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CRITERIS FILOLOGICS DEL PARE FULLANA

Molt significatives son les declaracions de Fullana fetes en els anys 1918 i 1919 
defenent l'independència de l'idioma valencià respècte al català (en la mateixa llínia 
d'atres fetes per diferents valencianistes de la mateixa época), que deixen en evidència 
la manipulació i falsetat dels catalanistes que vòlen fer creure a l'opinió pública (sobre 
tot als més jóvens) que la defensa del valencià com a llengua diferent i independent de 
la catalana es un assunt "fabricat" no fà molt en els despachos de Madrit per franquistes 
i/o centralistes en temps de la Transició i "Batalla de Valéncia".

Paraules de Fr. J. BENJAMIN AGULLÄ PASCUAL, O.F.M., biÅgraf del pare Fullana, tretes de 
la seua Åbra "CRITERIS FILOLOGICS DEL PARE FULLANA EN ELS ANYS 1918 I 1919":

No son pocs els que, per a reafirmar les seues teories sobre les dites “Normes del 32” han 
proclamat per tot arreu que el pare Fullana var ser el primer signant de dites normes. Sobre a�o 
tambe hem escrit en mes d’una ocasio que el pare Fullana va posar la seua firma quan ya 
havien firmat quasi tots els compromisaris, perque li havien deixat, per deferencia, un dels 
primers llocs [era l'únic filòlec de tots els firmants, en un prestigi i coneiximent 
llingüístic molt superior al dels demés]. Pero lo que no sabiem, perque no mai havien tingut 
acces a l’esmentat document, en quines condicions havia signat el pare Fullana. Hui que tenim 
la sort de coneixer el document sabem el criteri del pare Fullana al firmar. I te la precaucio de 
deixar-ho per escrit: “ATES LO CARACTER PROVISIONAL QUE TENEN LES BASES 
ANTERIORS NO TENIM INCONVENIENT EN FIRMARLES. P. LLUIS FULLANA MIRA”. De fet 
ell no mai les va seguir i public�, en dos successives edicions, la seua Ortografia valenciana.



Quan vaig escriure la primera biografia del pare Fullana (1975) no me vaig quedar satisfet en 
allo del pare Fullana, de si “valenci�” o si “catala”. I en no poc de disgut, per part meua, vaig 
estar escoltant durant alguns anys c�m alguns “catalanistes” prenien al pare Fullana com
abanderat de les seus files.
...
Ha segut una sort encontrar [...] tres escrits seus, per a mi documents, reveladors dels seus 

criteris, en lo que es referix a la llengua valenciana.
...
Entre atres afirmacions que fa el pare Fullana ne destaquem algunes nomes:

“Com eixos principis i eixes lleis d’evolucio fonetica no han actuat de la mateixa 
manera en Valencia que en Catalunya, han donat per resultat la diferencia fonetica que 
s’observa en cada una d’estes dos regions. D’ahi l’impossibilitat d’unificar les dos 
ortografies: valenciana i catalana. Tractar, puix, d’acomodar la nostra ortografia a la 
catalana, ademes de ser cosa antipatriotica, es empresa irracional i antillogica.”

[Lluis Fullana Mira, "GRAMATOLOGIA VALENCIANA (X)", 16-3-1919]

“Que residixquen en Catalunya valencians catalanisats, se compr�n i fins se’ls pot 
dispensar; pero que els hi haja, en la mateixa ciutat de Valencia, pareix estrany, i es 
tambe incomprensible i si estos son catalanisats i catalanisants, al mateix temps, es 
cosa que ni se pot ni se deu de tolerar.”

[Lluis Fullana Mira, "GRAMATOLOGIA VALENCIANA (XII)", 24-3-1919]

“No deixem de comprendre no obstant que molts dels valencians catalanisats ho son de 
bona fe; i es llastima que, sent, per un atre costat, valencianistes de veritat, hagen segut 
arrossegats per estes corrents estranyes de catalanismes, en lo que afecta a la llengua 
valenciana.”

[ib.]

A continuaci�, trets de l’�bra "CRITERIS FILOLOGICS DEL PARE FULLANA EN 
ELS ANYS 1918 I 1919" de Fr. J. BENJAMIN AGULL� PASCUAL, O.F.M., se 
presenten una s�rie de cap�tuls – escrits pel pr�pi Fullana - que aclarixen pr�u be els 
crit�ris filol�gics del Pare Fullana resp�cte a la llengua valenciana:

GRAMATOLOGIA VALENCIANA (X)

GRAMATOLOGIA VALENCIANA (XI)

GRAMATOLOGIA VALENCIANA (XII)

GRAMATOLOGIA VALENCIANA (XIII)

GRAMATOLOGIA VALENCIANA (XIV)

GRAMATOLOGIA VALENCIANA (XV)



GRAMATOLOGIA VALENCIANA (X)
(La Gramatica del Sr. OrtÄn)

La fixacio de l’ortografia valenciana requerix un estudi molt serio i detingut per a que 
puga recolzar-se en els verdaders principis de la filologia i la lling�istica i no carixca de 
solits fonaments. Qualsevol treball improvisat, sobre esta materia, encara que siga a 
manera d’ensaig, ha de donar necessariament per resultat practic un llamentable 
detriment del cultiu i progr�s de la llengua valenciana.

No es prou la llectura dels nostres escritors antics, per classics que estos siguen, per a 
que u puga considerar-se en condicions de fixar l’ortografia actual; es una equivocacio 
manifesta tractar d’imitar als catalans, els nostres germans, adoptant, a priori, les 
grafies usades per ells; i es una aberracio incalificable adaptar l’ortografia a la fonetica 
dialectal de la mateixa llengua, encara que esta fonetica siga l’usada generalment en la 
capital d’este actic regne.

Negar l’evolucio gradual, pero progressiva i constant, de tota llengua parlada, es igual 
que ignorar els coneiximents mes rudimentals de la lling�istica i de la filologia. Per lo 
mateix, no es prou coneixer la lliteratura dels nostres classics antics, per a poder escriure 
sobre l’ortografia que actualment deu d’usar-se. Cal estudiar fonamentalment la vida 
evolutiva de la llengua, a trav�s dels segles, fins als nostres dies, i coneixer degudament 
els principis i lleis que han regit eixa evolucio. Mentres no es conseguixca a�o, i en 
canvi vaja facilitant-se l’eixida dels treballs dels nostres autors improvisats, continuar� 
l’anarquia ortografica entre nosatres, complaent en a�o a gents estranyes que ho 
desigen.

Com la nostra llengua es parl� sempre i sense cap interrupcio, la seua evolucio ha 
seguit tambe el curs natural i propi d’esta llengua, sobre tot, en aquelles parts a on no ha 
segut influenciada per elements estranys, per lo tant, en estes parts, lliures de tot 
contagi, la fonetica es propia i genu�na, constituint la verdadera ortofonia d’esta llengua. 
Esta ortofonia, usada en mes de dos terceres parts d’este regne, nos proporciona la base 
per a la fixacio de la nostra ortografia, si volem que siga natural i llogica.

La fonetica, fidel trasunt de la llengua parlada, quan evoluciona racionalment, va 
tra�ant una llinia, mai interrompuda, a�o es, seguix constantment els principis i les lleis 
de l’evolucio lling�istica. Per a que l’ortografia siga tambe racional, re p resentant, en la 
major fidelitat, a la llengua escrita, deu tra�ar aixina mateixa una atra llinia paralela a la 
tra�ada per la fonetica; o lo que es lo mateix: l’ortografia deu seguir el mateix curs que 
la fonetica, acomodant-se a ella, sempre que esta siga racional i llogica, a�o es, sempre 
que la fonetica seguixca els principis i lleis que intervenen en l’evolucio de la llengua.

Com eixos principis i eixes lleis d’evolucio fonetica no han actuat de la mateixa manera 
en Valencia que en Catalunya, han donat per resultat la diferencia fonetica que 
s’observa en cada una d’estes dos regions. D’ahi l’impossibilitat d’unificar les dos 
ortografies: valenciana i catalana. Tractar, puix, d’acomodar la nostra ortografia a la 
catalana, ademes de ser cosa antipatriotica, es empresa irracional i antillogica.



Eixos mateixos principis i lleis d’evolucio fonetica, si be es veritat que obren
generalment, en certa uniformitat, dins del domini lling�istic del valenci�, obren tambe 
particularment, de diferent manera, en alguns punts del mateix domini lling�istic, lo 
que dona orige als distints dialectes de la llengua. Sempre que, per a la fixacio de 
l’ortografia, es prenga com a punt de partida eixes diferencies dialectals, l’ortografia 
sera tambe irracional, perque es sacrifica el curs general de la dita evolucio pel 
particular que, moltes vegades no es natural, sino que obedix a les tendencies fonetiques
exagerades del vulgo.

El senyor Ort�n, a causa de la seua total desorientacio en esta classe d’estudis, cau, 
sense donar-se conte en els greus defectes seg�ents: Primer, en molts arcaismes 
inoportuns, fixant-se nomes en l’ortografia dels nostres classics, sense parar-se en 
l’evolucio constant de la llengua. Segon, en els catalanismes, ignorant per lo vist, la 
diferent actuacio dels principis i lleis fonetiques en el Principat de Catalunya i en la 
Regio Valenciana. I tercer, en no pocs dialectalismes, desconeixent tambe les 
diferencies dialectals que existixen en la nostra llengua.

Alguns dels arcaismes inoportuns, usats pel senyor Ort�n, son al mateix temps, 
verdaders catalanismes, i no degue servir-se d’ells, ni baix el pretext de restauracio, ni 
per esperit d’imitacio. En un i en atre cas, es censurable la seua conducta, com anem a 
demostrar-ho.

Son arcaismes inoportuns i verdaders catalanismes, al propi temps, la conservacio dels 
grups consonantics mt, mp i la doble l.l.

En les paraules del roma vulga, de les quals la silaba postonica era mi, seguida de t
(mit), al passar, per evolucio, a la llengua valenciana, lo mateix que a la castellana, per 
la llei d’eliminacio, subjecta al principi de economia de forces, cau la i postonica, i 
immediatament apareix la conversio de la m en n i de la t en d. Estos dos canvis son 
molt naturals en la nostra llengua, provocats sense cap dubte, per la desaparicio de la 
dita i postonica. Com a compensacio a esta perdua, la llei fonetica, nomenada de reforç 
de so, subjecta al principi de transicio de sons canvi� el so bilabial-nasal (m), en el seu 
corresponent linguodental-nasal (n); i el linguodental explosiu sort (t), en el seu 
corresponent linguodental explosiu sonor d. Veja’m els eixemples seg�ents:

ROM� VALENCI�
semita(m) senda
limite(m) llinde
comite(m) conde

Esta es l’evolucio natural de les dites paraules en la nostra llengua, atenent als principis 
i lleis susdites. Que els nostres escritors antics escrigueren comte, no cap dubte; encara 
que per una atra banda, es veu clarament que ya en aquells moments s’havia efectuat 
esta evolucio, o transformacio, ya que en gran freq�encia llegim tambe en els seus 
escrits la forma conde, o invariablement senda. I el fet de conservar els escritors antics 
les consonants mt, en lloc de nd, s’explica per l’influencia grandissima que eixercia 
sobre ells la llengua llatina i el seu afany de conservar, tots els seus elements 
primordials. Est afany per les etimologies els port� fins a l’exageracio, de tal manera, 



que l’evolucio i el desenroll morfologic de la llengua pat� per tot a�o un retroces tan 
notable, que es deix� sentir en els segles posteriors.

Hem dit que la conservacio de les consonants mt, en lloc de nd, en les paraules 
indicades i unes atres analogues, constituixen un verdader catalanisme. Els catalans han 
conservat les consonants mt en estes paraules, perque les lleis fonetiques no han actuat 
de la mateixa manera en la llengua catalana que en la valenciana. Entre els catalans, 
foneticament, s’han conservat la m i la t, en els casos citats. Res te, puix, de particular 
que tambe graficament les conserven. En ells es un fet natural; en nosatres carix de 
fonament.



GRAMATOLOGIA VALENCIANA (XI)
(La Gramatica del Sr. OrtÄn)

Baix quatre aspectes distints poden considerar-se els arcaismes, a�o es, com fonetics, 
grafics, morfologics i sintactics. Uns i atres reben el nom d’arcaismes oportuns, si la 
seua restauracio es convenient i est� conforme, per una atra part, en l’indole de la 
llengua; i d'arcaismes inoportuns, quan no fan la menor falta i la seua introduccio 
s’opon a la vida organica evolutiva de la llengua. La depuracio del llenguage no 
consistix precisament en tornar a la vida llinguistica els sons, grafies, paraules i frases 
que han degut desapareixer per secrecio o eliminacio en virtut de les lleis constants de 
l’evolucio propia de la llengua, sino en procurar la conservacio de tots els seus elements 
integrals baix els quatre aspectes dits, acomodant-los als principis i lleis que rigen eixa 
vida organica, redimint-la dels aracaismes inoportuns i impedint l’entrada a certs 
elements estranys de qualsevol classe que siguen sempre i quan estos resulten 
innecessaris per a que la llengua puga omplir complidament la seua missio entre els 
individus que d’ella deuen servir-se.

Ya diguerem en el nostre articul anterior, que la mateixa rao, o millor dit, sense rao hi 
ha per a escriure semta i llimte que comte en lloc de senda, llinde i conde, ya que les tres 
paraules deuen evolucionar d’identica manera segons nos ensenyen els estudis de 
Filologia i que la forma comte, arcaica per a nosatres, es forma usual en Catalunya i per 
lo mateix constituix en la nostra llengua un verdader catalanisme que tot valenci� deu 
rebujar.

Ara direm tambe que per analogues raons, devem considerar com arcaiques i com uns 
atres tants catalanismes les formes compte i prompte usades pel senyor Ort�n, en el seu 
Compendi de Gramatica Valenciana. L’equivocacio del senyor Ort�n naix de considerar 
com momificades les formes usades pels nostres escritors antics, i d’ignorar, ademes 
que l’evolucio del llenguage catala es diferent, en molts punts del llenguage valenci�.

D’admetre’s la forma compte i promte , por precisio hauriem d’acceptar tambe unes 
atres moltes similars ad estes com les seg�ents:

comptar en lloc de contar
presumpció en lloc de presunció
apromptar en lloc de aprontar

exempt en lloc de exent
assumpte en lloc de assunte

excempció en lloc de exenció
assumpció en lloc de assunció
redempció en lloc de redenció

consumpció en lloc de consunció
redemptor en lloc de redentor

�Per quins motius hem de conservar les consonants mp en estos casos? No poden 
alegar-se mes raons que estes dos: primera per ser etimologiques les dos consonants; i 
eixa es la rao d’haver-les conservades els antics, a mes de pronunciar-se aixina en els 
temps primitius de la formacio de la llengua; i segona, perque aixina s’usa en la major 



part de Catalunya. La primera rao carix de fonament; perque no es poden conservar tots 
els elements primordials de les paraules, nomes pel motiu de ser etimogiques, rebujant 
caprichosament les lleis d’evolucio que existixen en la llengua, parlada i que son tan 
naturals com la mateixa llengua. La segona rao es tan baladi, que no mereix ser 
mencionada.

No hi ha cap valenci� que pronuncie la p en estos casos, i ella deu desapareixer, per la 
llei d’eliminacio de sons inutils, subjecta al principi de Economia: la m, a causa de la 
desaparicio for�osa de la p se canvia en n per l’influencia de la t seg�ent, o siga, en 
virtut de la llei fonetica, nomenada de atraccio, subjecta, al mateix temps, al principi de 
transicio de sons. De modo que estos canvis son naturals i no caprichosos, ni molt 
menys, efectuats per influencia d’una atra llengua. Per lo tant, les formes compte i 
prompte i les demes mp similars, son arcaismes inoportuns i verdaders catalanismes que 
no deuen tolerar-se. 

Passem a l’us de la doble l.l. Tambe esta grafia es un arcaisme i catalanisme al mateix 
temps. Examinem les raons que poden alegar-se per a tractar de justificar el seu us. 
Primer, la rao etimologica; segon, l’us dels escritors antics, no precisament en la forma 
ridicula de la seua separacio, per mig del guio, sino juntes les dos ll; i tercera, a la seua 
implantacio per un grup de catalans moderns, encara que de reconeguda competencia, 
que les usen en eixa forma.

La desaparicio d’una de les consonants dobles, i millor dit, repetides quan una ha 
quedat sense valor fonetic, no es contraria a l’etimologia. I per la llei d’eliminacio, 
subjecta, com hem dit, al principi d’Economia, deuen desapareixer totes aquelles lletres 
que no realisen cap de paper en la paraula, al mateix temps, no se modifica 
essencialment l’etimologia. Es un fet que pot comprovar tot valenci� que de les dos l.l
que tracta de conservar el senyor Ort�n en tots els eixemples citats, solament 
pronunciem una, en tot el regne de Valencia, �per a que, puix, conservar les dos ll? �Es 
que se vol imitar als antics? En eixe cas, �per que no ser conseq�ents i conservar totes 
les consonants dobles, com ho feen els antics, conduits pel seu amor extremat a les 
etimologies? Els antics, ya fora perque no carien d’algun valor fonetic les dos 
consonants ya fora per conservar intacta l’etimologia, escrivien:

abbat en lloc de abat
accusar en lloc de acusar

offici en lloc de ofici
aggregar en lloc de agregar
opposició en lloc de oposició

attenció en lloc de atenció

No queda mes rao que la d’imitar, en a�o, a un grup de catalans que continuen usant les 
dos ll. Pero esta rao no deu convencer als valencians; perque si be es veritat que, en 
alguns casos, pronuncien els catalans les dos ll, com este es un de tants punts, en que la 
fonetica catalana s’aparta de la valenciana, poc deu interessar-nos la conservacio d’eixa 
doble grafia. Ans al contrari: devem considerar-la com un catalanisme que no podem ni 
devem admetre, per ser contrari a l’indole de la nostra llengua.

Hi ha, no obstant, en la nostra llengua, un chicotet numero de paraules, en les que la 
major part dels valencians pronunciem les dos ll, en un so linguodental. Pero d’a�o, que 



es tan propi de la nostra llengua, no fa gens de cas el senyor Ort�n. Les paraules a que 
nos referim son entre unes atres: Bulla, Balle, gualla, almella, molle, etc. que 
pronunciem separadament: Bul-la, bal-le, etc. Antigament la primera l era una t 
segurament perque aixina se pronunciava: But-la, Bat-le.

L’us de la j en el pronom de primera persona (jo), en lloc de la y grega (yo), no podem 
dir que siga arcaisme, sino un atre dels molts catalanismes, introduits pel senyor Ort�n 
en la seua gramatica.

La paraula originaria d’esta forma pronominal fon, com tot el mon sap ego usat, lo 
mateix en l’antic roma vulgar que en la llengua llatina. Eixa mateixa forma pass� per 
evolucio, a eo en el dit roma vulgar, i d’ella s’originaren les distintes formes, en cada 
una de les lleng�es romaniques. La primera nova forma que adoptaren generalment 
estes lleng�es fon eu, que encara conserven el portugues i el roma; el proven�al la 
modific� en ieu que tambe conserva; l’italia en io; el castella i valenci� en yo; el frances 
io, jo i finalment en je, i el catala canvi� el eu en jo, sense dubte per influencia 
francesa. Esta es l’evolucio del pronom ego en les distintes lleng�es romaniques.

Es veritat que a vegades trobem la forma jo en alguns llibres antics, pero son casos 
molt estranys i, sobre tot en llibres impresos en Catalunya; lo que no deu estranyar-nos, 
ya que ben clar es veu l’afany de catalanisar als autors valencians en totes les seues 
edicions fetes en Catalunya. Ni devem tambe oblidar que des del renaiximent les nostres 
lletres a mitan del segle passat ha segut usada la forma jo en lloc de yo, per alguns 
escritors pertanyents a l’escola valenciana catalanisada, pero la consignacio d’este 
catalanisme li dona mes caracter que poguera donar-li l’us dels poetes sobre tot, en els 
comen�aments del nostre actual renaiximent en que la desorientacio tenia mes rao de ser 
que ara.



GRAMATOLOGIA VALENCIANA (XII)
(La Gramatica del Sr. OrtÄn)

Que residixquen en Catalunya valencians catalanisats, se compr�n i fins se’ls pot 
dispensar; pero que els hi haja, en la mateixa ciutat de Valencia, pareix estrany, i es 
tambe incomprensible i si estos son catalanisats i catalanisants, al mateix temps, es 
cosa que ni se pot ni se deu de tolerar. 

No deixem de comprendre no obstant que molts dels valencians catalanisats ho son de 
bona fe; i es llastima que, sent, per un atre costat, valencianistes de veritat, hagen segut 
arrossegats per estes corrents estranyes de catalanismes, en lo que afecta a la llengua 
valenciana. Encara que estem conven�uts de que el senyor Ort�n ha obrat de bona fe; i si 
en el seu treball resulta catalanisant, no deu atribuir-se a mala voluntat, sino a falta de 
preparacio per a realisar complidament el treball encomanat; pot que com diguerem en 
una atra ocasio, se necessita major coneiximent d’una llengua per a redactar el 
Compendi gramatical, que per a escriure la Gramatica completa; i d’este coneiximent 
necessari de la nostra llengua caria el senyor Ort�n, com clarament ho ha demostrat. 

Si el senyor Ort�n no es trobava en condicions per a eixir airos en l’empresa 
encomanada pel nostre amic, el senyor Thous, �per que no cedi galantment la ploma a 
un atre de tants mestres titulats o amants de la nostra llengua que, pels seus estudis i 
anys d’experiencia, haguera pogut omplir el buit que tots sentim per la falta d’un 
Compendi de Gramatica Valenciana, acomodat a les escoles d’ensenyan�a primaria? 
Com se veu, puix ha segut un error de calcul, per no haver medit be les seues forces, 
llan�ant-se inconsideradament a l’empresa, confiada en la seua bona voluntat i en els 
seus laudables desijos. Mes l’experiencia dels anys, en el continu estudi de la nostra 
llengua, s’encarregaren de demostrar l’equivocacio que ha patit en la reedicio de la seua 
Gramatica. 

Pero continuem el nostre treball, tractant ara de la preposicio catalana amb. Esta forma, 
que en Catalunya ha segut objecte de grans discussions es un dels catalanismes mes 
caracterisats, entre els utilisats pel senyor Ort�n. 

Evolucionada la paraula apud, encara que degue donar-nos la forma ap, com de caput-
capu (m) igual cap, tant en Catalunya com en Valencia, fon transcrita per ab, i baix esta 
forma s’us�, en les dites regions, des de la formacio de les dos lleng�es. En Catalunya 
continu� el seu us sense interrupcio; mes en el nostre regne de Valencia fon substituida 
mes propiament per la preposicio en, durant el temps de la decadencia. El senyor Ort�n 
haguera contribuit a la depuracio de la nostra llengua, en l’introduccio, en la seua 
Gramatica, de la forma ab, que es la propia del valenci�, i per aixo es hui un dels 
arcaismes oportuns i dels que devien restablir-se quant abans; pero ha volgut imitar als 
catalans reformadors i desija que a todo trance, se imponga la forma catalana amb, tan 
impropia del valenciano. Vana i ridicula pretensio, ya que els mateixos valencians que 
hui alardegen de l’us d’este catalanisme, no han de tardar en caure en el conte del seu 
erro, i l’us de amb passar�, com passen les modes en les peces de vestir. 

En Catalunya, com hem dit, fon usada constantment la forma ab, fins que modernament 
ha segut transformada en amb, en les reformes plantejades per l’Avens portada a les 



Normes de l’Institut, pel filolec catala, En Pompeu Fabra, quan se tract� de l’adaptacio 
de l’ortograf�a valenciana les dites Normes nos digue el mateix senyor Fabra, a proposit 
de la forma amb: Comprenc que no poden vostes admetre la forma, amb ya que han 
perdut el ab, que usaven vostes com nosatres; i encara en el cas de restablir esta forma, 
la fonetica valenciana es contraria a l’admissio de la nasal (m); pero devien vostes 
restaurar la forma ab, encara que siga arcaica ya que no deu ser substituida per en.

Una de les tendencies fonetiques del catala es deguda a la freq�ent actuacio de la llei de 
l’esfor�: d’ahi la pronunciacio de pobble, nobble, platja, etc., en lloc de poble, noble, 
plaja. Est esfor� se deixa sentir tambe en la preposicio ab, pronunciant-la en gran part 
de Catalunya, amb davant de vocal i am davant de consonant per la llei de dissimilacio. 
Esta pronunciacio refor�ada del ab, ha servit de base per a la seua transformacio en 
amb, que tambe s’escriu am. 

No obstant, l’us del amb no es general, ni molt menys, en la regio catalana. La 
“Academia de la Llengua Catalana”, lo mateix que gran numero d’escritors de 
mereixcuda fama i de competencia indiscutible, rebugen la forma moderna amb, 
considerant-la com dialectal, i continuen usant la tradicional ab. 

I si en Catalunya te una rao de ser la forma moderna amb, donada la seua fonetica 
particular es totalment arbitraria la seua implantacio, o introduccio, en Valencia, i 
contraria, per un atre costat, a l’indole de la nostra llengua, com oposta a les lleis 
d’evolucio a la mateixa. 

La b postonica, precedida de m, desapareix generalment en mig de diccio, com 
succedix en palumba-paloma, gamba, camba-cama; i desapareix en absolut, quan, 
evolucionada la paraula, dita b devia quedar en fi de diccio. Veja’m els seg�ents 
eixemples: 

ROM� VALENCI�
columb-(um) colom
llumb-(um) llom
plumb-(um) plom

La desaparicio de la b en estos casos obedix a, la llei d’eliminacio, dimanada del 
principi d’economia. Per a que puga conservar-se la b en pareguts casos, s’ha d’afegir 
una vocal eufonica que en valenci� es o i en catala e: 

VALENCI� CATALA
nombO nombE
nimbO nimbE
yambO yambE, iambE



En canvi se conserva la p, per representar el so explosiu sort, en lloc del sonor, que es 
propi de la b. 

ROM� VALENCI�
camp-(um) camp

lamp-(adem) llamp-rellamp
rump-(it) romp

Segons poden vore els nostres llectors, la preposicio amb, com a transformacio de ab, 
no te cap rao de ser en valenci�, i constituix un catalanisme ridicul que els jovens 
valencianistes deuen considerar com una innovacio detestable i oposta al verdader cultiu 
de la llengua. Si el senyor Ort�n, en lloc de copiar i voler introduir estes innovacions, tan 
impropies de la nostra llengua, tractara de restablir els arcaismes oportuns, com ser�a 
l’us de la preposicio ab, substituida impropiament per en, per a indicar relacio de 
companyia, etc., aplaudiriem la seua labor, ya que eixa restauracio constituix una 
verdadera necessitat per a la nostra llengua. D’este modo, evitariem la confusio i falta 
d’expressio en frases com esta: Vixc en Valencia en mon pare, en lloc de: Vixc en 
Valencia ab mon pare.



GRAMATOLOGIA VALENCIANA (XIII)
(Catalanismes i arcaismes del Sr. OrtÄn)

La censura que nos entrete en estos articuls, no tendix, baix cap de concepte, a 
menyscabar la fama i reputacio que el senyor Ort�n pot tindre com a mestre titulat 
d’instruccio publica, sino que el seu unic fi va encaminat a posar de manifest els seus 
errors gramaticals a l’actuar d’autor improvisat de la Gramatica valenciana. 

El titul de mestre d’instruccio publica, segons les disposicions vigents de l’ensenyan�a, 
no supon coneiximent cabal de la nostra llengua, ni molt menys, la suficiencia i aptitut 
necessaries per a considerar-se en condicions de poder escriure un Compendi de 
Gramatica Valenciana. Si el senyor Ort�n, apart dels estudis oficials del Magisteri, 
haguera fet uns atres particulars consagrant molts anys al seu coneiximent profunt i 
conscien�ut, hui podria escriure sense errors sobre Gramatica Valenciana, ya que es 
trobaria en condicions per ad a�o. 

Per lo tant no pot tindre rao per a enfadar-se contra nosatres si anotem els seus errors i 
comprovem els nostres acerts; perque ningu te dret a que se li reconeguen condicions 
que actualment no te, encara que les puga tindre el dia de dema: i si la pretensio de 
posseir eixes condicions resulta un greu perju� de la nostra llengua, tots els valencians 
estem en perfecte dret de combatre els errors a que li haja induit el desconeiximent de la 
nostra llengua. 

Si hem d’eixir pels furs de la veritat encara que molt a pesar nostre, devem reconeixer i 
confessar que de tots els mestres dedicats a l’estudi de la nostra amada llengua, en la 
regio valenciana, no era el senyor Ort�n el mes indicat per a portar a cap la redaccio del 
seu Compendi de Gramatica Valenciana. Acossat per la premura del temps, i encara que 
desprovist de materials propis, prengue la ploma, per a forjar alguna cosa que es 
pareguera a una Gramatica, i despres de copiar, sense cap aprensio moltes de les 
definicions textuals en els eixemples, tambe textuals, de la Gramatica de la nostra 
llengua publicada pel “Centre de Cultura Valenciana”, complet� el seu treball en una 
serie no interrompuda de catalanismes i de arcaismes inoportuns, com ho estem 
demostrant. 

Com a copiste se li podria dispensar, al menys, per l’exactitut en que eixecut� la seua 
labor; pero com a catalanisant i sembrador de arcaismes inoportuns, no podem ni 
devem transigir, perque ser�a contribuir sabent-ho, a la destruccio de nostra llengua. 

El dia en que el senyor Ort�n, fets els deguts estudis, desterre, en absolut, els 
catalanismes que nos deprimixen, i els arcaismes inoportuns que impedixen l’evolucio 
natural i constant de la nostra llengua i redacte una Gramatica Valenciana, siga quina 
siga la seua extensio, pero basada en els principis cientifics i lleis propies d’esta llengua, 
nosatres serem els primers en adaptar-la i protegir-la. No creem que el nostre amic, el 
senyor Thous, rebuge esta proposicio que devia ser admesa per tots els valencianistes de 
veritat. 



Pero mentres a�o no es fa�a, nos considerem en el deure ineludible de combatre eixe 
sistema, destructor de la nostra llengua, no a soles en els treballs Gramaticals, sino 
tambe en els demes escrits lliteraris. 

Nos consta positivament que alguns valencianistes, poetes, sobre tot, inspirats en 
models catalans, no precisament en el fondo, sino en la forma ortografica, creuen que 
els seus treballs van a desmereixer, usant l’ortograf�a genu�nament valenciana. Es una 
equivocacio llamentable. El disfra�, per elegant que siga mai podra donar tant de relleu 
a la persona que l’usa, com els seus propis vestits. 

Proseguint en l’analisis dels catalanismes del senyor Ort�n, parlar�m ara de l’us abusiu 
de la t, especialment en els verps freq�entatius, acabats en itzar, com autoritzar, 
estilitzar, realitzar, i en els seus derivats, com autoritzat, estilitzacio, realitzable, 
escritura introduida modernament en Barcelona. 

El neologisme catala, format per la doble grafia o digraf tz, en els casos indicats, 
reconeix per orige: primer, un helenisme, introduit en la baixa llatinitat, despres en el 
roma vulgar, i d’este a les lleng�es romaniques; i segon, a un efecte de la llei del refor�, 
propagat en alguns punts de Catalunya, i convertit modernament en grafia, primer, per 
alguns escritors d’Avens, i despres pel “Institut d’Estudis Catalans”. 

El signe grafic, nomenat en grec seta o dseta, equivalent en fonetica a ds, o siga al 
nostre so linguodental fricatiu sonor, representat per la s intervocalica (casa, camisa, 
cosa, blusa), i refor�at per un atre so linguodental explosiu sonor d, pass� a la baixa 
llatinitat, o llati eclesiastic, signe novament representat per un atre signe grec que fon la 
z. Veja’m alguns eixemples en els que representar�m foneticament la forma grega: 

GREC Baixa 
Llatinitat

dogmatidso dogmatizare
prophetidso prophetizare

anathematidso anathematizare

En un principi fon molt reduit el numero d’estos verps grecollatins i al passar al roma 
vulgar, adquirixen indistintament les formes en izare o isare, predominant la primera 
sobre la segona: preconizare i preconisare. L’evolucio del roma vulgar, influenciada pel 
llati, produi diferents tendencies fonetiques entre les distintes lleng�es romaniques, i 
d’ahi la verdadera ortografia en cada una de les mateixes. Mentres l’italia recobra el 
refor� fonetic del grec i el representa per una atra, z (profetizzare, agonizzare), les 
demes lleng�es romaniques rebugen generalment el dit refor� i es queden nomes en el 
so fricatiu sonor (s). D’estes, el frances represent� este so per mig de la s que fon, sense 
cap dubte, la grafia mes apropiada (prophetiser, agoniser); el roman� castella, per z i 
per ç (cedeta), profetizar i profetiçar (� cedeta), i en les lleng�es proven�al, catalana, 
valenciana i mallorquina s’observa la confussio de les tres grafies agonizar, agoniçar, 
(� cedeta) i agonisar. De manera que el refor� de la dental d originaria del grec, a soles 
es conserva en la llengua italiana i representada practicament per una atra z com hem 
dit. 



Es veritat que, en alguns punts de la regio catalana, ha existit i existix encara una 
tendencia dialectal al refor� dental en els casos mencionats: mes encara; no hem de 
negar l’existencia d’alguns eixemples, encara que rarissims, en escrits valencians, que 
devem atribuir a influencia catalana. Pero podem afirmar que el refor� de la t en els 
verps freq�entatius de que parlem, lo mateix que les paraules que d’ells es deriven, ni ha 
existit ni existi en la nostra llengua. Mes encara, eixe refor� dental es contrari a 
l’evolucio fonetica de la nostra llengua. No hi ha a soles un valenci� que pro n u n c i e 
naturalment i sense cap afectacio, organitzar, estilitzacio, autoritzar, etc . 

El digraf tz, ha segut rebujat per l’Academia de la Llengua Catalana i combatut per 
escritors de gran reputacio, com es el senyor Miquel i Planas, que el considera com una 
forma dialectal. I si entre els catalans, a on pareix existix algun motiu, encara que siga 
dialectal no ha segut generalment admesa eixa grafia, �com s’atrevix el senyor Ort�n a 
usar-la, sense cap de fonament, que l’autorise, en valenci�? Be pot i deu considerar-se la
terminacio verbal itzar i paraules que d’ella es deriven, com un catalanisme repugnant 
que tots devem rebujar.



GRAMATOLOGIA VALENCIANA (XIV)
(Catalanismes i arcaismes del Sr. OrtÄn)

Sent coses tan distintes, evolucio de la llengua i corrupcio del llenguage, hi ha, no 
obstant, alguns que confonen estos dos conceptes, i fins arriben a dir que son una 
mateixa cosa. �Que diriem d’aquells que confonen la llei natural que rig i governa els 
actes de l’home, en la corrupcio de les seues costums?, �no sera a�o una atra cosa que 
l’inobservancia d’aquella mateixa llei? Lo que podriem dir d’estos, ho hem de dir tambe 
dels que confonen la evolucio de la llengua en la corrupcio del llenguage. 

Evolucio d’una llengua parlada, es la transformacio lenta, gradual i constant de les 
paraules que la constituixen, provocada per l’actuacio d’un conjunt de lleis fonetiques, 
emanades de certs principis del llenguage. I la corrupcio del llenguage es l’adulteracio 
de les paraules, per efectes contraris per l’accio natural i espontanea de les dites lleis. 

Un efecte constant de la llei de debilitament, subjecta al principi de transicio de sons, 
consistix en transformar en e la a postonica, quan la paraula del roma vulgar est� 
formada per tres silabes, o siga, sempre que es tracte de paraules proparoxitones del 
roma vulgar. 

Veja’m els eixemples seg�ents: 

ROM� VALENCI�
organu(m) orgue
talamu(m) talem
cantaru(m) canter
balsamu(m) balsem
labanu(m) lave
rabanu(m) rave

Als mateixos efectes d’eixa llei est� subjecta la paraula scandalu(m). Per lo tant, 
evolucionant naturalment, la seua forma propia i genu�na, per precisio ha de ser 
escandel , i aixina s’usava en els bons temps de la nostra llengua. Despres s’us� tambe 
la forma castellanisada escandal , i finalment la castellana escandalo. Per tant l’una com 
l’atra forma son purs castellanismes dels molts que tenim i que deviem desterrar. I si, en 
lloc d’evolucionar natural i espontaneament, subjectant-la a la mencionada llei se li 
dona caprichosament una atra forma impropia, a�o es, escrivint escandol, com ho ha fet 
el senyor Ort�n, la paraula s’adultera i se corromp. De manera, que de scandalu(m) per 
escandel, es evolucio, i escandol, corrupcio. 

Creem que, en lo dit, bastar� per a que els que l’ignoren sapien ya en qu� consistix 
l’evolucio de la llengua, i quina cosa siga corrupcio del llenguage; i podran traure com 
a conseq�encia immediata que els que escriuen sobre una llengua, sense tindre els 
coneiximents necessaris d’ella, han de ser, per precisio, els majors corruptors del 
llenguage encara que ho facen inconscientment. 



Tambe s’adultera i corromp la llengua en l’introduccio de catalanismes, quan son 
contraris a l’indole de la nostra llengua, tals com homes i ordre, usats pel senyor Ort�n. 

Una atra llei fonetica de les que rigen l’evolucio de la nostra llengua, i emanada tambe 
del principi de transicio de sons, es la llei del refor�, segons la qual, en paraules 
romanes proparoxitones, la i postonica se transforma en e; i si les paraules subjectes a 
eixe fenomen porten n despres de la i, transformada en e, esta consonant desapareix en 
singular per virtut de la llei de eliminacio derivada del principi d’economia de forces. 
Esta transformacio de la i en e, aixina com la desaparicio de la n, en estos mateixos 
casos, constituixen dos fenomens evolutius freq�entissims en la nostra llengua. Fixem-
nos nomes per ara, en les seg�ents paraules: 

ROM� VALENCI�
margin-em marge
termin-em terme
imagin-em image
homin-em home
virgin-em verge
ordin-em orde
origin-em orige

La desaparicio de la dita n en singular, es degut a l’indole de la nostra llengua, que 
rebuja el so linguodental nasal al final de diccio, no a soles en les paraules de que estem 
parlant sino tambe en general, per quin motiu escrivim arc�, fadr�, serm�, etc., i no 
arc�n, fadr�n, serm�n, etc., no obstant ser etimologica la dita n. Pero tant en estes 
paraules com en les romanes proparoxitones, i en general, sempre que en singular 
desapareix la n, per efecte de la llei sobredita, reapareix en els plurals, perque en este 
cas, ya no es troba en fi de dicccio. Per aixo pronunciem i escrivim margens, homens, 
ordens, etc., lo mateix que arcans, fadrins i sermons. 

En la regio catalana, per mes que en uns atres temps se pronunciava i escribia la n en 
homens, vergens, ordens, i en totes les paraules procedents de proparoxitones romanes, 
la seua tendencia ha segut sempre suprimirla, i hui es considerada com arcaica per 
alguns catalans la terminacio ens, en les dites paraules. Pero si la tendencia del catala ha 
segut suprimir esta n en els plurals i escriure homes, verges, images, etc., la tendencia 
valenciana, pel contrari, ha segut i es actualment conservar eixa n etimologica. I no deu 
estranyar-nos l’existencia d’estes dos tendencies fonetiques, diferents en Catalunya i en 
Valencia, perque es cert que ademes de les lleis fonetiques i evolutives comuns al catala 
i valenci�, existixen unes atres moltes, particulars i propies de cada una d’estes lleng�es, 
com tindrem ocasio de demostrar. Es puix un catalanisme escriure homes, com fa el 
senyor Ort�n en la seua Gramatica. 

Si a l’indole de la nostra llengua repugnara la conservacio d’eixa n, no obstant ser 
etimologica, devia desapareixer per la llei d’eliminacio, com succedix en singular, pero 
no repugnant a la fonetica valenciana, i sent al mateix temps consonant etimologica, 
�per quina rao s’ha de suprimir? Si en Catalunya es una tendencia fonetica mes o menys 
natural, en Valencia no te rao de ser i l’encabotament en escriure, homes per homens es 



un us caprich�s, i, per lo mateix, corruptor del llenguage. La llengua no se depura 
llevant-li els elements que li son propis i necessaris, sino eliminant els impropis i quant 
s’oponga a l’evolucio natural que tendix sempre al seu major perfeccionament.



GRAMATOLOGIA VALENCIANA (XV)
(Catalanismes i arcaismes del Sr. OrtÄn)

Ya que, en el nostre articul anterior, prometerem parlar de la foma ordre, en lloc 
d’orde, nos ocupar�m hui d’este catalanisme, que es a la mateixa vegada un galicisme 
d’orige. 

De ordin-em, tant el catala com el valenci� formaren orde, i el frances, entre totes les 
demes lleng�es romaniques, introdui la r eufonica, i escrigue ordre, de la mateixa 
manera que de pulvis, form� poudre i de l’alt alema hurde, hourdre. El catala per un 
verdader contagi i fins per la tendencia fonetica catalana cap a la francesa, arrib� a 
pronunciar ordre, en algunes parts de Catalunya, conservant, en tot el seu vigor la forma 
orde que es la propia. Eixa forma afrancesada, introduida en algunes parts de Catalunya, 
tambe s’estengue en algun lloc del nostre regne, encara que sempre en caracter dialectal 
i totalment transitori, ya que pronte desaparegue, quedant solament en vigor la forma, 
orde. 

�Per que en Valencia desaparegue eixe galicisme importat per mediacio del catala? La 
rao es evident. La llengua valenciana experimenta una grandissima repugnancia en la 
pronunciacio de la r, repetida en dos silabes consecutives. Este fet es innegable. 

Quan en la primera etapa de la formacio de la nostra llengua evolucionaren les 
paraules, baix l’accio de la llei, nomenada pels filolecs, d’eliminacio, en la caiguda de la 
vocal postonica algunes d’eixes paraules quedaren formades en la dita r repetida en dos 
silabes consecutives, com succei en porpra, de purpura; marbre, de marmore, i martre, 
de martire. Com l’indole de la nostra llengua no podia tolerar una asperea en la 
pronunciacio, eixes paraules, i unes atres paregudes, prengueren en aquells moments la 
forma erudita, a�o es, sense evolucionar a penes, ya que pronunciem hui purpura, 
marmor i martir. Unes atres vegades ha hagut d’in- tervindre el canvi de la r en l per a 
evitar la dita asperea, i de aratru, se form� aladre, com de turture, tortola. I per la 
mateixa rao, hagueren de canviar de conjugacio no pocs verps, segons podem observar 
en ardere i absorbere, els quals, en lloc de prendre les formes ardre i absorbre, 
prengueren les de ardir i absorbir. En uns atres casos veem desapareixer una de les r
etimologiques per a evitar la dita asperea. Veja’m les paraules seg�ents fratrinu, fadri; 
de fragrante, fragant; de perdere i prendere, primer perdre i prendre, i hui pronunciem 
pedre i pendre, lo mateix que de cernere pronunciem cendre i no cerndre. 

I si a�o succedix quan r es etimologica, �quanta major no ha de ser la repugnancia en 
admetre una r epentica? No hi ha que dubtar, puix, que la forma ordre per orde es, pel 
seu orige, un galicisme en Catalunya i la seua introduccio en Valencia, per mediacio de 
Catalunya, constituix un atre de tants catalanismes que devem evitar. 

En l’exposicio i comprovacio de l’anterior catalanisme, suspendrem, per ara, el nostre 
treball de descatalanisacio de la llengua valenciana, esperant una ocasio mes oportuna 
per a completar este estudi, majorment tenint en preparacio les Diferencies 
llingüistiques entre el valencià i el catala. 



Ara a soles nos resta fer algunes declaracions perque aixina complix a la veritat, a la 
justicia i a l’educacio cristiana. I siga la primera afirmar al senyor Ort�n i a uns atres 
amics que han llegit els nostres articuls, que quants principis i lleis filologiques hem 
citat en estos escrits, aixina com la calificacio dels mateixos; el tecnicisme filologic que 
hem usat i continuem usant, lo mateix que la calificacio dels arcaismes, tot, 
absolutament tot, podra vore’s en els filolecs francesos, alemans, italians, anglesos i 
espanyols, als qui hem estudiat detengudament. I per si desigen consultar-los, ya que la 
seua llectura pot servir-los de gran profit, recomanem els seg�ents:

Entre els francesos: PAUL PASSY, Etude de changements phonetiques, Paris, 1889. V. 
HENRY, Grammaire Compar�e, Paris, 1890. 

Entre uns atres alemans: A. ZAUNER, Romanische sprachwissenschaf’t, Leipzig, 1900 
tradui a l’italia per FESTA CHUCHARD, Der Vocalismus des vulgarlateins, Leipzig, 
1868. 

En Itali�: GIO. BTTA. FESTA, Glottologia Romanza. Elementi di Grammatica 
comparata delle lingue neolatine, Torino, 1904. T. GLOTTI, Grammatica Ragionata e 
Storica, Torino, 1900. 

Anglesos: A. H. SALCO, Principes de Philologie Compar�es, traduits per ERNEST 
JORY, Paris, 1884. H. SWEET, A history of english sounds, Oxford, 1888. 

Espanyols: JULIO CELADOR, Origen de la Lengua Castellana, Madrid, 1904. V. 
TINAIOVO, Estudios Filol�gicos, Madrid, 1886. TORRES Y G�MEZ, Gram�tica 
hist�rico-comparada. Madrid, 1899. T. ARAUJO, Gram�tica razonada hist�rico-
cr�tica de la Lengua Francesa, Toledo, 1899. PADRE NONELL, l’An�lisis 
Morfol�gich de la llengua catalana antiga comparada ab la moderna. Manresa, 1895. 
Del mateix, An�lisis Fonologich-Ortografich de la Llengua Catalana antiga i moderna, 
Manresa, 1896. DOCTOR GRANDIA, Gram�tica Etimol�gica Catalana, Barcelona, 
1903. MOSSEN ANTONI MARIA ALCOVER, Q�estions de Llengua i Literatura 
Catalana, Palma, 1903. P. FABRA, Q�estions de Gram�tica Catalana, Barcelona, 
1911. 

Que conste puix, que no hem inventat nomes un principi filologic ni una sola llei 
fonetica: Tots els principis i lleis, lo mateix que el tecnicisme que hem usat en estos 
articuls i el que utilisem en la classe, podra vore’s en les obres citades i en unes atres 
que deixem de citar. 

Finalment, tambe hem de fer constar que, no obstant haver mereixcut la previa censura 
dels superiors nostres, quants articuls hem publicat fins a hui, retirem les paraules, les 
frases i conceptes que hagen pogut molestar personalment al nostre amic, el senyor 
Ort�n i a uns atres que s’han considerat aludits, sostenint, no obstant, quant hem dit 
respecte als catalanismes i arcaismes, ya que no hem de fer tra�cio a les nostres 
conviccions, encara que siga en el terreny lliterari.
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