors catalans,
tals de la llengua catalana,
Afirmar el contrari és simptoma dincultura o Lorpor obstinació.
La unitat de Vidioma catala, és una veritat filológica ; | el criteri dels profans no pot destruirla.»
Alomar, aquí, tot i parlant des de Mallorques, es
veu que fa extensives les seues paraules a Valéncia.
Aquest assumpte de la descendencia de valencians
i balears, dels catalans
conqueridors, que a l'ensems
ens portaren llur llengua, és cosa que apassiona de dia
en día més, malgrat aquells qui donen la cosa per resolta a favor d'una Catalunya maré de pobles; i un
tema qué pertany a la esfera tranquila i senyada de les
ciencies históriques, ha caigut de poc temps aencá, en
enverina
el torb passional de la política, que tot
Si parlem de la unitat etnográfica bacava (balearicocataláunico-valenciana) no és difícil que, científica-,
ment, ens posem d'acord, encontrant elements sufi1

y

eu

cients

on

recolsar-ho. Si

e

d'una llengua bacava,

que comprenga lóogicament tots els dialectes dels tres
paisos germans, també no será difícil que arribem aun
acord, basat científicament; com aiximateix arriba»
rem a un acord acceptant que Jaume I ens va portar

us

llengua literaria, i, encara, acordarem que
del Gran Rei Llibertador fins el seaquesta,
gle XVe, gairebé, fon la mateixa a la Bacavi la (BalearsCatalunya-Valencia) tota.
Pafirmació
Ja no estarem d'acord, empero,
de qué Penos valenciana prové dels catalans de la
Conquesta, hi en que'ls dialectes valencians” es deride la

des

a

E

me

c

ven de les faisons de parlar dels conqueridors catalans.
millor dit
Si de la História (no dels historiadors)
dels documents, es deriva quelcom, és tot lo contrari:
toponímia valenciana pre-jaumina, cognoms mahometans purament valencians, el fet de que apenes s"establiren en terres valencianes pocs milers de forasters,
romanent la immensa majoria dels prejaumins : mossalarbs, sarrains i judeus, qui continuaren poblant la
qhasi totulitat de les hortes, montanyes 1 pobles, convertint-se a poc a poc al cristianmisme els qui encara
no ho tren, eixint-ne al cap d'uns segles una quantitat irrisoria en relació a có que era el Regne...
Nengun fur, nengun privilegi, nenguna Cartapobla, nenguna disposició, de qualsevulla mena, qué
sapiam, prohibix a judeus ni sarrains lus de la seua
llengua ; ans al contrari son innombrables els documents on es concedeix Jus. lliure i el respecte a les
Sent Pere Pasqual, vallurs- costums, religió, etca.,
lencia de la epoca, per a lus dels conversos, escriu en
valentia, i VArchebisbe Joan de Ribera, andalús :
enemic de sarrains, segles després escriu per als moreses una doctrina en valencia quan ja el castella era
prou corrent. Perque no escrigueren en alarb o en la
Nengua qué fora, estant el costum de VEsglésia produir-se en la parla dels qui va a missionar? Mireú
Peixemple de Ramon Llull aprenent Palarb durant
nou anys per a poder anar a convertir sarrdins a
PÁfrica. Miren Peixemple dels missioners que van
als indus, als negres, als xinesos, etca., aprenent llur
llengua ¡ no cometent errada dels castellanisants, pretenent catequisar, predicant-li al poble valencia en
una llengua estranya.
it que "Is dialectes valencians i ádhuc 1eMmos
CO pels catalans de la
al Regne de Valencia
iniciats
foren
CMD
<A
el
fet consumat de Vexisténcia del dit RegConquesta,
1

1

1

y

|

y

:

A

Pe.

Ja de Catalunya,
ne durant segles, independentmentide
Eixe fet ha
xovinistes?
dels
no mereix algun respecte
el Recreat una consciéncia que, a mesura que avance
rebel.lara
es
naixement; sorgirá ab: més. vigoría
de
Catalunya,
denominació
la
absorbida
sots
d'ésser
indepen-.
vida
propia,
ha
tengút una
que al:seu torn
Rei
més
quel
1ligam
dentment ide Valencia, sens
d'Arago, primer, i el rei d'Espanya, després.
Isi ni leímos ni tan sols els dialectes. foren portats
xovipels catalans; perque; eixa insignificant minoria
nista catalana i-catalanisant; ha de pretendre que la
la depátria ¡la llengua valencianés es diluixquen en
Catalana?
nominació de Catalunya i de llengua
Tot 65 una questió de nom. Perxd €s una cosa fAcil de resoldre: cercar un nom comú a tots, que pugam
tots acceptar sens prejuí mi humiliació. Tinga's en
compte que no mai hagué un esperit nacional quens
comprenguera a tots els bacawesos; tinga's en compte
que'l desastre de Casp (desastre en quant a les consequéncies que presenciem al cap dels segles) fon segurament produit en gran part per eixa manca d'esperit
als valencians a girar-.se cap a Castella ; tinque porta
ga's en compte que aquesta tendencia a mirar a Castella, preferentment que a Catalunya, encara continua,
estant els catalanisants en una insignificant minoria
tinga's en compte que no és la millor manera de catequisar els valencians. girats cap a Castella parlar- los
d'una Gran Catalunya i d'una llengua catalana superior ¡ aclaparadora de la valenciana ; tinga”s en compte
que aquesta situació equívoca és explotada pels centralistes per a introduir la destonfianca 1 la divisió a
les files valencianistes, estant un flac Servei dels xotiñga's en compte
vinistes a la "causa comuna
nació
uña
1
existixca
mentres
una lengua cataque
la
la nació valencianes
llengua
lanes se'ls oposaran
la intel. Tigéncia neenormement
i que doo dificultara
-1

;

;

+3

=—

?

cessária entre'ls pobles germans per a poder aspirar a
1na situació semblant a la de la nostra germana Portugal ; tinga's present quel temps que pergam en
aquestes disputes bizantines per imposar uns noms;
enis cal alamon per a fomentar la espiritualitat bacavesa
que'rs porte a la formació del front únic necessari per
a defendre'ns de l'enemic comú, al qui interessa la
nostra feblesa, augmentada per les nostres divisions.
I'no's perga d'esment que la superació dels qui enfora de Catalunya diuen no sentir repugnancia de
dirse catalans, és d'ordre purament intelectual, que no
arriba al poble, on el nacionalisme es d'ordre sentimental, quasi ronegament;: no mai la intelectualitar
ha pogut superar el sentimentalisme dels pobles mes
que remoguent les llurs baixes passions sempre d'una
manera efímera i catastrófica.
Nosaltres, tot i somniant ab una futura Bacavia,
prospera, forta i gran, no'ns podrem superar mentres
10 aparega eixe nom comprensiti, Ilurement acceptat
per tots; car confessem pertanyer ad eixe. estol que
PAlomar adjectiva d'inculte, torpe i“obstinat:
(m) Hi ha un Castelnobo a la província de Caste116, no lluny de Sogorb, 1 altre a la de Badajoz, del qual
hi roman tan sols una devesa, a la dreta del riu Guadiana i no lluny de la frontera portuguesa.
El nostre Castelnobo, durant la época forál, era citat en els documents valencians per Castellnou.
(n) Alcald Venceslada (A.). Vocabulario andaluz.
—Andújar. MCMXXXIV. Passim.
Abercoquero, aladre, aladrero, alamera, amagar-se,
andel, anqueta, apoquinar, aprimar, argallas, arrobinar, arruche, barqueta, bineta, buchaca, cabiron, cambra, cardeta, carduzar
cul, efitio, chancu
(xanca, castell zanja), chincheta, encambrar, encafoñarse, ensaparse, festeta, fiemo, florecido
i:

E
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(gendre), incordioso, inronia,
llamipo (Namp), melis, mierla (merla), olvite (olvit),
palometa (palometa, soport), pebrera, pegunta, perfolla (pellorfa), pobrea, regomellar, regomello, revitar,
robina, seba, sisca, siscar, soca, sopeta, sotarrarse, toballa, toná, tracalandero (tracamander), tringui, veta,
zarzareta (sarset).
Es molt estimable aquest assaig de vocabulari andalús, que és el primer que creguem s'ha fet; encara
mots verament andaque és de doldre manquen en
altres,
Jusos com mare, pare, comare, compare, home
demés
als
andalusa
llenguatla
llengua
que aproximen
ges del litoral i Váparten del castellá ; en canvi superabunden els mots castellans andalusats i resulta
quelcom així com si volguerem fer un vocabulari valencia anant-nos-en a la canal de Navarrés.
S'admirava un congresiste andalús, en Sevilla,
certa vegada que anárem-hi a un Congrés, perque li
diguerem no parlava Vandalús, sinó castellá andalusat; puix eixe castellá andalusat és el que ocupa la
quasi totalitat del vocabulari de Alcala Venceslada

gar

(desfogar), genro

ell

i
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