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edi tor ial 

en aquests moments... 
La primordial preocupació que devem tin

dre nosaltres, valencians, en aquests moments 
critics de l'història peninsular és valencianit
zar el nostre poble. Es ben cert que allò que 
és nostre per naturalesa no correrà perill quan 
tots sapiam que es nostre. Doncs, la primera 
idea que hi ha que propagar pel nostre poble 
és aquesta: València és del valencians. Quan 
tots ens aplegarem sota aquest lema el nostre 
triomf serà total i inevitable. 

Mentre aquest bell somni arriba, deixem 
que la vella política és resolga els conflictes 
que ella mateixa es va saber crear. I que la 
nostra tasca sia: propagar en la conscència 
dels demés allò que està en la nostra conscència. 
Crear un estat d'esperit col-lectiu que reflecti 
el nostre estat d'esperit propi. Convèncer els 
nostres conciutadans d'allò que nosaltres es
tem convençuts. I que aquesta tasca sia fer
vent, continua, apassionada. 

El conreu, en primer terme, de la nostra 
llengua, de la nostra cultura, ens permetrà de 
dur a cap aqueixa finalitat desitjada. A d'açò 
devem dedicar, puix, tots els nostres esforços. 
Nosaltres, en la mida de les nostres petites 
forces, així ho fem. Cal que tots els que senten 
amb força aquesta idealitat nostra fassen com 
nosaltres. Un esforç decissiu de tots pot donar 
una gran empenta a la nostra renaixença. Una 
propaganda valencianitzant, ampla, intensa, 
ens pot donar prompte el triomf dels nostres 
ideals. 

En aquests moments critics de l'història 
peninsular la nostra posiciò ha d'ésser àm
plament i íntegrament valencianista. I la nos
tra tasca, la propaganda activa i continua de 
la nostra llengua i de la nostra cultura. Que 
tard o d'hora el nostre moment arribarà. I 
amb ell el triomf de les nostres més cares il-
lusiòns. 

valencianisme no és precissament folklo

risme, ni menys folklorisme incivil de fa
lles, traques i momes. 

ésser valencianista no consisteix en mal

parlar d' espanya. 
el valencianisme és una afirmació de ra
ça i de cultura i, per tant, de suprems 

sacrificis. 

notes l ingüíst iques 

II 

llengua literària i dialecte 
a f. carreres i de calatayud 

Durant la primera etapa romànica, a me
sura que les llengües filles del llatí es van di
ferenciant i que cada una d'elles adquireix 
estat literari, hom pot veure quina lluita se 
estableix entre els diversos dialectes per tal 
d'arribar a una unitat lingüística, en el te
rreny literari. Ferdinand de Sanssure, en un 
llibre que ha estat citat per A. Meillet com el 
més profund sobre els principis de la lingüís
tica, en parla així: «Per llengua literària en
tenem no solament la llengua de la literatura, 
sinó, en un sentit més general, tota classe de 
llengua cultivada, oficial o no, al servei de la 
comunitat sencera. Lliurada a ella mateixa, 
la llengua no coneix més que dialectes, cap 
dels quals no s'estén sobre els altres, i per 
això està destinada a un fraccionament in
definit. Però com que la civilització, tot desen
rotllantse, multiplica les comunicacions, hom 
tria, per una mena de convenció tàcita, un 
dels dialectes existents per fer-ne el vehicle 
de tot el que interessa la nació en el seu con
junt. Els motius d'aquesta tria són diversos: 
adés al de la proíncia que té l'hegemonia po
la regió o nla civilització és més avançada, 
adés al de la provincia que té l'hegemonia po
lítica i on radica el poder central; adés és 
una cort que imposa el seu parlar a la nació. 
Un cop promoguda al rang de llengua oficial 
i comuna, el dialecte privilegiat resta ràra
ments dialectals d'altres regions; esdevé més 
ments dialectals d'autres regions; esdevé més 
compost, sense però perdre completament el 
seu carácter original: així, en el francès li
terari hom reconeix bé el dialecte de l'Ile-de-
France, i el toscà en l'italià comú. De totes 
maneres la llengua literària no s'imposa en 
un sol dia, i una gran part de la població es 
troba bilingüe, parlant al mateix temps la 
llengua de tots i el patois local». (Cours de 
linguistique général, París, 1922, pp. 267-268). 

Per a la nostra llengua aquesta lluita no 
es manifesta en el començament, perquè les 
variacions dialectals o són ben minses o no 
existeixen. Muntaner, en la seva crònica, con
firma aquesta unitat quan diu que enlloc del 
món hi ha tantes gents que parlin un sol i 
mateix llenguatge com hi ha a Catalunya. 
I Muntaner no parlava pas per referències; 
havia recorregut totes les terres del nostre 

imperi, i ell, fill de Perelada (a l'Empordà), 
escrivia la seva obra a València. No ha d'es
tranyar-nos, doncs, davant aquest testimoni, 
que en les primeres obres de la nostra litera
tura es manifesti ja una unitat perfecta—una 
unitat tal com és possible de manifestar-se en 
l'Edat Mitjana, sense acadèmies, sense orto
grafia fixada, sense altra gramàtica que la 
llatina. 

Examinant bé les raons d'aquest fet, hom 
arriba a comprendre'l de seguida. El català 
no havia florit a diverses bandes al mateix 
temps, com l'espanyol, com el francès,, com 
l'italià; havia començat al Nord de Catalun
ya, i del Nord s'estengué cap al Sud i cap a les 
Illes, sense altra diferenciació, potser, que un 
dialecte oriental i un dialecte occidental. En 
l'espanyol, per aconseguir una unitat, calia 
que el castellà s'imposés damunt el lleonès i, 
més tard domunt l'aragonès; el català comen
çava la seva vida uniformement. Es natural 
que el contacte amb els parlars anteriors de 
les terres novament conquistades havia de po
sar alguna diferència que no podia ésser 
massa grossa quan Muntaner s'atrevia a dir 
aquelles paraules, contrastant-ho amb el llen
guatge de la gent de la península endins, i si 
es té en compte que cap escriptor de València 
—Canals, Jordi de Sant Jordi, Auzias March 
—o de Mallorca—Ramon Llull—es diferencia
va més dels escriptors del Principat—Bernat 
Metge, l'autor de Curial e Güelfa—que aquests 
entre ells mateixos poguessin diferir. 

Es l'esfrondament de la nostra nacionali
tat davant aquesta ficció d'unitat espanyola 
que comença amb els Reis Catòlics, és la re
partició de Catalunya entre dos Estats dife
rents, és la gran influència espanyola a Va
lència i francesa al Rosselló, el que determina 
més que res, i en major grau, les diferències 
dialectals que avui existeixen, de fet, dins la 
nostra llengua comuna. Hi contribueix, tam
bé, la disposició de Felip V (tractant la nos
tra pàtria com a país de conquesta—ell mateix 
ho diu amb paraules semblants—) que prohi
beix l'ús oficial de la llengua materna i abo
leix totes les nostres lleis i els nostres furs i 
privilegis. Perduda la categoria de llengua 
oficial, oblidat per la gent que la parla el sen
tit d' unitat, lliurada l'escassa literatura que 



acció valenciana 

encara es produeix a una imitació servil de 
la literatura espanyola, en terres de la pe
nínsula, i francesa, en e lRosselló, amb grans 
influències d'ambdues llengües, els nostres 
dialectes anaven a diversificar-se, seguint el 
camí que mena a la desaparició d'una llen
gua. 

Sortosament, la reacció vingué a temps. I 
pogué recolzar-se, com remarca Meillet en 
el seu interessantíssim llibre Les langues 
dans l'Europe nouvelle en la importància eco
nòmica de Catalunya i en el nivell relativa
ment elevat de civilització de les nostres te
rres. Això distingeix, segons l'il-lustre lin
güista, el cas de les terres catalanes del cas 
de Provença. I afegeix: «En la petita regió 
catalana, essencialment rural, que pertany a 
França, la qüestió de la llengua no existeix 
més que a Provença, amb tot i que, el català 
tenint una forta unitat (subratllem nosaltres) 
i diferint radicalment del francès, el parlar 
local, recolzant-se per altra part sobre el ca
talà d'Espanya, es manté com no ho fa cap 
indret a França». 

En aquest recobrament de la llengua nos
tra, que dissortadament encara no és total, 
però que cal confiar que ho sigui aviat, s'ha 
plantejat amb caràcter d'urgent la qüestió 
dels dialectalismes. S'ha plantejat, principal
ment, per a València, que no va saber incor
porar-se, al temps just, amb prou intensitat, 
a la renaixença literària per a deixar-hi una 
forta empremta. 

La llengua catalana, que en l'Edat Mitja
na va estalviar-se una competència de dia
lectes, l'ha hagut de sofrir ara, per bé que no 
d'una faisó igual que en aquelles reculades 
èpoques. Algún escriptor valencià voldria que 
es fes una tria del millor dels actual dialectes 
catalans i se li donés categoria literària, i se 
hi fessin, després, les aportacions dels altres 
dialectes que hi fossin necessàries. Natural
ment, això, d'una manera preconcebuda, no 
és viable; és un fenomen que ha de realitzar-
se sense que la gent se n'adoni. I que, per a la 
nostra llengua, ja sembla que s'hagi fet. 
Molta gent oblida que la nostra renaixença 
no és cosa de pocs dies. D'ací a dos anys—el 
1933—haurem de celebrar el Centenari de l' 
Oda a la Pàtria, d'Aribau. I aquesta poesia 
fou seguida, ben aviat, per les de Rubió i Ors, 
Víctor Balaguer, per la restauració dels Jocs 
Florals de Barcelona, per la creació del Rat 
Penat, a València, etc. Seran cent anys de 
renaixença catalana, que sembla que són prou 
per a haver deixat uns començaments segurs 
y una orientació ben sòlida per al futur de la 
nostra llengua. 

Després de les temptatives d'aquella flo
ració de poetes matiners, d'aquella albada de 
rossinyols, de què parla Verdaguer, l'obra 
immensa d'aquest poeta posa una fita ines
borrable en el recobrament de la llengua; 
per ella el parlar de la plana de Vich té un 
lloc importantíssim en la formació de la llen
gua, literària. Maragall, més tard, Narcís 
Oller, aporten elements barcelonins i vallencs, 
respectivament, a aquesta llengua encara no 
plasmada. El català oriental, de mica en 
mica, aporta amb més intensitat que els al
tres dialectes els seus recursos d'expressió 
fins a esdevenir el nucli central de la llengua 
que tothom escriu. Els escriptors de Mallorca 
constitueixen, ben aviat, una nova font de ri
quesa per a l'idioma; s'adapten sense resis
tència a la llengua comuna i hi buiden una 
sèrie de mots i d'expressions que constitueixen, 
potser, l'aportació dialectal més remarcable— 
la llengua de Verdaguer havent passat a ésser 
cosa essencial en el català literari. De tots els 
indrets, de totes les comarques, hom va do
nant el seu tribut per a la millor riquesa i es
plendor de la llengua de tothom. Si una ex
cepció hi ha, és precisament València. Algun 

cas isolat—com, per exemple, el de Teodor 
Llorente, abans, i el formidable d'Ernest 
Martínez i Ferrando, ara,—no rebaixa la ge
neralitat de l'excepció que apuntem. 

No s'ha d'escatir ací el perquè d'aquest 
abstencionisme de València. No volem esbri
nar les actituds dels pocs escriptors d'abans 
d'ara. El fet és que avui, en florir noves re
vistes i en intensificar-se el conreu de la llen
gua pròpia, hom ha topat amb el problema 
d'adaptar-se a la llengua literària que hi ha 
ja creada, o bé formar-se'n una de nova, tan
cadament, localment dialectalista. Cal indi
car, de bell antuvi, que una de les preocupa
cions que dominen és la de creure que la llen
gua literària és purament la que es parla a 
Barcelona, i tothom s'ha d'adaptar-hi sense 
remei. Un home tan assenyat com Lluís Re
vest ha arribat a escriure que la tendència 
més poderosa al Principat «consisteix a pen
dre com a norma del català—com a català 
normal, segons expressió de l'il-lustre filòleg 
En Pompeu Fabra—lo parlar de Barcelona i 
rebutjar més o menys tot allò que eix parlar 
ha deixat caure en desuetud per clàssic que 
siga i per viu que estiga en altres regions del 
domini de la llengua». I a continuació exposa 
una sèrie de consideracions sobre el parlar de 
Barcelona, que no és del cas recollir ací. 

Cal dir que això no és veritat? Seria un 
absurd negar la influència que actualment 
exerceix Barcelona, amb cinc diaris en català, 
grans revistes com la Revista de Catalunya, 
La Paraula Cristiana, traduccions seriades 
de clàssics grecs i llatins com les de la Fun
dació Bernat Metge, traduccions dels clàssics 
del món i edicions dels nostres clàssics, com 
les de l'Editorial Barcino, publicacions cien
tífiques com Estudis Universitaris Catalans, 
Anuari de l'Oficina Romànica, Analecta Sacra 
Tarraconensia, Ciència, Monografíes Mèdi
ques, Butlletí de Dialectologia Catalana, di
verses col-leccions literàries, etc. Però, a quin 
preu és guanyada aquesta influència! De to
tes maneres, al davant d'aquestes publicacions 
es troben homes de tot arreu, i l'accent que 
menys pot notar-s'hi és el de Barcelona. Com
pareu, sinó, qualsevol de les revistes i col-
leccions que he citat, amb el popular Xut!, 
que és l'única fulla genuïnament barcelonina, 
i me'n sabreu donar raó. I és que l'escriptor 
de Barcelona, per altra part, sap prescindir 
del llenguatge que parla, i escriu a lloure, 
llumí, mant, adés, fou, anà, i una bona maina 
de paraules i frases que mai no s'ha trobat a 
la boca, sinó que li han vingut de Mallorca, 
de Lleida, de València, del Camp de Tarra
gona, de l'Empordà i fins i tot de l'Alguer. 

A València sembla que un criteri una mica 
estès és de basar-se en la llengua parlada a 
determinats llocs gens purs, i això dóna ori
gen a aquelles horribles formes en—xk—, com 
LLIXCAU, VIXQUÉ, SOFRIXCA, que tothom pot 
comprovar (examinant l'utilíssim estudi de 
Francesc de B. Moll La flexió verbal en els 
dialectes catalans, començat a pubilcar en el 
volum II de l'Anuari de l'Oficina Romànica) 
que de vint-i-tres pobles valencians, sols en 
un o dos, en determinats verbs—no d'una ma
nera tan general com estenen les nostres pu
blicacions—, i, en algun cas molt rar, en vuit 
i fins en deu llocs, es pronuncia d'aquella 
manera. 

Peró, inclòs eliminant de la llengua escrita 
per la gent de València aquests localismes que 
cal combatre a ultrança, sembla que existeixi 
una tendència, per part de molts escriptors, 
a no abandonar les fornies dialectals que po
den recolsar en algun precedent de l'Edat 
Mitjana—o que no tenen un precedent, en la 
forma que avui els dóna la llengua general—, 
com, per exemple: meua, crega, porte, etc., 
que els escriptors no dialectalitzants escriuen 
meva, cregui, porti. Sanssure, en el seu llibre 

citat, menciona el cas del francès rei, lei, al 
segle XI; roi, loi, al segle XIII; roè, loè, al 
segle XIV; rwa, lwa, al segle XIX. (A aquests 
canvis sols ha correspost un canvi en l'es
criptura al segle X I I I : de rei, lei, s'ha pas
sat a roi, loi, i així ha restat escrit). Però es 
dóna el cas, com pot veure's a l'Atlas Lingüís
tic de França, que hi ha molts indrets on en
cara es diu rei, re, sense que per això ningú 
s'hagi proposat en el modern francès d'es
criure-ho com antigament. No és aquest un 
cas molt exacte al nostre, però és paral-lel, 
i pot fer-nos pensar en les millors solucions 
adoptables. 

La qüestió que es posa és aquesta: ¿s'ha 
d'escriure hòmens, puga, sofresca, com feien 
els escriptors dels segles XIV i XV, o bé s'ha 
d'escriure homes, pugui, sofreixi, com han 
tendit a escriure els escriptors de diverses 
contrades que han col-laborat a la renaixença 
actual de la nostra llengua? ¿Quin dels dos 
camins és el que cal seguir? Es una cosa que 
hauran de resoldre els escriptors que tinguin 
un veritable sentit de responsabilitat. Però 
és bo, tanmateix, de fer-los pensar, que una 
llengua de tendències dialectals, davant la 
llengua unificada que escriuen la gent del 
Rosselló, Principat i Balears, sempre serà en 
menysvaloració d'aquella. I, altrament, que si 
és possible en les manifestacions purament li
teràries—poesia, teatre, novel-la— d'emprar 
una llengua que tingui un fort gust local, les 
obres científiques, en canvi—història, arqueo
logia, filosofia, ciències naturals, etc.—recla
men una llengua ben fixada i amb les menys 
variacions possibles. Perquè les obres cientí
fiques, realment, s'eleven per damunt la zona 
regional o local, i adquireixen una valor de 
universalitat. I si volem que de debò la nos
tra llengua tingui una consideració com a 
llengua de cultura, cal saber renunciar a totes 
aquestes petites satisfaccions i adaptar-se a 
l'idioma tal com l'escriuen tots. En una pa
raula, cal saber desfes-se del llast dialectal 
per a lliurar-se totalment a la llengua lite
rària. 

Tot això són suggestions, naturalment. Que 
voldríem, però, que els escriptors valencians 
tinguessin en compte. I que examinessin, si 
els fos possible, com s'han resolt aquestes co
ses en l'alemanv, francès, anglès i espanyol, 
aquestes grans llengües que presenten infini
tament més variacions—i més profundes—de 
una comarca a l'altra, que no pas les que hom 
pugui trobar en el nostre catalanesc, del qual 
Meillet ha remarcat, i no pas desencertada
ment, la forta unitat. 

r. a. i s. 

d ' e s p o r t 

netedat, força i salut 
Els esports! 
Hem arribat a un temps al qual els esports 

suren per damunt d'una corrent massa ma
terialitzada: l'espectacle ha furtat a l'exer
cici físic, al joc per el joc, la seua prima be
llesa; ha canviat l'esperit respetable de les 
competicions veritablement cavalleresques per 
una forta defensa d'interessos, també molt 
dignes de cura, més d'un altre ordre que mai 
degué confondre's amb aquell que aixecava 
fins els núvols de l'ideal el concepte de la re
ligió esportiva. Quin sentiment que huí si
guen desapareguts quasi tots els exercicis de 
cultura física que abans replegaven tant de 
entusiasme entre la jovenalla i sols pel gust 
d'assolir el triomf, sense cap d'estímul utili
tari!... 




