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N'hi /zà tirats, en paper conch é, 
un centenar d'exemplars. 



Dos si!;témes oferexen-se alquí vol f er 'Wi stitdi o tractat 
filològich de la llenga catalana . Lo més planer, sens dupte, 
és valdre-s de la parla vulgar del poble ab lo qual ún conviu, 
del seu propri dialecte local , e tractar de reclithir-lo a régles, 
mé o menys precises, cl'ay1·e gramatical. D e trnmblants sti¿
clis no-n manquen, per cert, al llenguatge catalanesch, dfra
gant quiswn a sa rñanéra, perçò com cuyden conciliar lo 
inconciliable, çò és lo strictament vulga1· ab lo purament 
lite1·ari. Prou s'han sfo1·çat lo P. Nonell e Mossèn Grandía, 
en sengles g1·amàtiqites, de preceptitm· la llenga viva de vuy, 
tot llunyant-se de la tradició sérnpre que lo poble per ells 
perferit la té ja oblidada, e acostant-s'hi sols en allò que, per 
sort, s'hi conserva enca1'e, Com és natural, semblrznt proce
himent no portarà may la avinença qu,e reclama 1,tno llenga 
culta e correctament organitzada. 

Ben diferent d 'aquest, l'altre sistéma té per objecte la 
purificació del idioma vitlgar més.general de la terra, trem
pant-lo dins lo corrent de la parla del bon témps, retrobant 
la tradició perduda. Car, com deya Mr . Bréal, l'any 1891, 

en la Révue ~es deux mondes: «Tot aquell qui, sens una 
rahó que s'ho valga, sens una millora jitstificada, vinga a 
torbar la continititat de la llenga, no fm·à sinó malmetre itna 
tradició e malbaratar una part del patdmoni nacional.» 
Altres autoritats podríem ací retraure, encaminacles al me
téix propòsit, empe1·ò, per have1·-hoja fét prou estensament 



en lo pròlech de les Lliçons familiars publicades l"any 1898, 
allà podrà repassar-les aqnell a qui interessaran. De llavors 
ençà, no é:.; aparegut algun nou stitdi qui-s concretas a seguir 

fehelment la tradició dels nostres clàssichs, dexant per fer la 

ve1·itable gramàtica tant recomanada dels autoritzats filò

lechs forasters, més conexed01·s que no nosaltres de la antiga 
literatura catalana. 

Per què, agotada témps hà la edició de les di tes Lli çons, 

ón més o menys familiarment analitzavem les diferents 

parts gramaticals de la llenga, com a defensors del segon 

sistéma demunt assenyalat, nos sentim speronats a publicar 
aquest nou treball, si bé sporgat de digressions, emperò més 
ar1·odonit e més complert que no ~quell. 

No-ns cal s·inó recordar, com axí-u digué ben alt lo nostre 

mestre En Josep Bala1·i, en los Jochs Flor·als del any 18.94, 

que la fa lta de fermesa del català modern és deguda a que -y 

manca una llenga scrita única, qui stiga per deI_Tiunt los 

dialectes, com ningú no pot neg·ar que en los témps antichs 

hi fóu. Donchs, tenint en compte que stam mancats en abso
lut d'una gramàtica r.onduhent a semblant fí, sols ab l'intent 

de contribuir a tan llohable desig, s'ha emp1·ès novament 
l'autor la digna tasca de compond1·e tal com és lo p?·esent 

llibre . 

BUL·celona, 30 Novembre del 190í1. l 

l / 



LLIÇÓ PRIMERA 

DE LA PRONUNCIACIÓ 

VO CALS 

A.-La a tònica, ab accent scrit o prosòdicb, sona 
clara e oberta: mà, sà, llaç, pare. 

La a àtona té un sò apagat, axicom entre la a e la 
e. Són àtones la, ma, ta, sa, al, als, ha, has, han, mas 
(conjunció). 

E -La e tònica és oberta (e) o tancada (é). Sens 
accent, sona g·eneralment oberta e clara: deu, vert, 
sech, negre, cella. La tancada e fósca, convé accentuar
la: té, vér, séch, sé.lla, dént. No cal accentuar la termi
nació aguda en er, ers, pronunciant-l& é, és, ni la 
terminació adverbial ent, llevat dels gerundis podent, 
sabent, valènt e volènt. 

La e àtona té igual sò que la a àtona. Axí sona en 
de, dels, en, p êl, per, que, les, me, te, se, ne, mes, tes, 
ses. Encare, en los pronoms me, te, se, ne. venint pre
cehits de paraula acabada ab alguna de les vocals a, 
e, i, o, és quiescent la e respectiva: la mare me deya 
(pron. lce marce-m deyce). · 

0.-La o tònica és oberta (ò) o tancada (ó). No por
tant accent, és en general obel'ta: or, groch, fora, dol, 
dona, b(j)ig. Si, per vindre regularment d'una u llatina, 
sona fósca, deman-a l'accent ag'ut: órs, mólt, fóu, fóra, 
dólç, sórt, bóix. No cal accentuar la terminació agu
da dels polissílabs en or, ors, pronunciant-la ó, ós . 

La o àtona, puix manca d'accent, sona com a u . 
Es sémpre àtona ·en lo, los (article o pronom), mon, 
ton, son, mos, tos, sos, nos, vos, ho (pronoms). Lo vós 
de segona periona reverencial, és tònich. En contra, 
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venint l'article lo, los, darrera alguna de les vocals 
a, e, i, o, la dita o és del tot muda: alça lo braç (pron. 
alcre-l-braç), porta los llib,,es (portre-Ls-llibres). 

l, U.-La i e la u, com a simples vocals, no ofiren 
res de particular. 

La i, com a emolien t , en les finals aig, eig, oig, 
uig , aix, eix, oix , uix, és muda. Altrernent, li correspon 
dièresi: reix, del ve rb reex ir. Si a les dites fórmes 
s'afig una s , cal pronunciar ayts, eyts, oyts, uyts, ays, 
eys, oys, uys: gaigs ( gayts), calaix (calays) . 

Es muda la u en les sílabes gue, gui, que, qui. En 
cas contrari, deu portar di èresi: argüir, qüestió . For
mant diptong·ue, en gua, qua, fora de sílaba tònica, se 
contrau en ga, go, ca;. co: Llenguatge, llenga; guarda, 
gordar; quatre, catorze, coranta; quadra, codrant, co
drati . 

CON SONANTS 

0,J, B, D.-Lag se pronuncía suau davant e, i. e 
aximetéi x darrera aq 11 esta, al final de paraula: gent, 
progécte, ginjol, regidor, goig, desig . Laj ona com en 
francès, davant a, o, u: jaméi'i; jorn , junct. La g final, 
seguida de s, se pronuncía y ts: goigs (goy t::; ) . 

En sílaba inversa, g, b, d, sonen forte (c, p, t): 
magne, régne, ignorant; alarb, stréb; admetre, advers , 
obgécte . 

Tant g , b, com c, davant l precehides d'una vocal, 
sonen dóbles: segle, poble, miracle. Cal esceptuar-ue 
les inicials abla, obli e subl~ ablanir, oblit, sublim. 

C, Ç, S, Z.-La c da vant e o i, la s inici a l o darrera 
consouaut, e la. ss, sonen fortes: cel, cinia , sémbra, de
fensa, pressió. La s éntre vocals, o éntre vocal e h, e la 
z , ténen lo metéix sò que en francès: cosa, deshonra, 
senzill, La ç sona com la ss. 

A la fí de paraula, junctant-se a una altra comen
çant en vocal o h, li:l s o ç se suavitzen a la pronuncia
ció: gentils-homens, braç estès . 

En la desinencia st, seg·uida d'una alt1•a s, és quies
cent la primera: aquests ~ posts ( r,equêts, p6ís). 
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H.-No deu may pronunciar- se la ach en eatalà, 
per m és que vaja precehida de e (eh): bLanch, chor, 
(l rchioer. Precehida de p (ph) inicial , equival a f: com 
a fin a l, és purament característica. 

L, LL.-Es del tot muda la l. encare que etimolò
O' icam r.nt dega usar-se, en colp, olm. palm,,poLp, psalm 
Con Ps doblada deu sonar com la ll castellana. 

NY.-Se pronuncia com lo gn del francès e com la 
ñ ca te ll a na: afany , canya. 

P .-Déxa de pronunciar- e darrera m, e éntre l e t: 
camp . Camp-roclon compte, sculptura. 

R.-Es qui escent la,, final dels infinitius en ar, er, 
ir , axicom la intermijn o final de la major part de vo
cables d'u v ul g ar: arbre borsa, trauers, /errer, .flor, 
itlber, càntir (pron. abrce , bossce , trceoés, f cerré, fló, al
bce , can tí ). Emperò, ülnt eu los infinitius, a l pendre 
un uficse, com en alguns derivats, deu pronunciar
se: anar -hi, fer-li, clir-me, arbreda. emborsar, transoer
fsal, fer reria, fl ores ta, albereda, cantiró. N oresmenys 
sonarà en la major part de monossílabs: car, cor, or, 
m,ar, g ir, oér, exceptuant-ne clar, clar. plér, plor, pór 
(pron clà , du. plé, pLó, pó ), e molts d'al tres de proce
hencia erudita. (V. en lo pròlech del Diccionari català-
frances-castelLà.-Barcelona, 1905.) 

T.- ol fóndre-s darrera l o n final: alt, molt, sant, 
Mont-seny, Mont-roig. S'esceptuen los participis en 
olt: abfsolt, molt. resolt. 

X. La xeix , tant al principi e fi de paraula, com 
éntre vocals o bé darrera consonant, se pronnncía 
tots-témps com lo eh del francès: xiular, axa, exam. 
exemple, guix , perxa, punxa . disbauxa . Solament pot 
sonar es o gz en lo preficse ll atí ex, axicom en algun 
ex o ix d'aquells mots no pl'Onunciables ab lo sò pro
pri català, com ex-archiver (çà-enrere arxiver), exce
Lent, exhibir, ext,·a (óltra), text, Sixt Ab tót, deu pro
nunciar-se ces aytal aficse, encare que vaja scrit ab ex, 
davant e forta o t: exclaustració, excursió, extinció, ex
trinsech. Quant a esprémer, estendre, estrany e alguns 
altres, ja solen anar scrits ab s 
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LLIÇÓ SEGONA 

01 •,L ARTICLE 

L'article defi11it masculi, en català literari, al sin
gular, és ~ emení la, e a l plural los e les respec
tivament. 

Les preposicions a, de se contrauen ab lo e los, di
hent al, als, del, dels. En poesía 1 poden admetre-s les 
contraccions de p er lo, com lo, scrivint pèl e cól. 

Sol ésser invariable lo femení, sub l'e-tót davant 
paraula començant en i, o: la infanta, La obl'a. oia
ment s'apostrofa lo masculí lo, davant un nom comen
cat ab vocal o h: l'à lber . L'home. 
~ En l'acusatiu. és lo, lo:s, La, LeJ: e:stima lo prohisme, 
o los bons; acompanya la ti ll a, o Le~ filles. 

Lo veritable article neutre és rep resentat per çò: çò 
qui-s mou, çò que deya, çò del méu. 

L'articl e h1definit és un, una, uns, unes. 
Davant los noms propris de persóna olen anar-hi 

un dels articles lo, la, o una de les partícul es en, na, 
equivalents a Don e Dona: lo Pére, la Antonia, en 
Joan, na Paula. Aximetéi x se contrauen uns e altres 
ab la paraula casa scrivint: cal, ca'la, can , ca'na. 

LLIÇÓ TERCERA 

DEL NOM SUBSTANTIU 

Lo nom substantiu és propri con s'aplica a una 
persóna o cosa determinada: en Joan, lo Mont-seny, Gi
rona. Es genèrich o comú, si convé a diferents persón es 
u coses: home, taula, riu, arbre. Si enclou un aplech 
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de per¿ónes o coses d'una metéxa mena, se nomenà 
colectiu; com estol, exam, meynada, roureda. 

Lo noms, atenent a la llnr structura, poden ésser 
simple , com ayre, goig, cambra: composts, C()lll bonay
re, para-llamps, roda-soques: primitius com ómbra, mar, 
berret: derivats, com ombrela, marinada, berretayre. 

Quant per la llur significació, se partexen en aug
mentatius, diminutius e pijoratius o despectius. 

FOR~IACJÓ PER DERIVACIÓ 

Lo nbstantiu augmentatiu prèn los suficses aç, 
aça, agaç, agaça, arraç, arraça . devent precehir una 
n al snfic e masculí, si lo nom de ón deriva acaba en 
vocal. Axí de home, homenaç; de dona, donaça: de bórt, 
bordegaç bordegaça; de pont, pontarraç; de tésta, tes
tar,,aça. 

Alguns substantius augmentatius són considerats 
om a simples o positius: pedaç. colomaça. 

Se fórmen los díminutius ab los suficses ach, aca, 
ich, ica, ig, ija, i, ína, ó, óna, ol, ola, élt, éLla, ill, illa, 
olL, olla, oy, oya, ull, ulla, et, eta, e los composts icó, 
içó, inyol, oli, olina, etó, etona, etc.: xerrach, butxaca, 
mongich, pobrica, arbrig, botija, colomí. joguina, petó, 
minyona, perol, corriola, arguenell, costeLla, cetriLL. 
camamilla, reboll, virolla, ninoy, margaridoya, bassulL, 
concarulla, gatet, fexeta, ploricó, pobriçó, rovinyol, fon
tinyola, rajoli, rajo!inet, caragolina, berretó, berreto
net, caputxetona. 

Los piJoratius o despectíus, prenen les terminacions 
och, oca, ot, ota, uf, uja, utx, utxa, um . etc.: badoch, 
tanoca, trastot, donota, scalduf. baldufa, Peputx, ca
putxa, ferum, lLepum. Mo lts d'ells han perdut j a la for
ça del menys-preu. 

Alguns substantius, per donar idea de colectivitat, 
prenen los snficses at, ada, alla, ela, am, im, ar, er, et, 
eda, ;u: hortat, llodrigada, brivalla, parentela, clonam, 
pedregam, borrim, joncar, formiguer, vinyet. albereda, 
pagesiu. 



i2 -

DEL GENRE 

Pot un hom distingir los gen res en los noms su 1,s
tantius de tres manéres: 

l.ª Servint-se de paraules diferents per quiscnn 
g·enre:pare, mare; gendre, nora; cavall, euga; bou, va
ca; ruch, soméra. 

2.ª Afegint al nom la paraula mascle o jemélLa; 
infant mascle, rossinyolfemélla 

3:i Ab lo cambi de terminació del masculí al fe
mení: fill, fl,lla; sogre, sogra_: boig, boja; rat, rata; Llóp, 
L.lóba (l). 

Alguns n'hi hà qui fan lo femení en esa, es a, ina: 
comte, comtesa o comtessa; duch, duquesa: déu, deessa · 
gall, gallina; rey ~ reyna. Encare, per influencia clàssi
ca, cambíen alguns la terminació tor o dor (al feme1lÍ 
tora o dara) en triu o driu: actor, actriu; emperador 1 

emperadriu; tutor o tudor, tutriu o tudriu. 
Són encare femenins tots los noms abstractes aca

bats en or: pór, bafor, calor , color, dolor, llevor, honor, 
amor, etc. 

Aximetéi x són stat sémpre femenins art, mar, són, 
fi (acabament) e alg·uns altres, méotre que són mascu
lins àlber, costum e senyal, per més que alg-uns solen 
cambiar-los de secse. Ab tót. n'hi hà qui, al mudar de 
sig·nificació . muden de gen re: art, clau, canal, deu, 
llum, nou, póls, set, seu 

La tetminació er1 ayre és comuna a abdós genres. 
Són ma_sculins drapayre . historiayre, berretayre; són 
femenins cotillayre. gallinayre, terrayre. 

FORMACIÓ DEL PL RAL 

Tots los singulars acabats en e. i, u, àtones, en 
qualsevol comonant o en semi-consonant (u, y), fan 
generalment lo plural afegint una s a la terminació: 

(1) V. les régles comunes als ~djectius. 
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arbres, llirz:s, llochs, altars, gaigs, bateigs,· desigs, g oigs, 
enuigs, naus, reys, despatxs, boschs, posts (l ). 

Los acabats en a àtona, mascnl ins o fem en ins, ate 
nuen la dita a en e, davant la s p lura l: tema, temes; 
poeta, poetes; dona, dones; porta, portes. 

Los qui acaben en vocal tònica, per haver perd ud a 
la n final de la radical llatina . recobren aquesta al fo r
mar lo plural : pà , pans; ble, blens; oi, vins; rahó , ra
hons; hu uns . Encare aq uésta n ll atina reapar en los 
noms en de, ge e m o me: orde, ordens; marge, margens; 
hom o home . homens. Cal esceptuar stam , nom, Llum, 
qui fan stams , noms, llums . 

Tots los aguts q ui j a ténen ç o s a. la fi, prenen Rl 
plural es o ses: braç, braces,pastiç ,pastices;pas,passes; 
frances, franceses; socrjrs, socórses; nus, nuses 

Són invariab les los noms ja te rmin ats en ço s, pr e
ceh ides d'una consonant: témps,jalç, dilluns , dimars, 
& ; tots lo:s qu i no ténen sinó p lural, com ti8ores, 
molls,· calce ·, noce~; e aquells so lament usats g enèrica
ment, com or, argent, ferre, stany , pà, péix, carn , bla t, 
civada,& . 

LLIÇÓ QUART A 

DE L OM A DJE CTI U 

L'adj ectiu se di videix en califlèatiu, qui califica o 
determina un n om substantiu: blau , bréu, llarch, bo
nich ; determinatiu, q ui senyala o concréta alg·una per
sóna o cosa: aquest, aquell , meu. teu, seu. nostre. vostre, 
llur , un , ·dós, &; e indeterminatiu o indefinit, qui no se
nyala lo nómbre ni la quan titat: algun, mólt, poch, 
tant, quant 

Encare lo calíjicatiu se subdividei x en positiu, aug
mentatiu, diminutiu e comparatiu- · 

(1) V. les r égles de la p rommciació. 
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Són positius los q ui indiquen senzillament una q u a
li tat del substantiu: alt, bó , ióve, sant. 

Són augmentatius o intensius los q ui prenen lo pre
ficse re o los suficses aç, isme: rebo, regran, rellarch; 
bonaç, granclaç, Llargaç; bonisme, altisme , prohisme. SP. 
fórmen aximeteix ab lo positiu, precehit d'un adverbi 
de quantitat: ben bó,força gran, molt alt. 

Són diminutius los q ui porten algun dels suficses: 
et, eta, ol, ola, ó, ona, ós, ósa , ench enca, oy . oya: Axí 
manyaguet., boniqueta,jovenet, a/teta, guerx ol , manx ola: 
grassó, petltóna, negrós, verdósa, bureLLench , blavenca, 
bonícoy, cofoya. 

Los comparatius se fórrnen mijan çant alg un del 
adverbis tan, pus, més, menys, dels adje~tius millot>. 
pijor, major, menor, superior, inferior. ab nn de ls corn
plements que, com, al, d'a q u esta man éea: tan bó com · 
més bó, o miLLor, que; menys bó, o pijor, que; tan gran 
com; més gran, o major, que; tan alt com· més alt que, o 
superior al; menys alt, o inferior al .. . , &. 

Los adjectius determinatius çó, açó, aquest aque ·ta, 
aquests, aquestes, demostren la ~,ersóna o cosa. m s 

propera uel qui paela: axó, aqueix , aquexa! aqueix~ 
aquex es, lapersónaocosa. quistà més prop del qni 
escólta: atLó, aquell, aquella. aquells, aquetLes, lo qui 
stà distant d'ún e altre 

Los qui indiquen possessió, meu, teu seu, nostre, 
vostre, Llur, deuen anar acompanyats del articl e cot·
responent sémpre que precehexen lo nom que deter
minen. Llur e Llurs, són del tot indispensables con se 
referexen a diferents possehidors. Sens article, poden 
usar-se les fórmes contrétes: mon ma, mos, mes; ton, 
ta, tos, tes; son, sa, sos, ses. 

Los determinatins numerals són: hu o un. dós (fe
mení dues), tres, quatre, cinch, sis, set, vuyt, 'nou, deu . 
on~e, dótze, irélze, cq,torze, quinze, setze, disset, clivuyt, 
dinou, vint, vint-e-un, o vintiun, trenta, coranta, cin
quanta, sexanta, setar~ta, vv_ytanta, noranta, cent, cent
e-un, cent-dós, &, do::;-cents, tres-cents, & ; deu-cents, o 
mil, dos mil,&, un milió o compte Los q11i indiquen 
orde o grau, són: primer! segón, tercer, quart, cinquè, 
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sisè, setè, vuy tè, novè, desè, onzè. dobè. &., vintè. trentè, 
corantè, &. , centè, dos-cents en orde, & Los q ni dónen 
idea de partició, són : meytat. terç, qua,,t, &. Deuen 
anar precehits d'un dels articles lo, la, un, una. 

Los indefinits prou e força són invariables: ab prou 
jeynes; for ça homens . 

Quant, quanta, quants, quantes, en sentit ponder11-
tiu, solen admetre la partícula de: quant de vi! quanta 
d ayga! quants de llib,,es! quantes de llàgrimes! 

ADJECTIU DE DUES TERMINACIONS 

Lo femení dels adjectius generalment se fórrpa afe
gint una a al masculí. Los qui terminen en e o u àto-
11es, cambíen aquesta ·en a: petit, petita; clar , clara; 
ample, ampla; digne, digna; contrari, contraria; conti
nuu, continua (l). 

Los acabats en vocal tònica, recobren la n cayg·uda: 
blà, blana; plè, plena ; desè, desena; vehí, vehina, bò, 
bona; comú . comuna . 

Dels qui terminen en eh, los d'ayre més popular lo 
muden g·eneralment en ga: antich, antiga; céch . céga; 
obach, obaga; rústech, rústega; poruch, poruga. Los de 
fórma erudita, o tècnichs 1 tots los en anch o ench e un 
reduhit n ómbre de vulg·ars, conserven la cal íemení: 
rústich, rústica; artístich, artística; Jranch,Jranca; bla
vench, blavenca; blanch, blanca; fiach, flaca; sech, seca; 
rich, rica; Jósch . fósca. 

Los acabats en ig, lo muden en ja: lléig, lléja; mig, 
mija; roig, roja. 

Los adjectius acabats en s, precehida d'una vocal 
tònica, dóblen aquesta al pendre la a del femení: gras, 
grassa; spès, spessa; rós, róssa. 

Los acabats en t, solen mudar-la en d: covart, co
varda; Jret, freda; inñnit, infinida; sórt, sórda; buyt, 
buuda. Cal esceptuar-ne aquest, aquesta; trist, trista; 
diminut, diminuta, &. 

(1) Per los esceptuats d'aquesta régla, veja-s més eudevant los d'una sola terminació, 
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Los terminats en los diotongues aú, iu, ou, muden 
la u en v: blau, blava; viu, viva; nou, nova o deuen 
mudar-la los en eu: meu, mella; teu, teua; seu, seua; 
juhéu, juhéua; roniéu, roméua . Cal esceptuar-ne bréu. 
gréu, ltéu e suau, q ui no ténen femení. 

ADJECTIU, ' n' NA TERMI ACIÓ 

Ténen una sola terminació per ahdós g'enres lo:.s 
acabats al masculí en a: celta, poeta . 

Los terminats en ble obre: amable, pobre, e d'altre· 
com jóve, verge, ilustl'e, simple . 

Los acubats en ç, l o a,, _. eficaç , feliç , mortal, util 
familiar, regular. 

Tots los en ant e ent, literariament són in variabl e· 
per abdós g'enres: constant, triwnfant, amatent, innocent, 
lo metéix que g?·an. No varíen sinó tant, quant, sant, 
content, e pochs d 'altres. 

LLIÇÓ CINQUENA 

DEL PRONOM 

Los pronoms relatius só n que, qui, qual, ~u.als, ab 
l'arti~le corresponent o alguna de les prepos1c10ns a, 
de, en,&. Referint-se a persóna o co a, en nominatiu, 
és sémpre qui: l'home qui parla, les dones qui cusen, la 
pédra qui cau, lo qui-s creu, a o en qui creurèm'fl En cas 
impersonal , deu usar- se çò qui, allò qui: çò qui revifa. 
allò qui pénja. 

Al acu ~atiu és sémpre que: la casa que veig, la gent 
que trobarèm, de què-m parles'? çò que-t clich, allò que 
Linch. 

Qual, quals s'usen al genitiu, pcecehits de la pre 
posició de e l'article corresponen t: la obra, de la qual jo 
parle; los llibres, dels qu_als nos acuparèm. S'usen axi-
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metéix com a conjunció a la oració següent: la prova 
de quant jo he dit, la qual tinch per més rahonable ... 

Los prnnoms relatius quin, quina, quins, quines, so
lament poden espressar dupte o ponderació: Quin volts? 
Wo sé quin, o quina, pendre. Quins llampechs! Quina 
,r¡entada! En qualsevol altre cas interrogatiu, és què o 
qui: què és açò6/ qui-u diu6/ 

DEL PRO O I PERSO AL 

Los pronoms de primera persópa són : jo, mi, me 
(rr mi), nos, nosaltres Los de segóna per::,Óna: tu, te (a 
tu), vos, vosaltres. 

Darrera lo verb, con-aquest termina en consonant 
o u, les fó rmes me, te, són invariab les: portar-me, dich
te, sentint-te, trau-me, creu-me. Acabant en vocal, se 
contrauen: casa-t, scriure-m. Davant lo verb, comen
.ant aquest en vocal o h, o davant los pronoms e .ad 
verbi ho. hi, se substitueix la e de me te, per un apos
trof; m'ha dit, t'ensenya, m'ho crech, t'hi he vist . 

E no·, vos, inrnediatament darrera lo verb, con 
aquest fineix en consonant o u: dir-nos, porten-nots, 
mirau-vos, diheu-nos. Emperò perden la o, tot contra.
hen t-se ab aquell, sémpre que acaba en vocal: esti
ma-ns, absoldre-us, convertida en u la v de vós. 

Són de tercera persóna: eU, ella, ells, elles, e los 
obliqües li, lo, la, los, les, axicom lo reflecs iu se (a si.) 

Al datiu, tant en masculí com en femení, són li, 
los o los-hi: donar- li ( a éll o a éllrt), donar-Los o donar -
los hi (a élls o a élles). Al acusatiu, són lo, la, los, les: 
prèn-lo, creu-la , tornau-los, dóna-les. Immediatarnen t 
darrera lo verb, terminant en vocal, lo e los se con
trauen ab aquell: dóna-l, porta-ls. 

Con ~àcitament se dóna per entès algun dels pro
noms ell, ella, precehit de la preposició a o en, és subs 
tituït per hi: Anau al poble6/-Si, hi vaig (a éll); fica-t'hi 
(en éll, en élla). Con la preposició sóbre-eatesa és ·de, 
llavors li correspon ne: parlar-ne (d' éll, d'élla); lo qui 
no .r.;abrà (de) llegir, que-n aprenga. · 
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Lo pronom se, davant los verbs usats imperso na l
ment, deu substituir-se per hom, un hom, ún u únrt: 
hom diria que .. . · ün rio sap de tóL; únrt crea a uLLs cluchH . 

DEL S AFIC SES 

Los a:ficses pronominals 1ne, te , se, nos, vos, ld , tos, 
La, les , li, ho. ne, al encontrar-se n dós o més acompa
nyant lo verb. se contrauen suprimint la vocal (e, o) 
del un d'élls, llevat del plnral femení les: gita-me-l o 
lo-m gita, prenga-se-la, vos-la o la-us llegia, porta
me-n, portà-se-la-m, o la- se-m-portà, &. 

Tot aximetéix sdevé al encontrar -se un aficse pre
cehit d'algun altre pronom, adverbi o conjunció aca
bant en vocal: jo-t crech, jo-us mire, tu- m deyes, ja-l 
tinch, si- ls veyen, axí-s fórmen, bé-u pensava, e-L temia 

Les dues anteriors rég-les, empe1·ò, no són per 
aquells aficses qui s poden juntnr a la paraula se
güent, començant aquesta en vocal o h. Solament ne, 
se contrau ab un altre a:ficse o adverbi, inicom sem -
pre anirà davant hi: no l'entench, ja t'ho deya, si-n era 
lluny, me- n anava, dóna-n'hi, se-n emprenia. 

SISENA LLIÇÓ 

DEL VERB 

Lo verb és rrctiu o transitiu con la seua acció recau 
::;óbre una persóna o co~a diferellt del subjecte: esti
mar, apendre, llegír. Es intransitiu o neutre aquell la 
acció del qual no passa d'una persóna o cosa a una 
altra: nàxer, morir. Si la acció recau sóbre lo metéix 
subjecte qui la fa, és rej!.ecsiu. Alguns intransitius so
len usar-se aximetéix com a reflecsius: Menjar-se, go
rir-se, millorar-se, morir-se. 
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La conjugació general de tots los verbs regulars 
ofir la següent classificació: 

l.ª Los del infinitiu acabat en ar: amar , pagar, 
ajudar, p arlar, comprar. 

2. ª Los en re, er, ir, tenint la radical invariable, 
al present de indicatiu: batre, témbre o témer, vençre o 
vèncer, atènyer, mentir, dormir. 

3.ª Los del infinitiu en ldre, ndre, mudant al indi
catiu la d eufònica en c (g): moldre, vendre. Fórmen 
encare en aquest agregat los en ure. cambiant axime
téix la u de la radical en c (g) o en h: raure, creure, 
,,iure. coure. 

4.ª Los del infinitiu en xer, qui muden al indica
tiu lax en sc (sq): nàxer, créxer, merèxer, e los llurs 
composts. Pertanyen encare . a aquesta secció, en 
quant als presents de •iñdicatiu e de subjunctiu, ab ln. 
sola diferencia dependre una e eufònica (esc), tots los 
en ir, la radical dels quals no admet l'accent tònich, 
tot modificant la vocal: obehir, agrahir, patir, seroi7·. 

5.ª Los del infinitiu en ir, qui admeten l'accent 
tònich sóbre la radical, ab modificació de la vocal, 
dexant atònica la desinencia, com de llegir, llígere; 
de tenyi,,, tinyere; de collir, cúllere; de complír, cúm
plere. 

6.ª Finalment los en ir, qui ténen la radical aca
bada en u o uh. que tant poden conjugar-se com los 
en ure, mudant la u en uych, com los en ir del 4.t agre
g·at, qui prenen esc als presents de indicatiu e de 
subjunctiu: construir, conduhir. 

Són ubstantius ausiliars havèr (haure), esser o èsser 
estar, qui ténen conjugació irregular . Se servexen del 
a.usiliar havèr los verbs transitius e reflecsius impro
pris: he fét una almoyna, li haoèm donat ayga, s'han 
menjat un pà . Se servexen- d'ésser, los neutres e reflec
sius propris: me-n só anat, som vinguts, és . nat, s'és 
romput. 

Dir (diure) e dur, no tenint sinó l'infinitiu irregu
lar, se conjug·uen com los en ure. 
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PB,XMERA CON.JUGACIÚ 

Gerundi: estimant 

Jo estime 
Tu estimes 
Ell estima 

Jo estimava 
Tu estimaves 
Ell· estimava 

Jo estimí 
Tu estimares 
Ell estimà 

Jo estimaré 
Tu estimaras 
Ell estimar.à 

Que jo estim 
Que tu estims 
Que ell estim 

estimar 

Participi: estimat 

INDICATIU 

Present 

Nosaltres estimam 
Vosaltres estimau 
Ells estimen 

Pretèrit imperfét 

Nosaltres estimavem 
Vosaltres estimaueu 
Ells estimai,·en 

Pretèrit perfét 

Nosaltres estimarem 
Vosaltres estimareu 
Ells estimaren (l) 

Futur 

Nosaltres estimarèm 
Vosaltres estimarèu 
Ells estimaran 

SUBJUNOTIU 

Present 

Que nos. estimèm 
Que vos. estimèu 
Que ells estimen ' 

,) 

(1) Los nostres clàssichs usaren alguna vegada de jo vaig, ell va e ells 
van estimar. 



Que jo estimas 
Que tu estimasses 
Que ell estimas 

Jo e timaría 
Tu estimaríes 
Ell estimaría 
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Pretèrit imperfèt 

Que nos. estimass~m 
Que vos. estimasseu 
Que ells estimassen 

CONDICIO AL 

Nosaltres estimaríem 
Vosaltres estimaríeu 
Ells estimaríen 

IMT1ERATIU 

Estimèm nosaltres 
Estima tu Estimau vosaltres 
Estim ell Estimen élls 

Los q ui ténen la radical terminada en cl o g, la 
reforcen, al subjunctiu en t e d: de ajud-ar, a.fnt, ajuts, 
ajut, ajudèm, ajuclèu, ajuden; de pag-ar pach, pachs, 
pach paguèm, paguèu, paguen. No l'esmenys aquells 
qui modifiquen la vocal, al carre~·Hr-los l'accenttònich 
en la radical, com gord -cu·, jog-ar, deuen conjugar-se 
axi: Pres. ind. gurtl'cle, guardes . guarda, g·ordam, gor
dau, gual'den; jugue. jugues juga. jogam, jogau,ju
guen . P1·es. s11bj guru·t, guru ·t, gua1 t, gordèm, gordèu, 
guarden: juch, juchs, juch, joguèm, joguèu, juguen. 

Los de la radical en j la muden en g (ig); de menj
rt7', m,eng; de puj-ar, puig. 

Los ue radical acabada en vocal o h. la reforcen ab 
una u: de preh-ar, preu; de studi-ar, studiu: de lloh-ar, 
llou; de continu-ar, continuu. Si acaba la radical en v, 
se vocalitza en u: de llev-ar, lleu. 

Finalment, aquells verbs la radical dels quals ter
mina en pl, pr, pt, tr, rv, s'hi afig una e eufònica, al 
igual del indicatiu. axicom en tots los casses de difícil 
pronunciació: contemple, comp1·e, dupte, éntre, séroe. 

Quant al Imperatiu, pot suavitzar-se la fórma esti
mau per estimèu vosaltres, sémp1·e que hom mana en tò 
de súplica. · 
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Los altres temps composts, tant per aquesta com 
pr,r les altres conjugacions. se fórmen mijançant los 
auxiliars haver o fsser e lo participi: jo he estimat, jo 
hagui estimat, jo haw 1 é estimat, que jo haja estimat, &; 
jo só esti1ncd . jo fuy estimai, jo se, é estimat, &. 

Són veritR blement irregulars los d'aquesta secció 
anar estar. Donar, qui també pot conjugar-se com 
los en nd1·e, té al subjunctiu dó, dóns, dó. 

anar 
Pres. ind: vaig, vas, va, anam, anau, van. Futur: 

aniré, aniras , anú·à, an~rèn1, anírèu, aniran . Pres. subj : 
vaja, vages, vaja, an èm, anèu, vagen . Condicivnal: ani
ria, anú·ies, & lmp.: vés, v(tja, anèm, anau, vagen 

star 
Pres . iod : stich , stas stà, stam, stau, stan . Perf: sti

guí, stiguéres, stigué, & Pres. ::;ubj.·: stiga, stigues, stiga, 
~tigam, stigau, :;diguen. lmperfüt: &ilgués, sti_gués~es, 
stigués, &. Imp.: lo supleix lo Subjunctiu. 

SEGONA. CO~JUGAClÓ 

témer (témbre ) dormir . 
Gerundi 

Tement Dormint 

Participi 

Temut Dormit 

INDICATIU 

Jo tém 
Tu téms 
Eïrtém 
Nosaltres temèm 
Vosaltres temèu 
Ells témen 

Present · 

Jo dorm 
Tu dorms 
Ell dorm 
Nosaltres dormim 
Vosaltres dormítt 

_ Ells dormen 
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P retèrit imperfét 

Jo temía 
Tu temíes 
Ell temía 
Nosaltres temíem 
Vosaltres temíeu 
Ells temien 

Jo dormía 
Tu dormíes 
Ell dormía 
Nosaltres dormiem 
Vosaltres dormíeu 
Ells dormien 

Jo temí 
Pretèrit perfét 

Jo dormí 
Tu teméres 
Ell temé 
Nosaltres temérem 
Vosaltres temereu 
Ells teméren 

Jo temeré o tembré 
Tu temeras o tembras 
Ell temerà o tembrà 
Nos . temerèm o tembrèm 
Vos . temerèu o tembrèu 
Ells temeran o tembran 

Tu dormires 
Ell dormí 
Nosaltres dormirem 
Vosaltres dormireu 
Ells dormiren 

Futur 

Jo dormiré 
Tu dormiras 
Ell dormirà 
Nosa! tres dormirèm 
Vosaltres dormirèu 
Ells dormiran 

SUBJUNCTIU 

Que jo téma 
Que tu témes 
Que ell téma 
Que nos. femam 
Que vos. femau 
Que ells témen 

Que jo temés 
Que tu temésses 
Que ell temés 
Que nos . teméssem 
Que vos. temésseu 
Que ells teméssen 

Present 

Que jo dorma 
Que tu dormes 
Que ell dorma 
Que nos. dormam 
Que vos. dormau 
Que ells dormen. 

Pretèrit imperfét 

Que jo dormis 
Que tu dormisses 
Que ell dormis 
Que nos. dormíssem 
Que vos. dormísseu. 
Que ells dormissen 
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CONDICIONAL 

Jo temería o tembría 
Tu temeríes o tembríes 
Ell temería o tembría 
Nos. temeríem o tembriem 
Vos. temeríeu o tembríeu 
Ells temeríèn o tembríetz 

Jo dormiría 
Tu dormiríes 
Ell dormiría 
Nos. dormiríem 
Vos. dormiríeu 
Ells dormiríen 

IMPERATIU 

Tém tu 
Téma éll 
,Temam nosaltres 
Temèu vosaltreç 
Témen élls 

Dorm tu 
Dorma éll 
Dormam nosaltres 
Dormiu vosaltres 
Dormen élls 

D'entre los regulars en 1·e, únicament cabre fa al 
subjunctiu càpiga, e als p1:étèrits capigui e capigués . 
Dels d'aquesta secció en ir, tan so la.ment morir fa 
1nuy1·, m,01·s, niar,&., e al subjunctiu muu1'a , muy,·es 
muym, &. (V. a l Participi). 

Aximetéix los de la radica l en rr, com co,·,·e,- e los 
seus composts, prenen ech, es , e nI i~dicatiu (cd,-1 '.ech . 
córres, cÓ1'1·e); e axí de cór1'ech, carregui, cót·rega, co
rregués e corregut. Los de la n1dical en s o ç. prenen 
també es a la segona persóna: de b,·us-i,·, b!'uses; de 
to1·c-er, (torç-re) torces. Obr-ir e los seus com posts fan 
obre, obres, obre, e al s¡1bjunctiu plural ob,·igam, qbri-
gau, obren. · 

Los de la radical en d, g, la reforcen al final o da
vant s: de acud-ir, acut, acuts; de fug-ir, fuig, juigs . 
Perçò, al subjunctiu a.cuda P. acucles, fuja efuge;:;. 

Són irregulars hcwèr (haw·e), esser o ésser, jet·, po • 
dèr; sabèr (sebre) e volèr, alguns dels quals modifiquen 
la radical al present de indicatiu e en los témps deri
vats d'aquest. 

havèr (haw·e) 

Part.: hagut . Pres. ind.: haig o he, has; ha, .havèm, 
havèu, han . Perf.; haguí; haguéres, hagué, haguérem, 
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haguéreu . lz aguéren. Fut.: hauré, hauras, haurà, &. ·(l) 
Pres. subj .: haja: hages, haja, hajam,, hajau, hagen. Im
perfét: haguéra o hagués, haguesses, haguéra o hagués, 
hagué:ssem, haguésseu, haguéssen . (2) 

esser o ésser 
Part.: stat . Pres. ind.: .só o so ést o ' · és , sóm, 

::;óu, són Irnperfét: éra, éres, éra, êrem, èreu , éren. Perf.: 
fuy fóres, fóu, fó1· em, fóreu, fóre n Fut.: seré. seras, 
·e1,à, se,·èm, serèu, serem. Pres. subj.: sía, sies, sia, 

::;iam, siau, sien. lmperfét: fos o fóra, fósses, fós o 
f óra, fóssem, fóssea, jóssen . Cond.: seria, series, sería, 
&. Imp.: ·íes, sia, siam, siau, sien . 

fer l\ 

Part.: fét . Pres. ind.: j aç,Jas, ja, fem, feu, jan . Im
perfét: jeyrr.fepe.s,je¡¡a, feyem, feye.u, Jeuen . (3) Perfét: 
fiu, féres, féu, férem, féreu, féren. Fut.: faré , jara::;, 
fara,farèm,jru·èu. faran. Pres. sub.: jaça,faces,Jaça, 
façam, façau, facen. Imperfét:féra o fés, fésses, jéra o 
fés, féssem, fésseu, féssen. Cond.:faría,Jaríes, &. Imp.: 
fés, Jrrça, jaçam, feu, frtcen. 

podèr (podre) 

Part pogut. Pres. ind.: puch, pots, pot, podèm, po
dèu, poden. Perfét: pogai, poguér es, pogué,&. Fut.: po
dré, podras, podrà, & (4l. Pres. subj.: puga, pugues, · 
puga, pugmn, pagau, puguen. Irnperfét: poguéra o po
gués, poguésses, &. 

sabèr (sebre) 

Pres. ind.: sé, saps, sap, sabèm, sabèu, saben .. Fut.: 

(1) Tenint en com1,1te que l'infinitiu equival a 7riwlwe, aquest témps és regluar. 
· (2) Per l'I,mpe,rcdi'u, lo substüneix lo verb teni'r. 

(3) Los clàssichs usaven aximetéLx fahía, f ah-íes, &. 
(4) ·considerat com '.apodre~ en aquest témps éi;; ¡:egular. 

4 
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sabré, sabras, sabrd, &. Pres. subj.: sapia, sapies, sa
pia, sapiam, sapiau, sapíen (l). Imperatiu: lo supleix lo 
present de Subjunctiu. 

volèr ( volclre) 

Part.: volgut. Pres . ind.: vull, vols, vol, volèm, vo
lèu, volen-: Pnfét: volguí, volguéres, volgué, volgué1·e1n, 
volguéreu, volguéren. F ut.: volcl1·é1 voldras, voldrà, &. 
Pres. subj : oulla , vulles, vulla, vullam, vullau, vuLlen 
(2). Imperfét: volguera o volgués, volguésses, &. Imp : lo 
supleix lo present de Subjunctiu. 

TERCERA CONJUGACIÓ 

valdre (ordre) creure 

Gerundi 

Valènt (3) Crehent 

Participi 

Valg·ut Cregut 

INDICATIU 

Jovalch 
Tu vals 
Ell val 
Nosaltres vafèm 
Vosaltres valèu 
Ells valen 

Present 

Jo crech 
Tu creus 
Ell creu 
Nosaltres crehèm 
Vosaltres crehèu 
Ells creuen 

(1) Vulgarment sàpiga, sàpigues, &. 
(2) La ingerencia de la g eufònica en aquest témps (vulga, sens ningun!\ 

necessitat, és un vulgadsme. 
(3) Axicom havènt, poclènt, sabènt e vol~nt són irregulars. 



Jo valía 
Tu valíes 
Ell valía 
Nosaltres valiem 
Vosaltres valíeu 
Ells valíen 

Jo valguí 
Tu valguéres 
Ell valgué 
Nosaltres valguérem 
Vosaltres valguéreu 
Ells valguéren 

Jo valdré 
Tu valdras 
Ell valdrà 
Nosaltres valdrèm 
Vosaltres valdrèu 
Ells valdran 

·Que jo valga 
Que tu valgues 
Que elf valga 
Que nos. va/gam 
Que vos. valga u 
Que ells valguen 
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Pretèrit imperfét 

Jo crehía o creya 
Tu crehíes o ereres 
Ell crehía o erera 
Nos. crehiem o ererem 
Vos. crehíeu o erereu 
Ells crehf en o ereren 

Pretèrit perf ét 

Jo creguí 
Tu creguéres 
Ell cregué 
Nosaltres çreguérem 
Vosaltres creguéreu 
Ells creguéren 

Futur 

Jo creuré 
Tu creuras 
Ell creurà 
Nosaltres creurèm 
Vosaltres creurèu 
Ells creuran 

SUBJUNCTIF 

Present 

Que jo crega 
Que tu cregues 
Que ell crega 
Que nos. crega m 
Que vos. crega u 
Que ells creguen 



Jovaldría 
Tu valdries 
Ell valdría 
Nosaltres valdríem 
Vosaltres valdríeu 
Ells valdrien 

- 28 

CONDICION AL 

Jo creuría 
Tu creuríes 
Ell crearía 
Nosaltres creuríem 
Vosaltres creuríeu 
Ells creurien 

IMPERATIU 

Val tu Creu ta 
Valga éll Crega éll 
Va/gam nosaltres Cregam nosaltres 
Valèu vosaltres Crehèu vosaltres 
Valguen élls Creguen élls 

Dels qui ténen d eufònica al Infinitiu, no cal es 
ceptuar sinó caldre, usat com a defectiu, tindre (tenir), 
e vindre (venir), qui, de regulars que abans eren, are 
són irregulars. Donchs los clàssichs los conjugaven 
ténch, tengut, tenguí, ténga, & .. vénch, vengut, vengui, 
vénga, &., méntre que suprimíen la c (g) eufònica de 
vendre, axicom de pendre, enténdre e alguns altres, 
dihent: jo oen, oenut, veni, vena e oenés. 

Fendre e los seus composts prenen una r, aprés de 
la p inicial, en tots los témps ón perden la d radical: 
prench, prenia prengui, prenga e p1·engués. 

Pertanyen als del Infinitiu en ure, dir e dur (radi
cals di e du;, no oferint altra irregularitat que al Par
ticipi, elit e dut, o duyt, e al Imperatiu digues tu e 
duu tu. 

Quant a caure, no té de irregular sinó la primera 
persona caych, 1a qual seguexen tots los témps deri
vats d'aquella: caygui, caygut, cayga e caygués. 

Conserven la u, al Gerundi e a la primera e segóna 
persona del pi ural, convertida en semi-vocal v, beure, 
deure e moure: bevent, bevèm. ·beveu; devent, cleoèni, de
vèu; movent, movèm, movèu. Encare scriure conserva la 
i del diptongue iu (scrivim, scriviu); e tant aquest, 
com los tres anteriors retén en al Imperfét la u (v) de 
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la radical: bevia, devia, movia, scrivía. Es aquesta la 

única irregularitat del defectiu ploure: plovent e plovia. 

Oure, veure, e viure són vérament irregulars. 

Finalment, plaure no admet altra fórma al Imper

fét que la regular plahía, plahies, &., e al Subjunctiu 

fa pLacia, placies, pl0:cia, placiam, placiau, placien . 

tindre o tenir 

Gerundi: tenint o tinent. Part.: tingut. Pres. ind.: 

tinch, téns, té d tin, tenim, teniu, ténen Imp : té o tin, 

tinga tingam, teniu, tinguen (l). 

Oure o ohir 

Gerundi: ohint. Part.: ohit. Pres. ind.: oig, ous, ou, 

ohim, ohiu, ouen o ohen. Perfét: obi, ohireR, &. Fut.: 

ohiré, ohiras, ollirà., &. Pres. subj : oja, oges, oja, ojam~ 

ajau , ogen. Imperfét: ohis, ohisses, & . Oond.: ohiría., 

ohiríes, &. Imp.: ou, oja, ojam, ohiu, (2) ogen. 

veure 

Part.: vis t. Pres. ind.: veig, veus, veu, vehèm, ve

hèu, veuen. Perfet. vegi o viu, vegéres o vehéres, vegé o 

véu, uegérem o vehérem. vegéreu o vehéreu, vegéren o ve

héren . Pres. subj.: veja, veges, veja, vejam, vejau, ve

gen . lmperfé t: vegés, o vehés, vegésses o 1Jehésses, &. (3) 

Imp.: veges, veja, vejam, veheu (4), vegen. 

viure 

Gerundi: vivent o vivint. Part.: viscut. Pres. ind.: 

visch, vius, viu , vivim, viviu, viuen. Perfét: visquí, vis-

(1) Vindt·e o veni?- se conjuga del tot aximetéb,, llevat que al Imperatiu 

fa vin o vína tu. 
(2) L'ús antich de Are ojcds (o.Jau) per aquesta persóna, és (axicom s'ha 

dit en la primera conjugació) en tò suplicatiu. 
(3) Los antichs solien contraure-l en alguns témps: de vehh·eni, vérem, 

&.; de vehés, vés, &. 
(4) Encare vuy és viu, per aquestà persóna, vet o veus-ací, 
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quéres, visqué,&. Pres. subj.: visca, visques, visca, vis
cam, viscau, visquen. fmperfét: visquéra o visqués, vts
quésses, &. Imp.: viu, visca, viscam, viviu, visquen. 

QUARTA CONJUGA.CIÓ 

créxer 

Cre.rent 

Crescut 

Jo crésch 
Tu créi.1:s o cré.res 
Ellcréi.i· 
Nosaltres crexèm 
Vosaltres crexèu 
Ells cré.ren 

servir 

Gerundi 

Servint 

Participi 

Servit 

INDICATIU 

Present 

Jo servesc/i 
Tu servei.rs o serve.res 
Ell servei.r 
Nosaltres servím 
Vosaltres serviu 
Ells serve.ren 

Pretèrit imperfèt 

]ocre.ria 
Tu cre.ríes 
Ell cre.ría 
Nosaltres cre.i:íem 
Vosaltres cre.ríeu 
Ells cre.ríen 

Jo cresquí 
Tu cresquéres 
Ell cresqué 
Nosaltres cresquérem 
Vosaltres cresquéreu 
Ells cresquéren 

Jo servía 
Tu servíes 
Ell servía 
Nosaltres servíem 
Vosaltres servíeu 
Ells servíen 

Pretèrit perfét 

Jo serví 
Tu servires 
Ell serví 
Nosaltres sen~ir m 
Vosaltres servireu 

- Ells serviren 



Que jo crésca 
Que tu crésques 
Que ell crésca 
Que nos. crescam 
Que vos. cre,cau 
Que ells crésquen 
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S BJUNCTIU 

Present 

Que jo servesca 
Que tu servesques 
Que ell servesca 
Que nos. serviscam 
Que vos. servisca u 
Que ells servesquen 

Pretèrit imperfét 

Que jo cresqués 
Que tu cresquésses 
Que ell cresqués 
Que nos. cresquéssem 
Que vos. cresquésseu 
Que ells cresquéssen 

Que jo servis 
Que tu servisses 
Que ell servis 
Que nos servíssem 
Que JJOS. servísseu 
Que ells servissen 

IMJ?ERATI 

Gréi.1: tu Servei.r tu 
Grésca éll Servesca éll 
Grescam nosaltres Ser1,iscam nosaltres 
Cre.rèu vosaltres Serviu vosaltres 
Grésquen élls Servesquen élls 

Són los únichs verbs irregulars d'aquesta secc10 
conexer e aparexer (més propriament apàrer, del tot 
regular), qui-s conjug·ueu, en quant a la primera per
sóna del Indicatiu e tots los seus derivats, com los de 
la 3.ª (c, g): conech, coneixs o conexes, coneix, &. co
negut, coneguí, conega e conegués . 

Encare péx er, altra fórma de apexar, fa al Indica
tiu pasch, péixs o péxes, péix, &, pascut, pasquí, pasca 
e pasqués. 
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CINQUENA CONJUGACIÓ 

llegir 

Llegint 

Llegit 

jo llif,· 
Tu l lLgs o llig es 
Ell llig 
Nosaltres llegim 
Vosaltres llegiu 
Ells lligen 

Jo llegia 
Ta llegíes 
Ell llegia 
Nosaltres lleg-fem 
Vosaltres !legfea 
Ells llegíen 

Jo llegí 
Ta lleg-ires 
Ell llegi 
Nosaltres llegirem 
Vosaltres llegireu 
Ells llegiren 

Gerundi 

Participi 

INDICATIU 

Present 

engolir 

Engolint 

Engolit 

Jo engall 
Tu engul!s 
Ell engall 
.Nosaltres engolim 
Vosaltres engoliu 
Ells engu!!en 

Pretèrit imperfét 

Jo engolía 
Tu engolfes 
Ell engolía 
Nosaltres engolf em 
Fosaltres engolfeu 
Ells engolíen 

Pretèrit perfét 

Jo engolí 
Ta engolires 
Ell engolí 
Nosaltres engolirem 
Vosaltres eng·olireu 
Ells eng·oliren 



Que jo llzïa 
Que tu lliges 
Que ell llija 
Que nos. llijam 
Que vos. llzjau 
Que ells lligen 

Que jo llegís 
Que tu llegisses 
Que ell llegís 
Que nos. llegíssem 
Que vos . llegísseu 
Que ells llegissen 
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SUBJUNCTIU 

Present 

Que jo eng·zzlla 
Que tu engalles 
Que ell engalla 
Que nos. eng·ullam 
Que vos. en/fllllazz 
Que ells eng·ullen 

Pretèrit imperfét 

Que jo eng·ofis 
Que tu eng olisses 
Que ell eng olis 
Que nos. engolíssem 
Que vos eng·ofisseu 
Que ells eng·olissen 

I.\IP ERA TIU 

Llig tu Engall tu 
Llija éll Engulla éll 
Llzjam nosaltres Engallam nosaltres 
Llegiu vosaltres Eng oliu vosaltres 
Lli o·en élls Engallen élls 

Cal observar que, si la ri:1rlical del Infinitiu termina 
en x o s, a la segóna persona deu pendre es: de tex-ir, 
tixes, de cosir e toss-ir, cuses e tusses. Aximetéix pre
nen e, es, e, aquells la radical dels qua Is fineix en pl: 
de ompl-ir, umple, umples, umple. 

Tan solament pot nomenar-se irregular per parti
cipar d'aquesta e de la conjugació anterior, exir, qui 
és com segueix: 

exir 

Gernndi: exint o ixent. Pres. ind.: isch, ixes, ix, 
exim, exiu 1 ixen. Pe rfé t: exí o isqui, exires o isquéres, 
e xí o isqué, &. Pres. subj. isca , isques, &. Imperfét: 
exis o isqués, exisses o isquéses, &. Imp.: ix , isca, is-: 
cam, exi u, ísquen. ' 

5 
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SIS EN A CONJUGACIÓ 

conduhir 

Gerundi: conduhint . Participi: conduhit o co11duyt 

jo condaych 
Tu conduus 
Ell conduu 
Nosaltres conàuhim 
Vosaltres condzz/úa 
Ells condahen 

Jo conduya 
Tu conduyes 
Ell conduya 
Nosaltres conduyem 
Vosaltres condzzyea 
Ells conduyen 

Jo conduyg11í 
Tu conduyguéres 
Ell conduygïzé 

INDlCATIU 

Present 

Jo condalzesch 
Ta condaheixes 
Ell condu/zei.r 
Nosaltres conduhim 
Vosa ltres condu/zia 
Ells conduhe.ren 

Pretèrit imperfet 

Jo condu/zía 
Tu condu/zíes 
Ell conduhía 
Nosaltres conduhíem 
Vosaltres condu/zíeu 
Ells conduhíen 

Pretèrit perfét 

Jo condu/zí 
Tu condulzires 
Ell condu/zí 

Nosaltres condll!'/!,'llérem 
Vosaltres conduygaéreu 
Ells condll!' g·zzéren 

Nosaltres condulzirem 
Vosaltres condu/zireu 
Ells conduhiren 

Que jo èonduyga 
Que ta conduygues 
Que ell co11du!7ga 
Que nos. conduygam 
Que vos. conduygau 
Que ells condurguen 

SUBJUNCTIU 

Present 

Que jo conduhesca 
Que tu condulzesques 
Que ell condu!zesca 
Que nos. conduh.-scam 
Que .vos. condu/ziscau 
Que ells r;ondulzesquen 



- 35 -

Pretèrit imperfét 

Que jo condurg-zzés 
Que tu condupgaésses 
Que ell con da pgués 

Que jo conduhis 
Que tu conduhisses 
Que ell conduhis 

Que nos. condupguéssem 
Que vos. condupgzzésseu 
Que ells condu! guéssen 

Que nos. conduhissem 
Que 1-'0S . condalzisseu 
Que ells conduhisse,i 

Condzw tu 
Condupga éll 
Condupgam nosaltres 
Condu/ziu vosaltres 
Condupg·uen él/s 

IMPERATIU 

Condulzei.r tu 
Conduhesca éll 
Conduhiscam nosaltres 
Condu/zizz vosaltres 
Conduhesquen élls 

SETENA LLIÇÓ 

DEL PARTICIPI 

Són mólts los verbs qui, tenint lo participi regu
lar, ne ténen un altre de in·Pgular. 

Los del primer agTegat són: 
buydar 
circumcidar 
completar 
concretar 
confessar 
despertar 
conformar 
disposar 
esperi m en tar 
junctar 
lliurar 
manifestar 
professar 
subjectar 

buydat 
circumcidat 
completat 
concretat 
confessat 
despertat 
conformat 
disposat 
esperimentat 
junctat 
Lliurat 
man~festat 
professat 
subjectat 

buyt 
circumcis 
conip lert 
concl'ét 

,confés 
despert 
conforme 
dú;post 
espe,·t 

· junct 
LLiul'e 
manifést 
profés 
su~jecte 
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Los del seg0n e tercer agregats, q ui solen tenir-lo 
no mé:3 que irreg·ular, són: 

ahsoldre absolt obrir obert 
aténdre atè::; ofendre ofès 
caure caygut oferir ofert 
cloure clos omplir omplert 
cobrir cobert pendre près 
coldre colt pondre post 
coure cuyt preténdre pretès 
dir dit revoldre revolt 
dur dut, duyt romandre romas 
empènyer empès scriure scrit 
encéndre encès soldre solt 
enténdre entès suspendre suspès 
ésser stat toldre tolt 
esténdre estès tóndre tós 
fendre fès tòrcer tort 
fer fét traure t,·ét 
fóndre fós veure vist 
metre mès viure viscut-
moldre molt voler volgut 

Los del q u art agregat q 11 i no-l té nen sinó irregu-
lar són: 

absorbir absort rnhlit' rublert 
imprimir imprès soferi t· sofert 
morir tno1·t stablir stablert 
nàxer nat suplir suplert 

Lo ténen axí regular com irregular los següents: 
benehir benehit beneyt 
corregir corregit correcte 
difundir difundit clifus 
distingir distingit clistinct 
ecsimir ecs imit ecsempt 
infundir infundit infus 
malehir nialehit maleyt 
oprimir oprimit après 
perferir per ferit perfer t 
prov eh i r prooelút prooi~t 
spessir spèssit spès 



.. 

- 37 -

Con lo participi passat, acompanyat d'algun verb, 
vé darrere lo com plement directe, concorda ab aquest 
en g-enre e nóm bre: /o lli!Jre que jo he fét, les cases que 
havèm, comprades. IIas vist la Te!'esa"!~Si, la he vista . 

VUYTENA LLIÇÓ 

DEL ADVERBI 

Los pl'incipals adverbis catalans són los seg·üents : 

· n·E LLOCH 

Ón, aón; per tot, per tot arreu, arreu-arreu; enlloch; 
ací, aqui tl); çà, llà, ençà, enllà, part deçà o dellà; da
vant, en avant, endavant, part clavant; darrere, enrere, 
endarrere, part darl'ere; dins, dedins, endins, part de
dins; fol'a, defora, enfora, part defora; dalt, amunt, de
munt, de sus, en sus, sóbre, dessóbre; devall, sóts, sóta, 
jus. deju ·, enjus; prop, aprop, vora; entól'n~ al voltant, 
tot eniórn, Llanu, &. 

'l'ots los q ui ja porten en sí la preposició de no deu
rà repetir- se: davant la casa, darrere tot-hom. dins o 
dedins Lofórn, dalt Lo campanar, clemunt o dcssóbre la 
taula, axicom sóts o sóta Lo banch . 

Sémpre que t'rn donarà per entès I'Rdverhi llà o 
dellà, se suplirà per hi o ne. Ets anat allà?- Si, hi só 
anat Ne só arribat sus-ar·e (de llà). Si l'adve rb i hi, per 
Llà, pot contraure- s a b lo mót precehe n t, se substi
t ueix per y: no-y he vist ningú, veure-y de prop. 

DE TÉMPS 

Can o con; are, encal'e, sus-are, adés, are e adés; lla-

(1) Es aci con la cosa stà més prnp del q1ú pal'la; e aquí, con és més 
apr op del qui escólta. 
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vars, a-les-hores; sémpre , tota-hora, tots-témps, may (l), 
ja may, may per may, may mès, jamés; devegades; ans, 
abans 1 aprés de , després, en aprés; vuy, avuu, hir. ahir, 
ans de hir, demà, L'endemà: dejórn, de matí, de nits, 
d'hora, tost, pré.~t, p 1'ompte1 tart, enguanu, entanu, tot
seguit, sovint, &. 

DE QUANTITAT 

Quant, mólt, poch, un xich, un boci, una mica o en
gruna, 9òta, géns, tant, més, menys, almenys, gayre, 
prou, força, massa {2) , quasi, gayre-bé, totjust, quelcom, 
res (3), &. 

DE FÓRMA O IANÉRA. 

Com, axi, axicom, bé, millor o més bé, pijor o més 
malament, debades, a pleret, de spay, de préssa, a corre
cuyta, a empentes, a bell ull, de reuLI, de bell-nou, nova
ment, a biaix, de gayrelL, de bon g,.at, a grat-seient, 
dólçament, bonament, &. 

L'adverbi tot, davant un gerunu.i, equival a méntre 
que, can o con: tot anant a studi, tot dilzent la ve,,itat. 
Uon modifica a una paraula en sentit de plenitut, no 
concorda ab aquella, si no és un adjectiu femení co
mençant en consonant, que llavors pren a o es: stich 
tot mullat stam tot mullats; vingué tota cojoya, vingué
ren iotes cojoyes. 

D'AFIRMACIÓ, NEGACIÓ O DUPTE 

Sí, prou, ce1•t, tan cert, no, no ... pas, no-res, pot-ser, 
per ventura (4), &. 

No ... pas s'usa sémpre que p as pot substituir a una 
proposició qualsevol: Vindras a rebre-m'?-No vindrè 

(1) Precebit de si, vol dir algunct vegada; acompanyat d'algun adverbi 
negatiu, espréssa negació absoluta. 

(2) Prou, torça, massa són invariables. 
(3) Res, vol dir quelcom o cosa; no-res, ninguma cosa. 
(4) En alguneb comarques catalanes solen r eforçar la negació o dupte, 

dibentplà bé, ax ò plà o ray, ax ò ray, jo, tu o elt rcty. 
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pas: digues-m'ho, que no-u diré pas a ningú: Es anat a 
fi ra lo teu pare~-No pas que jo-u sapia. 

Aprés d'un altre adve rbi q nalsevo l, en oracions 
afirmatives, o d'algun ve rb usat en sentit dubitatiu, 
completarà sémpre la espressió l'adverbi no, que al
trem en t resultada manca: enrahóna més, que no scriu; 
tinch pòr que no vinga;jo dupte que no li diga La veritat. 
Per fer la oradó neg·ativa, caldrà dir: jo tém que no 
vindrà, que no li dirà la veritat. 

Los adverbis de quantitat quant, mólt, poch, tant, 
prou, géns, massa, calificant un substantiu partitiu, o 
indicant diversitat, so len anar seguits de la preposi
ció de: tinch prou d'amichs; pren unes poques de cireres; 
lo riu se-n dugué tants d'arb ,·es com hi havia; tenia m,ól
ta de vianda; géns de pà/ tan pobre és un hom per pochs 
com per massa de diners. 

NOVENA LLIÇÓ 

DE LA PREPOSICIÓ 

Les preposicions, en ca talà, són: a, ab, de, dés de, 
en , dins, sóbre, sóts,per . fins, cap a, dret a, vers, envers, 
deve,·s, segóns, séns o menys de, de... s tant, de ... ençà , 
d'ençà que, óltra, a més de. noresmenys, & La major 
part fan aximetéix d'adverbi. 

La preposició a representa direcció, com vaig a Pa
ris, o bé indica repas: stich a Barcelona, a casa, al 
moll. Deu usar-se encare al datiu: dóna-u a en Pére, 
emperò ja may al acusatiu: he vist en Pére o en Pau. 

S'usarà en sémpre que déix entreveure la idea de 
clins, sóbre o sóts: ell dorm en Lo llit, jo sech en lo banch, 
stich en lo soterrani. 

La preposició de, a més de iudicar possessió o deri
vació, serveix per determinar l'autor d'una obra o 
acció: la casa qui fóu començada d'en Pére, és acabada 
d'en Pau. Sol encare representar una obligació: tinch 
de fer, hauré de veure-t. 
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Fins, reguer lo complement a, llevat d'ajustar-se a 
una altra preposició qui ja la port, com aci, alla, are, 
avuy, ah ir, &: fins a dema,fins a la ciutat. Emperò fins 
allà, fins aci, axicom al fer d'adverbi, equiva1ent a 
adhuc: fins ell ho ignora, ho senti!·an fins los sórts . 

DESENA LLIÇÓ 

DE LA CONJUNCIÓ 

Són les principals conjuncions catalanes, e, o, ni, 
emperò, abans que, méntre que, tantost,, car, r¡ue, per 
què, per tant, 1nas, sinó, ab La fi de, per fi, puix, donchs, 
entretant, encare que, ab tót que, per quant, &. 

La fórma e. la més característica e !iteraria axicom 
ho és a Po1·tog:al, a Fransa, a Italia. a Provença, e ben 
viva encare a la Vall d'Aran, a tot stirar, pot substi
tuir-se per i, en poesía, si axi-u demana la metrifica
ció d'algun vers. Semblant reducció sémpre serà una 
vulgal'itat, en prosa, tant com ho és en istiu per estiu, 
màniga per mànega, &. 

A major claredat. la conjunció que no d.en may 
suprimir-se: Li digue que-u fé~, spemoa que lo-y digues, 
ben segw· que s'ho creurd. 

,. 
ONZENA LLIÇO 

DE LA INTERJECCIÓ 

Les interjeccious, més o menys populars, antigues 
e modernes, són: ah! ah, Llas! hola! oh! valga-m Déu! 
oy! oy trrl! O!J dà! au! ep! eh! eu! e/;! bò, bo! oia, sus! cap 
de taL! mrtlviatge! mal LLa,np! mala ingm! il'a cle bell jo t 
flich! Jo t toch! xò! arri! uy! uix! carat! Deu de Déu! 
bon Déu! Déu n'hi dó! tira pexet! ala! apa! aJJó ray! 
tant de bòl guayl pse! psit! ni may que ... !&. 
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DOTZENA LLIÇÓ 

DE LA. SINTAOSI 

E11care que poques o moltes régles tle sintac::;i ha
Yèm <louades en lo transcurs de les anteriors lli çons, 
n 'hi afeg·irèm ací algunes de noves. 

Los Yerbs lzrtJJèr e fer, usats impen;onalment, ecsi
g-exen lo nómbre singular, fins ab un nom en plnral: 
lo::; /Libres que -!J lzri; hi lwurà crits; Je!Ja fre::; an!Jl:ii jà 
molte/:i nit::; . 

Lo verb dew·e , significant oblig·ació, pot esprei:;sar
::;e per haver o tenir de; haurèm d 'anat·, tinch de fer. 

'.'lo s'u:arü 1le la prepo::;i ció a davant lo comp le
ment directe: anam. a vew·e en Jaume, avorrim Lo vici . 
Car, ·i preguntam lqui anam a veure-? o ¿.què avorrim•? 
no rei:;µondrèm sinó en o lo Jaume, Lo vici. 

Anant lo verb µrecehit dels ad ver bis con, Llavors, 
r¡ne, tot-hom, tot::; Los qui o tot/:i quants, axi que: tanto1:;t, 
&., substituu ctl Hnbjunctiu lo Fntul': con jo 1:;eré a Pa
ri1:;: tot-hom qui-!) anirà; tots quants lw diran; axi que 
jo haw·é acabat; tanto::;t lw vearas, te-n convenceras; Li 
donaré Los millors con::;elLs que jo podré. 

En tota oració condiciona.l, cornencant ab la con
jullció ú, ja may no li correspon<frh l Ímperfét de Sub
j unctiu, sinó l'imperfét de Indicatiu. Axí en lloch de 
di r: jo- u pendria ::;i 1n' ho dona::;::;en, dil'r m jo-u pendría 
si m,'ho c_lonaven; si no plovia, ells hi anirien; ::;i jo-l tro
bava LO-!J diria. 

Deurà usar-l'e de la preposició a aprés de la con~ 
junció com: com, a pare, com a lleyal am.ich. 

S'usa 1·à de, davant lo verb en infinitiu: sémpre he 
pensat cle casar-me; és bò cle studiar; donava goig c_le 
ueare. Eucarn sol n ar se ab los verbs ensen!Jar, apen
dre e sabèr: eLl sap de nadar; li ensen!Java de gramàtica; 
aprenia de Lletra. Aximetéix és ben pl'Opri con dihèm. 

6 
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un soldat cle p eu, o .de cavaLL; una màr¡uina de cosir, o 
de vapo1·; una casa de ban!JS o de LLogaer. Emperò, si vo
lèm designar la fi o objecte que 11 s proposam, li co rres
pon per: un cavaLL per muntar; una casa p er rénda, o 
per llogar. · 

Segóns la eég'la anterior, distingitèm con la esp res
sió indicarà servi tut o dependença mijançant la prepo 
sició p er: tenir per menjar; star-se perjadri; servir p er 
aprenent. En contra, ab lo ve rb f er . li correspondrà de: 
jo jaç de m,anyà, de fadrí, d'aprenent. 

Prenen la preposició en los verbs qui dón en ídea 
d'esplosi ó, seguint- los un substantiu: scla/i en una ria 
llada, desféu-se en pLors;· sclatà en unrr mar de Llàgrimes . 
Axiµietéix serveix per esprP,s-:at repo's, o ca.m a eq ui
valent de sób,·e, dins, & . : jo cdnfie en tu; spera· en Déu; 
recolz..a• t en la taula; ferm en los seus propósits. 

Con los adjectius digne, propri, sens espi>essar-se, 1 
poden sobreenténdre-s, se substituen per de: les festes 
de colre e cle gordar; no só de plànyer: açó no és cl ho -
mens. 

En los numerals, seg·uits d'un adjectiu qui fa refe
rencia al substantiu a l qual afecta, s'hi interpo.-a la 
preposició cle: una de blanca, e dues de negl'es; tres d al
tres (l). 

S'ha de usar tan, ad verb i compara i-i u o in tensi u , 
con va ab l'adjectiu o participi adjectivat: tan gran, 
tan estimat. Tant, fa d'adverbi quantitatiu, de conjun
ció o d'adjectiu correlatiu: tant ne tinell com ne tenitr; 
de tanta pòr que lifeya; ell se n l'entà les nums , tant que 
no-y volgué intervenir; tant metéix hi anil'as"! 

(1) V. encare a la Preposició. 
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TRETZENA LLIÇÓ 

DE LA ORTOGRAFÍA 

a-e 

erà in varia ble la rr de 8Ílaba àtona en les paraules 
que etimològicament la ting'uen, fora d'aquelles que 
ja lo poble ha modificades e que los lletrats han accep
tades, com remena,· (de rnanus llatí) . menejar (manicrt
re), nienjru· (manrlucare), eiicoltru' (auscaltaNr J, mones
tir (mona terium), &. Per la matéxa rahó, modificarèm 
la a àtonR. al final tle para.nia en e, sérnpre que prece
hirà in mediatament a una de les consonants l, m . n, s, 
i, u, car altrement la dita a conservaría l accent tònich 
que tota consonant final naturalment li dóna Axí per 
brtlsam, balsem; donrrn (donà n) e tu clonas (del verb clo
nm·), clónen e dónes, o dones (substantiu). 

Aximetéix se scriurà m·e e encare, clemunt e deoall; 
em per<'> davant e dar,·ere, per la major força q ne té la 
a inicial d'avant e d'arrere sóbre la e del de. 

:{o 'accentuarà la a proposició ni la e conjunctiva, 
car no ténen accent propri. 

o-u 

Axicom per les voculs anteriors, servirà la etimo
logía per no conf1)ndre là o ab la u, specialment en sí
laba àtona, atenent emperò le.~ lleys de transformació 
d'algunes paraules qui solen cambiar la u en o, o al 
revers. Axí de buxum tllatí), bóix; de cultellwn, coltell; 
defolia, falla; de podiwn, puig. _ 

Tota o eufònica. al final de dicció provinent d'un 
vocable foraster, deu caure en català (modificant o no 
la consonant immediat~), o bé-s suplirà per e, u o us. 
Axí per catalanitzàr modo, és forçós scriure mou, fayçó 
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o mr1né1'a; per privo, pau o prrlzo; pe r moro, mrmr, rnrru
re o niaiu'itci; axicom /'erre, bronze , lacse, nómb1·e; h
ceu ateneu, mi cu, papu, contLnuu; fetus. tipus, l àcclws 
o Bàcus, &. Ca l esc.:eptuar únicament Eclzo o eco (rns
só) e lciLo (un miler), per amor dels llurs deri vats . · 

No és accentuable la o conjunctiva, ca r manca 
d'accent propri. 

Serveix 6ncare 1a· u per indicar la contrn cció cie! 
pronom ho ab lo vocable antecedent: si-n honNrven o 
no-u honraven . 

i-y 

Per rahó eufònica, seri1 m és propri de convertir la 
e en i en paraules com millor, cuimonirr , con.ex iment, 
nucli, Girona, &. Deu co nservar-se en les veus erndi
tes: novitat, sanctitrrt, solitut, &. 

La y, com a semí-consonant, s'usa en los dipton
gues ay, ey, oy, uy, e entre dues vocl·l ls: rt!Jl'e, /Jeneut. 
int!-oyt . juyta , que,r¡a, toya, clu¡¡rr. En ca l'e servei x per 
contraure l'adverbi o prou om fii ab lo voc:ahle ante ·e
dent: que-y vrrjrr; clóna-lo-y. 

b-v-p 
Per l'ús de bo v, en principi de paraula, cnl atén

.dre-s g·eneralment a la etimologfa. gntre vocals, en 
paranlesja vulg·ars, se sc riu o, servint ln, b per aq ne
ll es qui ténen pal llur oríg-en: llavi, JJl'Ona, cavall, sani, 
cove; ceba (cmpa) , nebot (n epotem), riba (ripa). Fugen, 
emperò, cie la régla algunes d'erudites, com : lrrbirrl, 
probable, sapient. lïúeml. 

Usarèm ía p en mig de dicció, seg·uicla de t, ç o s: 
clissapte, duple, crrpçó, capsa; precehint u na cl, és pre
cís usar ú: cabdal, cabdiLL. A la fí cle paraula, so l ser-in
re-s p: crrp, sap. squerp, filosop: C8 l esceptrn1,r-ne adób, 
córb, alarb, balb, clestó1·b e algunes altres. 

c-ç-q 
L'ús de la c, ç, e de la q depèn de la etimología. La 

c, davant a, o, u, e a la fí de dicció, té la valor (le k; 
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davant e, i, ini cials , sona com a s. Com a final, va sém
pre segnida de h, li vat de les esprnssions llatines 
adhor. e acllmc. 

l•,n ílaba in rnrsa, scriurèm e davFtnt una altra e o 
t; davant tot altra co nsonant, és g: rtcció, occent, acte, 
directe; digne clogm,rt Cal escloure-11 algunes provi
nen t del gréch, com dNtc1na, tecnich: &. 

d t 
Fora del preficse ad llatí, en sílaba inversa, usa

r m la t: odmirar, odjutori; atleta . atmosfera, fret, li
quit, pePdut, Daoit (o Daoiu). 

~ g-j 

e cri uril j davfl tlt a, o, u: jaure, jove, juNt. Davant 
e, i, és émpre g: gerid,·e, 1tié tr;e, gó~jot, llevat cl'alguneg 
paeanles em lite corn adjectiu, su~jecte, r¡ui tant po
cl t> n arnH ab g com abj. Aximetéix, per influença lla
tí na, en sílaba in versa té la. valor de e: digne (rnerexe
<lol') l'égne (reyalme). Emperò es~ent final, tórna a 
pendr lo sen vei·i ta ble ò: grtig, lleig, mig, IJoig, puig. 

h 
10 té r1.ltra valor que la etimològica, en paraules 

provinents clel llatí: lwnie, ham, honor, chor. Perçò, 
convé tranre-la d'allà ón no-y manca poch ni mólt: 
ón, rrrmonirr. ermità, ermós (adjectiu d'erm), construir, 
be1wn, mouen, rliuen . 

Deu usar-se en representació d'una consonant cay- - - ---
g·nda: jnheu, henehit, prohism,e, vehi, concluhir. Serveix ~ 
encare per acompauyar los <lernostratins lú (y), ho (u) 1 

les interjeccions rdi! eh! oh! vah! e a la fi de parau la 
acabada en c. per diferenciar lo plural rle vocables ja 
catalanitzats, com d'apendeclz, apenclechs, de cóclech, cò 
clechs, ón nn-y requer la x (es) final. 

Ninguna necessitat hi hà de doblar la L en mig de 
paraula, ni menys rle partir aquesta ab lo signe d'unió 



- 46 -

(-).Ja vé de lluny que fins lo poble lletrat 110-11 pro
nuncía sinó ínia, o bé la reforça ab una t: ilust,·e , co
lor¡ui, 1·ebelió; cetta, re/Jetle, spatllrt . 

De ón no pot traure-s, per muda que sia, é en 
colp, ólm , prrlm, pólp, psalm, ab la fí de formar los de
rivats: colpir·, olmeda, pahneta, polpós, psalmej rrr. 

Tampoch deu convertir-se en lL la l inicial de veus 
erudites, poch o g·éns catalanitzades, com laboriós, la 
bial, legista, llbertat, lingüisticlz, lite/'((l , lògica , lucsurirr 
o l ux uria, &. 

m 
Se scriu m davant b, p,j, (ph g·réch-llatí) e m: em/;a

dalir, pompa, nimfa, imm,ol'irtl, emnialaltií Serà n e no 
m, davant tot altra/ e v: infant, infinit; convit, envia,·. 

r 
Sémpre scrinrèm r, a la fí dels vocables 611 corres 

pong·a, per més que a la pronunciació sía muda, per 
amor als llursderivats. Axí de àlber, albereda e rtlbe,·e
Ua; de jeNe1·, je1·1·erirr; de càntir, cantit·eí; de cone.x:er , 
conexe,·ia · de altru· altaret· de mà,·íil· martit·i · de cd,·s 
corser, &~ Ab tót, p~den suplir-se ab l'~ccent ~orrespo~ 
nen t, o ab ss, en cos, bossa , tNwés, encare que tingam 
corporal, bursàtil, frrrnsversal. 

S-SS·Z 

És suau la s en mig· de paraula, entre vocais e fi
nal; essent forta, éntre vocals, se scriurà ss. Cal suavit
zar -la ab zen móts com zona, rtlzina, donzell, àzon Lo 
pre:ficse ll atí trans- és invariable: trànsit, trrmsrrcció. 

X 

Se scrinrà sémpre ab x tota paraula ón puga tinclre 
lo sò pa ladia l de xeix, preposant-li una i eufònica úni
cament al fiu al de dicció: exrim, exemple, exèrcit, exir, 
axò filoxerrt, metéix, metéxa Perçc'> en aquell'es veus 
erudites, ab x intervocal, qui- no s'hag·en catalanitzat 
encare, deu substituir- se per es o cz: acsioma, ècsit, 
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ec~rrmen, eczòtich (foraster) . Lo pr ficse e,.,e llatí, davant 
con ouant, és invariable: ex -president, exhibir, e.,cciiar. 
Ab tót, en paraules d'ús con eút , d,want tota conso
nant., ll evat de h, ::ïe supleix per ·: escepcid , escollir, es
p,·e · ·ió , esténclre, e ·franger. 

DEL AC 'ENT 

Tres són los accents nsab les en català literari: 
l'obert e clar ( ' ) per les a, e. o, en paraula bréu o 
aguda. tenint la vaca l clara, com mà1fega, angèlica , 
gòtica, germà cafè, açò: lo tancat e 1ósch ( 1

) per les 
e, o, fósqnes, i, u, d'un vocab le bréu o ::ig·ut, com tém
pore ·, mengiool fórmula, brúxola, seré, lliçó opo ,·tú, 
desijós. Encare convé accentuar a.b accent tancat les 
e e o fósques, en vocable plà: Déu. dólç. Es lo tercer l'o 
circumflecse ( ~) pel' espress~n la supressió d'alg'una 
1 let ra o síiaba : arribci per arribrtr, pèl (per lo), pór (pa
hor), cril e ce.in per cosa del o d'en. 

Prenen accent los nom· acabats en ia, ie, per dis
tingir-los dels qui termineu en lo diptong·ue ia. Axí 
mania, rmianirr, lledanÜt, die e 110 los bréus gloria, bes
tia efigie. 

Finalment, cal accentuar alguns monossílabs, ja 
per indi car la consonant cayguda, ja per donar-los-hi 
la valor de tònichs: cà, mà, là (nota musical), grà, sà, 
LLà, ja o hà (impersonal s ; és, bé, sé, té, més (adverbi), 
méu, téu, séu (pronoms); bè, tè (noms), près, mès (verbs), 
r¡uè (pr0nom); qui. quin, quina (intenogants); çò, xò , 
bò, só (nom); sórt, tdrt , 1nón (noms), só, són (verbs),&. 

DEL APOSTROF 

La _r égla absoluta e imprescindible per apostrofar 
q nalsevol dicció, si bé predicada aximetéix per lo més 
popular gTamàtich (l), emperò no seguida quasi de 
ningun scriptor_ fins are, és que l'apostrof no pot ni 

(1) E no tan solament per aquest, sinó per los de totes le llengues uni
versalment conegudes, qui usen del apostrof. 
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deu posar-se sinó llà. ón hi manca alguna vocal o sí
laba . Axí SC l'iurèm L'home~ L'rrrbre; m'en:sen!Jr1, t'ari·ihr1-
ras, s'ho creya; o'èm. o'ent, per oehèni, oelient; ca'La per 
casrt de la ... Are, si és un aticse pronominal que convé 
contraure- l ab lo vocable antecedent, no-y haurà mi
ll or remey que l'us del gu ionet ( - ), axicom ja va 
acceptant- se m és o men ys entrn los scriptors: clonant
te, Lul·la, mol- Lo, pen::;rrr-s'hi, dóna- m,, oé.s t'hi. oé<:;-te 
n' hi , duu-los-ne, pol'ÜI-Ls, porta-Is-ne, mira-ns, digue::;
m'ho, trau-Los- ne, & 



- 4.9 -

APPÈNDIÇ 

LOCUCIONS ADVERBJALS 

A bell raig·. 
bell ull. 

A bóts e a barrals (p loure). 
cavall de (anar). 

A cau d'orella (parlar). 
coll-b., (porLar). 

A l:Olp calent-. 
A dóll, a manta. 

dreta lléy. 
A grapats, a almosLe::;. 
A fiar. 
A foch e a sauch. 
A g·alct (buure). 
A grat-seient. 
.1.\. mata-degolla. 
A misses dites (arribar). 
A mijan tai da. 
A miju.n camí. 
A preu fét. 
A parblls, o a seuarn. 
A poch a poc h. 
A punta d'alba. 
\. remà, a rera-mú. 

A rocegons. 
A scayre. 
A sol-ixent. 
A sol e a sereu n. 
A tall de. 
A tast. 
A tóm, a mà. 
A tort e a ttavers. 
A ulls cluchs. 
.A b Ja cóha entre camrs 
Ab prou feynes e treballs. 
Ah un no-res. 
Al cap-de-vall. 

Al cim de tót. 
Al engros. 
Al 1-r,és dihent (veudrc-u). 
Al pich del die. 
Al pas de la porta. 
A la babalà. 
A la bestréta. 
A la bona de Déu. 
\. la çaga. 

A la quieta. 
A la valenta. 
A les fósques. 
A les pal pen tes. 
Alt de tót . 
Ahir vé1:,pre. 
Ahir per ahir. 
Ax i com axi. 
Ajudant Déu. 
Bóca-terrosa. 
Cama ací, cama allà. 
Camps a travers. 
Comptat e rebatut. 
Contra-claror (veme-y). 
Dalt-a-baix. 
D'amag·at. 
Debades. 
De bat-a-bat. 
De bé-a-bé. 
De bell-nou. 
De bon fer. 
De bon mat.i. 
De bon troç. 
De bones en boiles~ 
De cada die. 
De cantell, de ca.yrc. 
De cap-a-cap. 



De cap e de nou. 
De colp e volta 
De cor (de memoria). 
De correg·uda. 
Debò, debò e millor. 
De fit-a-fit. 
De franch. 
De genollons. 
De góm-a-góm. 
D'hora, de matí, dejorn. 
De mal fer. 
De mal pelar. 
De males en males 
De mica en mica. 
De mot en mot 
De morres, de narils 
De part dedins 
De per riure. 
De puntetes. 
De quatre grapes. 
De recules. 
De reull. 
De sech-a-sech. 
De sobines. 
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De soca e arrel. 
De tant en tant. 
De trobes (donar). 
De viu en viu. 
Die per altre. 
En altes veus. 
Enla.yre. 
En òrris. 
En vaga. 
En renou. 
Fil per randa. 
Per munt e per vall. 
Per poch. 
Per sort, per ctzar 
Sémpre més . 
Séns cap ni centener. 
Si fà, no fà. 
Tant çà, com llà. 
Tot dret. 
Tot-just. 
Tot-plegat, l,ot d'uua. 
Tot-seguit. 
Tot"móix. 
Ventura que. 

INTENSIUS E SUPERLATIUS COíWPOSTS 

1.er Fórmen-se ab la ajuda d'adjectius, adverbis, & ., o 
locucions següents: lo més, millor, rnajor; molt, bé p1·ou, 
massa, de valent; for ça, bò, bell: im, tot, tot un, &.: la més 
bella de totes; lo millor amich; la n.Iegría niés gran del món; 
molt afamat; durà una hora ben bona; lo cap ben baix; un 
hom prou instruit; lo sol picava de valent; fo1· ça rich; bona 
stona; un bon tall: al bò del estiu; al pich, o al cor, del ld
vern; de bell{l, nit; al bell davant méu; fa im sol molt fort.; 
tot una pubilla; tot un sant.hom. 

2.0 n Ab la repetició d'una metéxa paraula: m•reu-arreu, 
vora-vo1·a; ran-ran: co1·atge sób1·e co1·atge.; ""ºdant-rodant; 
plora que plora; rema que rema1;as; de góm-a-góm; debat-a
bat; punt per punt; col!,;fat pe1· costat; ma.y per may; cle mà 
en mà; de clíe en díe; de viu en viu. 

3.er Ah la unió, per la conjunctiva e, de dues paraules 
sinònimes: anys e panys; pany e clau; de soca e m·rel; ets · 1s 
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1tts; saus (sauls) e segm·s; ras e C'lt,rt; cla1· e net; sol e vcni; bò 
e bell; bò e millo1·; bò e sà. 

En lo cas de unir- sl l'adjectiu bò a un participi o locució 
adverbial, equival a tot o del tot: tot arnwt; clel tot a les fós
ques; tota desféta; del tot despullats 

4.ªr t Ab lo carnbi de posició del adj ectiu, cambia, nat u
ralment de significació : lo germà g1·an (major), la g1·an por
ta (molt alta); home galant, galant hom; &. 

5.nt En lo lleHg·uatge familiar hi hà un a infinitat de 
modismes comparatius qui participen de superlatius: ado1·
mit com un socb : alegre com la primavera: alt com u11 pa
ll er, o corn uu Sant-Pau; axe1·it com un pèsol: am,arch (més) 
que un tel: ama1·at corn una sponja: ape,qalós com lo vesch: 
arronçat com un cuch: a?'?"itgat corn una véll::.t: a:stv,t més) 
que una gui lla: blanch com la ll ét, o com un glóp de llét: 
blanch com la néu, o com·un borralló de néu: blrm (rnès) que 
lo cel, o com un fétge: bò com lo pà: bonich com un àngel o 
nn serafí: clar (més) que la ayga, o com la llum del die: co
vart com una guil la; cohent (més) que una cebf.: dejú com lo 
die de naxer: delícat com un 11 :ri: despert com una ll ébra; 
dólç com la bresca, o com unes bresques: cfret com un ciri: 
dormida•,' (més) que lo guix, o com una marmota: dw· (més) 
que un bronze, o com un roch: exut corn una esca: ferotg e 
com un lleó: fexnch ,més) que lo plóm, o com un ase mort: 
fi com una seda: fo1·t com una roca: fresch com una rosa: 
fret (més) que lo glaç, o com un marbre: fósch corn una góla 
de llóp: fiayrant com una rosa: fóndre-s com _una candela 
cap-per-avall: ga1·layre com un picarol: g1·as com un toxó, 
com un porch, o com un panarra: groch (més) que una cera 
o un ça frà: innocent com lo qui no-y és: in fiat com un bót, o 
un ódre: llarch com un Sant-Gem: llarder com una mustela: 
llést (més) que un llamp, o com una sageta: llei¿ger com una 
palla, com una plóma o una dayna: llis com una a11g-uila; 
llnhent com un mirall: magre (més) que un gaig, o que la 
coresma: morat com una móra: manyach, o mans, com un 
anyell: mullat com un péix: negre (més) que un córb, o que 
un pecat, o com una peg·a, o com un sutge: net (més) que 
una patena: nui¿ com un Jesuset: parlar com un Sèneca: 
pansit com una fig·a: pacient com un Job: passm·- se-la com 
un reyetó: pelat com un nap, o com una moxina: pelut com 
un órs: pesat (més) que una pujada: picant com un pebre: 
plà com lo palmell de la mà: plè com un ou: plorar com una 
Magdalena, o com una criatura: pobre com un rat de igle
sia, o com una rata: prirn (més) que un g·àng·uil, com uu tall 
de ganivet, o com un tel de ceba: poriwh com una llébra: 
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prompte (més) que la vista, o com una polvora: pudent com 
una guineu; znt1· (més) que un l\ngel: 1·ast?-e1· (més) que una 
tortuga, o com un llangardaix : rampellut com un so lfista: 
1·esplendent com una stela: rodó (més) que un truch: 1·ós corn 
un fil d'or; sech (més) que ün bacallà: se1·è (més) que un ull 
de péix: sol com una òliba; sórt (més) que una parola, com 
una campana, o com una tapi a: spès com una argamassa; 
sqne1·p (més) que un gat véll: stirat (més) que un rave: sto
f'lt com un pahó, o com un indiot; stret com una fulla de pi: 
toçu,t (més) que un ase, o que una cantonada: tort corn una 
falç: trempat (més) que un gínjol, o com un orgue: trist com 
un moçol; vermell' com una cirera: viit (mes ) que una centé
lla , o com la t.inya. &. 

A més de les dites comparacions, solen també usar-se en 
sentit superlatiu: bò com ell sol, feynera com ella sola. 

6.è Aximetéix se fórmen superlatius valènt-se d'alguna 
paraul.a qui indich agregació, disgreg·ació o selecció: un 
g1·apat d'anys; una pílrt de vegades; un munt de témps; ,,ma 
?nunior de ciris; u11 exam, o formi,q1.te1· de gent; ur, sclat de 
crits; reventat de córrer; una pluja de petons; nn clesfét de 
x inlets; un ?·aig de spurnes; rajar rt clóll fét; de cap de brót; 
un fioret de jòvens . 

7.è Les conjuncions q1-1,e, si, l'adverbi bé e lo pronom 
quin, qitina, volènt espressar llohança o pondernciò, equi
valen a quant, qumit gran, e poden interpretar-se per mól.t: 
¡Què n'és de bonich! - ¡Si n'hi havia de gent! ¡Bé li-n fcyn 
de féstes!-¡Quín <lesfici! - ¡Q,1dna bellugadiça! 

8.è Se fórrnen superlatius ab tot, ne, colp de, e a lgunes 
cspressions verbals: Tot é1·a g·oig, tot fó'ren crítR; tot són ria
lles; ¡Ne vols de crits clefo1'a!; ¡Ne vofoi¿ de p6i x !; 1 ingr,, jo 
có1·1·e?· darrere séu; vinguen trons e llmnps; colp d'aplegar 
néu; colp de 1·ux r,,r-li la cara. 

9.è Atribuint als numernls una valor indeterminada, o 
bé ab les espressions Déu sap, wia 8ens fi, resulta unn, in
tensitat en grau superlatiu: gonyar la prime1·a pesseta; un 
hostal de p?'imera; més de quatre vegades; donar-se vint-e
'ltn plaher; t.enir mil e-un afer; trentrt mil preg·1rntes; a dot
zenes de vegades; Déu sap con vindrà; una séns fi de peti
teses. 

10.ê Alguns modismes, indicant pès o mesura, dónen 
idea de plenitut: la casa en pès · s'alçà; los t.inells plens rt 

seny; plens fin.<; rt vessa1·; fins al moll dels osses; armat fins 
r1, les dénts: un fm·t de bastonndes. 

11.è Són snperlatius les rnodificaciol")S del sperit espres
s1tdes ecsag·eradament: no cabre a la pell; fer vew·e los ulls 
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verts; exir de pollaguera · fora de tést; ccm1·e al itll; tenir lo 
co1· 1·obat; 1·onca1· les tripes: donar-se a les àligues; traure 
fo ch p er lo caxals : so f erir los set calzes d'ama1·gura; sperar 
ab candeletes o ab un palm de dénts; tenir les dénts smola
des; tenir mi budell buyt; fins a perdre l'alè; treballa?' a d es
dir: mort de son: caure la ànima als peu.s; f e1· cara de tres 
rl ' US: f e1· cara le prunes agres; ficar la olla gran declin.,; la 
x ica,&. 

12.è En quant al g·rau inferior, o disrninutiu, se fórma, 
en cata là , va lènt-se de les locucions quasi o gayre bé, le?'i
leri, mig, p1·op de, tot-j1.¿st, &.: quasi tota la vila; no errar 
de gayre; viure sens gayres arnfohs; gayre bé al cim de la 
serra; si ccm, no cau; sijà. no fà; star le?'i-leri; donar -se-u 
m~ja vergonya; niig malalt; rnig-rihent; cuydar nio1·ir se: 
é ser prov de mig-die; ab prou, feynes podia teu i r-se; dona1·
se-n cle bones· tenir una ómbra de feridura; tot-jnst traure 
lo nas; tot-just mullnr la terra. 

Alg·un e paraules, com géns, góta, mica, pas e 1·es, per
d n la llur ignificació propria per augmentar la valor de 
la negació: no minvar géns ni niica; no tenir góta de gana; 
110 entend re-v res; no spant:n-se pas de les rnenaces d'algú. 

Finalment, ab les paraules hom o p ersóna fórmen se les 
:cg-üents negacion : hom és cnat e vingut de no-1·es; no val 
rf's qni no tr. re ; no tenir res per irnposible; no parlar-ne a 
hom d,,,l món o a pe1·sóna d el món; hom nat o pe1·sóna nada 
110 va respondre. L'n,djectiu poch, precehint al verb e usat 
com a adverbi, té la significació de no: poch ho haguéra dit 
ningú, poch s'ho creya, &. 

AFORÍSTICA TRADICIONAL 

( ., m èn - xvèn SRGLTIS) 

Afamejn ton ca, e seguir t'ha. 
Rat qui no sap sinó un forat, prést es agafat. 
Sob1·es d'alegria tol lo seny e honestat. 
Amats-vos corn a germans, e mercadejats com a estranys. 
Amich? és un cor en dos cosses.-Dos amich s són nn volèr 

e Ull CÒS, 
Amichs tro als obs: .a la bóssa no m'hi tochs. 
Canastó e balança no queren amistançn. 
Qui pus suau va, pus ferm calcig·a. 
Qui va tot sol, fa de son prou, 
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Any bò per la serra rnay no aparega en ma terra.-Bò per 
les montanyes, mal per les planes. 

Val mès Déu ajuc.ar, que matinejar.-No-y hà millor truch, 
que «Déu t'ajut .» 

L 'or no pertany al avar, mas l'avar al or. 
Més pert l'avariciós, que l'abundós. 
Qui stà avesat a saltar, con camina troteja -Bórt bordeja, 

Març marceja. 
No spers d'àvol cà bon cadell, ni d'àvol taur bon vedell. 
Pijor és ayga quéda, que rabéa.-Ayga lenta , mal estorren

ta: ayga pudenL, bé-s va per lloch corrent. 
Cobrençamerit és de baralla, con negú diu al altre: «Déu 

vos sal, en tinyós».- Con lo hu no vol, dós no s barallen. 
En barba de fóll aprèn hom a raure. 
Demunt lo-s g·ita qui penjat deslliga. 
Qui no ha podèr de fer bé, Jaquesca-s de mal, e farà be. 
Qui no fa bé a son frare, que-n sper rnn cou frare , 
Déu nos guart d'un boig t,n lloch stret! 
Bonastre vé al cà del dò de son seny or . 
Déu me dó breg·a ab gent qui m'enténga. 
Cà de pobrich lladra sens profit. 
Lo cà no lladra a cells de la casa. 
Poch cabal, malaventura. 
Eu témps dJ belluga, que camp lo qui pugn. 
En témps de carestia, no-y hà forment segón. 
Si carregues massa l'ase, se g·itarú en la càrrega --La sobre-

càrrega mata l'ase. 
No déixs les carreres velles per les novelles. 
Alguna casa no és massa xica, qui acull prou amichs. 
Casa d'anants e vinents acaba prompte los seus béns. 
Casa de gent pobre, Déu los dó son. 
Casa mia, per pobre que sia. 
Pus que la filla és casada, ixen los gendres. 
No val castigar d'arnich, si l'hom no ha seny qni-1 castich. 
Qui no castiga l'infant, no-l corrig con és gran. 
Tot -hom castiga l'àvol muller, menys lo qui la-y té. 
No puigs en cambra, e 1.;o cauras de scala. 
Si vols fer cavalcada, cells vageu ab tu qui ja la han usada. 
Per cuvdat r.o déixs certenitat. 
De çò que has sies content, o no cobeig·s çò de la gent. 
Lo lloch de la nafra no l cobre garnió. 
Companyó malparler semblant és a ferrer. 
Qui és citat, que comparega. 
Cómpra çò que-t vaja e-t vaja-al mercat. 
No cóm.pres casa de cell qui la_ ha obrada. 
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enguna cosa és pus car comprada, qu e çò que hom có mpr a 
en pregant. 

Boig és qui no-s coneh si-metéix. 
1 o-t pels ab nengú qui haja més pels que tu . 
Al cor ingrat mal any lo mat. 
Qui corrig l'hom burlador, a si-metéix fa injuria . 
Costum qui no és bò, per costum no-s l'a millor. 
Costuma, és altra natura. 
Oui mé crida, apar que rahò haja. - Qui més cri da, aquell 

guanya. 
Qui massa se cuyta, molt encepéga. 
Qui demana çò que no li atany, sovint li- n vé afany. 
Pus lo deutor no mnyra., lo deute no mor. 
Baralla quér, o plét novell , qui demana deute vé ll. 
Con hom ha vént, pens de ventar , car 11 0 sap quant li deu 

durar. • 
Cada die cols, lo brou amarga. 
Qui dies passa, any empeny. 
Pochs diners, poca m ~tsica. 
Bentost és dit. «Malalt, Déu t'ajn t .» 
No digues mal del die, que passat no sia . 
Préga Déu que-t guart de males fèmbres, e tu guarda-t de 

les bones. 
AI cavall donat no mirs lo dentat. 
Dóna a cell qui és pus minue que tu çò que vols que dó cell 

qui és pus alt de tu. 
o dóns a l fadrí ÚHa: si no, demanar-te ha dues. 

No hages vergonya de donar poch, que pobresa és menys. 
La donzéll a no s'enuig , que fortuna no li fuig . 

l llóp doi·ment n o li éntra r es en dént. 
Embriaguesa nenguna ·cosa no fa dreta. 
Enernich t'és qui los teus crims abelleix . 
L 'enganyador , axicom la abella, ha la mel en la bóca e lo 

fi bló en la cóha. 
Erg·ull séns roba, ba llesta menys de corda . 
Goig· d 'altruy errada, vilania és. 
Çò qui és s tat e no es, és com si no hag·ués stat r es . 
Cell fa errar la nina qui li-n dóna ahina. 
Ivarç res pondre fa errà r. 
No ha hom se11 y tro l'ha compra t , ni és hom savi tro que és 

scamnat.-Cell que sérp ha mordut soga li fa paho~·. 
r•ò que al començament se sclareix , mills se-n finei x. 
Hom q ui escólta, sovint ou de si mal e honta 
Qui mal escólta, mal respon; e qu: mal entén, mal espcm. 
Si no éra escoltador, no seria malditor. 
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Qui escup al cel, a la cara li tórna. 
No smerces ton cabal en cosa que no-res val. 
No retingues esparver qui no-t port caça. 
Dellà ón speram scut no és ni llança - Con horn pensa quo 

plourà, lo sol traspunta. 
Massa stalvis foraden les tovalles. 
Rénda gran és lo stalvi. 
Gon hom cuyda star bé, los pólls lo piquen. 
Qui bé stà que no s moga: qui cerca lo mal, tost lo troba. 
Stója çò que no has obs, e vendrà-li sos llochs. 
Qui stója de son pà, mills se-n dina l'endemà. 
Con seras felló, no t'oblits çò que t'és bò . 
Cadascú, de çò del séu fa çò que vol. 
Guarda-t de cosa que-t tórn a vergónya. 
Qui bé farà, tal trobarà: qui mal farà, semblant haurà. -

Fill éts, pare seras: tal faras, tal trobaras. 
A la casa del ferrer, és de fust lo ganivet. 
Lo bon lloguer Ja !'hom feyner. 
Les gales de les filles se méngen les collite~. 
No-s fa ta.1 pregón lo foch, que uo surta a algun lluch. 
En les fortunes apar qui és bon mariner. 
Hom freturós, de tota res se complany. 
Gent d'ahuch, campana de J'ust. 
L'hom glót, con no ménja plora; e cou ha mcujaL se-u pcuiL, 

o penedeix. 
Çò qui és rnalgonyat, lo diable se- n ho porLa. 
Qui guanya or, guanya plor. 
Qui no guarda adenant, arrere pren screbnut. - Qui no mira 

en avant, enrere cau. 
D'una palla ho,m fa'tm paller, e d'una pédra un claper. -

De g·óta en góta, s'umple la bóLa. 
Qui-s grata ón li pruu, no fa mal a ningú. 
La guineu, con uo-n pot havèr, diu que són ve1 des . 
L'hàbit no fa lo monge, ni camusa canouge 
Assats és desastruc h qui no ha què menucb. 
Con no hnuras çò que vols, vulles çò qne has. ··· Qui 110 pot 

havèr çò que quér, quira çò que pot havèr. 
De cascun hom presum que sia bò, si lo contrari no és provat. 
No demallS del hom «quí és?» mas ab qu: s'aparia; per tal 

com tot semblant per son semblant se guia. 
No-t fíus géns ab hom de dues cares, qui -t tracta mal e-t fa 

grans alimares. 
O no admetes hostes, o si-ls admets no Is engéch . 
Humilment vés demunt terra, que devall n'hi hà de pus 

altius, 
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Qui és mà, que jucb.-Qni és pastor, que munya. 
Qui juga, no dorm. - Qui ha son pà al fórn, no li-n pren son. 
No crits tu darrere lladre, tota-hora que hanras fill. 
No llohats cativa qui cost poch, ni novia qui port gran 

axovar. 
Qui no és llóp, no se-n vista la péll. 
La llum no serveix als órbs. · 

o-y hà mal qui dur cent anys, ui còs qui-l puga resistir.
o-res fa mal que lo còs comporta. 

Qui mal fa, no -l s'allunya.-Mal usar no pot durar, per molt 
que-t vulles gordar. 

Qui té mal, lo trau a venal. 
Qui infants té massa, may no mor gTassa. 
Con veus péix qui lluu, altre n'ha menjat.-Péix gros e rafit 

altre n'ha eagolit. 
De mentider no creu horu. ses veritats. 
Sies membrant si ést nionçoneguer. · 
Canten papers, e ménten barbes. 
ro -t fíus en qui.-t mént, que no ménta de tu; ni. eu qui t'ha 

dit mal d'a.ltre, que no-l dig·a de tu. 
A bon mercat, ixen diner , e a bon lloguer feyners. 
No-y· hà cosa tan bon mercat com la que hom cómpra ab 

diners. 
o tancbs ta mà, ni la obres del tót. 

No-t metes entre fa ceba e son cuyr. 
Lo món se minva con no bà qui-l mantinga. 
Pren aquest segle per dida, e l'altre per ma.re. 
Vuy corrém, demà pudim: fora de la mort, de tót exim. 
No oblits la mort, que ella no t'oblida. 
(.),ui massa muda, may té què duga. 
L'horn, jatsía de rabaça. rnéntre que la vida te faça. 
Çò que hom muny és llét, e sanch és çò que esprém. 
Senyal de mal témps, de lluny par. 
Aur e argent axórden e fan muts als oficials. 
Ab res no métja hom tan bé oradura, com fa ab oradura. 
No-y hà pijor abat, que lo qui monge és stat. 
Qui mal ou dir de sí, faça orella sórda. 
Lo bon pagador, de çò dels altres és senyor. 
Ase selvate:e no ha obs manescal. 
Pagès endeutat, cada any li ix fallat.-Pagés endarrerit, 

no té anyada bona. 
Qui-s guarda, par que pabor haja. 
Qui. estorç d'una g1;an pahor, no és segur que no n'haja una 

altra major. 
Paraules enlayre, lo vént les se-n porta, 

8 
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Bella parença és començameut de bonastre. 
En molt parlar, no fall errar. 
Entre les Pasques, vénen les basques. 
Hom péch és aytal com a céch. 
Qui ha fét pecat no se squiu de la pena. . 
Qui de sa pauta fir en sa gauta, no-n deu plorar. 
Ans de gitar, empèn hom sageta; e pens bé tot fét ans que 

s'hi meta. 
Cell perdó, quf ha podèr de venjar. 
No g'uarts a quants plaus, mas a qua.Is. 
A sants e a minyons no-ls prometes que 110-ls dóns. 
Los testimonis justs són les coses provaues 
Qui quér horts en abellar, de les bresques vol menjar. 
Qui primer respon, que no oja, fóll se demostra. 
Nengú no roba cosa qui méng 
Qui no sofer en sa terra any de secada, pert bona anyada. 
No déixs de sembrar per temor dels ocells. 
Aquell és plen de sèn, qui son dret ben defèn. 
No-s fa ben témbre qui-s cuyta de rependre. 
Sémpre és hom encegat qui munt en dignitat. 
No guarts a qui servey fa.ras, gï.1arda a qui desplauras. 
Qui no sofer una paraula, ou-ne móltes. 
Çò que sembla dret al jutge, sembla tort al sofirent. 
Bona és la sogra (o marastra), si és bona; emperò millor si 

la terra la cobre. 
Déu nos guart d'un «ja stà fét». 
No-y hà témps qui no tórn. 
Ven la tua cosa a qui més hi dónga. 
Tota vestidura cobre lo despullat (o lo nuu). 
Qui cuyda viure llóngament, aparell-sé de · soferir mal en 

vellesa e mal en jovei.t. 
Qui no pot viure en pau, visca en g'uerra.-Qui no ha la 

suau, cavalch la brava. 
Qui vol viure segur, guart-se d'errades. 
Vulles a la gent çò que vols a tu-metéix. 
Méuja a ta vol<;mtat (o ton talent), e vist a la volentat d,e 

la g·ent. 
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VULGARISMES MAL INGERITS 
EN LA LLENGA CATALANA 

Com-se-vulla que tota espressió qui no s'avinga 
ab les anteriors lliçons, basades en lo bon ús de la 
llenga, serà un manifést vulgarisme, ben segur que 
la llista d'aquests pendría més estensió de la que-ns 
ha calguda pee esplana.r lo camí més bréu de la unitat 
del idioma literari. Ao tót, ne repeoduhirèm ací al
g·uns dels qui més desvirtuen la bona tradició dels 
no tres clàssichs. 

* * * 
Es un gros vulgarisme d'usar l'article el e els, per 

lo e los, degudament pronunciats, axicom d'anteposar 
un apostrof a la fórma reduhida (l, ls) únicament usa
da en poesía. L'abus d'aquell reforçament o metàtesi: 
com Alguns preténen, serà sémpre una afectació po
pular localitzada, e, per tant, imp1~opria d'una litera
tura nacional. E no és axò sol, sinó que semblant fór
ma tendeix a destruir lo significat que pel' tradició li 
correspon: donchs el, segóns lo bon ús, sempre ha re
presentat la contracció de e lo, de en lo, o bé lo pro
nom ell. (V. Anàlisis morfológich, per lo P. Nonell, 
pl. 32 ) 

Aximetéix és abusiva la apostrofació dels articles 
femenins la e una: en prosa, deuen ésser invariablei:!. 

* * * 
Un altre abus, per reforçament, comet lo poble al 

fer los derivats de mig, desig, puig,&., dihent e scri
vint mitja o mitxd, desitjos, desitjós e desitjar, putxet, 
l;l., séns tenir en compte que-s gordarà bé de reforçar 
pujol, ni pujar, axicom de boig farà boja, bogejar, de 
roig, roja, rogenc h, &. 
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Encare per influencia castellana, o per lo que sía, 
vehèm molt usat com a adj ectíus possessius est o eix, 
fent naturalm ent al plural estos o ex os, o tot lo més 
aquestos e aquexos ( !). D'altres u'hi hà q ui, a l rnascn lí, 
fan aquet e aquets, segons la ve n popu lar. 

* 
* * 

Lo metéix que del article, direm dels a:ficses pro
nominals el, els, em, et, es, en, ens e eus, fórmes locals 
vulgaritzades de lo , los, 1ne, te se, ne, nos e vos : 
donchs encare devent perdre la voca l, a l contraure -s 
ab lo vocable precehent, és una arbitrarietat la inter
posici ó d 'un apostrof en substitució de la vocal caygu
òa. Ni tampocl1 serà may literari lo preteng·ut reforç 
de les dites partícules: a tot s tirar, podrà acceptar -se 
lo d'en per ne, en locucions com anam-nos-en, tornau
vos-en, &. Tots los altres deuen bandejar-se, car no 
solament demostren deg·eneració lingüística, sinó que 
desménten la tradició, per quant et o e~, sémpre han 
representat la conjunctiva e sola, o tot. lo més e te : 
quant als demés: deuen significar axirnetéix l'a.i ust de 
la ~onjunctiva e ab lo pronom reduhit l, ls, 1n, t, 8, 

ns, us. 

* 
* * 

Una de les vulg·aritats més maniféstes, ab la agra
vant de castellanisme, és l' abus d 'afegir una o eufò
nica a totes les primeres persónes dels verbs de radi
cal no reforçada (perdo, mento, cullo, per jo pe1·t, jo 
mént, jo cull), axicom de substituir ab la dita o la més 
característica e, en tots aquells casses que de dret li 
correspon (poso, ajudo, compro, per jò pose , jo ajude, 
jo compre) E no parlam ací de la mnnior d'espressions 
ón s'hi comet vulgarment la metéxa o pareguda arbi
trarietat, constituint tot un di"ccionari de barbarismes: 
a dojo (a dóll), agrònoma (agrònem), ànima (pit, cor, 
sperit), barato (a bon preu , o bon mercat), burro (ase, 
ruch, rocí), cunyo (encuny), dato (noticiai , manco 
(manxol, contrétJ , qüento (comptalla, recompte, ronda-
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lla), orgull (ergull), escandol (scàndel), tonto (taboll, 
babau), & (l). 

Doncbs no solament caldría smenar semblants vul
g ari smes1 si-s vol fer catal à literari, mas encare n hi 
hà d 'altres no menys importants. Tal és la ingerencia 
de la i en tots los Su bj uuctius de tots los verhs: imiti, 
guii, tingui , tinyi, ix i, per que jo imit, guíu, tinga, tinya, 
i ca, o ix ca 

AximetPix sol abusar- se de la c-g eufòniques, en 
espressions com jo soch (só o som), dugues (dues), de 
regulL (de reull), siga e sigués (sía e fós), pague,, e po
guent (podèr e JJOd ènt), sapiguer (sabèr), volguer, vulga 
r, volguent (vol èr, vnlla. e volènt), & . 

En care és constantn1ent usat l'Infinitiu composar 
per compondre, e lo Participi aparescut per aparegut. 
De ompli!' sol fer-se jo wnple, emperò de complir, no 
sabeu fer j o cumple, mas cumplesch o cumplex o, axicom 
ct e conèJ'er, conexo (conech). 

* * * 
Es un malentès d 'usar com a adverbi de témps 

quan o quant (del quandum llatí). puix qne, mancant 
d'accent tònich, deu pronunciar-se can o con. Serà, 
donchs. aytal fórma un castellanisme, o quant menys 
una fórma arcayca, com bo fóra descriure qua,· o quor, 
quaresma, quatorze, guastar, aygua, llengua, tingua, se
góns l'antich costum, per car, coresma, catorze, gas
tar, ayga, llenga, tínga. Per ésser pronunciable lo dip
tongue ua, és precis que hom pug'a carregar-hi l'ac
cent tònich, com en quant (del quantus llatí), quatre, 
ayguacla, aquàtich, enguany, llenguatge, lingüístich. 

* * * 
Ab la deria del reforçament, no és estrany de caure 

en la vulgaritat d'usar puíg o putx, que aximetéix sig
nifica un turó o montanya, per la conjunció puix o 
puys, com éra sémpre usada dels a.ntichs. 

(1) Veja-s la fkmncitica etimològica del Dr. Mn. Marian Grandia, pl. 483 
e següents.-Diccionari de barbarismes de A. Cru.'eta & Vidal. 
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Quant a la reducció de la e conjunctiva en i o y (a 
la castellana) sémpre serà un abus vulgar, no admisi
ble sinó en poesía. Semblant transformació, deguda a 
la avinente8a d'eufonitzar la e àtona, serà ben propria 
en millor, Occid, naximent, per meLlor, Occeà, naxe
ment: emperò no en córriga, xixanta, istil, per córrega, 
sexanta, stit. 

* * * 
Per fi, may no pod1·à la lit~ratma catalana estimal'· 

se del tót emancipada de la castellana, méntre que 
abusarà de la e eufònica davant la s líquida, sobre-tòt 
en prosa: escar'}Jell (scarpell), esceptich (scèptich), espi
rar (spirar), molt diferent d'aspirar, tenint emperò un 
metéix sò, estar (star), &. 18s úniques qui, per ventu
ra, s'han conservat són grat-seient, conscient, descens, 
e totes aquelles que lo castellà ha respectades: donchs, 
per la metéxa rahó, scriu tot-hom ceptre, conciencia, 
cisma, en lloch de sceptre, consciencia, scisma, tal com 
en lo bon témps de la llenga é1·en usades. · 

Podran aquesta e les anteriors restauracions apàrer 
massa radicals, donat lo stat de orfanesa del català 
modern: emperò, aprés d'una cinquantena d'anys de 
renaximent, bé és hora de fer quelcom veritablement 
progressiu per la depuració que tota llenga !iteraria 
bé stà obligada a ostentar. 
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